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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η στρατηγική για το Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» είναι εθνική, δεδοµένης της φύσης 

των προβληµάτων του τοµέα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, και σε πλήρη αρµονία µε τη 

στρατηγική του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων 2005-2008, και του Εθνικού 

Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013. Αυτός ο λόγος και ο στόχος της 

µεγαλύτερης αποτελεσµατικότητας στην υλοποίηση των δράσεων, οδήγησαν στη 

δηµιουργία αυτού του πολυστοχικού ΕΠ. 

Πεδίο παρέµβασης του παρόντος ΕΠ αποτελεί η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και στις 13 ∆ιοικητικές 

Περιφέρειες της χώρας,  η οποία προσδιορίζεται ως το σύνολο των κατηγοριών δηµόσιων 

φορέων  που ορίζουν το λεγόµενο στενό δηµόσιο τοµέα, δηλαδή: ∆ηµόσιες υπηρεσίες της 

κεντρικής κυβέρνησης (υπουργεία, γενικές γραµµατείες, γενικές γραµµατείες 

περιφερειών) και ανεξάρτητες αρχές -  Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆) - 

Οργανισµοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (α’ και β’ βαθµού). 

Μπορεί να συµµετέχουν στο ΕΠ ως τελικοί δικαιούχοι ή ως ωφελούµενοι και άλλοι 

δηµόσιοι φορείς, ιδρύµατα, ΜΚΟ,  και οργανώσεις του τρίτου τοµέα (µη δηµόσιες δοµές, 

που ασκούν δραστηριότητες δηµοσίου ενδιαφέροντος οι οποίες χρηµατοδοτούνται από 

δηµόσιους πόρους για την παροχή υπηρεσιών ή παρέχουν υπηρεσίες τα χαρακτηριστικά 

και η ποιότητα των οποίων εντάσσονται στην ρυθµιστική αρµοδιότητα του κράτους, ή 

ασκούν δραστηριότητες που µπορεί να συµβάλλουν στις δηµόσιες πολιτικές), κοινωνικοί 

εταίροι, κλπ, εφόσον το αντικείµενο δραστηριότητάς τους και ο ρόλος του συνάδει µε τις 

δράσεις του Ε.Π. 

Το ΕΠ συνιστά µια ολοκληρωµένη δέσµη αλληλοσυµπληρούµενων παρεµβάσεων µε τις 

οποίες προσδοκάται ότι θα αντιµετωπισθούν οι βασικές δυσλειτουργίες της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης, σε ότι αφορά τους βασικούς συντελεστές διοικητικής ικανότητας (ανθρώπινο 

δυναµικό, κανονιστικό πλαίσιο, δοµές και συστήµατα) και στο επίπεδο της διαµόρφωσης 

των δηµόσιων πολιτικών και στο επίπεδο της εφαρµογής τους από τις υπηρεσίες της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.  Βασικές µεθοδολογικές αρχές οργανωτικής αλλαγής τις οποίες 

υιοθετεί το ΕΠ αποτελούν:  

• H ολοκληρωµένη προσέγγιση συνδυασµού παρεµβάσεων στο επίπεδο της πολιτικής και 

στο επίπεδο της επιχειρησιακής λειτουργίας των υπηρεσιών και των συντελεστών 

διοικητικής ικανότητας. 

• H δηµιουργία µηχανισµών και δοµών πολιτικής και τεχνικής υποστήριξης για την 

προώθηση της εφαρµογής των αλλαγών στις οποίες στοχεύει το ΕΠ. 

• Η ευρύτερη δυνατή δηµοσιότητα, η αξιοποίηση της διαδικασίας της δηµόσιας 

διαβούλευσης και η ενεργοποίηση όλων των εµπλεκοµένων µερών πέραν της διοίκησης 

και των εκπροσώπων του προσωπικού, όπως είναι οι κοινωνικοί εταίροι, ανεξάρτητες 

αρχές, ΜΚΟ, οργανώσεις πολιτών, κλπ. 

• Η συστηµατική συγκριτική επισκόπηση της διεθνούς εµπειρίας και της θέσης της χώρας 

σε όλες τις κατηγορίες δράσεων του ΕΠ και η αξιοποίηση των διδαγµάτων που 
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προσφέρει η ξένη εµπειρία µε στόχο την µεταφορά και προσαρµογή καλών πρακτικών 

στο Ελληνικό περιβάλλον, σε συνδυασµό µε την on going αξιολόγηση της εφαρµογής 

και των αποτελεσµάτων των κατηγοριών δράσεων του ΕΠ. 

• Η προώθηση καινοτόµων, παραδειγµατικών, δράσεων σε όλο το εύρος των κατηγοριών 

δράσεων του ΕΠ και η αξιοποίησή τους σε ευρύτερη κλίµακα µε τη διαδικασία «πιλοτική 

εφαρµογή-τελική εφαρµογή-διάδοση-προσαρµογή-µεταφορά». 

Παρέµβαση στο πλαίσιο του Στόχου «Σύγκλιση» και του Στόχου «Περιφερειακή 

Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση»  

Το ΕΠ καλύπτει όλες τις περιφέρειες της χώρας(περιφέρειες  σύγκλισης, περιφέρειες 

σταδιακής εξόδου, περιφέρειες σταδιακής εισόδου) µε δράσεις πανελλαδικού χαρακτήρα 

που συµβάλλουν αδιακρίτως στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας σε όλο το εύρος 

της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Οι «συστηµικές» δράσεις για όλες τις περιφέρειες της χώρας 

χωροθετούνται  µε pro rata µέθοδο βασισµένη στον αριθµό των διοικητικών περιφερειών 

της χώρας. Οι δράσεις που έχουν σχέση µε κατάρτιση θα χωροθετηθούν µε βάση το 

ποσοστό των δηµοσίων υπαλλήλων ανά περιφέρεια (βλ. ανάλυση ανά ειδικό στόχο στο 

Παράρτηµα 3).  Οι δράσεις για την τεχνική υποστήριξη της εφαρµογής θα χωροθετηθούν 

µε βάση τον προϋπολογισµό που κατανέµεται ανά περιφέρεια στο πλαίσιο της τρέχουσας 

προγραµµατικής περιόδου. 

 

Γεωγραφική Περιοχή Παρέµβασης 

GR – Greece 

GR11 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ 

GR14 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

GR21 ΗΠΕΙΡΟΣ 

GR22 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 

GR23 ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 

GR25 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

GR41 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

GR43 ΚΡΗΤΗ 

GR12 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

GR13 ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

GR30 ΑΤΤΙΚΗ 

GR42 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

GR24 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 

 

Ως ορίζεται στο άρθρο 22 του  Κανονισµού (EK) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου, της 

11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την 

κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, το ΕΠ θα εξασφαλίσει ότι οι συνολικές 

πιστώσεις που διατίθενται για καθέναν από τους στόχους των Ταµείων και τις συνιστώσες 



 7

τους, και έχουν προσδιορισθεί στο εγκεκριµένο ΕΣΠΑ 2007-2013,  δεν πρόκειται να 

µεταφερθούν από τον ένα στόχο στον άλλο. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

1.1 Ανάλυση µε γνώµονα τους στόχους της ΕΕ (Λισαβόνα, ΕΠΜ, ΟΚΓ) 

1.1.1. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

Οι αναθεωρηµένοι στόχοι της Λισαβόνας 1  προσδιορίζουν µια σειρά από διαρθρωτικά 

ζητήµατα που πρέπει να αντιµετωπισθούν και θέτουν µια σειρά από κατευθυντήριες 

οδηγίες. Κεντρικό ζήτηµα το οποίο συνδέεται άµεσα µε την βελτίωση της διοικητικής 

ικανότητας της δηµόσιας διοίκησης τόσο στο επίπεδο του σχεδιασµού και της διοίκησης 

των πολιτικών όσο και στο επίπεδο της εφαρµογής των πολιτικών, αποτελεί η βελτίωση 

του ρυθµιστικού πλαισίου. Για το ζήτηµα αυτό τίθεται µε την Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 

14, ο στόχος της δηµιουργίας ενός πιο ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και της 

ενθάρρυνσης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας µέσω της βελτίωσης του ρυθµιστικού πλαισίου 

Παράλληλα, το σύνολο των πεδίων και των στόχων που θέτουν οι κατευθυντήριες οδηγίες 

σχετίζεται µε την διοικητική ικανότητα της διοίκησης από την οποία εξαρτάται η ποιότητα 

και η αποτελεσµατική εφαρµογή των δηµόσιων πολιτικών που θα υποστηρίξουν του 

στόχους αυτούς. 

Ειδικότερες αναφορές για την βελτίωση της διοικητικής ικανότητας τίθενται στις 

Στρατηγικές Κατευθυντήριες Οδηγίες της Πολιτικής της Συνοχής για την Ανάπτυξη και την 

Απασχόληση2. Οι οδηγίες αυτές συνοψίζονται ως εξής: 

• ∆ιακυβέρνηση: τίθεται το ζήτηµα της αποτελεσµατικότητας και της επιτυχίας των 

δηµόσιων πολιτικών και της ανάγκης για την ενδυνάµωση της διοικητικής ικανότητας 

σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης, ως πρώτη προτεραιότητα για τις λιγότερο 

αναπτυγµένες περιφέρειες. ∆ίνεται έµφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της 

ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας και στην ανάγκη ενδυνάµωσης της κοινωνίας των 

πολιτών, και υποδεικνύονται βασικές προϋποθέσεις για το σκοπό αυτό στα επίπεδα του 

σχεδιασµού των δηµόσιων πολιτικών και της εφαρµογής τους. 

• ∆ιοικητική ικανότητα: τίθενται τα ζητήµατα της καλής νοµοθέτησης, της βελτίωσης 

του σχεδιασµού των πολιτικών και της αποτελεσµατικής εφαρµογής των πολιτικών, ως 

βασικοί συντελεστές δηµιουργίας των κατάλληλων συνθηκών για την οικονοµική 

ανάπτυξη και την δηµιουργία θέσεων εργασίας. Για τις περιφέρειες του στόχου της 

Συνοχής, τονίζεται η ανάγκη για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας 

της εργασιακής ζωής στο δηµόσιο τοµέα και η σηµασία εστίασης των παρεµβάσεων 

ενδυνάµωσης της διοικητικής ικανότητας σε τοµείς δηµόσιας δράσης που είναι κρίσιµοι 

για την προώθηση των µεταρρυθµίσεων, την ενίσχυση της κοινωνικής και χωρικής 

σύγκλισης και τη διασφάλιση της βιώσιµης ανάπτυξης (οικονοµία, απασχόληση, 

κοινωνική πολιτική, υγεία, περιβάλλον και δικαιοσύνη). Στο πλαίσιο αυτό ως περιοχή 

                                                 
1  EC, 2005, Working together for Europe's future - Integrated guidelines for growth and jobs (2005-2008). 
2  EΕ, Πολιτική της Συνοχής για την ενίσχυση της Ανάπτυξης και της απασχόλησης: Στρατηγικές κατευθυντήριες 

γραµµές της κοινότητας 2007-2013, COM (2005) 0299 .  
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παρέµβασης πρώτης προτεραιότητας προσδιορίζεται η εκπαίδευση του ανθρώπινου 

δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης.  

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 3  υποδεικνύει συγκεκριµένες κατευθύνσεις για την 

πολιτική βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας στο πλαίσιο των ∆ιαρθρωτικών 

Ταµείων για την περίοδο 2007-2013. Προσδιορίζει ένα πρότυπο καλής διακυβέρνησης το 

οποίο συγκροτείται από οκτώ διακριτά, αλλά αλληλεξαρτώµενα χαρακτηριστικά, ως 

βασικούς συντελεστές της καλής διακυβέρνησης· τα εξής: 

• Συµµετοχή (Participation) 

• Εφαρµογή του Νόµου (Rule of law) 

• ∆ιαφάνεια (Transparency) 

• Συναίνεση (Consensus orientation) 

• Ανταπόκριση (Responsiveness) 

• Ισονοµία και αρχή της µη διάκρισης (Equitability and inclusiveness) 

• Αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα (Effectiveness and efficiency) 

• Λογοδοσία (Accountability) 

Αντίστοιχα µε τα χαρακτηριστικά αυτά είναι και οι διαστάσεις Καλής ∆ιακυβέρνησης που 

χρησιµοποιεί η Παγκόσµια Τράπεζα4 στις διεθνείς συγκρίσεις που διεξάγει: 

• Συµµετοχή και λογοδοσία (Voice and accountability) 

• Αποτελεσµατικότητα διακυβέρνησης (Government effectiveness) 

• Ποιότητα ρυθµίσεων (Regulatory quality) 

• Εφαρµογή της νοµιµότητας (Rule of law) 

• Έλεγχος της διαφθοράς (Control of corruption) 

 

Το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας5 συµβαδίζει µε 

τους στόχους των Ευρωπαϊκών πολιτικών που προαναφέρθηκαν. Οι στόχοι που θέτει το 

Πρόγραµµα για τη µεταρρύθµιση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης εντάσσονται σε επτά (7) 

ενότητες ως εξής: 

• Βελτίωση της εκπαίδευσης του προσωπικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

• Αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου ρύθµισης των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης 
του προσωπικού και της διοικητικής οργάνωσης της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

• Αναµόρφωση του κανονιστικού πλαισίου που ρυθµίζει τη δηµόσια δράση. 

• Εκσυγχρονισµός των δοµών και των διαδικασιών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.  

                                                 
3  EC, 2005, Strengthening institutional capacity and efficiency of public administrations and public services in 

the next programming period (2007-2013). 
4  World Bank, Governance indicators: 1996-2005 (www.worldbank.org), 2005. 
5  Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων για τη Στρατηγική της 

Λισσαβόνας 2005-2008, Αθήνα, 2006. 
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• Αναβάθµιση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας εφαρµογής των δηµόσιων 
πολιτικών. 

• Ενίσχυση της ανοιχτής διοίκησης. 

• Ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

• ∆ηµιουργία δοµών τεχνικής και πολιτικής υποστήριξης της µεταρρύθµισης και 

αξιοποίηση της ξένης εµπειρίας.  

1.1.2.  ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Η ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης παρουσιάζεται σε δύο ενότητες: 

• Η πρώτη ενότητα καλύπτει τις κύριες παραµέτρους της διοικητικής ικανότητας: το 

ανθρώπινο δυναµικό, το κανονιστικό πλαίσιο, τις δοµές και τα συστήµατα της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης, την ισότητα των φύλων.  

• Η δεύτερη ενότητα καλύπτει τα κριτήρια της καλής διακυβέρνησης, µε βάση το 

πρότυπο που προαναφέρθηκε και οριοθετεί τις σχέσεις τους µε τους συντελεστές της 

διοικητικής ικανότητας.  

 

1.1.2.1. Η υφιστάµενη κατάσταση σε ότι αφορά τη διοικητική  ικανότητα 

1.1.2.1.α Εισαγωγή 

Η ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης της διοικητικής ικανότητας της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης της χώρας παρουσιάζεται µε βάση τις κύριες παραµέτρους της διοικητικής 

ικανότητας: το ανθρώπινο δυναµικό, το κανονιστικό πλαίσιο, τις δοµές και τα συστήµατα, 

την ισότητα των φύλων.  

Οι ως άνω διακριτοί συντελεστές συνδέονται στενά µεταξύ τους. Αποτέλεσµα της 

σύνδεσης αυτής είναι ότι δυσλειτουργίες σε καθένα από αυτούς δηµιουργούν 

δυσλειτουργίες και στους άλλους, ενώ, αντίστοιχα, βελτιώσεις και αλλαγές σε καθένα από 

αυτούς απαιτούν συµπληρωµατικές βελτιώσεις και αλλαγές στους υπόλοιπους. 

Το συνδυασµένο αποτέλεσµα της κατάστασης αυτών δηµιουργεί το προϊόν της δηµόσιας 

δράσης σε ότι αφορά το σχεδιασµό και την εφαρµογή των δηµόσιων πολιτικών και την 

παραγωγή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.  

Οι δυσλειτουργίες που παρουσιάζουν αυτοί οι τοµείς δηµιουργούν τις αδυναµίες της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης της χώρας σε ότι αφορά τα κριτήρια της καλής διακυβέρνησης, 

όπως αυτά προσδιορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο για τις παρεµβάσεις 

ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας στην περίοδο 2007-2013: συµµετοχή, εφαρµογή 

του νόµου, διαφάνεια, συναίνεση, ανταπόκριση, ισονοµία και ενσωµάτωση, 

αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα, λογοδοσία. 

Η ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης για καθένα από τους τοµείς αυτούς, που 

ακολουθεί, διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) επί µέρους ενότητες. Στις ενότητες αυτές 

οριοθετούνται οι δυσλειτουργίες, τα αποτελέσµατά τους, οι παράγοντες που τις 
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δηµιουργούν, και οι προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για την αντιµετώπισή τους. Η 

ανάλυση αυτή υποδεικνύει τα ελλείµµατα διοικητικής ικανότητας που πρέπει να 

αντιµετωπισθούν και υποδεικνύει τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν από το παρόν ΕΠ 

για την αντιµετώπισή τους.  

Στο παρόν επίπεδο ανάλυσης της υφιστάµενης κατάστασης δεν είναι δυνατή, παρά µόνο 

σε πολύ αδρές γραµµές, η διαφοροποίηση µεταξύ των διαφόρων επιπέδων της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης (κεντρική διοίκηση, περιφερειακή διοίκηση, νοµαρχιακή και τοπική 

αυτοδιοίκηση) ή µεταξύ των διαφόρων τοµέων δηµόσιας δράσης και πολιτικής. Οι 

δυσλειτουργίες και τα προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπισθούν προκειµένου να 

ενισχυθεί η διοικητική ικανότητα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, διατρέχουν, στο επίπεδο της 

ανάλυσης που ακολουθεί, όλο το εύρος της δηµόσιας δράσης.  

∆ιαφοροποίηση µεταξύ επιπέδων διοίκησης και τοµέων δηµόσιας δράσης υπάρχει στη 

επιχειρησιακή έκφανση των δυσλειτουργιών και των προβληµάτων που καταγράφονται 

στην ανάλυση που ακολουθεί. Η διαφοροποίηση αυτή αναδεικνύεται επίσης στην 

διάρθρωση του ΕΠ σε άξονες προτεραιοτήτων και στον προσδιορισµό των ενδεικτικών 

δράσεων που περιλαµβάνουν (Βλέπε ενότητα 3), και θα αποτελέσει αντικείµενο περαιτέρω 

εξειδίκευσης της στόχευσης και εκτέλεσης των δράσεων του επιχειρησιακού 

προγράµµατος.  

1.1.2.1.β Ανθρώπινο δυναµικό 

Ο τοµέας του ανθρώπινου δυναµικού αφορά το ίδιο το προσωπικό της δηµόσιας διοίκησης 

και τα χαρακτηριστικά του - µέγεθος και δηµογραφικά χαρακτηριστικά, προσόντα, γνώσεις 

και δεξιότητες, αντιλήψεις και στάσεις, σχέσεις µε την πολιτική ηγεσία της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης, καθήκοντα και οργάνωση της εργασίας, συµπεριφορές στις υπηρεσιακές 

σχέσεις και στις σχέσεις µε τους χρήστες των υπηρεσιών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, κλπ - το 

κανονιστικό πλαίσιο που ρυθµίζει τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, τις 

αµοιβές του προσωπικού, και τις πολιτικές και πρακτικές διοίκησης προσωπικού.  

Ο τοµέας του ανθρώπινου δυναµικού, παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί και 

καταβάλλονται µε µέτρα εκπαίδευσης και επιµόρφωσης καθώς και µε θεσµικά µέτρα, 

εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από εγγενείς, παραδοσιακά διαµορφωµένες 

δυσλειτουργίες όπως ιδίως: 

• Η µειωµένη υποκίνηση. 

• Η µειωµένη κινητικότητα. 

• Η µειωµένη συµµετοχή των γυναικών στις ανώτερες θέσεις της ιεραρχίας (προϊστάµενοι 

γενικών διευθύνσεων και διευθύνσεων).  

• Η ελλιπής αξιοποίηση του προσωπικού µε βάση τα προσόντα. 

• Η έλλειψη προσωπικού εξειδικευµένων προσόντων σε κρίσιµους τοµείς δηµόσιας 

δράσης (π.χ. στον τοµέα των ΤΠΕ ή στη λειτουργία του επιτελικού σχεδιασµού και της 

επεξεργασίας προγραµµάτων και πολιτικών). 
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• Η απουσία άσκησης σύγχρονου management, και εκπαίδευσης για την άσκησή του από 

τα στελέχη που κατέχουν θέσεις ευθύνης (Γενικοί ∆ιευθυντές, προϊστάµενοι 

∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων). 

• Η προσήλωση στον τύπo του εκάστοτε ισχύοντος θεσµικού πλαισίου, σε βάρος του 

περιεχοµένου και της ποιότητας των παραγόµενων υπηρεσιών. 

• Η προσήλωση στις ιεραρχικές σχέσεις, η περιχαράκωση καθηκόντων και αρµοδιοτήτων 

και η δυσχέρεια οµαδικής εργασίας ή οριζόντιας συνεργασίας, ενδο-ϋπηρεσιακής ή δι-

ϋπηρεσιακής. 

• Η δυσκολία αποτελεσµατικής και δηµιουργικής συνεργασίας µε τον ιδιωτικό τοµέα µε 

βάση το πρότυπο της εταιρικής σχέσης και επιχειρησιακής συνεργασίας σε αντιδιαστολή 

µε το πρότυπο της συµβατικής σχέσης εργοδότη-προµηθευτή. 

• Η αναντιστοιχία µεταξύ της στελέχωσης των υπηρεσιών και των πραγµατικών αναγκών 

τους, ιδιαίτερα σε ότι αφορά προσωπικό διοικητικών καθηκόντων και προσωπικό 

καθηκόντων παροχής υπηρεσιών, σε ενδο-υπηρεσιακό και σε δι-υπηρεσιακό επίπεδο, 

ως προς τα αριθµητικά µεγέθη, τα ουσιαστικά προσόντα, και το χρονισµό των 

προσλήψεων.  

• Η έλλειψη πρόβλεψης εναλλακτικών µεθόδων συναλλαγής, προσβάσιµων σε άτοµα µε 

αναπηρίες. 

Οι δυσλειτουργίες αυτές, σε συνδυασµό µε τις δυσλειτουργίες που χαρακτηρίζουν και τους 

άλλους δύο τοµείς της διοικητικής ικανότητας, έχουν µια σειρά από αρνητικά 

αποτελέσµατα για το ίδιο το προσωπικό της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και για την εκπλήρωση 

της αποστολής της, όπως ιδίως: 

• Οι περιορισµένες δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης. 

• H επιβάρυνση του κόστους λειτουργίας των υπηρεσιών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

• Η µειωµένη ικανότητα των δηµοσίων υπηρεσιών για την επεξεργασία δηµόσιων 

πολιτικών και προγραµµάτων. 

• Η µειονεκτική θέση των συναλλασσοµένων µε το κράτος έναντι των δηµοσίων 

υπηρεσιών µε τις οποίες συναλλάσσονται, ιδίως αυτών που δεν διαθέτουν αυξηµένη 

ικανότητα ή γνώσεις διαχείρισης των υποθέσεών τους, όπως είναι διάφορες κατηγορίες 

πολιτών (πχ. άτοµα χαµηλής µόρφωσης, µετανάστες κλπ), άτοµα µε αναπηρίες που 

αποκλείονται λόγω µη προσβάσιµων υποδοµών και υπηρεσιών αλλά και επιχειρήσεων 

(πχ. οι πολύ µικρές επιχειρήσεις). 

• Η δηµιουργία πρόσφορου εδάφους που καθιστά δύσκολη τη διασφάλιση της διαφάνειας 

στις πράξεις της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και την αντιµετώπιση της διαφθοράς.  

Οι δυσλειτουργίες αυτές συναρτώνται µε, και προέρχονται σε µεγάλο βαθµό από, δοµικές 

και θεσµικές δυσκαµψίες της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης όπως ιδίως: 
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• Το γραφειοκρατικό, συχνά περίπλοκο και αναποτελεσµατικό, θεσµικό πλαίσιο που 
ρυθµίζει συνολικά τη λειτουργία της δηµόσιας δράσης και τις σχέσεις των δηµόσιων 

υπηρεσιών µε το περιβάλλον και υποθάλπει την τυπολατρία. 

• Οι αποσπασµατικές αλλαγές των ρυθµίσεων του θεσµικού πλαισίου που διέπει τα 
θέµατα ανθρώπινου δυναµικού. 

• Η περιορισµένη ανεξαρτησία και αντίστοιχη υπευθυνότητα της υπηρεσιακής ιεραρχίας 

έναντι της πολιτικής ηγεσίας, σε συνδυασµό µε το περιορισµένο εύρος δικαιοδοσιών 

των ανώτερων κλιµακίων της υπαλληλικής ιεραρχίας για τη λήψη αποφάσεων, τη 

διαχείριση οικονοµικών πόρων και τη διοίκηση προσωπικού. 

• Η απουσία περιγραφών θέσεων εργασίας και καθηκόντων. 

• Η απουσία στοχοθεσίας, µέτρησης αποτελεσµάτων και αξιολόγησης της 

οικονοµικότητας και της ποιότητας των παραγόµενων υπηρεσιών.  

• Η απουσία ουσιαστικής ατοµικής αξιολόγησης της απόδοσης των δηµοσίων υπαλλήλων 

µε βάση το παραγόµενο έργο. 

• Η έλλειψη κινήτρων και µηχανισµών υποκίνησης. 

• Η συντήρηση απαρχαιωµένων δοµών και πρακτικών λειτουργίας που χαρακτηρίζονται 

από την πολυδιάσπαση αρµοδιοτήτων, τον κατακερµατισµό της δικαιοδοσίας και της 

ευθύνης για το παραγόµενο έργο, την αδυναµία προσαρµογής προς µεταβαλλόµενες 

ανάγκες και προτεραιότητες και την απουσία σχηµάτων οµαδικής εργασίας. 

• Οι ανεπάρκειες των διαδικασιών προγραµµατισµού και διαχείρισης του ανθρώπινου 

δυναµικού. 

Οι προσπάθειες που έχουν καταβληθεί και καταβάλλονται για την άρση των 

αδυναµιών που χαρακτηρίζουν το ανθρώπινο δυναµικό της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

εντάσσονται σε δύο κατηγορίες παρέµβασης: πρώτον, εκπαίδευση και επιµόρφωση, και 

δεύτερον, λήψη θεσµικών µέτρων σχετικά µε το υπηρεσιακό καθεστώς του προσωπικού 

της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

Στην κατηγορία της εκπαίδευσης και επιµόρφωσης εντάσσονται η βραχυχρόνια εισαγωγική 

εκπαίδευση για τους νεοπροσλαµβανόµενους δηµόσιους υπαλλήλους, η προεισαγωγική 

εκπαίδευση η οποία προετοιµάζει στελέχη ταχείας εξέλιξης, και η επιµόρφωση των 

υπηρετούντων υπαλλήλων. 

Η εκπαίδευση και επιµόρφωση των δηµοσίων υπαλλήλων παρέχεται από το Εθνικό Κέντρο 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα η προεισαγωγική εκπαίδευση παρέχεται 

από την Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και την Εθνική Σχολή Αυτοδιοίκησης, και η 

εισαγωγική εκπαίδευση και η επιµόρφωση από το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης. Πέραν αυτών, 

λειτουργούν η Σχολή Επιµόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονοµικών, η ∆ιπλωµατική 

Ακαδηµία για το διπλωµατικό προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών, η Σχολή ∆ικαστών 

για το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και για το προσωπικό του τοµέα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, κυρίως, τα ΚΕΚ των νοσοκοµείων και των προνοιακών οργανισµών.  
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Η συµβολή της εκπαίδευσης και της επιµόρφωσης που παρέχεται µέσω των φορέων αυτών 

έχει συµβάλλει σηµαντικά στη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του 

ανθρώπινου δυναµικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, αλλά εξακολουθεί να παρουσιάζει 

αδυναµίες και ελλείψεις οι οποίες πρέπει να αντιµετωπισθούν, όπως ιδίως: 

• Η πολύ περιορισµένη κάλυψη των αναγκών επιµόρφωσης. Με εξαίρεση το Υπουργείο 

Οικονοµίας και Οικονοµικών, όπου ο δείκτης διείσδυσης της επιµόρφωσης εκτιµάται ότι 

είναι της τάξης µεγέθους του 25% (δηλαδή 25% των υπαλλήλων συµµετέχουν κατά 

µέσον όρο ετησίως σε προγράµµατα επιµόρφωσης ή οι υπάλληλοι συµµετέχουν κατά 

µέσο όρο σε πρόγραµµα επιµόρφωσης µια φορά κάθε 4 χρόνια), η κάλυψη των 

αναγκών είναι εξαιρετικά περιορισµένη στο υπόλοιπο της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, όπου ο 

αντίστοιχος δείκτης διείσδυσης εκτιµάται ότι είναι της τάξης µεγέθους 5-6% (ή 

συµµετοχή υπαλλήλων κατά µέσο όρο κάθε 17-20 χρόνια)6. 

• Η απουσία εσωτερικών µηχανισµών σχεδιασµού και αξιοποίησης της εκπαίδευσης στους 

φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Οι οργανικές µονάδες µε αρµοδιότητα για τα θέµατα 

προσωπικού και την εκπαίδευση περιορίζονται κατά κανόνα στην τυπολατρική 

εφαρµογή του κανονιστικού πλαισίου και σε ότι αφορά την εκπαίδευση στην 

διεκπεραίωση των διαδικασιών συµµετοχής του προσωπικού σε προγράµµατα 

επιµόρφωσης. 

• Η απουσία συστηµατικής ανίχνευσης των εκπαιδευτικών αναγκών, η οποία έχει ως 

αποτέλεσµα την αδυναµία ανταπόκρισης της παρεχόµενης εκπαίδευσης και 

επιµόρφωσης προς τις πραγµατικές ανάγκες. 

• Ο προσανατολισµός της παρεχόµενης εκπαίδευσης προς την προσφορά και όχι προς τη 

ζήτηση, ως αποτέλεσµα της απουσίας ανίχνευσης των εκπαιδευτικών αναγκών και της 

ανυπαρξίας στους δηµόσιους φορείς πολιτικής ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού 

την οποία θα εξυπηρετήσει η εκπαίδευση.  

• Η απουσία αξιολόγησης των αποτελεσµάτων της επιµόρφωσης σε ότι αφορά την 

αξιοποίηση των παρεχόµενων γνώσεων και δεξιοτήτων στο περιβάλλον εργασίας του 

υπαλλήλου. 

• Η απουσία πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτώνται από την 

επιµόρφωση. 

Στην κατηγορία των θεσµικών µέτρων εντάσσονται µια σειρά από διαδοχικές ρυθµίσεις για 

το υπηρεσιακό καθεστώς των δηµόσιων υπαλλήλων, όπως ο νέος ∆ηµοσιοϋπαλληλικός 

Κώδικας (Ν.3528/2007, ΦΕΚ Α 26). Ο νέος κώδικας εισάγει µια σειρά νέων ρυθµίσεων οι 

σηµαντικότερες από τις οποίες αφορούν στο σύστηµα προαγωγών µε εφαρµογή 

αντικειµενικών και µετρήσιµων κριτηρίων, µέρος των οποίων συνδέεται µε την 

εκπαίδευση, στην επιτάχυνση της εξέλιξης υπαλλήλων µε διδακτορικούς και 

µεταπτυχιακούς τίτλους και στην ενίσχυση της κινητικότητας του προσωπικού. 

Καθιερώνει επίσης τριετή θητεία για τους προϊσταµένους των οργανικών µονάδων καθώς 

                                                 
6  Ακριβή στοιχεία διείσδυσης δεν είναι διαθέσιµα γιατί τα τηρούµενα στοιχεία αφορούν συµµετοχές σε 

επιµόρφωση (ένας υπάλληλος µπορεί να συµµετέχει σε περισσότερα από ένα προγράµµατα επιµόρφωσης) και 
όχι άτοµα που συµµετέχουν τουλάχιστον µία φορά σε επιµόρφωση. 
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και ετήσιο προγραµµατισµό προσλήψεων µε τη συµµετοχή των συνδικαλιστικών 

οργάνων. 

Όµως τα µέτρα αυτά δεν αρκούν για να ανατρέψουν εγγενείς παγιωµένες δυσλειτουργίες 

του τοµέα του ανθρώπινου δυναµικού. Βασικό πρόβληµα και στον τοµέα αυτό αποτελεί το 

γεγονός ότι τα θεσµικά µέτρα δεν εντάσσονται σε µια ολοκληρωµένη πολιτική ανάπτυξης 

του ανθρώπινου δυναµικού και δεν συνοδεύονται από αλλαγές στις πρακτικές διοίκησης 

του ανθρώπινου δυναµικού στο επίπεδο των υπηρεσιών.  

Σοβαρά προβλήµατα, τα οποία µάλιστα επιδεινώνονται διαχρονικά, αποτελούν η διόγκωση 

του αριθµού του προσωπικού που απασχολείται στις υπηρεσίες της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

η συνακόλουθη επιβάρυνση του δηµόσιου προϋπολογισµού, σε συνδυασµό µε το άναρχο 

καθεστώς των αµοιβών του προσωπικού. Βασικά στατιστικά στοιχεία για τα µεγέθη του 

προσωπικού δίνονται στο παράρτηµα 2.2.  

Η κατάσταση αυτή είχε ως αποτέλεσµα δύο σοβαρές συνέπειες. Πρώτον, έχει επιβαρύνει 

το δηµόσιο προϋπολογισµό µε υψηλές και αυξανόµενες, ως ποσοστό του προϋπολογισµού, 

δαπάνες µισθοδοσίας από 22,1% το 1995 σε 24,1% το 2003 έναντι 21,8% της ΕΕ των 12 

και 22,9% της ΕΕ των 24 το 2003 7 . ∆εύτερον, έχει οδηγήσει συχνά σε πρακτικές 

παράκαµψης των αξιοκρατικών διαδικασιών πρόσληψης µε αποτέλεσµα την ανατροπή της 

ισότιµης µεταχείρισης των ενδιαφεροµένων για πρόσληψη στο δηµόσιο, την υποβάθµιση 

των προσόντων λόγω απουσίας ανταγωνισµού και, συχνά, την πρόσληψη µη απαραίτητου 

προσωπικού.  

Το άναρχο καθεστώς των αµοιβών αφορά κυρίως το προσωπικό της κεντρικής δηµόσιας 

διοίκησης και προέρχεται από την αποσπασµατική εισαγωγή, µε πρωτοβουλία 

µεµονωµένων υπουργείων, διαφόρων επιδοµάτων, τα οποία δεν συνδέονται µε την 

επιχειρησιακή απόδοση, είτε σε ατοµικό επίπεδο είτε σε επίπεδο οργανικής µονάδας. Η 

κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία στεγανών και την άνιση µεταχείριση 

του προσωπικού, στρεβλώσεις που λειτουργούν αρνητικά για την κινητικότητα του 

προσωπικού, και την τάση εξοµοίωσης των αµοιβών προς τα επάνω και την επιβάρυνση 

του δηµόσιου προϋπολογισµού.  

 

1.1.2.1.γ Κανονιστικό πλαίσιο 

Ο τοµέας του κανονιστικού πλαισίου αφορά το σύνολο των νόµων, διαταγµάτων και 

κανονιστικών αποφάσεων που ρυθµίζουν την εσωτερική λειτουργία της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και τις σχέσεις της µε το περιβάλλον, τις διαδικασίες παροχής υπηρεσιών και 

διοικητικών συναλλαγών µε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.  

Και ο τοµέας του κανονιστικού πλαισίου, παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί και 

καταβάλλονται µε µέτρα απλούστευσης των διαδικασιών, κυρίως σε ότι αφορά τις 

συναλλαγές των δηµοσίων υπηρεσιών µε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, εξακολουθεί να 

χαρακτηρίζεται από σοβαρές δυσλειτουργίες όπως ιδίως: 

• Η πολυπλοκότητα των ρυθµίσεων. 
                                                 
7 EUROSTAT, ∆εκέµβριος 2005. 
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• Οι ασάφειες των ρυθµίσεων και οι αντιφάσεις µεταξύ ρυθµίσεων, σε συνδυασµό µε την 
απουσία κωδικοποίησης των εκάστοτε ισχυουσών ρυθµίσεων. 

• Οι απαρχαιωµένες ρυθµίσεις οι οποίες δεν έχουν προσαρµοσθεί προς τα σύγχρονα 

τεχνολογικά δεδοµένα και τις νέες κοινωνικο-οικονοµικές απαιτήσεις. 

• Η ύπαρξη ρυθµίσεων, το κόστος εφαρµογής των οποίων υπερβαίνει το δηµόσιο όφελος, 

οικονοµικό ή άλλο. 

• Η ύπαρξη περιττών ρυθµίσεων. 

• Η τυπολατρική εφαρµογή των ρυθµίσεων από τις δηµόσιες υπηρεσίες. 

Οι δυσλειτουργίες του κανονιστικού πλαισίου έχουν µια σειρά από αρνητικά 

αποτελέσµατα, όπως είναι: 

• Η επιβάρυνση των συναλλασσόµενων µε τις δηµόσιες υπηρεσίες, είτε πρόκειται για 

τους πολίτες, είτε πρόκειται για τις επιχειρήσεις, µε υπέρογκο διαχειριστικό κόστος για 

τη συµµόρφωσή τους µε τις ρυθµίσεις. Το διαχειριστικό αυτό κόστος συνιστά σοβαρό 

ανασταλτικό παράγοντα για την επιχειρηµατικότητα, τις επενδύσεις και την οικονοµική 

ανάπτυξη, σε ότι αφορά τις συναλλαγές των επιχειρήσεων µε το κράτος, αλλά και σε 

ότι αφορά τις συναλλαγές των πολιτών. 

• Η επιβάρυνση της ίδιας της δηµόσιας διοίκησης µε περιττό εσωτερικό κόστος 

διεκπεραίωσης περιττών γραφειοκρατικών διαδικασιών. 

• Ο προσανατολισµός των δηµοσίων υπαλλήλων προς ένα πρότυπο ρόλου που θεωρεί ως 

πρωτεύοντα στόχο τη διασφάλιση της τυπικής νοµιµότητας και όχι την παραγωγή 

υπηρεσιών και έργου. 

• Η µειονεκτική θέση των συναλλασσοµένων µε το κράτος έναντι των δηµοσίων 

υπηρεσιών µε τις οποίες συναλλάσσονται, ιδίως αυτών που δεν διαθέτουν αυξηµένη 

ικανότητα ή γνώσεις διαχείρισης των υποθέσεών τους, όπως είναι διάφορες κατηγορίες 

πολιτών (π.χ. άτοµα χαµηλής µόρφωσης, µετανάστες κλπ.) αλλά και επιχειρήσεων 

(π.χ. οι πολύ µικρές επιχειρήσεις). 

• Η επιβάρυνση του κόστους ζωής και της ποιότητας ζωής του πολίτη. 

• Η δηµιουργία πρόσφορου εδάφους που καθιστά δύσκολη τη διασφάλιση της διαφάνειας 

στις πράξεις της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και την αντιµετώπιση της διαφθοράς.  

Οι δυσλειτουργίες αυτές επιβαρύνονται περαιτέρω από δοµικές αδυναµίες της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και από πρακτικές, όπως: 

• Η πολυδιάσπαση αρµοδιοτήτων µεταξύ των οργανισµών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που 

παράγουν τις ρυθµίσεις του κανονιστικού πλαισίου, σε συνδυασµό µε την ανεπάρκεια 

αποτελεσµατικών µηχανισµών οριζόντιου, ενδο-υπηρεσιακού και δι-υπηρεσιακού, 

συντονισµού. 

• Η αποσπασµατικότητα παραγωγής ρυθµίσεων. 

• Η µη προσαρµογή των υφιστάµενων ρυθµίσεων, στις µεταβαλλόµενες λειτουργικές 

ανάγκες, η οποία επιτείνεται από την τάση θεσµοθέτησης ρυθµίσεων στο υψηλότερο 
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και λιγότερο ευέλικτο επίπεδο, αυτό του Νόµου, έναντι του επιπέδου Προεδρικού 

∆ιατάγµατος, ή του επιπέδου της Υπουργικής απόφασης. 

• Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης των νοµοθετικών ρυθµίσεων σε ότι αφορά την έκδοση 

των κανονιστικών πράξεων, προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων που 

είναι απαραίτητες για την εφαρµογή των νόµων. 

• Η απουσία συγκροτηµένου µηχανισµού και διαδικασιών συστηµατικής αξιολόγησης της 

ποιότητας και των επιπτώσεων των παραγόµενων ρυθµίσεων και βελτίωσης των 

υφιστάµενων ρυθµίσεων. 

• Η απουσία κωδικοποίησης των ισχυουσών ρυθµίσεων. 

• Η περιορισµένη νοµοτεχνική τεχνογνωσία των υπηρεσιών στο αντικείµενο της 

επεξεργασίας κανονιστικών ρυθµίσεων σε συνδυασµό µε την περιορισµένη 

δυναµικότητα νοµοτεχνικής επεξεργασίας στους οργανισµούς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

• Οι απαρχαιωµένες αντιλήψεις και πρακτικές, που έχουν διαµορφώσει παλαιότερες 

ρυθµίσεις που βρίσκονται σε ισχύ, οι οποίες δεν έχουν ακόµη εξαλειφθεί, σε ότι αφορά 

την αναγκαιότητα ρύθµισης κάθε διαδικασίας που αφορά τις συναλλαγές των δηµόσιων 

υπηρεσιών µε τους πολίτες ή τις επιχειρήσεις - ακόµη και στον πλέον ελάχιστο στοιχείο 

διεκπεραίωσης της- και την αναγκαιότητα διασφάλισης της νοµιµότητας έναντι 

οποιουδήποτε πιθανού κινδύνου από το συναλλασσόµενο µε το δηµόσιο πολίτη ή 

επιχείρηση, που θεωρείται δυνάµει αφερέγγυος, ανεξάρτητα από το κόστος που αυτό 

συνεπάγεται και για την ίδια την υπηρεσία αλλά και για τον συναλλασσόµενο µε αυτήν 

πολίτη ή επιχείρηση. 

Οι προσπάθειες που έχουν καταβληθεί και καταβάλλονται για την άρση των 

αδυναµιών που χαρακτηρίζουν το κανονιστικό πλαίσιο της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

εντάσσονται σε δύο κύριες κατηγορίες παρέµβασης: την απλούστευση των διοικητικών 

διαδικασιών και την εισαγωγή διαδικασιών αξιολόγησης των κανονιστικών ρυθµίσεων.  

Οι προσπάθειες απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών χρονολογούνται από τα µέσα 

της δεκαετίας του 1980 στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής βελτίωσης των σχέσεων 

κράτους-πολίτη. Με πρόσφατες ρυθµίσεις (Ν. 3242/2004, Ν. 3345/2005, Ν. 3448/2006): 

• Ιδρύθηκε και έχει ενεργοποιηθεί η Κεντρική Επιτροπή Απλούστευσης ∆ιαδικασιών µε 

αντικείµενο την απλούστευση περίπλοκων νοµοθετικών και διοικητικών διαδικασιών. 

• Προωθήθηκε η αυτεπάγγελτη αναζήτηση από τις υπηρεσίες περισσότερων από 200 

δικαιολογητικών, για πολλαπλάσιο πλήθος διαδικασιών. 

• Προωθήθηκε η κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής δικαιολογητικών στις διοικητικές 
συναλλαγές όταν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί σε άλλη υπηρεσία η οποία εµπλέκεται στην 

διοικητική συναλλαγή. 

• Προωθήθηκε η κατάργηση ή ο περιορισµός συναρµοδιοτήτων Υπουργών που αφορούν 
διοικητικές πράξεις ατοµικού ή κανονιστικού χαρακτήρα. 

• Προωθείται η µείωση του χρόνου και του κόστους ίδρυσης στις διαδικασίες 

αδειοδότησης των επιχειρήσεων στους τοµείς της µεταποίησης (Ν.3325/2005) και του 

εµπορίου και των υπηρεσιών.  
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1.1.2.1.δ ∆οµές και συστήµατα 

Οι δοµές και τα συστήµατα αφορούν την τυπική διάρθρωση του κράτους και των 

υπηρεσιών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης -όπως προσδιορίζεται µε τα προεδρικά διατάγµατα των 

οργανισµών των υπηρεσιών- την οργάνωση της εργασίας και την κατανοµή δικαιοδοσιών 

και καθηκόντων, τις διαδικασίες και τις πρακτικές λειτουργίας των υπηρεσιών, και τα µέσα 

που διαθέτουν, ιδίως σε ότι αφορά τις ΤΠΕ.  

Τα στοιχεία αυτά συνολικά συνιστούν το σύστηµα παραγωγής των δηµόσιων αγαθών και 

υπηρεσιών. Αποτελούν σηµαντικό παράγοντα διαµόρφωσης των χαρακτηριστικών του 

ανθρώπινου δυναµικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, και σε συνδυασµό µε το κανονιστικό 

πλαίσιο, συνιστούν καθοριστικό συντελεστή της διοικητικής ικανότητας της χώρας. 

Όπως και οι δύο προηγούµενοι τοµείς, και ο τοµέας των δοµών και συστηµάτων 

χαρακτηρίζεται από σοβαρές δυσλειτουργίες, όπως ιδίως: 

• Η οριζόντια ανάπτυξη της ιεραρχικής πυραµίδας σε υπερβολικά µεγάλο αριθµό 

οργανικών µονάδων (γενικών διευθύνσεων, διευθύνσεων και τµηµάτων) µε 

αποτέλεσµα την πολυδιάσπαση αρµοδιοτήτων και καθηκόντων, τον πολλαπλασιασµό 

των θέσεων ευθύνης και τον κατακερµατισµό της οργάνωσης των υπηρεσιών σε 

οργανικές µονάδες βάσης, τµήµατα πολύ µικρού µεγέθους αριθµού προσωπικού. 

• Η πλήρης απουσία οργάνωσης σε θέσεις εργασίας, καθηκοντολογίου και περιγραφών 

εργασίας. 

• Η αδυναµίες στοχοθεσίας, παρακολούθησης και µέτρησης των αποτελεσµάτων και 

αξιολόγησης της απόδοσης και της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών.  

• Η αδυναµία προσαρµογής των δοµών και της οργάνωσης της εργασίας των υπηρεσιών 

προς τις µεταβαλλόµενες ανάγκες και αρµοδιότητες των δηµόσιων οργανισµών. 

• Η συντήρηση απαρχαιωµένων ρυθµίσεων στους οργανισµούς των υπηρεσιών. 

• Η περιορισµένη, µέχρι σήµερα, αξιοποίηση των ΤΠΕ σε σχέση µε την εσωτερική 

λειτουργία των υπηρεσιών και τις συναλλαγές τους µε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

• Η απουσία οργανωµένων δοµών οριζόντιας, δι-υπηρεσιακής, συνεργασίας. 

• Η εκτεταµένη παρουσία των φαινοµένων διαφθοράς, τα οποία, παρά τα θεσµικά µέτρα 

που καταβάλλονται, έχουν αποκτήσει ενδηµικό χαρακτήρα. Τα φαινόµενα αυτά 

απαντώνται σε ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών και διοικητικών συναλλαγών µε τον πολίτη 

και την επιχείρηση, µε κυριότερες εστίες τις υπηρεσίες φορολογίας και τελωνείων, τις 

πολεοδοµίες, τις πάσης φύσεως υπηρεσίες που αδειοδοτούν επιχειρήσεις, τα 

νοσοκοµεία, κλπ.  

• Η παράλληλη άσκηση δηµόσιων λειτουργιών και οι επικαλύψεις αρµοδιοτήτων µεταξύ 

φορέων και υπηρεσιών, σε συνδυασµό µε την ύπαρξη µεγάλου αριθµού δηµόσιων 

φορέων (ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆) για ορισµένους από τους οποίους οι λειτουργίες που 

επιτελούν µπορούν να µεταφερθούν, εν µέρει ή στο σύνολό τους, σε άλλους φορείς.  

Οι δυσλειτουργίες αυτές συναρτώνται οπωσδήποτε µε το θεσµικό πλαίσιο διοικητικής 

οργάνωσης, υπηρεσιακής κατάστασης και αµοιβών των δηµοσίων υπαλλήλων που 

δηµιουργεί πιέσεις εκ µέρους του προσωπικού για τον πολλαπλασιασµό των θέσεων 
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ευθύνης και των αντίστοιχων αµοιβών, αλλά και µε τις αντιστάσεις προσαρµογής της 

οργάνωσης των υπηρεσιών προς τις εξελίξεις, όταν η προσαρµογή αυτή απαιτεί 

κατάργηση κεκτηµένων ή αλλαγές ρόλων, καθώς επίσης και µε την καθυστέρηση, ως ένα 

βαθµό, στις διαδικασίες έκδοσης των απαραίτητων Προεδρικών ∆ιαταγµάτων.  

Οι προσπάθειες αναδιοργάνωσης που έχουν καταβληθεί και καταβάλλονται για 

τον εκσυγχρονισµό των δοµών και των συστηµάτων και τη βελτίωση των παρεχόµενων 

υπηρεσιών, εντάσσονται σε τρείς κύριες κατηγορίες: θεσµικές αλλαγές και πρωτοβουλίες, 

την ίδρυση των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ), καθώς και αξιοποίηση των ΤΠΕ 

µε την εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Οι θεσµικές αλλαγές και πρωτοβουλίες στον τοµέα αυτό περιορίζονται µέχρι σήµερα 

κυρίως σε θεσµικές αλλαγές (π.χ. την αναθεώρηση των προεδρικών διαταγµάτων που 

προσδιορίζουν την τυπική διάρθρωση των υπηρεσιών, τους Οργανισµούς) οι οποίες δεν 

έχουν αντιµετωπίσει πλήρως τις βασικές δυσλειτουργίες της διοικητικής οργάνωσης των 

υπηρεσιών. Παράλληλα έχουν αναληφθεί και πρωτοβουλίες επιχειρησιακού χαρακτήρα 

(π.χ. µε τις πρόσφατες ρυθµίσεις του Ν.3230/2004 για την καθιέρωση Συστήµατος 

∆ιοίκησης µε στόχους και µέτρηση της αποδοτικότητας), των οποίων όµως η εφαρµογή 

προσκρούει στην έλλειψη τεχνογνωσίας. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στην αντιµετώπιση της διαφθοράς µε τη θωράκιση των 

ελεγκτικών µηχανισµών τόσο σε θεσµικό επίπεδο µε µια σειρά ειδικών ρυθµίσεων (Ν. 

3074/2002, 3260/2004, Ν. 3320/2005, Ν. 3345/2005, Ν. 3320/2005) όσο και µε µέτρα 

ενίσχυσης του στελεχιακού δυναµικού και της υποδοµής των ελεγκτικών δοµών (Γενικός 

Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Σώµα Ελεγκτών Επιθεωρητών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, 

κλπ.) και την εντατικοποίηση των ελέγχων.  

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη(ΚΕΠ) συνιστούν υπηρεσίες µιας στάσης µέσω των 

οποίων οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές τους µε τις 

δηµόσιες υπηρεσίες, και αποτελούν µια ριζοσπαστική και ιδιαίτερα επιτυχή προσπάθεια 

αναδιοργάνωσης του πλαισίου διαχείρισης των διοικητικών συναλλαγών µε τις δηµόσιες 

υπηρεσίες. Η εισαγωγή των ΚΕΠ χρονολογείται από το 1998, σε πιλοτική µορφή µε το 

Πρόγραµµα ΑΣΤΕΡΙΑΣ για τις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Σήµερα λειτουργούν 

περισσότερα από 1.000 ΚΕΠ τα οποία καλύπτουν όλη την χώρα και διεκπεραιώνουν 

περισσότερες από 1.000 διαδικασίες. 

Στον τοµέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µε τα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο 

του ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος µε χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα την ολοκλήρωση του ∆ικτύου “ΣΥΖΕΥΞΙΣ” που συνδέει 1.800 δηµόσιες 

υπηρεσίες και την καθιέρωση της προηγµένης ψηφιακής υπογραφής για την 

ενδοϋπηρεσιακή επικοινωνία, την προώθηση τριών οριζόντιων έργων που αποτελούν την 

αναγκαία υποδοµή για τη διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών (Εθνική ∆ιαδικτυακή 

Πύλη “ΕΡΜΗΣ”, Σύστηµα Αυθεντικοποίησης, Σύστηµα ∆ιαλειτουργικότητας), και την 

προώθηση συνολικού σχεδίου για τον ανασχεδιασµό και την αυτοµατοποίηση των 

κρίσιµων συναλλαγών πολιτών και επιχειρήσεων µε το Κράτος. Όµως, παρά το γεγονός 

ότι τα έργα της ηλεκτρονικής διακυβέρνηση εισάγουν αλλαγές στην λειτουργία και τις 
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διαδικασίες παραγωγής υπηρεσιών, δεν έχουν αντιµετωπίσει µέχρι σήµερα στον 

απαιτούµενο βαθµό τις προϋποθέσεις οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών που είναι 

απαραίτητες για την αποτελεσµατική λειτουργία τους.  

 
1.1.2.1.ε Ισότητα των Φύλων 

 

Η σηµαντική απόκλιση του επιπέδου απασχόλησης στην Ελλάδα από τον Ευρωπαϊκό µέσο 

όρο οφείλεται κυρίως στο χαµηλό ποσοστό απασχόλησης των γυναικών. Τα ποσοστά 

απασχόλησης των γυναικών παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια και από 

41,7 % το 2001 διαµορφώνονται στο 47,4 % το 2006, υπολειπόµενα όµως κατά πολύ του 

ευρωπαϊκού µέσου όρου  57,1% (ΕΕ- 27)8. 

Κατά τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε αύξηση των θέσεων εργασίας, οι οποίες κυρίως 

καλύφθηκαν από γυναίκες.    Από τη µελέτη των στοιχείων της διαχρονικής εξέλιξης των 

ποσοστών απασχόλησης του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού κατά φύλο, για τα εν λόγω  

έτη, προκύπτει ότι το εξεταζόµενο χρονικό διάστηµα αυξήθηκε το σχετικό µέγεθος της 

απασχόλησης των δύο φύλων κατά 4,5 ποσοστιαίες µονάδες. Η αύξηση της απασχόλησης 

των γυναικών υπερτερεί έναντι των ανδρών (5,7 ποσοστιαίες µονάδες έναντι 3 µονάδων 

για τους άνδρες).   

Εξετάζοντας δε τη διαχρονική εξέλιξη της διαφοράς των ποσοστών απασχόλησης ανάµεσα 

στους άνδρες και τις γυναίκες συνάγεται ότι στην Ελλάδα η διαφορά στα ποσοστά 

απασχόλησης ανάµεσα στους άνδρες και τις γυναίκες βαίνει  διαχρονικά µειούµενη.  

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι κατά το εξεταζόµενο χρονικό διάστηµα οι 

γυναίκες που καταλαµβάνουν θέσεις εργασίας είναι αναλογικά περισσότερες από τους 

άνδρες, µε αποτέλεσµα να αυξάνονται ταχύτερα τα ποσοστά απασχόλησής τους. Παρόλα 

αυτά, η διαφορά στα ποσοστά απασχόλησης ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες εξακολουθεί 

να είναι σηµαντική και αυτό σηµαίνει ότι η προσέλκυση περισσότερων γυναικών στην 

απασχόληση θα πρέπει να αποτελεί µόνιµο στόχο των πολιτικών της αγοράς εργασίας 

(προκειµένου να επιτευχθεί η µείωση της διαφοράς των ποσοστών απασχόλησης ανάµεσα 

σε άνδρες και γυναίκες). 

Πάντως, η µικρή και αργά αυξανόµενη συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και 

ειδικότερα στην απασχόληση αφενός σηµαίνει µεγάλα περιθώρια ανάπτυξης της γυναικείας 

απασχόλησης στη χώρα µας αφετέρου υπονοεί ότι για να αυξηθεί η γυναικεία απασχόληση 

επιβάλλεται η λήψη ολοκληρωµένων ενεργητικών µέτρων για την άρση των εµποδίων, 

προκαταλήψεων, διακρίσεων και αλλαγής ατοµικών συµπεριφορών έτσι ώστε οι γυναίκες 

να µπορέσουν να προωθηθούν στην απασχόληση. Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να 

επισηµανθεί ότι τα ποσοστά απασχόλησης των ανδρών βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα σε 

σχέση µε τα άλλα κράτη µέλη και µάλιστα σε ορισµένες περιπτώσεις είναι υψηλότερα των 

                                                 
8http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/pdf/2007compendiummonitoring_en.pdf.pdf 
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αντιστοίχων ποσοστών απασχόλησης των ανδρών στην ΕΕ-25, µε αποτέλεσµα τα 

περιθώρια αύξησής τους να είναι πολύ µικρά. Σε αυτό το πλαίσιο, η αύξηση των ποσοστών 

απασχόλησης των γυναικών είναι η δέουσα λύση για την αύξηση των ποσοστών 

απασχόλησης του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού της χώρας.  

Για τα έτη 2000-2006 προκύπτει η διεύρυνση του χάσµατος απασχόλησης των 

ηλικιωµένων γυναικών έναντι των ανδρών στη χώρα µας (ηλικιακή οµάδα 55-64).  

Συγκεκριµένα, το ποσοστά απασχόλησης των ηλικιωµένων ανδρών είναι υψηλότερα από 

το αντίστοιχο των γυναικών, ενώ τα έτη 2000-2006 σηµειώθηκε αύξηση των ποσοστών 

απασχόλησης των ανδρών κατά 3,5 ποσοστιαίες µονάδες, όταν το αντίστοιχο ποσοστό 

απασχόλησης των ηλικιωµένων γυναικών αυξήθηκε µόνο κατά 1,8 ποσοστιαίες µονάδες.   

Ανεξαρτήτως των λόγων που οδηγούν τις ηλικιωµένες γυναίκες εκτός της απασχόλησης 

(π.χ. ανεργία, πρόωρη συνταξιοδότηση, διάσταση ανάµεσα στην οικογενειακή και 

επαγγελµατική ζωή, κλπ.) το συµπέρασµα είναι ότι οι ηλικιωµένες γυναίκες στη χώρα µας 

δεν ωφελήθηκαν σηµαντικά από την αύξηση της απασχόλησης. 

Αναφορικά µε το πρόβληµα της ανισότητας των αµοιβών9 από τα πιο πρόσφατα στατιστικά 

στοιχεία  προκύπτει ότι για το έτος 2005, το πρόβληµα του χάσµατος στις αµοιβές ανδρών 

και γυναικών στην Ελλάδα είναι µικρότερο (9%) από το αντίστοιχο της ΕΕ-27 (15%).  

Σε σχέση µε τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα στην ΕΕ-25 (όπου το ποσοστό των γυναικών 

οι οποίες απασχολούνταν στη δική τους επιχείρηση έφθανε µόλις το 8,6% το 2005, όταν 

το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες ήταν ακριβώς το διπλάσιο), παρατηρείται ότι στην 

Ελλάδα τα αντίστοιχα στοιχεία είναι αρκετά ενθαρρυντικά: µε εξαίρεση τους τοµείς της 

βιοµηχανίας και των κατασκευών, στους οποίους το ποσοστό των ανδρών που 

απασχολούνται στη δική τους επιχείρηση είναι µεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό των 

γυναικών (απόκλιση 4,1 και 16,3 ποσοστιαίων µονάδων αντίστοιχα) στους υπόλοιπους 

τοµείς της οικονοµίας(γεωργία, υπηρεσίες, ξενοδοχεία και εστιατόρια, µεταφορές και 

τηλεπικοινωνία, χρηµατοοικονοµικές και άλλες υπηρεσίες) το ποσοστό των γυναικών που 

απασχολούνται στη δική τους επιχείρηση είναι είτε ίσο ή υψηλότερο από αυτό των 

ανδρών10.  

  

Η θέση της γυναίκας στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση 

Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία του ΥΠΕΣ∆∆Α/ΓΓΙ για το προσωπικό που απασχολείτο 

στον ευρύτερο ελληνικό δηµόσιο τοµέα για το 2004, από το σύνολο των δηµοσίων 

υπαλλήλων, το 55,15% ήταν άνδρες, ενώ οι γυναίκες ανέρχονταν σε 44,85%.  

Τα ποσοστά απόκλισης διαφέρουν ανά φορέα και κατηγορία εκπαίδευσης.   

                                                 
9ibid, σελ. 30 

 

10 Eurostat, “The entrepreneurial gap between men and women”, 2007. 
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Στις δηµόσιες υπηρεσίες, ενώ στην κατηγορία ΠΕ το ποσοστό ανδρών και γυναικών 

µονίµων υπαλλήλων ήταν το ίδιο (50%), στις κατηγορίες ∆Ε και ΥΕ το ποσοστό των 

ανδρών ήταν υψηλότερο σε σύγκριση µε αυτό των γυναικών, 58% έναντι 42% και  66% 

έναντι 34% αντίστοιχα.   Τέλος, στην κατηγορία ΤΕ το ποσοστό γυναικών ήταν 64% 

έναντι 36% των ανδρών. 

Στα ΝΠ∆∆, τα συνολικά ποσοστά απασχόλησης των γυναικών ήταν σχεδόν διπλάσια από 

αυτά των ανδρών: στην κατηγορία ΠΕ το ποσοστό ανδρών ήταν 39%, ενώ το 61% ήταν 

γυναίκες.   Οι γυναίκες κυριαρχούν και στις κατηγορίες ΤΕ, ∆Ε και ΥΕ µε ποσοστά 83%, 

65% και 59%.  

Αντίθετα στους ΟΤΑ,  τα συνολικά ποσοστά απασχόλησης των ανδρών ήταν σχεδόν 

διπλάσια από αυτά των γυναικών:  στην κατηγορία ΠΕ το ποσοστό ανδρών ήταν 52%, 

έναντι 48% των γυναικών,  ενώ στην κατηγορία ΤΕ το ποσοστό γυναικών είναι 52% 

έναντι 48% των ανδρών.  Στις κατηγορίες ∆Ε και ΥΕ οι άνδρες κυριαρχούν µε ποσοστά 

67% και 79%  αντίστοιχα.    

Τέλος, στα ΚΝΠΙ∆ τα συνολικά ποσοστά απασχόλησης των ανδρών ήταν σχεδόν τριπλάσια 

από αυτά των γυναικών:  στην κατηγορία ΠΕ το ποσοστό ανδρών ήταν 78%, έναντι 22% 

των γυναικών,  ενώ στην κατηγορία ΤΕ το ποσοστό των ανδρών ήταν 76% έναντι 24% 

των γυναικών.  Αντίστοιχα, στις κατηγορίες ∆Ε και ΥΕ οι άνδρες κυριαρχούν µε ποσοστά 

78% και 91%  αντίστοιχα.    

 

Πίνακας 1: Ποσοστιαία Κατανοµή Υπαλλήλων ανά είδος Φορέα του ∆ηµοσίου, Φύλο και  

Κατηγορία Εκπαίδευσης, για το έτος 2004 

ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΕ ∆Ε ΥΕ 

Σύνολο Υπαλλήλων 100% 100% 100% 100% 100% 

Άνδρες 55,15% 50% 36% 58% 66% 

Γυναίκες 44,85% 50% 64% 42% 34% 

Σύνολο Μονίµων Υπαλλήλων ∆ηµοσίων Υπηρεσιών 100% 100% 100% 100% 100% 

Άνδρες 55% 49% 59% 57% 60% 

Γυναίκες 45% 51% 41% 43% 40% 

Σύνολο Μονίµων Υπαλλήλων ΝΠ∆∆  100% 100% 100% 100% 100% 

Άνδρες 32% 39% 17% 35% 41% 

Γυναίκες 68% 61% 83% 65% 59% 

Σύνολο Μονίµων Υπαλλήλων ΟΤΑ 100% 100% 100% 100% 100% 

Άνδρες 66% 52% 48% 67% 79% 

Γυναίκες 34% 48% 52% 33% 21% 
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Σύνολο Τακτικού Προσωπικού ΚΝΠΙ∆ 100% 100% 100% 100% 100% 

Άνδρες 78% 63% 76% 78% 91% 

Γυναίκες 22% 37% 24% 22% 9% 

      

Πηγή: ΥΠΕΣ∆∆Α / ΓΓ∆∆, 2006, ∆ελτίο στατιστικών στοιχείων προσωπικού δηµόσιου τοµέα, 

Απογραφή 31-12-2004 

Επεξεργασία στοιχείων: Γενική Γραµµατεία Ισότητας - ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. 

 

 

   

 

Γυναικεία Εκπροσώπηση στη διαδικασία Λήψης Αποφάσεων  

 

Θέσεις Ευθύνης του ∆ηµοσίου Τοµέα  

Το πρόβληµα της ανισότητας παρουσιάζεται στις πραγµατικές του διαστάσεις εάν 

εξετασθούν τα ποσοστά συµµετοχής ανδρών και γυναικών σε θέσεις ευθύνης στις 

δηµόσιες υπηρεσίες αλλά και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Από τα στατιστικά στοιχεία που 

παρουσιάζονται στον πίνακα 2 προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα: 

 

i) Στα Υπουργεία και στις δηµόσιες υπηρεσίες, το συνολικό ποσοστό ανδρών µε 

θέση γενικού διευθυντή, διευθυντή και προϊσταµένου τµήµατος ανερχόταν στο 

63%,  66%, και 53%, έναντι µόλις 37 %, 34% και 47% των αντιστοίχων των 

γυναικών. Τούτο, είναι αποκαλυπτικό, όταν ως σηµειώθηκε ανωτέρω, στις 

δηµόσιες υπηρεσίες, στην κατηγορία ΠΕ το ποσοστό ανδρών και γυναικών 

µονίµων υπαλλήλων ήταν το ίδιο, 50%. 

ii) Στα ΝΠ∆∆, όπου το συνολικό ποσοστό της γυναικείας απασχόλησης ήταν το 

διπλάσιο του συνολικού ποσοστού των ανδρών,  το ποσοστό των ανδρών που 

καταλαµβάνουν θέση γενικού διευθυντή, διευθυντή και προϊσταµένου τµήµατος 

ανέρχεται στο 53%,  38%, και 26%, έναντι 47 %, 62% και 74% των 

αντιστοίχων  των γυναικών. Τούτο, είναι σηµαντικό, όταν ως σηµειώθηκε 

ανωτέρω, στην κατηγορία ΠΕ το 39% ήταν άνδρες, ενώ το 61% ήταν γυναίκες. 

iii) Στους ΟΤΑ, οι ανισότητες είναι σαφείς:  το ποσοστό των ανδρών που 

καταλαµβάνουν θέση γενικού διευθυντή, διευθυντή και προϊσταµένου τµήµατος 

ανέρχεται στο 76%,  63%, και 56%, έναντι 24%, 38% και 45% των 

αντιστοίχων  των γυναικών. Τούτο, είναι σηµαντικό, όταν ως σηµειώθηκε τα 

ποσοστά των ανδρών και γυναικών στην κατηγορία ΠΕ και ΤΕ ήταν περίπου τα 

ίδια. 
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iv) Στα ΚΝΠΙ∆ όπου τα συνολικά ποσοστά απασχόλησης των ανδρών ήταν σχεδόν 

τριπλάσια από αυτά των γυναικών,  η κυριαρχία των ανδρών είναι αντίστοιχα 

απόλυτη. 

  

 

Πηγή: ΥΠΕΣ∆∆Α / ΓΓ∆∆, 2006, ∆ελτίο στατιστικών στοιχείων προσωπικού δηµόσιου τοµέα, 

Απογραφή 31-12-2004 

Επεξεργασία στοιχείων: Γενική Γραµµατεία Ισότητας - ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. 

 

 

Σε αιρετές θέσεις 

Οι ανισότητες απεικονίζονται και στα ποσοστά γυναικών σε αιρετές θέσες: 

Οι γυναίκες βουλευτές το έτος 1996 ανέρχονταν σε 19 (6,3%), το έτος 2000 σε 31 

(10,3%),   ενώ µετά τις εκλογές του 2004 ήταν µόλις 39 (13%).  

Οι γυναίκες ευρωβουλευτές το έτος 1999 ανέρχονταν σε 4 (16%), ενώ µετά τις εκλογές 

του 2004 ήταν µόλις 7 (28,8%).  

Στις νοµαρχιακές εκλογές του 2006, από το σύνολο των 57 θέσεων εκλέχτηκαν 2 

γυναίκες νοµάρχες (3,5%).   Αντίστοιχα, στις δηµοτικές εκλογές του 2006, από το σύνολο 

των 1.033 αιρετών θέσεων, εκλέχτηκαν µόλις 32 γυναίκες δήµαρχοι (3,1%).    

∆ιαχρονικά η πρόοδος ήταν ελάχιστη καθώς τα αντίστοιχα ποσοστά στις νοµαρχιακές και 

δηµοτικές εκλογές του 2002, ήταν 1,75% και 2,03%. 

 

Μηχανισµοί για την Ισότητα των Φύλων 

 

1.Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων του ΥΠΕΣ∆∆Α  (Ν.1558/1985,  ΦΕΚ Α 

137 και Π∆. 320/1988, ΦΕΚ Α 149). 

Πίνακας 2: Ποσοστιαία κατανοµή των προϊσταµένων ανά είδος Φορέα του ∆ηµοσίου, Φύλο και Οργανική 

Μονάδα, 2004 

ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  

ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Υπουργεία  63% 37% 66% 34% 53% 47% 49% 51% 

ΝΠ∆∆ 53% 47% 38% 62% 26% 74% 44% 56% 

ΟΤΑ 76% 24% 63% 38% 56% 45% 57% 43% 
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Η Γενική Γραµµατεία Ισότητας είναι ο αρµόδιος κυβερνητικός φορέας για το σχεδιασµό, 

την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εφαρµογής των πολιτικών για την ισότητα 

µεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τοµείς.   

Εισηγείται τις προτεραιότητες πολιτικής και τους άξονες δράσης για την ισότητα των 

φύλων και τις ίσες ευκαιρίες, και παρακολουθεί την εφαρµογή της κυβερνητικής πολιτικής 

για την ισότητα των φύλων, παρεµβαίνοντας όταν παρουσιάζεται έλλειµµα ισότητας κατά 

την άσκηση των πολιτικών και την υλοποίηση των δράσεων ίσων ευκαιριών.    

Λόγω των ελλειµµάτων σε  επαρκές και εξειδικευµένο προσωπικό, στο πλαίσιο του νέου 

Νόµου για τη «∆ιαχείριση, τον Έλεγχο και την Εφαρµογή Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων για 

την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013» πρόκειται να συσταθεί Ειδική Υπηρεσία 

Εφαρµογής. 

2. Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας – ΚΕΘΙ (άρθρο 1 του Π.∆. 42/1994, ΦΕΚ 33/Α’).  

Το ΚΕΘΙ είναι ΝΠΙ∆ εποπτευόµενο από τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας του ΥΠΕΣ∆∆Α, και 

έχει ως σκοπό την επιστηµονική τεκµηρίωση όλων των πολιτικών ισότητας. 

3. Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας - ΠΕΠΙΣ (άρθρο 6 παρ.2, 3, και 4 του Ν.2839/2000, 

ΦΕΚ 196/Α’).  

Οι δεκατρείς (13) ΠΕΠΙΣ διατυπώνουν προτάσεις και εισηγούνται προς τα αρµόδια όργανα 

της Περιφέρειας, καθώς και στη Γ.Γ.Ι. του ΥΠΕΣ∆∆Α τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για 

την προώθηση και κατοχύρωση της ισότητας των δύο φύλων σε όλους τους τοµείς. 

Επίσης, διοργανώνουν εκδηλώσεις και προγράµµατα µε στόχο την προώθηση της ισότητας 

των φύλων στην Περιφέρεια καθώς επίσης  προωθούν  τη διασύνδεση και το συντονισµό 

των ΟΤΑ, των ΜΚΟ και των κοινωνικών εταίρων της Περιφέρειας σε θέµατα ισότητας των 

φύλων.   

4. Μόνιµη Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ισότητας και ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (άρθρο 

43Α παρ.1 εδ. δ. του Κανονισµού της Βουλής, ΦΕΚ 284/Α’/18.12.2001). 

Αντικείµενο της Επιτροπής είναι η µελέτη, έρευνα και η εισήγηση προτάσεων µε σκοπό την 

προώθηση της θέσης της γυναίκας στην εκπαίδευση, στην οικογένεια και στους άλλους 

κοινωνικούς θεσµούς, καθώς και η κατοχύρωση και εφαρµογή από τη διοίκηση, της αρχής 

της ισότητας των φύλων, ιδίως σε θέµατα απασχόλησης και του σεβασµού και της 

προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου, κατ’εφαρµογή των άρθρων 4 παρ.2  και 116 

παρ.2 του Συντάγµατος.  

5. Γραφείο Ισότητας των ∆ύο Φύλων στο Επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άµυνας (Π.∆. 

39/2004).  

Αποστολή του γραφείου είναι να συλλέγει, να διαχειρίζεται και να επεξεργάζεται κατά την 

κείµενη νοµοθεσία στοιχεία και πληροφορίες για θέµατα που αφορούν την ισότητα των 

φύλων στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων ∆υνάµεων της Ελλάδος καθώς και 

άλλων κρατών µελών της Ε.Ε., του Βορειοατλαντικού Συµφώνου και άλλων ∆ιεθνών 

Οργανισµών. Ακόµη διατυπώνει θεσµικές προτάσεις και προωθεί τα αναγκαία µέτρα για 

την εφαρµογή της αρχής της ισότητας των δύο φύλων στο στρατιωτικό προσωπικό των 



 26

Ενόπλων δυνάµεων της χώρας καθώς επίσης συνεργάζεται για την ισότητα των φύλων µε 

τη Γ.Γ.Ι., τα Γενικά Επιτελεία και τις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.   

6. Φορέας Παρακολούθησης της Εφαρµογής της Αρχής Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και 

Γυναικών (άρθρο 13 του Ν. 3488/2006, ΦΕΚ 191/ Α’).  

Φορέας παρακολούθησης της εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και 

γυναικών στο πεδίο εφαρµογής και κατά τους ορισµούς του Ν.3488/2006 ορίζεται ο 

Συνήγορος του Πολίτη.   

7. Τµήµα Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 

(Άρθρο  15 παρ.  του Ν.3488/2006).  

Στις αρµοδιότητες του τµήµατος ανήκουν : 

• Η επεξεργασία σχεδίων νόµων και κανονιστικών διοικητικών πράξεων που 

αναφέρονται στην ισότητα των φύλων στις εργασιακές σχέσεις σε συνεργασία µε 

την ΓΓΙ του ΥΠΕΣ∆∆Α. 

• Η παρακολούθηση των Συλλογικών Συµβάσεων Έργου, των διαιτητικών 

αποφάσεων, των εσωτερικών κανονισµών προσωπικού και των εν γένει πρακτικών 

στο χώρο εργασίας, σε συνεργασία µε κάθε αρµόδια υπηρεσία όπως το ΣΕΠΕ και 

τον ΟΜΕ∆. 

8. Γραφεία Ισότητας των Φύλων στα Τµήµατα Κοινωνικής Επιθεώρησης Εργασίας του 

ΣΕΠΕ (άρθρο 15 παρ. 3 του Ν.3488/2006).  

Στις αρµοδιότητες τους περιλαµβάνονται η ενηµέρωση και η συνεργασία µε το Συνήγορο 

του Πολίτη και τα αρµόδια όργανα για την εφαρµογή από τους Κοινωνικούς Επιθεωρητές 

των ρυθµίσεων του Ν.3488/2006. 

9. Τµήµα Ισότητας των Φύλων του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας  (άρθρο 14 του Ν. 

3488/2006).  

Το Τµήµα γνωµοδοτεί για σχέδια νόµων, διοικητικών πράξεων και γενικά θέµατα που 

αναφέρονται στην εφαρµογή της αρχής της ισότητας των φύλων στις εργασιακές σχέσεις, 

εφόσον παραπέµπονται  σε αυτό από τις αρµόδιες υπηρεσίες. 

 

Συµφιλίωση της εργασίας και της οικογενειακής ζωής              

 

Στη Ελλάδα από το 1984 ισχύει νοµοθετικό πλαίσιο για την προστασία και  

διευκόλυνση των εργαζοµένων µε οικογενειακές υποχρεώσεις,  το οποίο βελτιώνεται 

µέχρι σήµερα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι µε το Ν.1483/1984 προβλέφθηκε  γονική άδεια 

ανατροφής για κάθε γονέα πριν από την οδηγία 96/34/ΕΚ. Στο θέµα αυτό όσον 

αφορά τον ιδιωτικό τοµέα,  η Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας του 1993 

αποτέλεσε σηµαντικό σταθµό στα θέµατα ισότητας των φύλων όπου µεταξύ των 

άλλων περιλαµβάνονταν µια δέσµη ρυθµίσεων για την αύξηση της άδειας 

µητρότητας, τη βελτίωση της µέχρι τότε νοµοθετικά κατοχυρωµένης γονικής άδειας 
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ανατροφής, τη θέσπιση µιας νέας διευκόλυνσης της γυναίκας µε τη µορφή της άδειας 

θηλασµού και φροντίδας παιδιών, την πρόβλεψη χορήγησης άδειας γάµου και 

γέννησης τέκνου πέντε εργάσιµων ηµερών µε αποδοχές καθώς και τη θέσπιση  άδειας 

γέννησης τέκνου µε αποδοχές για τον πατέρα.  Με τις επόµενες ΕΓΣΣΕ οι διατάξεις 

αυτές βελτιώνονταν µέχρι σήµερα  αφού αποτέλεσαν αντικείµενο διαπραγµατεύσεων 

µεταξύ των κοινωνικών συνοµιλητών. 

H Γενική Γραµµατεία Ισότητας στο πλαίσιο των Εθνικών Προτεραιοτήτων Πολιτικής και 

∆ράσεων για την Ισότητα των Φύλων (2004-2008) που έχουν υιοθετηθεί από την 

Κυβερνητική Επιτροπή, κατά προτεραιότητα επεξεργάζεται, προτείνει και υλοποιεί δράσεις 

που στόχο έχουν την ενίσχυση, βελτίωση και επέκταση παροχών ή και δοµών  για την 

εναρµόνιση οικογενειακών και επαγγελµατικών υποχρεώσεων. 

Για την υποστήριξη της εναρµόνισης οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής 

λαµβάνονται σειρά µέτρων µε στόχο τη στήριξη της γυναίκας στην προσπάθειά της να 

συνδυάσει την οικογένεια µε την επαγγελµατική δραστηριότητα. Ειδική µέριµνα 

λαµβάνεται για τις άγαµες καθώς και για τις πολύτεκνες µητέρες.  Στο πλαίσιο αυτό, 

στον νέο ∆ηµοσιοϋπαλληλικό Κώδικα (Ν. 3528/2007, ΦΕΚ Α  26) το µειωµένο 

ωράριο εργασίας που προβλέπεται για τις γυναίκες δηµοσίους υπαλλήλους και η 

9µηνη άδεια µε αποδοχές την οπoία αυτές µπορούν να επιλέξουν αντί του µειωµένου 

ωραρίου, ισχύει για πρώτη φορά  και για τους άνδρες δηµοσίους υπαλλήλους εφόσον 

δεν κάνει χρήση η µητέρα υπάλληλος.  Το ίδιο δικαίωµα αναγνωρίζεται και στο 

µοναδικό γονέα των µονογονεϊκών οικογενειών. Επίσης, αµείβεται η γονική άδεια, 

για τρεις µήνες, για γονείς µε τρία παιδιά (µέχρι τώρα ήταν µη αµειβόµενη µε 

αποτέλεσµα ο αριθµός των γυναικών που έκαναν χρήση να είναι ελάχιστος και των 

ανδρών σχεδόν µηδενικός),  ενώ παρατείνεται  το µειωµένο ωράριο εργασίας για δύο 

ακόµη έτη µετά τη γέννηση 4ου παιδιού. 

Σηµειώνεται,  ότι ολοκληρώνεται το νέο θεσµικό πλαίσιο για τη συµφιλίωση οικογενειακής 

και επαγγελµατικής ζωής µε στόχο την ενίσχυση της γυναικείας απσχολησιµότητας. 

Στόχος είναι η στήριξη της γυναικείας απασχόλησης και απασχολησιµότητας υπό το 

πρίσµα της εξατοµικευµένης ενίσχυσης, προκειµένου να επιτευχθεί η άρση των 

πολλαπλών εµποδίων συµφιλίωσης της εργασιακής και της οικογενειακής /προσωπικής 

ζωής των γυναικών κυρίως, προκειµένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση ή και η παραµονή 

τους στην αγορά εργασίας.   

Η Γ.Γ.Ι. θεωρεί σηµαντική τη συµβολή των επιχειρήσεων στη στήριξη των γυναικών αλλά 

και των ανδρών  στην εργασία µέσα από τον παραγωγικό τους ρόλο και την κοινωνική 

τους ευθύνη.   Στο πλαίσιο αυτό η Γ.Γ.Ι., το 2006,  υπέγραψε Μνηµόνιο Συνεργασίας µε 

το Ελληνικό ∆ίκτυο Επιχειρήσεων για την Εταιρική  Κοινωνική Ευθύνη  καθώς επίσης και  

Πρωτόκολλο Συνεργασίας  µε τις κορυφαίες εργοδοτικές οργανώσεις της χώρας µας, όπου 
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οι επιχειρήσεις αναλαµβάνουν συγκεκριµένες δεσµεύσεις για τη διευκόλυνση εργαζοµένων 

µε οικογενειακές υποχρεώσεις ανδρών και γυναικών. 

 

1.1.2.1.στ Ζητήµατα στρατηγικού χαρακτήρα 

Οι δυσλειτουργίες που προαναφέρθηκαν και η διαχρονική αδυναµία αποτελεσµατικής 

αντιµετώπισής τους συναρτάται µε τρία ζητήµατα στρατηγικού χαρακτήρα σε ότι αφορά 

καθιερωµένες προσεγγίσεις και πρακτικές προώθησης των αλλαγών του εκσυγχρονισµού 

της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης: 

• Το πρώτο ζήτηµα αφορά την πρακτική της περιστασιακής και περιπτωσιακής 
προσέγγισης των αλλαγών -σε αντιδιαστολή µε την ολοκληρωµένη προσέγγιση 

στο επίπεδο του δηµόσιου οργανισµού- των διαφόρων συντελεστών της διοικητικής 

ικανότητας που καθορίζουν τελικά την αποτελεσµατικότητα, την αποδοτικότητα και την 

ποιότητα των υπηρεσιών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

• Το δεύτερο ζήτηµα αφορά την κυριαρχία του προτύπου της θεσµικής προσέγγισης 

των αλλαγών σε συνδυασµό µε την υποβάθµιση του ρόλου της επιχειρησιακής 

προσέγγισης. Όµως το πρότυπο της θεσµικής προσέγγισης βασίζεται στη νοµοθέτηση 

ρυθµίσεων γενικής ισχύος, η εφαρµογή των οποίων πρέπει να συνδυάζεται µε 

οργανωτικές αλλαγές και σαφώς στοχοθετηµένα επιχειρησιακά σχέδια. Κατά συνέπεια, 

τις ρυθµίσεις αυτές καλούνται να υιοθετήσουν οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, χωρίς 

να υπάρχουν συγκροτηµένοι και αποτελεσµατικοί µηχανισµοί και διαδικασίες 

παρακολούθησης της εφαρµογής των ρυθµίσεων και χωρίς την αναγκαία τεχνική ή και 

πολιτική υποστήριξη που είναι απαραίτητη για την προώθηση της οργανωτικής 

αλλαγής, στο πλαίσιο εσωτερικών αντιδράσεων και της αδράνειας του συστήµατος. Με 

το ζήτηµα αυτό συναρτάται και η έλλειψη τεχνογνωσίας και ικανότητας οργανωτικής 

αλλαγής στο εσωτερικό της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

• Το τρίτο ζήτηµα αφορά τη συγκεντρωτική οργάνωση, σε ότι αφορά βασικές 

οριζόντιες λειτουργίες, όπως είναι η δηµοσιονοµική διαχείριση και άλλες οριζόντιες 

λειτουργίες. Η κατά τα ανωτέρω συγκεντρωτική οργάνωση του κράτους αποτελεί 

εγγενές χαρακτηριστικό της οργάνωσης της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και συνιστά ιδιαίτερα 

σοβαρό εµπόδιο για την ανάπτυξη της διοικητικής ικανότητας και αντίστοιχα της 

υπευθυνότητας των δηµόσιων οργανισµών, σε όλα τα επίπεδα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

Καθιστά τους δηµόσιους οργανισµούς εξαρτώµενους από κεντρικά υπουργεία, που δεν 

είναι πρακτικά δυνατόν να ανταποκριθούν στην ποικιλία των αναγκών που 

αντιµετωπίζουν οι δηµόσιοι οργανισµοί, και στερεί τους τελευταίους από δικαιοδοσίες 

σε βασικά µέσα άσκησης αποτελεσµατικής διοίκησης, όπως είναι οι οικονοµικοί πόροι 

και το ανθρώπινο δυναµικό. Ενδεικτικό στοιχείο της συγκεντρωτικής οργάνωσης του 

κράτους είναι και το υψηλό ποσοστό των δαπανών της γενικής διοίκησης (Εxpenditure 

on general public administration) το οποίο προσεγγίζει το 10% του ΑΕΠ και το 20% 

δαπανών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και είναι το υψηλότερο µεταξύ των χωρών µελών του 

ΟΟΣΑ (στοιχεία 2004)11. 

                                                 
11 OECD, 2006, National Accounts database, October 2006. 
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Πρωταρχικό ζήτηµα στρατηγικού χαρακτήρα αποτελoύν οι διαδικασίες διαχείρισης της 

παραγωγής των δηµόσιων πολιτικών και προώθησης της εφαρµογής τους. Στο 

ζήτηµα αυτό υπάρχουν σοβαρές αδυναµίες οι οποίες προέρχονται οπωσδήποτε από 

δυσλειτουργίες στους τρεις συντελεστές της διοικητικής δράσης που προαναφέρθηκαν 

αλλά και από την πρακτική «εξίσωσης» της παραγωγής πολιτικής µε τη νοµοθέτηση 

πολιτικής, χωρίς να υπάρχουν πάντοτε βασικές προϋποθέσεις επιτυχίας όπως:  

• Η απαιτούµενη προεργασία ανάλυσης του πεδίου παρέµβασης της πολιτικής. 

• Η πλήρης τεκµηρίωση της πολιτικής, πέραν των εκάστοτε αναγκαίων νοµοθετικών 

προϋποθέσεων.  

• Ο απαραίτητος επιχειρησιακός προγραµµατισµός των ενεργειών εφαρµογής της 

πολιτικής και η διασφάλιση των απαραίτητων χρηµατοδοτικών µέσων.  

• Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής και των αποτελεσµάτων της 

πολιτικής, και η συνακόλουθη ανάδραση.  

 

1.1.2.2. Η υφιστάµενη κατάσταση σε ότι αφορά την καλή διακυβέρνηση 

Για την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης σε ότι αφορά την καλή διακυβέρνηση 

χρησιµοποιούντα δύο παραπλήσια πρότυπα ορισµού της καλής διακυβέρνησης, της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ∆ιεθνούς Τράπεζας αντίστοιχα, και σχετικές πηγές 

αναφοράς οι οποίες επιτρέπουν τη σύγκριση της χώρας µε το Ευρωπαϊκό και το διεθνές 

περιβάλλον.  

Το πρώτο πρότυπο περιλαµβάνει τα κριτήρια της καλής διακυβέρνησης, τα οποία 

υποδεικνύονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, στο πλαίσιο του στόχου 

υποστήριξης της διοικητικής ικανότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στην περίοδο 2007-1013. 

Τα κριτήρια αυτά εντάσσονται σε δύο ευρείς στρατηγικούς στόχους:  

• Το στρατηγικό στόχο για µια αποτελεσµατική και αποδοτική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. 

Στονστόχο αυτό εντάσσονται το κριτήριο της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας, 

και το κριτήριο της ανταπόκρισης.  

• Το στρατηγικό στόχο για µια ανοιχτή, δίκαιη και συµµετοχική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. 

Στο στόχο αυτό εντάσσονται τα κριτήρια της συµµετοχής, της εφαρµογής του νόµου, 

της διαφάνειας, της συναίνεσης, της ισονοµίας και ενσωµάτωσης, και της λογοδοσίας. 

Όπως και για την υφιστάµενη κατάσταση στους βασικούς τοµείς της διοικητικής 

ικανότητας που αναλύθηκαν στην προηγούµενη ενότητα, έτσι και για τα κριτήρια καλής 

διακυβέρνησης δεν υπάρχουν επαρκή ποσοτικά στοιχεία µε τα οποία να είναι δυνατή η 

αξιολόγηση της κατάστασης της χώρας, µε εξαίρεση κυρίως συγκριτικά στοιχεία µε το 

Ευρωπαϊκό και το διεθνές περιβάλλον (βλέπε Ενότητα 1.6 για τους σχετικούς ποσοτικούς 

δείκτες) και µεµονωµένες έρευνες στο Ελληνικό περιβάλλον της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Τα 

στοιχεία αυτά αφορούν ορισµένα ζητήµατα κοµβικής σηµασίας για καθένα από τους δύο 

στόχους. Υπό τις συνθήκες αυτές, η αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης βασίζεται 

και σε ποιοτικές εκτιµήσεις.  
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Σε ότι αφορά την ανοιχτή, δίκαιη και συµµετοχική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, τα διαθέσιµα 

συγκριτικά στοιχεία περιορίζονται στο κριτήριο της διαφάνειας. Για το κριτήριο αυτό 

υπάρχουν τα στοιχεία των ερευνών για τη διαφθορά που διεξάγει η ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια12 

που πραγµατοποιούνται σε παγκόσµια κλίµακα, τα οποία κατατάσσουν τη χώρα σε πολύ 

χαµηλή θέση όχι µόνο µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και διεθνώς. Τα 

στοιχεία αυτά τεκµηριώνουν την κρατούσα άποψη για το ενδηµικό επίπεδο διαφθοράς το 

οποίο διατρέχει ένα µεγάλο εύρος των συναλλαγών των πολιτών και των επιχειρήσεων µε 

τις δηµόσιες υπηρεσίες.  

Πρόσφατη έρευνα του Ελληνικού Γραφείου τής ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας στην Ελλάδα 

επιβεβαιώνει την άποψη αυτή 13 . Την άποψη αυτή επιβεβαιώνουν εµµέσως και άλλα 

στοιχεία από Ελληνικές πηγές, που καταγράφουν τις απόψεις και την εµπειρία των 

πολιτών από τις δηµόσιες υπηρεσίες, όπως η "Έρευνα σχετικά µε τη λειτουργία του 

θεσµού του Συνηγόρου του Πολίτη"14.  

Σε ότι αφορά την αποτελεσµατική και αποδοτική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, τα διαθέσιµα 

συγκριτικά στοιχεία περιορίζονται στο µέγεθος της διοικητικής επιβάρυνσης 

συµµόρφωσης των επιχειρήσεων προς το κανονιστικό πλαίσιο ως εµπόδιο 

επιχειρηµατικότητας. Τα διαθέσιµα στοιχεία προέρχονται το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για 

τις ΜΜΕ 15  και την Γενική ∆ιεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής 16 . Τα στοιχεία αυτά κατατάσσουν τη χώρα στη δυσµενέστερη, ή στις 2-3 

δυσµενέστερες θέσεις, µεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών σε ότι αφορά: 

• Tο κόστος διοικητικής επιβάρυνσης συµµόρφωσης των επιχειρήσεων προς τις 

ισχύουσες ρυθµίσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ. 

• Τη διοικητική επιβάρυνση συναλλαγής µε τις αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες που 

συναρτάται µε τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού, την αυξητική τάση αυτής της 

διοικητικής επιβάρυνσης, καθώς και την προσφυγή σε προσωρινή απασχόληση και 

εξωτερικές υπηρεσίες (outsourcing) για την αποφυγή της διοικητικής επιβάρυνσης που 

συναρτάται µε την πρόσληψη προσωπικού.  

Το δεύτερο πρότυπο περιλαµβάνει πέντε (5) κριτήρια καλής διακυβέρνησης που 

χρησιµοποιεί η ∆ιεθνής Τράπεζα για τις τακτικές συγκρίσεις που πραγµατοποιεί σε 

παγκόσµια κλίµακα17. Τα κριτήρια αυτά είναι: 

• Συµµετοχή και λογοδοσία (Voice and accountability). 

• Αποτελεσµατικότητα διακυβέρνησης (Government effectiveness). 

• Ποιότητα ρυθµίσεων (Regulatory quality). 

• Εφαρµογή της νοµιµότητας (Rule of law). 

                                                 
12  Transparency International, Transparency International Global Corruption Barometer, 2005. 
13  Ελληνικό Γραφείο της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας, Αδηµοσίευτη έρευνα για την έκταση της διαφθοράς στην Ελλάδα, 

2004. 
14  PRISMA, Αδηµοσίευτη έρευνα σχετικά µε την λειτουργία του θεσµού του Συνηγόρου του Πολίτη, 2002. 
15  Observatory of Eyropean SMEs, No7, Recruitment of Emploeew: administrative burdens on SMEw in Europe, 

2002. 
16  EC, G.M.M. Gelauf and A.M. Lejour, The new Lisbon Strategy, an estimation of the economic impact of 

reaching five Lisbon targets, Industrial Policy and Economic Reforms Papers No 1, 2006. 
17  World Bank, Governance indicators: 1996-2005, www.worldbank.org, 2005. 
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• Έλεγχος της διαφθοράς (Control of corruption). 

Και για τα πέντε αυτά κριτήρια, η χώρα κατατάσσεται στην δυσµενέστερη, ή στη δεύτερη 

δυσµενέστερη, θέση µεταξύ των χωρών της Ένωσης, ενώ διαχρονικά η απόλυτη θέση της 

χώρας δεν βελτιώνεται, µε εξαίρεση το κριτήριο του ελέγχου της διαφθοράς όπου όµως 

εξακολουθεί να παραµένει στην τελευταία θέση.  

Τα κριτήρια αυτά συµπίπτουν σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό µε τα κριτήρια του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου. Σε ότι αφορά το ζήτηµα της διαφάνειας και της 

διαφθοράς η αξιολόγηση της ∆ιεθνούς Τραπέζης συµφωνεί µε τα ευρήµατα των ερευνών 

της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας, ενώ σε ότι αφορά την αποτελεσµατικότητα της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης, η αξιολόγηση της ∆ιεθνούς Τραπέζης επιβεβαιώνει την κρατούσα άποψη για τη 

χαµηλή αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης της χώρας. 
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1.2  Συστήµατα Οργανωτικής Υποστήριξης του ∆ηµοσίου και ∆εξιότητες στη 
Χρήση ΤΠΕ των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων 

 

Στο πλαίσιο της καταγραφής των συστηµάτων/εφαρµογών οργανωτικής υποστήριξης 

(back office)18 ενός µεγάλου πλήθους Φορέων του ∆ηµοσίου αναδείχτηκαν τα ακόλουθα  

συµπεράσµατα  σχετικά µε την ύπαρξη, τη χρήση και τη διάδοση των συστηµάτων αυτών 

στο Ελληνικό ∆ηµόσιο Τοµέα.  

• Ένας µεγάλος αριθµός φορέων έχει µηχανογραφήσει σε µεγάλο βαθµό τις λειτουργίες 

οργανωτικής υποστήριξης. Πλήθος συστηµάτων και εφαρµογών υφίστανται ή 

υλοποιούνται µε στόχο τον εκσυγχρονισµό της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Το πλήθος και το 

εύρος των εφαρµογών καθορίζονται σηµαντικά από το µέγεθος, τις λειτουργίες, τις 

παρεχόµενες υπηρεσίες  και την οργανωτική δοµή του Φορέα.  

• Οι πλέον διαδεδοµένες εφαρµογές που υφίστανται στους Φορείς του ∆ηµοσίου είναι οι 

εφαρµογές αυτοµατισµού γραφείου και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που 

χρησιµοποιούνται σε κάθε Φορέα από το σύνολο των υπαλλήλων για να καλύψουν τις 

βασικές ανάγκες (σύνταξη και µορφοποίηση εγγράφων, λογιστικά φύλλα, ηλεκτρονική 

αλληλογραφία κ.α.). Παράλληλα, σε αρκετούς Φορείς (περίπου το 50%) η 

πρωτοκόλληση των εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων γίνεται µε ηλεκτρονικό 

τρόπο, αλλά σχεδόν το σύνολο των Φορέων δεν χρησιµοποιεί εφαρµογές 

ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων (Document Management) εργασιών και 

διοικητικών διαδικασιών (Workflow Management), αν και η έρευνα έδειξε ότι 

ανάλογες εµπορικές εφαρµογές υφίστανται σε ορισµένους Φορείς. 

• Οι λειτουργίες της µισθοδοσίας, της οικονοµικής διαχείρισης και τις διαχείρισης 

του προσωπικού καλύπτονται και αυτές (σε ποσοστό περίπου 60%) από εφαρµογές 

λογισµικού, ενώ οι λειτουργίες διαχείρισης υλικού, προµηθειών και παρακολούθησης 

έργων και προγραµµάτων των Φορέων δεν έχουν ακόµη µηχανογραφηθεί σε 

σηµαντικό πλήθος Φορέων. Παράλληλα, αν και όλοι οι Φορείς διαθέτουν διαδικτυακό 

τόπο, η διαχείριση του περιεχοµένου δεν βασίζεται σε ολοκληρωµένες εφαρµογές, 

αλλά γίνεται χρησιµοποιώντας απλά εργαλεία που συνοδεύουν τις εκδόσεις των 

λειτουργικών συστηµάτων των προσωπικών υπολογιστών. Η µόνη πληροφορία που 

παρέχεται προς τους πολίτες είναι γενική ενηµέρωση και πληροφόρηση για το 

αντικείµενο, τη δοµή και τις δράσεις του κάθε Φορέα. 

• Ένα άλλο σηµείο µε ιδιαίτερη σηµασία, είναι ότι εκτός από τις γενικές εφαρµογές που 

καταγράφηκαν σε µεγάλο πλήθος Φορέων, κάθε ένας φορέας διαθέτει αρκετές 

εξειδικευµένες εφαρµογές οργανωτικής υποστήριξης που µηχανογραφούν τις 

ιδιαιτέρες λειτουργίες του. Σε ορισµένες περιπτώσεις οι εξειδικευµένες εφαρµογές 

αποτελούν το σύνολο σχεδόν των εφαρµογών του Φορέα. 

• Σύµφωνα µε στοχεία της ως άνω µελέτης, από το σύνολο των υφιστάµενων 

συστηµάτων/εφαρµογών οργανωτικής υποστήριξης περίπου το 50% αποτελεί 

                                                 
18 Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, Έκθεση αναφοράς για τις εφαρµογές και τα συστήµατα 
οργανωτικής  υποστήριξης (Back-office) των Φορέων του ∆ηµοσίου, Αθήνα, 2007.  
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εµπορικά προϊόντα ιδιωτικών εταιριών τα οποία παρέχονται µέσα από σχετικούς 

διαγωνισµούς, ενώ το υπόλοιπο 50% αποτελούν εφαρµογές εσωτερικής ανάπτυξης 

των αντίστοιχων ∆ιευθύνσεων ή Τµηµάτων Πληροφορικής των Φορέων. Η ανάπτυξη 

πραγµατοποιείται από το προσωπικό των ∆ιευθύνσεων/Τµηµάτων Πληροφορικής και 

πρόκειται συνήθως για πολύ απλές custom-made εφαρµογές (µε τη χρήση απλών 

εργαλείων και περιβαλλόντων ανάπτυξης) που µηχανογραφούν τις εσωτερικές 

λειτουργίες των Φορέων.  

• Η χρηµατοδότηση των έργων που αφορούν σχετικές εφαρµογές γίνεται είτε από τους 

ίδιους τους Φορείς (ίδιοι πόροι όταν πρόκειται για ανάπτυξη εφαρµογών από στελέχη 

του Φορέα), είτε αποκλειστικά από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.), 

εθνικό ή συγχρηµατοδοτούµενο. Από τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί είναι 

φανερό ότι την τελευταία δεκαετία έχουν δαπανηθεί µεγάλα ποσά µε στόχο τη 

µηχανογράφηση των λειτουργιών οργανωτικής υποστήριξης των Φορέων του 

∆ηµοσίου.  Οι πλέον πρόσφατες εφαρµογές σε µεγάλο βαθµό αναπτύσσονται σε 

σύγχρονες τεχνολογίες ανάπτυξης (βάσεων δεδοµένων, γλωσσών προγραµµατισµού 

κ.α.), αν και υπάρχουν φορείς που χρησιµοποιούν ακόµη εφαρµογές που η τεχνολογία 

τους θεωρείται ξεπερασµένη (εφαρµογές αναπτυγµένες σε γλώσσα προγραµµατισµού 

Cobol, σε βάση δεδοµένων Ingress κτλ). Από τα στοιχεία της καταγραφής γίνεται 

αντιληπτό ότι τα συστήµατα/εφαρµογές οι οποίες αναπτύσσονται εσωτερικά 

αναβαθµίζονται τακτικά αλλά σχεδόν µόνο σε επίπεδο λειτουργιών (για παράδειγµα 

προσθήκη νέων λειτουργιών ανάλογα µε τις τρέχουσες ανάγκες του Φορέα) και όχι σε 

επίπεδο τεχνολογιών. Οι βασικότεροι λόγοι της ανυπαρξίας αναβάθµισης σε επίπεδο 

τεχνολογιών είναι η έλλειψη χρόνου και σύγχρονων εργαλείων ανάπτυξης από τα 

στελέχη των αρµόδιων τµηµάτων πληροφορικής και η διαφαινόµενη δυσκολία του 

προσωπικού των Φορέων να εκπαιδευτούν και να προσαρµοστούν στις νέες αυτές 

τεχνολογίες. 

• Σε ένα µεγάλο πλήθος εφαρµογών υπάρχει η δυνατότητα για τη δηµιουργία αναφορών 

προς τα ανώτερα διοικητικά  στρώµατα, οι αναφορές όµως δεν είναι γνωστό κατά πόσο 

αξιοποιούνται σε ανώτερο διοικητικό επίπεδο για την εξαγωγή συµπερασµάτων που 

αφορούν τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες των Φορέων. 

• Οι εφαρµογές που χρησιµοποιούνται ευρέως αφορούν κυρίως µεµονωµένα 

Τµήµατα/∆ιευθύνσεις των Φορέων και είναι απαραίτητες για την υποστήριξη των 

λειτουργιών των Τµηµάτων/∆ιευθύνσεων αυτών. Πάντως υπάρχουν περιπτώσεις 

Φορέων (όπως φαίνεται από τα στοιχεία της καταγραφής) όπου ενώ έχουν 

εγκατασταθεί εφαρµογές που υλοποιούν λειτουργίες µε ηλεκτρονικό τρόπο το 

προσωπικό χρησιµοποιεί ακόµη τους παραδοσιακούς τρόπους τέλεσης των σχετικών 

λειτουργιών (π.χ. χειρόγραφο πρωτόκολλο) γεγονός που καθιστά µη 

αξιοποιήσιµη/λειτουργική  τη συνολική επένδυση. 

• Η διαλειτουργικότητα και η διασυνδεσιµότητα των επιµέρους εφαρµογών τόσο 

εσωτερικά (εντός του ίδιου Φορέα) όσο και εξωτερικά (µεταξύ διαφορετικών Φορέων 

του ∆ηµοσίου) φαίνεται ότι αποτελεί ακόµα ένα σηµαντικό πρόβληµα.  Το  

παραπάνω πρόβληµα οφείλεται στο γεγονός ότι παρόλο που σε όσα έργα 
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υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ και ειδικότερα στο Ε.Π. ΚτΠ 2000-2006 είναι 

υποχρέωση τους από ειδικό όρο της Απόφασης Ένταξης τους να ακολουθούν διεθνή 

πρότυπα  διαλειτουργικότητας, δεν λαµβάνονται µέτρα για τη διασυνδεσιµότητα των 

εφαρµογών µεταξύ τους µε στόχο την αξιοποίηση  της κοινής υπάρχουσας 

πληροφορίας. Παράλληλα, αιτία του συγκεκριµένου φαινοµένου είναι ότι υποσύνολο 

των εφαρµογών αναπτύσσεται είτε εσωτερικά είτε αποτελούν εµπορικά προϊόντα. Στην 

καταγραφή που πραγµατοποιήθηκε 19  εντοπίστηκαν όµως και περιπτώσεις κατά τις 

οποίες ενώ υπάρχει πρόβλεψη και έχουν υλοποιηθεί τα απαραίτητα στοιχεία 

λογισµικού για τη διαλειτουργικότητα και τη διασυνδεσιµότητα των εφαρµογών αυτή 

δεν έχει πραγµατοποιηθεί. Η έλλειψη διαλειτουργικότητας σε αρκετές περιπτώσεις 

δηµιουργεί προβλήµατα επαναχρησιµοποίησης της ίδιας πληροφορίας και περιορισµού 

της χρήσιµης πληροφορίας στα στενά πλαίσια ενός Τµήµατος ή ενός Φορέα που 

χρησιµοποιεί τη συγκεκριµένη εφαρµογή. Σε αρκετές επίσης περιπτώσεις καταγράφηκε 

η µεταφορά πληροφοριών από ένα σύστηµα σε ένα άλλο όχι µε απευθείας τρόπο αλλά 

µε τη χρήση ενδιάµεσων µέσων µεταφοράς (π.χ. CDs, batch files). 

• Επιπρόσθετα, πολύ µικρό πλήθος εφαρµογών και συστηµάτων οργανωτικής 

υποστήριξης (περίπου το 10%) παρέχει υπηρεσίας προς τους πολίτες, ενώ οι 

περισσότερες από αυτές χρησιµοποιούνται για να υποστηρίξουν τις εσωτερικές 

λειτουργίες των Φορέων (εφαρµογές ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, µισθοδοσίας, 

διαχείρισης προσωπικού, εξειδικευµένες εφαρµογές κ.α.). 

• Υπογραµµίζεται ότι πλήθος έργων σχεδίασης και υλοποίησης εφαρµογών και 

συστηµάτων οργανωτικής υποστήριξης βρίσκονται σε εξέλιξη στους Φορείς του 

∆ηµόσιου Τοµέα. Υπάρχει πλήθος συστηµάτων (κυρίως Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά 

Συστήµατα) που υλοποιούνται στα πλαίσια του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, τα 

οποία όµως είτε δεν έχουν ακόµη ολοκληρωθεί, είτε δεν έχουν ακόµη ενσωµατωθεί 

λειτουργικά στους Φορείς. Η µη ενσωµάτωση οφείλεται µεταξύ άλλων στην έλλειψη 

εξειδικευµένου προσωπικού, στην έλλειψη εξοικείωσης των στελεχών των 

Φορέων µε τις νέες τεχνολογίες όπως επίσης στο γεγονός ότι τα νέα συστήµατα 

εισάγουν νέες λειτουργίες που απαιτούν επιπρόσθετη προσπάθεια η οποία δεν είναι 

δεδοµένο ότι τα στελέχη του ∆ηµοσίου είναι διατεθειµένα να τη διαθέσουν.  

 

∆εξιότητες στη Χρήση ΤΠΕ των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων  

Σε αυτό το πλαίσιο, ενώ οι υποδοµές σε τεχνολογίες πληροφορικής βρίσκονται σε σχετικά 

αποδεκτό επίπεδο, υπάρχει έλλειµµα αξιοποίησής τους από τους υπαλλήλους. Αυτό 

αντανακλάται στο σχετικό βαθµό που η χρήση του Η/Υ είναι απαραίτητη για την εκτέλεση 

των καθηκόντων των εργαζοµένων. Στο πλαίσιο ειδικής έρευνας του Παρατηρητηρίου για 

                                                 
19 Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, Έκθεση αναφοράς για τις εφαρµογές και τα συστήµατα 
οργανωτικής  υποστήριξης (Back-office) των Φορέων του ∆ηµοσίου, Αθήνα, 2007.  
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την Κοινωνία της Πληροφορίας20, µε εξαίρεση κυρίως τους υπαλλήλους των ∆ΟΥ οι οποίοι 

αναφέρονται περισσότερο στο λογισµικό της υπηρεσίας τους παρά στη γενικότερη 

αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής, δεν απαιτείται για τη µεγάλη πλειοψηφία των 

εργαζοµένων η χρήση Η/Υ για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.  

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να γίνει αναφορά και στη επικείµενη διανοµή των 50.000 

ψηφιακών πιστοποιητικών που θα πραγµατοποιηθεί από το ΥΠΕΣ∆∆Α η οποία µπορεί να 

αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας και επικοινωνίας των ∆ηµόσιων Οργανισµών. Για να 

µπορέσει να υλοποιηθεί µε επιτυχία το εγχείρηµα θα πρέπει να υπάρχει ένα κρίσιµος 

αριθµός εργαζόµενων µε τις κατάλληλες δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ, κάτι το οποίο σε αυτή 

τη φάση φαίνεται αρκετά δύσκολο. 

Συγκεκριµένα η έρευνα έδειξε ότι υπάρχει σχετική επάρκεια των δεξιοτήτων των 

εργαζοµένων στη βασική χρήση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, µε ορισµένα περιθώρια 

βελτίωσης ιδίως για τις δεξιότητες του επιπέδου ΙΙ (αντιγραφή κειµένου, χρήση 

κειµενογράφου για διαµόρφωση και σύνταξη κειµένου, πλοήγηση στο Internet και 

αναζήτηση πληροφοριών, αποστολή και λήψη emails, αποθήκευση – ανάκτηση – 

αντιγραφή και µετακίνηση αρχείων). 

Επίσης η έρευνα έδειξε ότι υπάρχει µεγάλο έλλειµµα στο επίπεδο της εκπαίδευσης των 

εργαζοµένων των ∆ηµόσιων Φορέων. Αρκετοί χρήστες - εργαζόµενοι δεν έχουν 

εκπαιδευθεί µε συστηµατικό και οργανωµένο τρόπο στη χρήση Η/Υ. 

Γράφηµα 1. Μορφές Εκπαίδευσης Υπαλλήλων σε Η/Υ

Βοήθεια από φίλους, 
συγγενείς, κλπ: 51,9%

Καµία εκπαίδευση: 
10,5%

Εκπαιδευτικό Ίδρυµα: 
40,7%

Σεµινάρια της 
Υπηρεσίας: 46,8%

Σεµινάρια 
Επιµόρφωσης 
(Προσωπική 

Πρωτοβουλία): 29,8%

Αυτοεκπαίδευση 
(βιβλία CD κλπ): 

42,6%

Αυτοεκπαίδευση 
(πειραµατισµός µε 

ΗΥ): 62,6%

 

Σηµαντικό εύρηµα της έρευνας είναι ότι η διάχυση των Τ.Π.Ε. στο ∆ηµόσιο Τοµέα 

εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τα θετικά κίνητρα καθώς και τα αντικίνητρα.  Η θετική 

υποκίνηση είναι συνάρτηση του επιπέδου των δεξιοτήτων που έχουν οι εργαζόµενοι στη 

χρήση Η/Υ καθώς και του βαθµού που χρησιµοποιούν τον Η/Υ στην καθηµερινότητά τους.  

Αντίθετα, η αρνητική πλευρά σχετίζεται µε την αντίσταση του προσωπικού στις αλλαγές 

που συνεπάγονται οι ΤΠΕ στην καθηµερινή διοικητική πρακτική. Θα πρέπει να σηµειωθεί 

ότι οι όποιες δεξιότητες υπάρχουν από τους Υπαλλήλους δεν αξιοποιούνται επαρκώς 

                                                 
20Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, ∆ιεξαγωγή έρευνας για τις δεξιότητες των ∆ηµοσίων 
Υπαλλήλων στη χρήση ΤΠΕ, Αθήνα, 2007.  
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καθώς, η αυστηρά ιεραρχική οργάνωση λειτουργεί αποτρεπτικά στη χρήση του Η/Υ 

συµβάλλοντας  αρνητικά στη διάχυση των Τ.Π.Ε. 

Τα στελέχη πληροφορικής έχουν υψηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων από τους χρήστες αλλά 

φαίνεται ότι αδυνατούν να παρέχουν επαρκή τεχνική υποστήριξη σε χρήστες και 

πληροφοριακά συστήµατα. 

Χωρίς όµως τις αναγκαίες δεξιότητες πολλά από τα στελέχη πληροφορικής όχι µόνον δεν 

συµβάλλουν αλλά εµποδίζουν την ταχύτητα διάχυσης των Τ.Π.Ε. κάτι το οποίο, όπως 

γίνεται αντιληπτό, έχει πολλαπλασιαστικές συνέπειες. 

Τέλος, αναφορικά µε τους Γενικούς ∆ιευθυντές το σηµαντικότερο ίσως συµπέρασµα είναι 

ότι οι δεξιότητες που έχουν οι ίδιοι στις τεχνολογίες πληροφορικής, συγκρινόµενες µε 

εκείνες των απλών υπαλλήλων (χρηστών) είναι, σε όλα τα επίπεδα, υποδεέστερες. 

Επιπλέον η έρευνα έδειξε ότι οι Γενικοί ∆ιευθυντές δεν έχουν ποτέ πιστοποιηθεί για τα 

προσόντα στη χρήση των Η/Υ. Αυτό είναι αναµενόµενο, δεδοµένου ότι οι Γενικοί 

∆ιευθυντές είναι συνήθως µεγαλύτερης ηλικίας (πάνω από 55 ετών το 71%). Επιπλέον 

παρόλο που αναγνωρίζουν ότι ο Η/Υ είναι απαραίτητος για τις καθηµερινές εργασίες, 

ωστόσο δεν αξιολογούν ιδιαίτερα σηµαντική τη χρησιµότητα των Η/Υ για την εξέλιξη της 

καριέρας τους. 
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1.3 Θεµατικές Προτεραιότητες 

 

Το κανονιστικό πλαίσιο στην Ελλάδα παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί µέχρι 

σήµερα µε µέτρα απλούστευσης των διαδικασιών, κυρίως σε ότι αφορά τις συναλλαγές 

των δηµόσιων υπηρεσιών µε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, εξακολουθεί να εµφανίζει 

σοβαρές δυσλειτουργίες όπως, η πολυπλοκότητα και η αποσπασµατικότητα των 

ρυθµίσεων, οι ασάφειες και αντιφάσεις µεταξύ αυτών σε συνδυασµό µε την απουσία 

κωδικοποίησης, και η ύπαρξη απαρχαιωµένων κανονιστικών διατάξεων που δεν έχουν 

προσαρµοσθεί προς τα σύγχρονα τεχνολογικά δεδοµένα και τις νέες κοινωνικο-

οικονοµικές απαιτήσεις. 

Οι δυσλειτουργίες αυτές επιβαρύνονται περαιτέρω από δοµικές αδυναµίες της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης όπως, η πολυδιάσπαση αρµοδιοτήτων σε συνδυασµό µε την ανεπάρκεια 

αποτελεσµατικών µηχανισµών οριζοντίου, ενδο-υπηρεσιακού και δι-υπηρεσιακού 

συντονισµού, η οριζόντια ανάπτυξη της ιεραρχικής πυραµίδας σε υπερβολικά µεγάλο 

αριθµό οργανικών µονάδων, η απουσία περιγραµµάτων των θέσεων εργασίας, η αδυναµία 

στοχοθεσίας, παρακολούθησης και µέτρησης των αποτελεσµάτων και αξιολόγησης της 

απόδοσης και της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών, η εκτεταµένη παρουσία 

φαινοµένων διαφθοράς, η παράλληλη άσκηση δηµόσιων λειτουργιών και οι επικαλύψεις 

αρµοδιοτήτων µεταξύ φορέων και υπηρεσιών.  

 

Ι. Επιχειρηµατικότητα 

 

Το θεσµικό και επιχειρηµατικό πλαίσιο παίζει καθοριστικό ρόλο στον προσδιορισµό του 

κόστους λειτουργίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηµατικών µονάδων.  

Το Εθνικό Σύστηµα Μέτρησης της Ανταγωνιστικότητας21 χρησιµοποιεί δεκατέσσερις (14) 

δείκτες για την αξιολόγηση του οικονοµικού και επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.  Από 

αυτούς οι οκτώ (8) καταγράφουν διάφορες πτυχές της µακροοικονοµικής λειτουργίας της 

οικονοµίας, ενώ οι υπόλοιποι έξι (6) εστιάζονται σε πτυχές του θεσµικού πλαισίου, του 

τρόπου λειτουργίας του κρατικού µηχανισµού, της διαφάνειας, της διαφθοράς και της 

αποτελεσµατικότητας της αντιµονοπωλιακής πολιτικής.   

Ο παρακάτω πίνακας αναδεικνύει τις χαµηλές επιδόσεις της χώρας σε όρους θεσµικού 

πλαισίου και διαφάνειας, οι οποίες συνδυάζονται από εντυπωσιακές επιδόσεις σε επίπεδο 

ιδιωτικών και δηµόσιων επενδύσεων.   

 

 

 

                                                 
21 Ετήσια Έκθεση για την Ανταγωνιστικότητα 2006, σελ. 111 επ., 2007.  
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Πίνακας 3: Οικονοµικό & Επιχειρηµατικό Περιβάλλον - ∆ιεθνής Κατάταξη και 

Εξέλιξη 

ΘΕΣΗ ΣΤΙΣ 
∆ΕΙΚΤΗΣ 

ΕΛΛΑ∆Α 

∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΕ-15 ΕΕ-25 

Φορολογία 

Συνολικά Φορολογικά 

Έσοδα 
36,7 % - χ χ 

Συντελεστής 

Φορολογίας 

Επιχειρήσεων 

29,0 % 
 

χ χ 

Εργοδοτικές 

Ασφαλιστικές 

Εισφορές 

5,5 % 

 

χ χ 

∆ηµόσια Οικονοµικά 

∆ηµόσιες ∆απάνες 46,7 %  χ χ 

Έλλειµµα/Πλεόνασµα 

Προϋπολογισµού 
-5,2 % 

 
χ χ 

Ακαθάριστο ∆ηµόσιο 

Χρέος 
107,5 % 

 
15/15 25/25 

∆ιαφάνεια & 

∆ιαφθορά 
    

∆ιαφάνεια & 

∆ιαφθορά 
4,40 

 
15/15 24/25 

Έλεγχος της 

∆ιαφθοράς 
0,40  

 
15/15 22/25 

Θεσµικό Πλαίσιο     

Αποτελεσµατικότητα 

Κράτους 
0,66  

 
14/15 23/25 

Ποιότητα 

Ρυθµιστικού 

Πλαισίου 

0,91  

 

15/15 23/25 

Κράτος ∆ικαίου 0,66   14/15 20/25 

Αντιµονοπωλιακή 

πολιτική 
4,60 : 13/15 17/25 
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Επενδύσεις     

Ιδιωτικές Επενδύσεις 20,2 %  3/15 7/25 

∆ηµόσιες Επενδύσεις 4,1 %  2/15 4/25 

Χ: ∆εν ορίζεται κατάταξη, Πηγή: Ετήσια Έκθεση για την Ανταγωνιστικότητα 2006 

 

Είναι δε σηµαντικό να υπογραµµισθεί η αξιοσηµείωτη επίδοση της ελληνικής οικονοµίας σε 

όρους επενδύσεων τα τελευτά χρόνια, οι οποίες την φέρνουν στην τρίτη θέση στην Ε.Ε. -

15 (µετά την Ισπανία µε 25,8% και την Ιρλανδία µε 23,8%) το 2005 και στην 7η θέση 

στις Ε.Ε. -25 [οπότε προστίθενται η Εσθονία, (27,9%), η Λετονία (27,5%) και η Σλοβακία 

(24,7%)].   Ακόµη καλύτερες – και µάλιστα αύξουσες – είναι οι επιδόσεις της χώρας στις 

δηµόσιες επενδύσεις, που διαµορφώθηκαν στο 4,1% το 2005, δηλαδή µόλις 0,8% 

ποσοστιαίες µονάδες πίσω από την πρωτοπόρο Τσεχία.   Οι έντονοι ρυθµοί ιδιωτικών και 

δηµοσίων επενδύσεων στη χώρα είναι συµβατοί µε το προφίλ µίας ανερχοµένης 

οικονοµίας που έχει αρκετό έδαφος για να πετύχει την πραγµατική σύγκλιση.   

 

Η οικονοµική σηµασία των δηµόσιων συµβάσεων για την εσωτερική αγορά είναι πολύ 

µεγάλη. 

Το 2006, οι δηµόσιες συµβάσεις ανήλθαν σε περισσότερα από 1.500 δισ. ευρώ, δηλ. στο 

16% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Με τη 

διεύρυνση της ΕΕ σε 27 κράτη µέλη, αυξήθηκαν ακόµη περισσότερο οι διασυνοριακές 

ευκαιρίες για τους οικονοµικούς παράγοντες. Επίσης, οι αγοραστές του δηµόσιου τοµέα θα 

µπορούν να κάνουν σηµαντικές οικονοµίες, επειδή θα υπάρχει µεγαλύτερος 

ανταγωνισµός.   

Το παλαιότερο πλαίσιο των δηµόσιων συµβάσεων, αντικαταστάθηκε από την Οδηγία 

2004/18 που αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, και την 

Οδηγία 2004/17 που αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις στους τοµείς των υδάτων, της 

ενέργειας, των µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών.  Οι δύο αυτές οδηγίες 

ενσωµατώθηκαν στο εθνικό δίκαιο µε τα Π∆ 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής 

Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών 

σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε 

µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005» (ΦΕΚ Α/64),  και 59/2007 

«Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «περί 

συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της 

ενέργειας, των µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και 

συµπληρώθηκε» (ΦΕΚ Α/63).    
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Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Προµηθειών (Ε.Σ.Η.∆.Π.) 

Οι προδιαγραφές του συστήµατος ενσωµατώνουν της απαιτήσεις της Ε.Ε. και αποσκοπούν 

στη δηµιουργία ενός συστήµατος το οποίο θα είναι φιλικό προς τον εξωτερικό  χρήστη και 

θα συµβάλλει στην ενίσχυση της διαφάνειας και την απλοποίηση της διαδικασίας 

συµµετοχής σε διαγωνισµό του δηµοσίου, αξιολόγησης των προσφορών και κατακύρωσής 

του σε καθεστώς διαφάνειας.  Η ενίσχυση της διαφάνειας και του ανταγωνισµού στις 

δηµόσιες προµήθειες θα συµβάλλει στη σηµαντική βελτίωση του επιχειρηµατικού 

περιβάλλοντος στην Ελλάδα.  

Οδηγία  2006/123/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 12ης 

∆εκεµβρίου 2006 

Προκειµένου να δηµιουργηθεί µια πραγµατική εσωτερική αγορά υπηρεσιών έως το 2010, η 

Οδηγία  2006/123/EK22 σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά έχει σκοπό να 

διευκολύνει την ελευθερία εγκατάστασης των παρόχων υπηρεσιών σε άλλα κράτη µέλη 

και την ελευθερία παροχής υπηρεσιών µεταξύ των κρατών µελών. Η εν λόγω οδηγία 

αποσκοπεί επίσης στην αύξηση του εύρους των επιλογών που προσφέρονται στους 

αποδέκτες των υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών για τους 

καταναλωτές, καθώς και για τις επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν υπηρεσίες. Σύµφωνα µε 

την οδηγία, τα κράτη µέλη εξετάζουν και, εάν κριθεί σκόπιµο, απλουστεύουν τις 

διαδικασίες και τις διατυπώσεις που ισχύουν για την πρόσβαση σε δραστηριότητα παροχής 

υπηρεσιών και την άσκησή της.     Ειδικότερα, η οδηγία προβλέπει: 

- τη δηµιουργία ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης στα οποία ο πάροχος υπηρεσιών 

µπορεί να διεκπεραιώνει όλες τις αναγκαίες διατυπώσεις για την άσκηση της 

δραστηριότητάς του·  

- την υποχρέωση παροχής δυνατότητας διεκπεραίωσης αυτών των διαδικασιών µε 

ηλεκτρονικά µέσα.  

Η Οδηγία θα πρέπει να ενσωµατωθεί στο εθνικό δίκαιο έως τις 28.12.2009. 

 

ΙΙ. Ενίσχυση Ελεγκτικών Μηχανισµών  

 

Στην Ελλάδα έχουν ιδρυθεί ελεγκτικά σώµατα και υπηρεσίες ελέγχου που εποπτεύουν τη 

δράση των φορέων του δηµοσίου τοµέα.  Τα σώµατα και οι υπηρεσίες αυτές υπάγονται σε 

Υπουργεία, δεν εντάσσονται όµως στην τακτική λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης και 

αυτό είναι το στοιχείο που διαφοροποιεί τη δράση τους από τον ιεραρχικό έλεγχο.  Οι 

διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία τους, παρουσιάζουν πολλές κοινές ρυθµίσεις, 

διατηρούν όµως ιδιαιτερότητες, κάποιες από τις οποίες δικαιολογούνται από την 

ποικιλοµορφία των ελεγχοµένων φορέων, ενώ άλλες οφείλονται στην αποσπασµατικότητα 

                                                 
22 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ε.Ε., L 376 της 27.12.2006. 
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των σχετικών διατάξεων και στην έλλειψη συντονισµένης πολιτικής στον έλεγχο της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.  Χαρακτηριστική είναι η µεγάλη απόκλιση που εµφανίζει το νοµικό 

πλαίσιο που διέπει τα ελεγκτικά σώµατα, όσον αφορά το βαθµό ανεξαρτησίας τους23.   

Η διοικητική αυτοτέλεια δεν αποκλείει τη διοικητική εποπτεία που συνίσταται σε έλεγχο 

νοµιµότητας, αφού είναι αναγκαία.  Ο έλεγχος νοµιµότητας αφορά την τήρηση των 

επιταγών του δικαίου σε οποιαδήποτε πηγή και αν περιλαµβάνεται24.  Ο νόµος καταργεί 

ρητά τον έλεγχο σκοπιµότητας.   Οι ειδικές εξαιρέσεις από τον κανόνα αυτό πρέπει κατά 

τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας να ερµηνεύονται στενά.  

 

Εποπτεία αγοράς τροφίµων αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου 

Εισαγωγικά, είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι ο αριθµός ελέγχων από τη Γενική 

Γραµµατεία Εµπορίου (ΓΓΕ) ξεπέρασε το 2006 τους 80.000 έναντι 73.000 το 2005 δηλαδή 

αυξήθηκε κατά 10%25. Παράλληλα µε την ποσοτική αυτή αύξηση, καταδεικνύεται  η 

ανάγκη για µια ποιοτική βελτίωση σε αυτό τον τοµέα. 

Συγκεκριµένα η ΓΓΕ έχει διαγνώσει τις εξής ανάγκες: 

• Καλλιέργεια κλίµατος υγιούς ανταγωνισµού και οµαλότερης λειτουργίας της 

αγοράς. 

• Μείωση Παραβάσεων και απλοποίηση νοµικού-θεσµικού πλαισίου επιβολής 

κυρώσεων. 

• Προστασία καταναλωτών. 

• Βελτίωση εµπιστοσύνης στους ελεγκτές και στα αποτελέσµατα των ελέγχων.  

• ∆ιαφάνεια στα αποτελέσµατα των ελέγχων. 

• Βελτίωση σχεδιασµού ελεγκτικού µηχανισµού ΓΓΕ αφενός για καλύτερη λειτουργία 

και αφετέρου για συντονισµό των υπηρεσιών της ΓΓΕ µε άλλους φορείς άσκησης 

ελέγχων στην αγορά. 

 

Επιθεώρηση & έλεγχος της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (Γ.Ε.∆.∆.) έχει προσδιορίσει τις εξής ανάγκες 

των σωµάτων και υπηρεσιών επιθεώρησης & ελέγχου της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης: 

• Εισαγωγή συστηµάτων Στρατηγικού Σχεδιασµού στα Σώµατα & τις Υπηρεσίες 

Επιθεώρησης  & Ελέγχου της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, και  εκπόνηση εργαλείων 

επικεντρωµένων στα αποτελέσµατα.  

                                                 
23 Χ. Φλωράτος, Η Ελληνική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, σελ. 560-561, Αθήνα, 2005. 

24 Π. ∆αγτόγλου, Γενικό ∆ιοικητικό ∆ίκαιο, σελ. 572, Αθήνα, 2004. 

25 Γενική Γραµµατεία Εµπορίου, 2007.  
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• Ανάπτυξη ενιαίου θεσµικού πλαισίου οργάνωσης & λειτουργίας των Σωµάτων και 

Υπηρεσιών Επιθεώρησης & Ελέγχου της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

• Κωδικοποίηση του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου των Σωµάτων και Υπηρεσιών 

Επιθεώρησης & Ελέγχου της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, συναφών διατάξεων, µε 

αναφορά δικαστικής και διοικητικής νοµολογίας. 

• Σύνταξη Κώδικα Ηθικής και ∆εοντολογίας των Σωµάτων και Υπηρεσιών 

Επιθεώρησης & Ελέγχου της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.  

• Αξιολόγηση του έργου των Σωµάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης & Ελέγχου της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ενίσχυση της αποδοτικότητας µέσω των αποτελεσµάτων). 

• Ανάπτυξη ενιαίου πλαισίου- συστήµατος εσωτερικού ελέγχου των ελεγχοµένων 

υπηρεσιών. Τυποποίηση ελεγκτικών διαδικασιών. ∆όµηση σχετικών 

Ερωτηµατολογίων, check lists, κ.λ.π.  Πρόγραµµα εντοπισµού των αδυναµιών 

εσωτερικού ελέγχου ή των ελλείψεων που διαπιστώνονται κατά την ελεγκτική 

διαδικασία και δυνατότητα υποβολής προτάσεων για την πρόληψη και τον 

εντοπισµό φαινοµένων κακοδιοίκησης, απάτης, διαφθοράς. 

• Παρεµβατικές δράσεις για την διασφάλιση της αξιοπιστίας των Ελεγκτικών 

Υπηρεσιών του ∆ηµόσιου Τοµέα (απλούστευση διαδικασιών, ελαχιστοποίηση 

παρερµηνειών, περιορισµός εσωτερικών συγκρούσεων).  Πρόληψη και 

συστηµατική διαχείριση των συγκρούσεων συµφερόντων. 

•  Εκπόνηση µελέτης Ανάλυσης Κόστους- Αποτελεσµατικότητας στα Σώµατα & τις 

Υπηρεσίες ελέγχου της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

• Παροχή τεχνικής βοήθειας για θέµατα λογιστικής, διαχείρισης συστηµάτων και 

ελέγχων. 

• Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (Ο.Π.Σ) στο Γραφείο 

Γ.Ε.∆.∆. για τη διαχείριση των πληροφοριών. 

• Ανάπτυξη και εφαρµογή προτύπου ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου για όλα τα Σώµατα 

και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης & Ελέγχου της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, διασύνδεση µε 

CIRCA, κ.λ.π. 

• Σχεδιασµός και εφαρµογή κατάλληλου και αποτελεσµατικού Συστήµατος 

∆ιαχείρισης Καταγγελιών- Ανάπτυξη µηχανογραφηµένου Συστήµατος για την 

παρακολούθηση των αιτηµάτων και των καταγγελιών προς το Γραφείο Γ.Ε.∆.∆.  

• Ανάπτυξη θεσµικού πλαισίου για τα θέµατα δηµοσιότητας του Γ.Ε.∆.∆ και των 

Σωµάτων & Υπηρεσιών ελέγχου της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (∆ελτία Τύπου, 

Συνεντεύξεις Τύπου, Επαφές µε τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, παρακολούθηση και 

αξιολόγηση της τρέχουσας δηµοσιότητας). 

• Χρήση επικοινωνιακών στρατηγικών για τη δηµοσίευση- διάχυση των 

αποτελεσµάτων µιας δηµόσιας πολιτικής ανάλογα µε το κοινό προς το οποίο 

απευθύνεται. 
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ΙΙΙ. Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη  

∆ηµόσιες Συµβάσεις του τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ) στοχεύοντας στην οικονοµική 

εξυγίανση του συστήµατος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης σχεδιάζει την υλοποίηση 

µεταρρύθµισης για την αναδιοργάνωση των προµηθειών µέσω της οργάνωσης και 

συγκρότησης Επιτροπής Προµηθειών Υγείας (ΕΠΥ). Η υφιστάµενη κατάσταση στις 

προµήθειες χαρακτηρίζεται από αδυναµία ορθολογικού προγραµµατισµού και 

παρακολούθηση, πολυπλοκότητα στις διαδικασίες, ανεπαρκείς προδιαγραφές, υψηλό 

κόστος (τιµή ανάλωσης) και αποσπασµατικό έλεγχο.  

Η Επιτροπή Προµηθειών Υγείας εντάσσεται οργανικά στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης µε σηµαντικό όµως βαθµό διοικητικής και οικονοµικής αυτοτέλειας που 

κατοχυρώνεται από τις διατάξεις του   Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων 

εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 134 Α), και προορίζεται να λειτουργήσει ως κέντρο τεχνογνωσίας, 

γνώσης και αυθεντικότητας σε θέµατα Προµηθειών Υγείας για το ∆ηµόσιο Σύστηµα Υγείας. 

Παράλληλα σηµαντική είναι η εποπτεία και ο έλεγχος που ασκεί το Υπουργείο Οικονοµίας 

και Οικονοµικών σε ζητήµατα οικονοµικής διαχείρισης, εγκρίσεων και διάθεσης του 

δηµοσίου χρήµατος.  

Η Επιτροπή δεν έχει όµως σκοπό συµβουλευτικό ή συντονιστικό µόνο, αλλά είναι 

εκτελεστικός µοχλός στην εξέλιξη και τον εκσυγχρονισµό του συστήµατος Προµηθειών και 

Υπηρεσιών του Ε.Σ.Υ., δεδοµένου ότι επεξεργάζεται και οριστικοποιεί το συνολικό ετήσιο 

Πρόγραµµα Προµηθειών και Υπηρεσιών στο τοµέα αυτό, ελέγχει τα µητρώα Προµηθευτών 

και Προϊόντων ή Υπηρεσιών, επιβλέπει τους εκτελεστικούς φορείς και διαχειρίζεται 

ταµειακά τη χρηµατοδότηση του Προγράµµατος, που αποτελεί µέχρι σήµερα Αχίλλειο 

πτέρνα του συστήµατος. 
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∆ηµόσιες ∆οµές Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης 

Πίνακας 4 :∆οµές Πρωτοβάθµιας Φροντίδας ΕΣΥ ανά ∆.Υ.ΠΕ 

∆ΥΠΕ Νοσοκοµεία 

µε Εξωτερικά 

Ιατρεία 

Νοσοκοµεία 

–Κ.Υ. 

Κέντρα 

Υγείας 

Περιφ/κά 

Ιατρεία 

ΣΥΝΟΛΟ 

Α’ Αττικής 17    17 

Β’ Αττικής 10  9 6 25 

Γ’ Αττικής 8 1 5 14 28 

Α’ Κεντρικής 

Μακεδονίας 

8 1 20 110 139 

Β’ Κεντρικής 

Μακεδονίας 

12  11 80 103 

Ανατολικής 

Μακεδονίας & 

Θράκης 

6  14 119 139 

∆υτικής 

Μακεδονίας 

5  7 88 100 

Ηπείρου 4 1 16 109 130 

Θεσσαλίας 5  20 153 178 

Ιονίων Νήσων 6  8 49 63 

∆υτικής 

Ελλάδας 

9 2 18 146 175 

Στερεάς 

Ελλάδας 

6 2 15 148 171 

Πελοποννήσου 7 2 26 176 211 

Βορείου 

Αιγαίου 

3 2 7 65 77 

Α’ Νοτίου 

Αιγαίου 

1 1 7 35 44 

Β’ Νοτίου 

Αιγαίου 

1 3 4 40 48 

Κρήτης 6 3 14 120 143 

Σύνολο 114 18 201 1458 1791 

Πηγή: Υγειονοµικός Χάρτης, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (2004) 
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Με βάση στοιχεία του 2003, στα Κέντρα Υγείας και στα Περιφερειακά Ιατρεία του ΕΣΥ 

απασχολούνται µόνιµα 3.500 γιατροί (από τους οποίους οι 2.500 αγροτικοί), 2.000 

νοσηλευτές και 3.000 λοιπό προσωπικό. Αν εξαιρέσει κανείς τα Κέντρα Υγείας και τα 

Περιφερειακά Ιατρεία αποµακρυσµένων περιοχών, τα οποία ενισχύθηκαν για να 

καλυφθούν οι ελλείψεις τους, το προσωπικό των υπόλοιπων φορέων της Πρωτοβάθµιας 

Φροντίδας Υγείας παρέµεινε σχεδόν σταθερό κατά τη δεκαετία 1993-2003. Σήµερα στη 

χώρα λειτουργούν περί τα 400 διαγνωστικά κέντρα, µε πολλά από τα οποία συνάπτουν 

συµβάσεις δηµόσιοι φορείς, όπως τα ασφαλιστικά ταµεία. Στη Ελλάδα υπολογίζεται ότι 

στον ιδιωτικό τοµέα λειτουργούν 20.000 ιδιωτικά ιατρεία και εργαστήρια και 9.000 

οδοντιατρεία, στα οποία απασχολούνται περίπου 20.000 ιδιώτες γιατροί ειδικότητας και 

13.744 οδοντίατροι. 

 

∆ηµόσιες ∆οµές ∆ευτεροβάθµιας Περίθαλψης 

Βασικά µεγέθη που χαρακτηρίζουν τη δηµόσια δευτεροβάθµια περίθαλψη περιλαµβάνουν 

τα ακόλουθα: 10.000 εισαγωγές/ έτος/ Νοσοκοµείο κατά µέσο όρο (τακτικές και 

έκτακτες), 4.500.000 εξετάσεις/ έτος/ Νοσοκοµείο και 150.000 χορηγήσεις φαρµάκων/ 

έτος/ Νοσοκοµείο. 

Οι ανάγκες του τοµέα της Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας για διοικητική και οργανωτική 

αναβάθµιση µπορούν να αναγνωρισθούν σε κεντρικό- επιτελικό επίπεδο, σε επίπεδο 

περιφερειών και σε επίπεδο µονάδων παροχής υπηρεσιών Υγείας και σχετίζονται µε: 

• Απαξιωµένους ή ελλιπείς οργανισµούς λειτουργίας και προτύπων διοίκησης και 

οργάνωσης. 

• Ανεπαρκή συστήµατα οικονοµικής διαχείρισης και οικονοµικού προγραµµατισµού. 

• Ελλιπή (ή ανύπαρκτα) συστήµατα διασφάλισης ποιότητας. 

• Πεπαλαιωµένες και ανελαστικές πρακτικές αξιολόγησης και διαχείρισης του 

ανθρώπινου δυναµικού. 

• Ανεπαρκή, και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτα, πληροφοριακά συστήµατα, τόσο 

σε επίπεδο οργάνωσης και διαχείρισης, όσο και σε επίπεδο διαχείρισης και 

αξιοποίησης των ιατρικών δεδοµένων και γενικά της παραγόµενης γνώσης. 

 

Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενούς (ΕΗΦΑ) 

Στο πλαίσιο των Ολοκληρωµένων Πληροφορικών Συστηµάτων Υγείας (ΟΠΣΥ) που 

προβλέπονται να ολοκληρωθούν στις 7 Υγειονοµικές Περιφέρειες ( ΥΠΕ- πρώην 17 

∆ΥΠΕ/ΠεΣΥΠ-) µέχρι το αργότερο 2008, επιπέδου σε όλη την Ελλάδα.  Επίσης 

διασφαλίζεται η τεχνική διαλειτουργικότητα µε άλλα συστήµατα εντός των µονάδων 

υγείας αλλά και των κέντρων υγείας (Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας). Τα συστήµατα ΤΠΕ 

που υλοποιούνται στο Γ΄ΚΠΣ είναι ασθενοκεντρικά και ο ασθενής θεωρείται ως ο δια βίου 

κύριος συντελεστής στη διαδικασία της παροχής υπηρεσιών υγείας. ∆ίνεται έµφαση στη 

λειτουργία του συστήµατος προς την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης του Πολίτη. Στο ΟΠΣΥ 
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περιέχονται πολλές οντότητες (entities) όπως το περιστατικό, η επίσκεψη του ασθενούς, τα 

οικονοµικά στοιχεία και πολλές άλλες που συνδέονται µε τα παραπάνω. Η απαίτηση στόχος 

είναι ότι η οντότητα του ασθενούς είναι η κεντρική οντότητα στο ΟΠΣ, και µε τη χρήση ενός 

βασικού πρωτεύοντος κωδικού της οντότητας θα πρέπει να αποκτάται πρόσβαση σε όλα τα 

υπόλοιπα στοιχεία, ανάλογα µε τα δικαιώµατα του κάθε χρήστη. Η επιλογή αυτή στοχεύει στην 

ολοκλήρωση των δεδοµένων της Υγειονοµικής Περιφέρειας µέσω του Ενιαίου Αριθµού 

Μητρώου Ασθενούς (ΕΑΜΑ). Πέρα από την εξυπηρέτηση του Πολίτη, η αρχιτεκτονική αυτή σε 

συνδυασµό µε την περιφερειακή διάσταση των ΟΠΣΥ, αναβαθµίζει τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες  θεραπείας αλλά και ενδυναµώνει το σύστηµα στις δυνατότητες διαχείρισης χρόνιων 

ασθενειών και προληπτικής ιατρικής φροντίδας.   Ο στόχος 3 26  επιδιώκεται µέσω του 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ καθώς τις αντίστοιχες ενσωµατωµένες εφαρµογές διαχείρισης ραντεβού στα ΟΠΣΥ.  

Παρόλα αυτά η βασική πληροφοριακή οργάνωση όλου του τοµέα της 

Υγείας προϋποθέτει τη δηµιουργία Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς (ΕΗΦΑ) ο 

οποίος θα είναι προσβάσιµος µε απόλυτα ασφαλή τρόπο τόσο από τους επαγγελµατίες 

υγείας (θεράποντες ιατρούς) όσο και από τον ίδιο τον ασθενή ανεξάρτητα του τρόπου και 

χώρου αποθήκευσης των επιµέρους στοιχείων του φακέλου.  Βασικό πρόβληµα  για τη 

δηµιουργία του ΕΗΦΑ είναι ο καθορισµός ενός ελάχιστου συνόλου δεδοµένων και η 

τυποποιηµένη ανταλλαγή στοιχείων του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς (όπως αυτός 

τηρείται ανά φορέα) µεταξύ των φορέων υγείας µε δοµηµένο τρόπο µεταξύ συστηµάτων 

διαφορετικών κατασκευαστών και η συνένωση αυτών προκειµένου να δηµιουργηθεί ο 

πλήρης φάκελος. 

 

IV. ∆ικαιοσύνη 

 

Η διαχείριση της δικαστικής λειτουργίας αποτελεί αρµοδιότητα του Υπουργείου 

∆ικαιοσύνης (Υ.∆.). Η οργάνωση της δικαστικής λειτουργίας αφορά όχι µόνο στη δοµή και 

στον τρόπο άσκησής της αλλά και στην πρόσληψη, διαµόρφωση και διευθέτηση των 

υπηρεσιακών ζητηµάτων του ανθρώπινου δυναµικού, ήτοι των δικαστικών λειτουργών και 

των δικαστικών υπαλλήλων. Το οργανόγραµµα των δικαστηρίων στην Ελλάδα 

παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήµα: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26  Η δυνατότητα χρήσης του ΕΣΥnet για κλείσιµο συναντήσεων, παραποµπών για εξετάσεις σε όλα τα 

γεωγραφικά τµήµατα των συγκεκριµένων ΥΠΕ. 
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Σχήµα 2: Οργανόγραµµα των ∆ικαστηρίων  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Το ανθρώπινο δυναµικό που συγκροτεί τη δικαστική λειτουργία είναι οι δικαστικοί 

λειτουργοί (δικαστές και εισαγγελείς), οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι επιµελητές, οι 

ιατροδικαστικοί υπάλληλοι κλπ. Οι οργανικές θέσεις που προβλέπονται για δικαστικούς 

λειτουργούς στο σύνολο των δικαστηρίων της χώρας είναι 3.748, ενώ οι υπηρετούντες 

είναι 3.598 (κάλυψη 96%). Οι οργανικές θέσεις που προβλέπονται για τους δικαστικούς 

υπαλλήλους των δικαστηρίων είναι 8.751, ενώ οι υπηρετούντες είναι 6.492 (κάλυψη 

74%).  

Το κύριο έργο του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης (Υ.∆.)  και των υπαγόµενων σε αυτό φορέων 

του είναι η ανάπτυξη ενός Κράτους ∆ικαίου και µέσα από αυτό: 

- Η απονοµή της δικαιοσύνης και η διατήρηση της ανεξαρτησίας της. 

- Η ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου για τους πολίτες.  

- Η διεύρυνση των ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων και ελευθεριών, µε σκοπό τη 

διασφάλιση της κοινωνικής και οικονοµικής ευµάρειας και τη διευκόλυνση της 

καθηµερινής ζωής των πολιτών. 

- Η µείωση της εγκληµατικότητας µέσω του σχεδιασµού και της υλοποίησης 

σωφρονιστικής πολιτικής µε στόχο τόσο την πρόληψη της παραβατικής συµπεριφοράς όσο 

και τη µείωση της υποτροπής των παραβατών.  

- Η τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας στο τοµέα ευθύνης του, που απορρέουν 

από τη συµµετοχή του σε διεθνείς οργανισµούς, διεθνείς συνθήκες και συµβάσεις κ.α.. 
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Είναι προφανές, ότι το Υ.∆ και οι υπαγόµενοι σε αυτό φορείς αποτελούν σηµαντικότατους 

ρυθµιστικούς παράγοντες για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Μερικές 

από τις καίριες παραµέτρους για τη διευκόλυνση και την απρόσκοπτη και αποτελεσµατική 

εκτέλεση του έργου τους είναι: 

- Ο εκσυγχρονισµός των λειτουργικών διαδικασιών του Υ.∆. και των υπαγόµενων σε αυτό 

φορέων, ώστε τόσο οι δια-υπηρεσιακές συναλλαγές, όσο και η συναλλαγή µε τους πολίτες 

να είναι ταχείες και αποτελεσµατικές. 

- Η αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού του Υ.∆. και των υπαγόµενων σε αυτό 

φορέων, κυρίως όσον αφορά στην επιµόρφωση του. 

- Η απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου της σωφρονιστικής πολιτικής µε σύγχρονες 

µεθόδους, ώστε να επιτυγχάνεται η µείωση της εγκληµατικότητας και να ενισχύεται η 

κοινωνική συνοχή. 

Στο προγραµµατικό κείµενο Σχεδιασµός του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 

2007-2013 του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης έχουν προσδιορισθεί οι εξής αδυναµίες: 

• Καθυστερήσεις στις συναλλαγές µε τους πολίτες (π.χ. στην έκδοση των δελτίων 

ποινικών µητρώων αλλά και στις δικαστικές διαδικασίες) στις υπηρεσίες που δεν 

διαθέτουν πληροφοριακά συστήµατα. 

• ∆υσκολίες που παρουσιάζονται στην εργασία των υπαλλήλων στις υπηρεσίες που 

δεν διαθέτουν πληροφοριακά συστήµατα. 

• Αδυναµία ηλεκτρονικής σύνδεσης µεταξύ των διάφορων υπηρεσιών. 

• ∆ιαφυγή των εσόδων από τις χρηµατικές ποινές ως απόρροια των αποσπασµατικών 

πληροφοριακών συστηµάτων. 

• Η κουλτούρα της δηµόσιας διοίκησης όπως αυτή εκφράζεται από τη µειωµένη 

υποκίνηση, την τυπολατρία, τη γραφειοκρατία και τις παρωχηµένες διαδικασίες. 

• Ο χαµηλός βαθµός «τριβής» µε την πληροφορική της πλειοψηφίας του ανθρώπινου 

δυναµικού του Υ.∆., περιλαµβανοµένων και των δικαστών και η αρνητική 

προδιάθεση απέναντι στις ΤΠΕ. 

• ∆υσκολία στην ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού του Υ.∆. 

και των εποπτευόµενων φορέων. 

• Η ελλιπής στελέχωση όλων των υπηρεσιών µε ιδιαίτερη έµφαση στη στελέχωση 

των σωφρονιστικών υπηρεσιών και στα ελάχιστα στελέχη µε κατάρτιση 

πληροφορικής. 

 

 

V. Αγροτική Ανάπτυξη  

Για την Ελλάδα ο αγροτικός χώρος έχει ιδιαίτερη σηµασία, αφού καταλαµβάνει το 97% της 

έκτασής της και κατοικεί σ΄αυτόν το 65% του πληθυσµού, ενώ παράλληλα επισηµαίνεται 
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ότι η συµµετοχή του πρωτογενή τοµέα στη συνολική Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία 

ανέρχεται στο 7% περίπου, που την κατατάσσει πρώτη χώρα στην ΕΕ των 25. Συνεπώς, η 

ανάπτυξη και διαχείριση του αγροτικού χώρου, αποτελεί βασική προτεραιότητα 

στοχεύοντας στην οικονοµική και κοινωνική συνοχή. 

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης για την Ελλάδα έχει προσδιορίσει ότι 

µία ολοκληρωµένη στρατηγική αγροτικής ανάπτυξης  της υπαίθρου θα πρέπει να λάβει 

υπόψη οπωσδήποτε: 

• Τις ανάγκες και τις δυνατότητες του πρωτογενή τοµέα για αύξηση της 

προστιθέµενης αξίας των προϊόντων του λαµβάνοντας υπόψη τις παραγωγικές 

ιδιοµορφίες που σχετίζονται µε την ποικιλία των µικροκλιµάτων και της 

γεωµορφολογίας. 

• Τις ανάγκες αντιµετώπισης των προβληµάτων που προκύπτουν από την 

αναθεώρηση της ΚΑΠ. 

• Την ανάγκη για την προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος µέσω της 

διατήρησης και ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, και τέλος, 

• Τις ανάγκες συγκράτησης του πληθυσµού και βελτίωσης της ποιότητας της ζωής 

του στις αγροτικές περιοχές µέσω της δηµιουργίας ευκαιριών απασχόλησης, 

αναζήτησης συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων και εξασφάλισης των απαραίτητων 

κοινωνικών υπηρεσιών. 

Η συνολική στρατηγική για την Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας την 4η Προγραµµατική 

Περίοδο καθορίζεται από ένα ευρύτερο θεσµικό και πολιτικό πλαίσιο το οποίο: 

• Σε διεθνές επίπεδο περιλαµβάνει τις εξελίξεις των διαπραγµατεύσεων σε επίπεδο 

Π.Ο.Ε και το πρωτόκολλο του Κιότο. 

• Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο περιλαµβάνει τις βασικές πολιτικές προτεραιότητες της Ε.Ε., 

όπως αυτές περιγράφονται στη στρατηγική της Λισσαβόνας και του Γκέτεµποργκ, 

την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και τις Κοινοτικές 

Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές (Κ.Σ.Κ.Γ.) για την αγροτική ανάπτυξη, και 

τέλος, 

• Σε εθνικό επίπεδο περιλαµβάνει την εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη της 

χώρας [Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφορά (ΕΣΠΑ) & Εθνικό Πρόγραµµα 

Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ)], τις εµπειρίες από την εφαρµογή των προηγούµενων 

προγραµµατικών περιόδων και προγραµµάτων για την Αγροτική Ανάπτυξη και την 

ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης. 

Σε αυτό το πλαίσιο είναι κοµβικής σηµασίας η προσαρµογή των δοµών του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στις ανάγκες για την εφαρµογής της νέας ΚΑΠ.  

 

VI. Κοινωνική Ασφάλιση  

Μείωση του χρόνου απονοµής κύριας και διαδοχικής σύνταξης  
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Ίσως το σηµαντικότερο στοιχείο της διαδοχικής ασφάλισης, πέραν του συνυπολογισµού 

των χρόνων ασφάλισης που διανύθηκαν σε διαφορετικούς ασφαλιστικούς φορείς, είναι η 

δυνατότητα του ασφαλισµένου να αιτηθεί τη σύνταξή του από ένα µόνο ασφαλιστικό 

φορέα, τον τελευταίο στον οποίο ασφαλίστηκε. Επίσης, σηµαντικό είναι ότι για την κρίση 

του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και την απονοµή της σύνταξης κάθε διαδοχικά 

ασφαλισµένου εργαζόµενου, αρµόδιος είναι ένας µόνον εκ των ασφαλιστικών φορέων 

στους οποίους έχει διανύσει ασφαλιστικό βίο. Ο φορέας αυτός καθορίζεται µε βάση τις 

διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 1902/90 και τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.∆. 4202/61 

και ονοµάζεται απονέµων τη σύνταξη ασφαλιστικός φορέας ή απλά απονέµων φορέας. 

Η αρµόδια ∆/νση Μηχανογραφικών Εφαρµογών της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικής 

Ασφάλισης, υλοποιεί έργα στο Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006» για την 

καθιέρωση ενοποιηµένου µηχανογραφικού αρχείου των ασφαλισµένων, που θα συνδέει 

τους ασφαλιστικούς οργανισµούς και θα πληροφορεί αυτόµατα και σε κάθε περίπτωση για 

την ασφαλιστική εικόνα του δικαιούχου σύνταξης.  Με την ολοκλήρωση των ως άνω 

έργων αναµένεται ότι θα απαντώνται θετικά και σε ελαχιστοποιηµένους χρόνους όλα τα 

τεχνικά, διοικητικά και γραφειοκρατικά προβλήµατα σε σχέση µε την απονοµή σύνταξης 

που ταλαιπωρεί µέχρι σήµερα του Έλληνες ασφαλισµένους. 

Επειδή όµως η µηχανογράφηση του συστήµατος της ∆ιαδοχικής Ασφάλισης έχει ως στόχο, 

σε συνδυασµό και µε το ∆ελτίο ∆ιαδοχικής Ασφάλισης την απλούστευση των διαδικασιών 

και την ταχύτερη έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης θα πρέπει να γίνουν οι 

απαραίτητες ενέργειες σε θέµατα διαδικαστικής απλούστευσης και λειτουργίας του 

συστήµατος διαδοχικής ασφάλισης, διότι τούτο θα ανακουφίσει µεγάλο αριθµό πολιτών και 

θα έχει µεγάλη κοινωνική αντανάκλαση µε το δεδοµένο ότι οι συνταξιοδοτούµενοι µέσων 

διαδοχικής ασφάλισης αυξάνονται κάθε µέρα µε την κινητικότητα που παρουσιάζεται στην 

αγορά εργασίας. 

 

Αναδιοργάνωση Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών(Ο.Α.Ε.Ε.) 

Ο διοικητικός µηχανισµός του ΟΑΕΕ προήλθε από την ενοποίηση τριών (3) ασφαλιστικών 

ταµείων του ΤΕΒΕ, του ΤΑΕ και του ΤΣΑ.    

Οι ασφαλισµένοι (κύρια ασφάλιση) του ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ ανέρχονται σε 584.132, του  ΟΑΕΕ-

ΤΑΕ σε 169.135 και του ΟΑΕΕ-ΤΣΑ σε 74.00027.   

Οι συνταξιούχοι (κύρια ασφάλιση) του ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ ανέρχονται σε 189.586, του  ΟΑΕΕ-

ΤΑΕ σε 38.200 και του ΟΑΕΕ-ΤΣΑ σε 51.12628.   

Η ενοποίηση αποτελεί µία πρόκληση για τα δεδοµένα της ελληνικής διοίκησης και ως εκ 

τούτου απαιτεί την εφαρµογή σειράς διοικητικών εργαλείων, προτύπων και µεθόδων, 

προκειµένου ο ΟΑΕΕ να ανταποκριθεί προσηκόντως στις άµεσες ανάγκες των 

                                                 
27 Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Κοινωνικός Προϋπολογισµός 2006, Αθήνα, 2006. 

28 Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ibid, 2006. 
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ασφαλισµένων και των συνταξιούχων του και για τη µείωση του χρόνου απονοµής 

διαδοχικής σύνταξης.   

VII. Μεταναστευτική Πολιτική 

 

Η µετανάστευση αποτελεί, ένα από τα σηµαντικότερα και δυναµικότερα φαινόµενα 

παγκοσµίως, εµφανίζεται δε µε ιδιαίτερη ένταση στον ευρωπαϊκό χώρο, ο οποίος δέχεται 

σήµερα, εξαιρετικές µεταναστευτικές πιέσεις, αφενός εξαιτίας των γεωπολιτικών 

ανακατατάξεων σε διεθνές επίπεδο και αφετέρου επειδή το όλο ευρωπαϊκό οικοδόµηµα 

εµφανίζεται ως ευκαιρία βελτίωσης των όρων διαβίωσης για πληθυσµούς χωρών που 

βιώνουν πολύχρονη οικονοµική ύφεση. 

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, τόσο ως µέλος της Ε.Ε., όσο και ως εθνικό κράτος -

που κατά τα τελευταία 15 περίπου χρόνια µετατράπηκε από µία χώρα, παραδοσιακά, 

αποστολής µεταναστών, σε χώρα υποδοχής-, η συνολική και συνεκτική αντιµετώπιση του 

φαινοµένου σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής, καθώς και στο πλαίσιο που τίθεται 

από το διεθνές σκηνικό, είναι ουσιαστικής σηµασίας. 

Μέχρι το 2004 ο αλλοδαπός πληθυσµός (µε συντηρητικούς υπολογισµούς των παράνοµων 

µεταναστών) ανέρχονταν σε 900.000 άτοµα που δεν ανήκαν σε χώρες της Ε.Ε. ή του 

Ε.Ο.Χ. ή έχουν την ιδιότητα του οµογενή. Αν συµπεριληφθούν οι πολίτες της Ε.Ε. ο 

αριθµός τους υπερβαίνει τις 950.000 και αντιστοιχεί περίπου στο 8,5% του συνολικού 

πληθυσµού. Τέλος, συνυπολογίζοντας και τους µετανάστες µε κάρτα οµογενή, ο 

συνολικός πληθυσµός των µεταναστών φαίνεται πως είναι της τάξης του 1,15 εκ. και 

αντιστοιχεί στο 10,3% του συνολικού πληθυσµού της χώρας.29 

Ακόµη και χωρίς τα ανωτέρω µη επίσηµα στοιχεία, η απογραφή του 2001 κατέδειξε ότι ο 

συνολικός αριθµός όσων διαµένουν στη χώρα χωρίς Ελληνική υπηκοότητα ανέρχεται σε 

762.191 άτοµα και αντιστοιχεί στο 7% του συνολικού πληθυσµού της χώρας. Μεταξύ 

αυτών, κυριαρχούν οι Αλβανοί (56%) και ακολουθούν οι Βούλγαροι (5%), οι Ρουµάνοι 

(3%) και οι Γεωργιανοί (3%). Το γεγονός ότι άνω του 50% των µεταναστών προέρχεται 

από µία εθνικότητα αποτελεί µοναδική ιδιαιτερότητα της χώρας στο σύνολο των χωρών 

της Ε.Ε. 

Σε γενικές γραµµές ωστόσο και µε βάση τα στοιχεία της Eurostat φαίνεται πως ο ρυθµός 

αύξησης του µεταναστευτικού πληθυσµού παρουσιάζει σταδιακή µείωση: κατά τη διάρκεια 

της δεκαετίας 1991-2001 η κατά µέσο όρο ετήσια καθαρή µεταναστευτική εισροή ήταν 6,2 

µετανάστες ανά 1.000 κατοίκους, το έτος 2005 η αντίστοιχη τιµή ανέρχεται σε 3,3, είναι 

δηλαδή κατά 47% χαµηλότερη.  

Ως βασικός λόγος εγκατάστασης στη χώρα, µε βάση την ανάλυση των αδειών παραµονής, 

εµφανίζεται η απασχόληση, σε ποσοστό 80%. Με βάση τα στοιχεία απογραφής του 2001 

προκύπτει ότι 391.674 µετανάστες (51,4% των µεταναστών) είναι απασχολούµενοι και 

αντιπροσωπεύουν το 9,5% του εργατικού δυναµικού. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία 

                                                 
29 Τα στοιχεία προέρχονται από µελέτη του ΙΜΕΠΟ που εκπονήθηκε το 2004 από το Μεσογειακό Παρατηρητήριο 

Μετανάστευσης και το ΙΑΠΑ∆ – Πάντειο Παν/µιο. 
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δηλώνουν µισθωτοί (89%), αντιπροσωπεύοντας το 13% του συνόλου των µισθωτών της 

χώρας. Θα πρέπει δε να σηµειωθεί ότι µολονότι στην Ελληνική νοµοθεσία κατοχυρώνεται 

η ίση µεταχείριση των πολιτών ανεξάρτητα από φυλετική ή εθνοτική καταγωγή (µε το Ν. 

3304/2005 που ενσωµατώνει τις οδηγίες 2000/43 περί ίσης µεταχείρισης προσώπων 

ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής και 2000/78 περί διαµόρφωσης γενικού 

πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία), στην πράξη 

διαµορφώνονται συνθήκες διακρίσεων που σε µεγάλο βαθµό συνδέονται µε την 

κατάσταση της αδήλωτης εργασίας και κυρίως αφορούν είτε το µέγεθος της ανασφάλιστης 

εργασίας των µεταναστών, είτε το επίπεδο των αποδοχών τους.  

Όσον αφορά τη διάρκεια παραµονής, φαίνεται ότι περίπου το 50% των µεταναστών 

διαµένουν στη χώρα πάνω από 8 χρόνια, ενώ περίπου το 80% διαµένει στη χώρα πάνω 

από 5 χρόνια.  

Η σύνθεση του µεταναστευτικού πληθυσµού ανάλογα µε το φύλο συναντά µεγάλες 

διαφοροποιήσεις ανά εθνικότητα. Έτσι, στις εθνικές οµάδες των Ασιατικών χωρών 

αντιπροσωπεύονται αποκλειστικά οι άνδρες µε ποσοστά που αγγίζουν το 100% (Πακιστάν, 

Μπαγκλαντές, Ινδία), στους Αραβικούς πληθυσµούς κυριαρχούν σηµαντικά οι άνδρες µε 

ποσοστά της τάξης του 90%, στις εθνικές οµάδες των Αιγυπτίων και των Σύριων η 

ανδρική συµµετοχή είναι της τάξης του 80%, ενώ αντίθετα, στις εθνικές οµάδες από την 

Ουκρανία, τη Μολδαβία και τις Φιλιππίνες, η συµµετοχή του γυναικείου φύλου υπερέχει 

και είναι της τάξης του 70%. Μεταξύ των εθνικοτήτων από την Αλβανία και τη Ρουµανία, 

ο ανδρικός πληθυσµός υπερέχει και είναι της τάξης του 60%. 

Η ηλικιακή διάρθρωση των µεταναστών δείχνει τη συγκέντρωσή τους στις οµάδες 

εργάσιµης ηλικίας (15-64), όπου καταγράφεται ποσοστό 80%, εν αντιθέσει µε το ποσοστό 

των Ελλήνων στην ίδια ηλικιακή οµάδα (68%). Επίσης, στην ηλιακή οµάδα των παιδιών 

(ως 15 ετών) για τους µετανάστες το ποσοστό είναι 17% ενώ για τους Έλληνες 15%. 

Η γεωγραφική τους διασπορά εκφράζεται µε ένα σαφή πρότυπο. Στη Βόρεια Ελλάδα, 

ακόµα και στις περιπτώσεις όπου απαντάται µεγάλος αριθµός µεταναστών, η συµµετοχή 

τους στο σύνολο του πληθυσµού είναι σχετικά χαµηλή και πάντως αρκετά κάτω από τον 

εθνικό µέσο όρο (π.χ. 1-3% στις Σέρρες, τη ∆ράµα, την Κοµοτηνή και την 

Αλεξανδρούπολη). Σχετική εξαίρεση αποτελεί η Θεσσαλονίκη, όπου το ποσοστό 

συµµετοχής των µεταναστών στο συνολικό πληθυσµό ανέρχεται σε 7% αγγίζοντας τον 

εθνικό µέσο όρο. Αντίθετα, στην Αττική και σε ορισµένες νησιωτικές περιοχές, οι 

µετανάστες αντιπροσωπεύουν περίπου το 8% του πληθυσµού, ενώ ειδικά στην πόλη της 

Αθήνας αντιπροσωπεύουν το 17% του αντίστοιχου συνολικού πληθυσµού.  

Λαµβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική συγκέντρωση των µεταναστών στα µεγάλα αστικά 

κέντρα και κυρίως στην Αθήνα, έχει οδηγήσει στη µη αποτελεσµατική αντιµετώπιση των 

ζητηµάτων τους και κατ’ επέκταση στην εµφάνιση εγγενών δυσλειτουργιών τόσο σε 

επίπεδο εισόδου και διαµονής αλλοδαπών, όσο και σε επίπεδο προώθησης της διαδικασίας 

ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία. Γενικότερα παρατηρείται έντονα σε όλες τις 

Περιφέρειες και συγκεκριµένα στις ∆/νσεις Αλλοδαπών των Περιφερειών σε επίπεδο 
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Νοµών, η έλλειψη τόσο σε υλικοτεχνικές υποδοµές (έλλειψη χώρων – στέγασης και 

τεχνολογικών υποδοµών), όσο και σε ανθρώπινο δυναµικό. 

 

VIII. ∆ιαχείριση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών 

 

Οι καταστροφικές δασικές πυρκαγιές του 2007 

Οι πρόσφατες καταστροφικές δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα είχαν ως αποτέλεσµα να 

χαθούν περισσότερες από 70 ανθρώπινες ζωές και να τραυµατισθούν πολλοί άνθρωποι. 

Σύµφωνα µε τις πρώτες εκτιµήσεις της ΓΓΠΠ, στην περίπτωση της Πελοποννήσου κάηκαν 

1.772.654 στρέµµατα, εκ των οποίων 781.042 αφορούν αγροτικές καλλιέργειες, 975.179 

δασικές εκτάσεις και 16.431 στρέµµατα τεχνητές επιφάνειες (χωριά, δρόµοι, κτίρια, κ.λ.π) 

ενώ στην Πάρνηθα, η καµένη έκταση υπολογίζεται σε 50.400 στρέµµατα.  Το µέγεθος της 

καταστροφής προκύπτει και από στοιχεία παρελθόντων ετών για τις δασικές πυρκαγιές.  

 

ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ Στρεµ/Πυρκαγιά 

1998 8.951 945.078 105,58 
1999 10.845 191.991 17,70 
2000 14.855 1.570.941 105,75 
2001 15.350 428.427 27,91 
2002 8.881 81.886 9,22 
2003 9.583 84.869 8,86 
2004 10.861 134.417 12,38 
2005 9.834 85.558 8,70 
2006 8.941 153.507 17,17 

Συνολικά 98.101 3.676.674 37,48 
 
∆είκτης παρουσίασης Υφιστάµενης Κατάστασης – Πηγή: ΓΓΠΠ 
Περιγραφή:  Έκταση ζηµιών από πυρκαγιές ανά έτος (µέσος όρος ετών 1998 – 2006) 

 

Πυρκαγιές σαν αυτές που έπληξαν τον ελλαδικό χώρο, δεν είναι σπάνιες για τα ευρωπαϊκά 

και διεθνή δεδοµένα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Η µορφή αυτή των πυρκαγιών, που 

χαρακτηρίζεται διεθνώς µε τον όρο Megafire (µεγα-πυρκαγιά), έχει γίνει αιτία για την 

απώλεια ανθρώπινων ζωών, υποδοµών και οικισµών σε πολλές χώρες (π.χ. Αυστραλία, 

ΗΠΑ, Πορτογαλία, Ισπανία, νότια Γαλλία, Ρωσία κ.α.), που παρόλο που δεν µπόρεσαν να 

αποφύγουν καταστροφές µεγάλης έκτασης, κατάφεραν ωστόσο να µην έχουν τις ως άνω 

απώλειες. Λόγοι εµφάνισης µεγα-πυρκαγιών είναι οι παρατεταµένες ξηρασίες µε 

επανειληµµένους καύσωνες, το έλλειµµα διαχείρισης των εύφλεκτων δασών µεσογειακού 

τύπου, και, η αντίληψη ότι η προστασία από τις δασικές πυρκαγιές ταυτίζεται µε τη 

δασοπυρόσβεση. 
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Το κανονιστικό πλαίσιο 

 

Ο Ν. 3013/2002 «Αναβάθµιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 

102/1.5.2002) καθορίζει το σκοπό της Πολιτικής Προστασίας, προσδιορίζει τα Κεντρικά και 

Αποκεντρωµένα όργανα και ορίζει το ∆υναµικό και τα µέσα της. 

Με το νόµο αυτό ιδρύεται η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας η οποία υπάγεται στο 

Υπουργείο Εσωτερικών, πρώην ΥΠΕΣ∆∆Α και της αναθέτει ως αποστολή τη µελέτη, 

σχεδιασµό, οργάνωση και συντονισµό δράσης για την πρόληψη, την ετοιµότητα, την 

ενηµέρωση και αντιµετώπιση όλων των ειδών των καταστροφών. 

Ο Νόµος αυτός εξειδικεύτηκε αργότερα το έτος 2003 µε την έκδοση της Υ.Α. 

1291/2003/ΦΕΚ 423Β/10.4.2003) για την Επικαιροποίηση του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής 

Προστασίας µε την κωδική ονοµασία «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», το οποίο ουσιαστικά έθετε ένα 

πλαίσιο σχεδιασµού για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών. 

 

Αρµοδιότητες 

Πρόληψη 

• Η µελέτη και ανάλυση των κινδύνων µε επιστηµονικά κριτήρια, αποτελεί 

αρµοδιότητα της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας. 

• Οι αρµοδιότητες της πρόληψης, έχουν ανατεθεί σε κεντρικό-σχεδιαστικό επίπεδο 

στο ΥΠΕΧΩ∆Ε και σε επίπεδο εφαρµογής και ελέγχου στις Περιφέρειες, Νοµαρχίες 

και ∆ήµους. Οι παραπάνω αρµοδιότητες αφορούν κυρίως φυσικούς κινδύνους 

όπως οι σεισµοί, οι πληµµύρες, οι κατολισθήσεις κ.λ.π. Ειδικά για τους σεισµούς, η 

έκδοση του αντισεισµικού κανονισµού, ο οποίος θεωρείται από τους πιο 

σύγχρονους της Ευρώπης έχει ανατεθεί στον Οργανισµό Αντισεισµικού Σχεδιασµού 

και Προστασίας, του ΥΠΕΧΩ∆Ε.  

• Σε ότι αφορά τις δασικές πυρκαγιές, οι αντίστοιχες αρµοδιότητες πρόληψης έχουν 

ανατεθεί σε κεντρικό επίπεδο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

και σε επίπεδο εφαρµογής και ελέγχου στις Περιφέρειες, Νοµαρχίες και ∆ήµους. 

• Για τα Βιοµηχανικά ατυχήµατα µεγάλης έκτασης, σε εγκαταστάσεις SEVEZO, η 

αρµοδιότητα κατάρτισης του Γενικού Σχεδίου Αντιµετώπισης Ατυχηµάτων Μεγάλης 

Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) έχει ανατεθεί σε διυπουργική επιτροπή υπό την αιγίδα της 

Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, ενώ ο έλεγχος και η εφαρµογή των 

κατά τόπους σχεδίων και κανονισµών αποτελεί ευθύνη των Περιφερειών και 

Νοµαρχιών. 

 

Ετοιµότητα 

Η αρµοδιότητα για την έγκαιρη προειδοποίηση του κρατικού µηχανισµού σε περιπτώσεις 

φυσικών κινδύνων, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από πρόδροµα φαινόµενα, έχει ανατεθεί 
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ανάλογα µε την περίπτωση σε κρατικές υπηρεσίες ή ερευνητικά ιδρύµατα τα οποία 

εποπτεύονται από το κράτος. 

• Για τα καιρικά φαινόµενα αρµόδια υπηρεσία για την προειδοποίηση είναι η Εθνική 

Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. 

• Για την περίπτωση πρόδροµων σεισµικών φαινοµένων η έγκαιρη προειδοποίηση 

είναι αρµοδιότητα του Γεωδυναµικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου 

Αθηνών, το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. 

• Για την έκδοση του Ηµερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, µέσω του 

οποίου προειδοποιείται ο µηχανισµός καταστολής δασικών πυρκαγιών, κατά τη 

διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, υπεύθυνη είναι η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής 

Προστασίας. 

• Επιπλέον, η έγκαιρη ενηµέρωση όλων των «δυνάµεων πολιτικής προστασίας» είναι 

αρµοδιότητα του Κέντρου Επιχειρήσεων της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής 

Προστασίας. 

 

∆ιαχείριση 

• Η διαχείριση µιας φυσικής ή ανθρωπογενούς καταστροφής είναι κυρίως 

αρµοδιότητα του Πυροσβεστικού Σώµατος, το οποίο από την 16η Σεπτεµβρίου 2007 

υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, µετά τη συγχώνευση του Υπουργείου 

Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης µε το Υπουργείο ∆ηµόσιας 

Τάξης. Έτσι, η πυρόσβεση, η διάσωση και ο απεγκλωβισµός, αποτελούν 

αρµοδιότητα του Π.Σ. 

• Η µεταφορά ασθενών ή πληγέντων αποτελεί αρµοδιότητα του Εθνικού Κέντρου 

Άµεσης Βοήθειας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

• Η ∆ιοικητική Μέριµνα του πληγέντος πληθυσµού είναι αρµοδιότητα της Γενικής 

Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας του ΥΠΕΣ, του Υπουργείου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, των Περιφερειών, Νοµαρχιών και ∆ήµων 

• Η αναγνώριση και διαχείριση των νεκρών είναι αρµοδιότητα των Ιατροδικαστικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης. 

 

Αποκατάσταση 

• Η βραχείας διάρκειας αποκατάσταση, δηλαδή η αποκατάσταση των λειτουργιών της 

στέγασης, σίτισης, ηλεκτροδότησης και υδροδότησης των πληγέντων είναι 

αρµοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών, µέσω της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής 

Προστασίας, των Νοµαρχιών και των ∆ήµων. 

• Η µακράς διάρκειας αποκατάσταση, η οποία έχει να κάνει µε την αποκατάσταση της 

λειτουργίας των υποδοµών και εκ των πραγµάτων ενέχει και την αρµοδιότητα 
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ανακατασκευής έργων υποδοµής είναι κυρίως αρµοδιότητα του ΥΠΕΧΩ∆Ε µέσω 

των Περιφερειών, Νοµαρχιών και ∆ήµων. 

• Η αποκατάσταση του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου είναι αρµοδιότητα του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µέσω του οργανισµού Ελληνικών 

Γεωργικών Αποζηµιώσεων (ΕΛΓΑ). 

 

 

∆ιοικητικές ∆οµές Πολιτικής Προστασίας 

Σύµφωνα µε τον Ν.3013/2002 τα όργανα πολιτικής προστασίας διακρίνονται σε Κεντρικά 

και Αποκεντρωµένα. 

Τα Κεντρικά Όργανα είναι: 

o Η ∆ιυπηρεσιακή Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασµού, µε αρµοδιότητες κυρίως την 

έγκριση του Εθνικού Σχεδιασµού Πολιτικής Προστασίας. 

o Το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, µε αρµοδιότητες 

κυρίως συντονισµού καταστροφών µεγάλης έντασης και έκτασης 

o Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας 

o Οι ∆ιευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας στα Υπουργεία 

Τα Αποκεντρωµένα Όργανα είναι: 

o Οι ∆ιευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας στις Περιφέρειες της χώρας 

o Τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας σε Νοµαρχίες και ∆ήµους 

Πέραν των διοικητικών µονάδων πολιτικής προστασίας ως δυναµικό και µέσα πολιτικής 

προστασίας ορίζεται το σύνολο των κρατικών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες των οργανισµών 

τοπικής αυτοδιοίκησης, των οργανισµών κοινής ωφέλειας, καθώς και οι Εθελοντικές 

Οµάδες και οι Ειδικευµένοι Εθελοντές πολιτικής προστασίας. 

 

Αδυναµίες  

Ως αδυναµίες του ισχύοντος πλαισίου και της εφαρµογής του, έχουν διαγνωσθεί τα εξής: 
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- Ταύτιση της προστασίας από τις δασικές πυρκαγιές µε τη δασοπυρόσβεση. 

- Υστέρηση σε µηχανισµούς και σχέδια καθώς και ελλείψεις σε υποδοµές Πολιτικής 

Προστασίας (ιδιαίτερα αντιπληµµυρικής, αντιπυρικής και αντισεισµικής). 

- Προβλήµατα από ασύµβατες χρήσεις γης δηµιουργούνται σε σχέση µε την πρόληψη και 

αντιµετώπιση βιοµηχανικών ατυχηµάτων µεγάλης έκτασης. 

- Περιορισµένη εφαρµογή προγραµµάτων πρόληψης και αποφυγής ατυχηµατικών 

περιστατικών. 

- Μη ύπαρξη ολοκληρωµένων σχεδίων πρόληψης, διαχείρισης και αποκατάστασης 

πληγεισών περιοχών.  

- Το δίκτυο όµβριων υδάτων πολλών περιοχών της χώρας είναι ανεπαρκές και 

προβληµατικό µε αποτέλεσµα τη συχνή εµφάνιση πληµµυρικών φαινοµένων στα αστικά 

κέντρα. 
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1.4   Ανάλυση των περιφερειακών ή/και τοπικών ανισοτήτων και αναπτυξιακών 
αναγκών 

 
Οι δυσλειτουργίες που χαρακτηρίζουν τους συντελεστές της διοικητικής ικανότητας της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στην Ελλάδα, οι παράγοντες που τις δηµιουργούν και τα 

αποτελέσµατά τους και η κατάσταση της χώρας σε ότι αφορά και την καλή διακυβέρνηση, 

που παρουσιάστηκαν στην ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης στο Κεφάλαιο 1.1.2. 

χαρακτηρίζουν το σύνολο της δηµόσιας διοίκησης πανελλαδικά.  

Οι περιφερειακές και τοπικές διαφοροποιήσεις και ανισότητες είναι πολύ περιορισµένες 

λόγω της ενιαίας οργάνωσης του κράτους σε ότι αφορά και τους τρεις συντελεστές της 

διοικητικής ικανότητας: τις δοµές, το κανονιστικό πλαίσιο και τη διαχείριση του 

ανθρώπινου δυναµικού. Παράλληλα, η οικονοµική τους αυτοτέλεια είναι πολύ 

περιορισµένη και οι οικονοµικοί πόροι για τους οποίους διαθέτουν δικαιοδοσίες αποτελούν 

πολύ µικρό ποσοστό του δηµόσιου προϋπολογισµού, σε σχέση µε τις άλλες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Βεβαίως, παρά το γεγονός ότι τα χαρακτηριστικά της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στη γενική τους 

έκφανση, όπως αυτή παρουσιάζεται στην ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης, αφορούν 

το σύνολο της χώρας, υπάρχουν περιφερειακές και τοπικές διαφοροποιήσεις ως προς τον 

τρόπο µε τον οποίο εκδηλώνονται στην πράξη και τα µέσα µε τα οποία µπορούν να 

αντιµετωπισθούν. Οι διαφοροποιήσεις αυτές έχουν κυρίως να κάνουν µε το επίπεδο της 

αστικότητας και τον αποµακρυσµένο ή δυσπρόσιτο χαρακτήρα ορισµένων ορεινών και 

νησιωτικών περιοχών της χώρας.  

Σε ότι αφορά τις αστικές περιοχές, υπάρχει σαφής διαφοροποίηση των δύο µεγάλων 

µητροπολιτικών κέντρων, της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, 

ιδιαίτερα της πρώτης, όπου βρίσκεται συγκεντρωµένο περισσότερο από το 1/3 του 

συνολικού πληθυσµού της χώρας και περισσότερο από το 1/2 των οικονοµικών 

συµφερόντων της χώρας. Η µητροπολιτική περιοχή της Αθήνας συγκεντρώνει το σύνολο 

των κεντρικών υπηρεσιών του κράτους -υπουργεία και δηµόσιους οργανισµούς- που 

ασκούν αρµοδιότητες µητροπολιτικής σηµασίας, τις οποίες στην υπόλοιπη χώρα ασκούν οι 

οργανισµοί της αυτοδιοίκησης. 

Η κατάσταση αυτή επιβαρύνει τις κεντρικές υπηρεσίες του κράτους µε διαχειριστικό έργο 

σε βάρος της κύριας αποστολής τους, που είναι το επιτελικό έργο διαµόρφωσης πολιτικής 

και άσκησης του ρυθµιστικού ρόλου του κράτους. Παράλληλα, δεν επιτρέπει την 

αποτελεσµατική διαχείριση των τοπικών θεµάτων, τα οποία σε µια µητροπολιτική περιοχή 

απαιτούν κατ’ εξοχήν συντονισµό και ενότητα δράσης, δεδοµένου ότι σε αυτά εµπλέκονται 

σχεδόν όλα τα υπουργεία, η αντίστοιχη Γενική Γραµµατεία Περιφέρειας και µια πληθώρα 

οργανισµών αυτοδιοίκησης (στην περίπτωση της Αθήνας η υπερνοµαρχία, 4 νοµαρχιακά 

διαµερίσµατα και µεγάλος αριθµός δήµων -περισσότεροι από 100 δήµοι). Αντίστοιχα, 

µικρότερης κλίµακας, προβλήµατα αντιµετωπίζει και η µητροπολιτική περιοχή της 

Θεσσαλονίκης, και τα άλλα µεγάλα αστικά κέντρα της χώρας.  
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Η διαφοροποίηση των δύο αυτών περιοχών αντικατοπτρίζεται και στα χαρακτηριστικά των 

συναλλαγών πολίτη κράτους, όπου, σύµφωνα µε τα ευρήµατα της Έρευνας λειτουργίας 

των υπηρεσιών του Συνηγόρου του Πολίτη, που προαναφέρθηκε, το ποσοστό 

δυσαρέσκειας του πολίτη από την λειτουργία των δηµοσίων υπηρεσιών µειώνεται από 

45,1% στην Αθήνα σε 38,4% στη Θεσσαλονίκη και σε 33,5% σε άλλα µικρότερα αστικά 

κέντρα της χώρας. 

Η κατάσταση αυτή, προφανώς υποδεικνύει ως αναπτυξιακές ανάγκες πρώτης 

προτεραιότητας: την αφαίρεση αρµοδιοτήτων µητροπολιτικού χαρακτήρα από τις 

κεντρικές υπηρεσίες του κράτους και την ανάπτυξη δοµών και λειτουργιών µητροπολιτικής 

διοίκησης, κατά προτεραιότητα στις δύο αυτές περιοχές, αλλά και σε άλλα µεγάλα αστικά 

κέντρα της χώρας. 

Σε ότι αφορά τις δυσπρόσιτες ορεινές και νησιωτικές περιοχές της χώρας, αλλά και 

τις περιοχές υπαίθρου γενικότερα, υπάρχει διαφοροποίηση ως προς δύο στοιχεία. Το 

πρώτο στοιχείο αφορά τις αποστάσεις και τη δυσκολία φυσικής πρόσβασης του πολίτη ή 

της επιχείρησης στις αρµόδιες κατά περίπτωση δηµόσιες υπηρεσίες. Το δεύτερο στοιχείο 

αφορά το, κατά κανόνα, µικρότερο µέγεθος των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης των 

περιοχών αυτών και την αντίστοιχα µειωµένη δυναµικότητα τους στην εξυπηρέτη των 

πολιτών και στην αποτελεσµατική διαχείριση της αναπτυξιακής διαδικασίας της περιοχής 

τους.  

Τα προβλήµατα που δηµιουργούν τα δύο αυτά στοιχεία έχουν αντιµετωπισθεί σε 

σηµαντικό βαθµό µε τη λειτουργία των ΚΕΠ -αν και µε δυσανάλογο κόστος σε ορισµένες 

περιπτώσεις- σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Όµως, εξακολουθούν να δηµιουργούν ανισότητες και υποδεικνύουν ως αναπτυξιακή 

ανάγκη πρώτης προτεραιότητας την περαιτέρω αξιοποίηση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης σε συνδυασµό µε την κατάλληλη προσαρµογή της οργάνωσης των 

δηµοσίων υπηρεσιών, για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπισή τους. Υποδεικνύουν 

επίσης ως σηµαντική αναπτυξιακή ανάγκη την ενδυνάµωση της διοικητικής ικανότητας 

των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, ενδεχοµένως και µε δοµικές αλλαγές, είτε µέσω 

κοινών υπηρεσιών και διαδηµοτικής συνεργασίας είτε µέσω συγχωνεύσεων. 
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1.5 Πόλοι Ανάπτυξης 

 
Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 οι πόλοι ανάπτυξης προκύπτουν από την αξιολόγηση 

του ιεραρχηµένου αστικού συστήµατος της χώρας µε τη βοήθεια µιας σειράς κριτηρίων, τα 

οποία αναπτύσσονται στη συνέχεια.  

Οι πόλοι ανάπτυξης αποτελούνται από τρεις κατηγορίες αστικών κέντρων.  

Στην πρώτη κατηγορία κατατάσσονται τα µητροπολιτικά κέντρα, τα οποία αντιστοιχούν 

στις µεγάλες πληθυσµιακές συγκεντρώσεις της Αθήνας – Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Οι 

συγκεκριµένες περιοχές θα πρέπει να θεωρούνται σε επίπεδο ηµερησίων  συστηµάτων των 

συγκεκριµένων κέντρων τα οποία, καθώς ολοκληρώνονται τα βασικά µεγάλα έργα 

υποδοµών (οδικοί άξονες, σιδηρόδροµος), τείνουν και αυτά να διευρύνονται σηµαντικά. 

Έτσι το ηµερήσιο σύστηµα της Αθήνας – Αττικής µπορεί να θεωρηθεί ότι επεκτείνεται 

µέχρι την Χαλκίδα, Λειβαδιά, και Θήβα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, µέχρι την 

Κόρινθο, Κιάτο, Άργος και Ναύπλιο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς και µέχρι τα 

νησιά του Αργοσαρωνικού (ανήκουν στην Περιφέρεια Αττικής) αλλά και µέχρι τα 

βορειότερα νησιά των Κυκλάδων. 

Στη δεύτερη κατηγορία κατατάσσονται συγκεκριµένα αστικά κέντρα, τα οποία είναι ή 

δευτερεύοντα κέντρα διαπεριφερειακής σηµασίας, ή αποτελούν στοιχεία αναδυοµένων 

δικτυώσεων γειτονικών αστικών κέντρων ή προκύπτουν από αστικά κέντρα, τα οποία 

συγκεντρώνουν ειδικές χρήσεις, που κρίνονται σηµαντικές για τη συνολική αναπτυξιακή 

διαδικασία (π.χ πύλες, κόµβοι κτλ). 

Σε µια τρίτη κατηγορία κατατάσσονται τα µεγάλα αστικά κέντρα της Κρήτης καθώς 

και τα αστικά κέντρα του Αιγαίου και των Ιονίων Νησιών, τα οποία ανεξάρτητα από 

το µεγεθός τους ιστορικά αποτελούν ένα «ενιαίο αστικό χώρο» µε κοινά χαρακτηριστικά 

στο σύνολό τους. Τα κέντρα αυτά αντιστοιχούν στην ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει η 

αστική ανάπτυξη στις νησιωτικές περιοχές της χώρας30. 

Η επιλογή των πόλων ανάπτυξης γίνεται στη βάση των τριών κατηγοριών αστικών 

κέντρων που αναφέρονται παραπάνω µε τη βοήθεια συγκεκριµένων κριτηρίων από 

ένα σύνολο, το οποίο αποτελείται από τα αστικά κέντρα της χώρας και όσες από τις 

πρωτεύουσες των νοµών δεν εµπίπτουν στη συγκεκριµένη κατηγορία.  

Πρόκειται για :  

• το πληθυσµιακό µέγεθος των πόλεων (ή πολεοδοµικών συγκροτηµάτων (ΠΣ),  

• την πληθυσµιακή δυναµική,  

• τη θέση των πόλεων σε σχέση µε τους υφισταµένους και τους επιδιωκόµενους 

άξονες ανάπτυξης,  

• τη διοικητική σηµασία,  

                                                 
30 βλ. Υπουργείο Πολιτισµού, Το Αιγαίο: Μια ∆ιάσπαρτη Πόλη, 10η Έκθεση Αρχιτεκτονικής Μπιενάλε Βενετίας, 

Ελληνική Συµµετοχή, , Αθήνα, 2006.  
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• τη διαθεσιµότητα υποδοµών έρευνας και υγείας, 

• την δοµή και τη δυναµική του παραγωγικού προτύπου 

• την ύπαρξη στοιχείων δικτυώσεων µε γειτονικά αστικά κέντρα. 
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1.6 Ποσοτικοποίηση της υφιστάµενης κατάστασης µε τη χρήση διαρθρωτικών 
δεικτών 

Για την ποσοτικοποίηση της υφιστάµενης κατάστασης της διοικητικής ικανότητας της 

δηµόσιας διοίκησης υπάρχει περιορισµένος αριθµός διαρθρωτικών δεικτών µέσω των 

οποίων µπορεί να συγκριθεί η θέση της χώρας µε το ευρωπαϊκό και το διεθνές περιβάλλον  

Οι διαθέσιµοι αυτοί δείκτες παρουσιάζονται στα Παραρτήµατα 2.1 και 2.2. 

1.6.1 ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Οι διαθέσιµοι διαρθρωτικοί δείκτες επιβεβαιώνουν τις διαπιστώσεις της ανάλυσης και την 

πολύ χαµηλή θέση της χώρας. Οι δείκτες αφορούν την ποιότητα της διακυβέρνησης µε 

βάση τα στοιχεία της Παγκόσµιας τράπεζας, την έκταση της διαφθοράς µε βάση τα 

στοιχεία της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας, τη διοικητική επιβάρυνση των επιχειρήσεων που 

προέρχεται από τι διαδικασίες συµµόρφωσης τους προς το κανονιστικό πλαίσιο µε βάση τα 

στοιχεία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τις ΜΜΕ και της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικότερα: 

Ποιότητα της διακυβέρνησης, έκταση διαφθοράς 

Οι δείκτες ποιότητας της διακυβέρνησης που επεξεργάζεται η Παγκόσµια Τράπεζα 

περιλαµβάνουν πέντε κριτήρια, µε βάση τα οποία η Ελλάδα κατατάσσεται για το 2004 στις 

τελευταίες θέσεις µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (25) και προηγείται παγίως 

µόνον των τριών υποψήφιων για ένταξη χωρών (Ρουµανία, Βουλγαρία, Τουρκία). 

Ειδικότερα, η θέση της χώρας κατά κριτήριο µεταξύ των 28 χωρών έχει ως εξής31: 

• Συµµετοχή και λογοδοσία (Voice and accountability): 23η 

• Αποτελεσµατικότητα διακυβέρνησης (Government effectiveness): 23η 

• Ποιότητα ρυθµίσεων (Regulatory quality): 23η 

• Εφαρµογή της νοµιµότητας (Rule of law): 20η 

• Έλεγχος της διαφθοράς (Control of corruption): 22η 

Παράλληλα, η διαχρονική εξέλιξη των αντιστοίχων δεικτών µεταξύ 1996-2005 δεν είναι 

θετική. Παρά τις αυξοµειώσεις που καταγράφονται στην περίοδο αυτή, συνολικά, η 

απόλυτες τιµές των δεικτών αυτών για την χώρα δεν παρουσιάζουν βελτίωση, µε εξαίρεση 

το δείκτη για τη συµµετοχή και λογοδοσία. Τα στοιχεία αυτά τεκµηριώνουν την κρατούσα 

άποψη για τις σοβαρές δυσλειτουργίες που χαρακτηρίζουν τη διοικητική ικανότητα της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στη Ελλάδα και τη χαµηλή ποιότητα διακυβέρνησης.  

Η χαµηλή θέση της χώρας, σε ότι αφορά την διαφθορά, επιβεβαιώνεται και από τα 

συγκριτικά στοιχεία της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας32. Τα στοιχεία αυτά κατατάσσουν για το 

2005 την Ελλάδα διεθνώς στην 47η θέση, ενώ µεταξύ των 28 χωρών (µελών και 

                                                 
31 World Bank, 2005, Governance indicators: 1996-2005, www.worldbank.org 
 
32 Transparency International, 2005, Transparency International Global Corruption Barometer 
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υποψηφίων µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), την κατατάσσουν στην 22η θέση. 

Παράλληλα, τεκµηριώνουν και τον ενδηµικό χαρακτήρα της διαφθοράς, η οποία 

χαρακτηρίζει ένα µεγάλο εύρος τοµέων δηµόσιας δράσης όπως είναι οι τοµείς της 

αδειοδότησης, της εκπαίδευσης, της δηµόσιας τάξης, των τελωνείων, των υπηρεσιών 

υγείας, της δικαιοσύνης, και της φορολογίας. Η θέση αυτή της χώρας, επιβεβαιώνεται και 

από τα στοιχεία αδηµοσίευτης έρευνας του Ελληνικού Γραφείου τής ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας 

στην Ελλάδα33, και συµφωνεί µε ευρήµατα της "Έρευνας σχετικά µε τη λειτουργία του 

θεσµού του Συνηγόρου του Πολίτη"34 που καταγράφουν τις απόψεις και την εµπειρία των 

πολιτών από τις δηµόσιες υπηρεσίες.  

∆ιοικητική επιβάρυνση των επιχειρήσεων 

Συγκριτικά στοιχεία για τη διοικητική επιβάρυνση των επιχειρήσεων που προέρχεται από 

τις υποχρεώσεις τους συµµόρφωσης τους προς το κανονιστικό πλαίσιο και τις ρυθµίσεις 

που τις αφορούν, ως εµπόδιο επιχειρηµατικότητας προέρχονται για τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (19 χώρες) από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ35 για το 

2001. Τα στοιχεία αυτά κατατάσσουν την Ελλάδα: 

• Στην 5η καλύτερη θέση -µετά την Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ισπανία- σε ότι αφορά 
την αντίληψη των επιχειρήσεων για το κανονιστικό πλαίσιο ως ένα από τα 

σηµαντικότερα εµπόδια για την επιχειρηµατικότητα συγκριτικά µε άλλα εµπόδια (6% 

έναντι 10% µέσου Ευρωπαϊκού όρου), µε πιθανότερη πάντως εξήγηση για τη θέση 

αυτή ότι στην περίπτωση της Ελλάδας, άλλα εµπόδια, όπως η χρηµατοδότηση, 

θεωρούνται ως σοβαρότερα, εµπόδια. 

• Στη δυσµενέστερη θέση σε ότι αφορά την αντίληψη των επιχειρήσεων για τη διοικητική 
επιβάρυνση που συναρτάται µε τη γραφειοκρατία των διαδικασιών πρόσληψης 

προσωπικού (52 % έναντι 31 % µέσου Ευρωπαϊκού όρου), την αύξηση της αντίστοιχης 

διοικητικής επιβάρυνσης µεταξύ 1997-2001 (78% έναντι 64% µέσου Ευρωπαϊκού 

όρου), στη δυσµενέστερη θέση σε ότι αφορά την ανάγκη προσφυγής στη 

χρησιµοποίηση προσωρινής απασχόλησης για την αποφυγή του διοικητικού βάρους που 

συναρτάται µε την πρόσληψη προσωπικού (22% έναντι 8% µέσου Ευρωπαϊκού όρου), 

και στην δεύτερη δυσµενέστερη θέση σε ότι αφορά την ανάγκη προσφυγής σε 

εξωτερικές υπηρεσίες -outsourcing- (31%, έναντι 15% µέσου Ευρωπαϊκού όρου). 

Συγκριτικά στοιχεία για το κόστος της διοικητικής επιβάρυνσης για τις ίδιες τις επιχειρήσεις 

δεν είναι διαθέσιµα, αλλά υπάρχουν υπολογισµοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής36 για τις 

οικονοµικές επιπτώσεις της διοικητικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων στις εθνικές 

οικονοµίες. Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς αυτούς, η Ελλάδα κατατάσσεται στη 

δυσµενέστερη θέση µεταξύ 17 χωρών της Ένωσης σε ότι αφορά το κόστος της διοικητικής 

επιβάρυνσης ως ποσοστό του ΑΕΠ (4,4 % ΑΕΠ ή 10,6 δισ. $). Αντίστοιχα, κατατάσσεται 

στις υψηλότερες θέσεις, σε ότι αφορά την αναµενόµενη αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,3%, 
                                                 
33 Ελληνικό Γραφείο της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας, Αδηµοσίευτη έρευνα για την έκταση της διαφθοράς στην Ελλάδα, 

2004. 
34  PRISMA,  Αδηµοσίευτη έρευνα σχετικά µε την λειτουργία του θεσµού του Συνηγόρου του Πολίτη, 2002. 
35 Observatory of Eyropean SMEs, No7, Recruitment of Emploees: administrative burdens on SMEw in Europe, 

2002. 
36 EC, G.M.M. Gelauf and A.M. Lejour, The new Lisbon Strategy, an estimation of the economic impact of 

reaching five Lisbon targets, Industrial Policy and Economic Reforms Papers No 1, 2006. 
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εφόσον µειωθεί το κόστος της διοικητικής επιβάρυνσης κατά 25%, στόχος που έχει ήδη 

τεθεί από τρεις χώρες της Ένωσης (Βέλγιο, ∆ανία, Ολλανδία).  

1.6.2. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

Οι διαθέσιµοι δείκτες για το Ελληνικό περιβάλλον της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης προέρχονται 

από στατιστικά στοιχεία περιορισµένου εύρους και από πολύ µικρό αριθµό µεµονωµένων 

ερευνών των οποίων τα ευρήµατά πρέπει να θεωρηθούν ενδεικτικά. Όµως, σκιαγραφούν 

κοµβικά χαρακτηριστικά της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης σε ότι αφορά το ανθρώπινο δυναµικό και 

τις σχέσεις των δηµοσίων υπηρεσιών µε τον πολίτη, σε µεγάλο βαθµό επιβεβαιώνουν τις 

διαπιστώσεις της ανάλυσης της υφιστάµενης κατάστασης, και συνάδουν µε τα συγκριτικά 

στοιχεία για τη χαµηλή θέση της χώρας που αναφέρονται παραπάνω. 

Στατιστικά στοιχεία για το σύνολο του ανθρώπινου δυναµικού που απασχολείται στις 

υπηρεσίες της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης δεν τηρούνται συνολικά. Τα διαθέσιµα στοιχεία 

προέρχονται από τις ετήσιες απογραφές δηµοσίων υπαλλήλων του Υπουργείου 

Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και δεν καλύπτουν τους 

απασχολούµενους µε συµβάσεις έργου και σηµαντικές κατηγορίες µονίµου προσωπικού 

της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (εκπαιδευτικοί, προσωπικό σωµάτων ασφαλείας, κλπ.). Τα 

στοιχεία αυτά προσδιορίζουν των αριθµό των δηµοσίων υπαλλήλων στους 362.937 για το 

2004 (∆ηµόσιες Υπηρεσίες 25%, ΝΠ∆∆ 32%, Αυτοδιοίκηση 19%, ΚΝΠΙ∆ 23%), και 

αφορούν την ετήσια απογραφή του αριθµού του απασχολούµενου προσωπικού κατά 

κατηγορία υπηρεσιών (δηµόσιες υπηρεσίες, ΝΠ∆∆, οργανισµοί της αυτοδιοίκησης και 

ΚΝΠΙ∆) κατά φύλο, ηλικία, και επίπεδο εκπαίδευσης (πανεπιστηµιακής, τεχνολογικής, 

δευτεροβάθµιας, υποχρεωτικής εκπαίδευσης). Επίσης, υπάρχουν διαθέσιµα στατιστικά 

στοιχεία που αφορούν τη συµµετοχή των γυναικών σε ανώτερες θέσεις ∆ιοίκησης ανά 

Υπηρεσία και κατηγορία εκπαίδευσης (το έτος 2004). Τέλος, συγκεντρώθηκαν στατιστικά 

στοιχεία που προσδιορίζουν τον αριθµό των δηµοσίων υπαλλήλων µε αναπηρία ανά 

υπηρεσία και κατηγορία εκπαίδευσης (έτος 2006). 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης σε ότι αφορά το ανθρώπινο δυναµικό 

όπως προκύπτουν από τα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία συνοψίζονται στα κάτωθι: 

• Τάση µείωσης του προσωπικού των δηµοσίων υπηρεσιών και των ΚΝΠΙ∆ κατά 12% και 

36,6% αντίστοιχα µεταξύ 2000 και 2004, τάση αύξησης του προσωπικού των ΝΠ∆∆ και 

των ΟΤΑ κατά 3% και 36% αντίστοιχα µεταξύ 2000 και 2004. Συνολικά,  παρατηρείται 

µια τάση µείωσης του προσωπικού κατά 9,5% µεταξύ 2000 και 2004. 

• Τάση αύξησης του ποσοστού πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΤΕΙ), από 
28% το 2000 σε 31% το 2004 (∆ηµόσιες Υπηρεσίες από 37% σε 39%, ΝΠ∆∆ από 31% 

σε 35%, Αυτοδιοίκηση από 17% σε 26% ΚΝΠΙ∆ σταθερό)  

• Τάση γήρανσης του προσωπικού, 64% άνω των 44 ετών το 2004 έναντι 56% το 2000.  

• Υστέρηση, παρά την αυξητική τάση, της συµµετοχής των γυναικών σε ανώτερες θέσεις 

διοίκησης (θέσεις προϊσταµένων γενικών διευθύνσεων και διευθύνσεων), συµµετοχή 

34% σε θέσεις Γενικού ∆ιευθυντή και 41% σε θέσεις διευθυντή έναντι συµµετοχής 
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51% στο σύνολο του προσωπικού ΠΕ και ΤΕ από το οποίο στελεχώνονται οι θέσεις 

προϊσταµένων.  

• Συνολικά στις υπηρεσίες της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης απασχολούνται 2.232 υπάλληλοι µε 

αναπηρία. Από το σύνολο των ατόµων µε αναπηρία ποσοστό 11,83% ανήκει στην 

κατηγορία ΠΕ, 9,36% στην κατηγορία ΤΕ, 46,73% στην κατηγορία ∆Ε και ποσοστό 

23,79 % στην ΥΕ (να σηµειωθεί ότι για ποσοστό 8,29% δεν δόθηκαν στοιχεία ανά 

επίπεδο εκπαίδευσης). 

Ποιοτικά στοιχεία για το ανθρώπινο δυναµικό 

Ορισµένα στοιχεία για το ανθρώπινο δυναµικό της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης είναι διαθέσιµα 

από έρευνα πεδίου που διεξήχθη από το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης, το 1996, 

η οποία κατέγραψε τις αντιλήψεις δηµοσίων υπαλλήλων για τον ρόλο τους και την 

εµπειρία τους στο περιβάλλον της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης37. Χαρακτηριστικά ευρήµατα της 

έρευνας, ως προς τα οποία εκτιµάται ότι η κατάσταση δεν έχει µεταβληθεί σηµαντικά από 

τον χρόνο διεξαγωγής της έρευνας, τα οποία αναδεικνύουν ορισµένες από τις 

δυσλειτουργίες της ∆ηµόσιας διοίκησης, αποτελούν: 

• To ποσοστό των υπαλλήλων µε θεωρητικές σπουδές: 52%. 

• To ποσοστό των υπαλλήλων που θεωρεί ότι η επιπρόσθετη επιµόρφωση δεν εκτιµάται: 

53%. 

• To ποσοστό των υπαλλήλων που δεν έχει αλλάξει αντικείµενο τα τελευταία 5 χρόνια: 

42%. 

• To ποσοστό των υπαλλήλων που πιστεύει ότι ο υπάλληλος δεν πρέπει στη διάρκεια της 

θητείας του να αλλάζει αντικείµενο γιατί δεν θα µπορέσει αν εξειδικευθεί καλά σε κάτι: 

20%, ή, γιατί οι µετακινήσεις χρησιµεύουν για πολιτικούς διωγµούς: 10%. 

• To ποσοστό των υπαλλήλων που πιστεύει ότι η πλειονότητα των συναδέλφων τους 

επέλεξαν τη δηµοσιουπαλληλία γιατί ήθελαν µια δουλειά µε σίγουρο µισθό: 88%. 

• To ποσοστό των υπαλλήλων που πιστεύει ότι οι συνάδελφοί τους δεν έχουν 

τοποθετηθεί στις θέσεις τους ανάλογα µε τα προσόντα και τις ικανότητές τους: 88%. 

• To ποσοστό των υπαλλήλων που δεν πιστεύει ότι το ισχύον σύστηµα κρίσεων και 

προαγωγών εξασφαλίζει αντικειµενικότητα στις κρίσεις των δηµοσίων υπαλλήλων: 8%. 

• To ποσοστό των υπαλλήλων που πιστεύει ότι η πολιτική παρέµβαση δεν είναι καθόλου 

καθοριστική στις κρίσεις των προϊσταµένων: 8%. 

• To ποσοστό των υπαλλήλων που πιστεύει ότι προϊστάµενος πρέπει να γίνεται όποιος 

αποδεικνύει ότι είναι καλύτερος στη δουλειά: 77%. 

Σχέσεις κράτους-πολίτη  

Ορισµένα στοιχεία για τις σχέσεις κράτους-πολίτη, και απόψεις των δύο πλευρών -του 

πολίτη και του δηµοσίου υπαλλήλου-, είναι διαθέσιµα από έρευνα πεδίου που διεξήχθη το 

                                                 
37  Καρκατσούλης Π.,2004, Το κράτος σε µετάβαση: από τη "∆ιοικητική µεταρρύθµιση" στο νέο "∆ηµόσιο µάνατζµεντ 

"στη "∆ιακυβέρνηση", Σιδέρης, Αθήνα 
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2002 για λογαριασµό του Συνηγόρου του Πολίτη, η οποία κατέγραψε τις γνώµες χρηστών 

δηµοσίων υπηρεσιών και τις γνώµες δηµοσίων υπαλλήλων για τις δυσλειτουργίες της 

δηµόσιας διοίκησης και τα αίτιά τους. Χαρακτηριστικά ευρήµατα της έρευνας, τα οποία 

επίσης αναδεικνύουν ορισµένες από τις δυσλειτουργίες της ∆ηµόσιας διοίκησης, 

αποτελούν: 

• Το ποσοστό των πολιτών που είναι δυσαρεστηµένοι ή πολύ δυσαρεστηµένοι από τη 
λειτουργία των δηµοσίων υπηρεσιών:40,4% (Αθήνα: 45,1%, Θεσσαλονίκη: 38,4%, 

άλλες αστικές περιοχές: 33,5%). 

• Το ποσοστό των δηµοσίων υπαλλήλων που θεωρεί ότι η λειτουργία των δηµοσίων 
υπηρεσιών είναι πολύ ικανοποιητική ή αρκετά ικανοποιητική: 81%. 

• Το ποσοστό των πολιτών που θεωρούν ότι η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση κατά την τελευταία 
πενταετία έχει βελτιωθεί πολύ ή έχει βελτιωθεί λίγο: 49,6%.  

• Το ποσοστό των δηµοσίων υπαλλήλων που θεωρούν ότι η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση κατά την 
τελευταία πενταετία έχει βελτιωθεί πολύ ή έχει βελτιωθεί λίγο: 71,4%.  

• Το ποσοστό των πολιτών και των δηµοσίων υπαλλήλων αντίστοιχα που συµφωνούν 
πολύ ή συµφωνούν αρκετά ότι τα ακόλουθα φαινόµενα αποτελούν παράγοντες 

αντιθέσεων µεταξύ πολίτη και δηµόσιας υπηρεσίας: 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΙΤΗ & ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΡΕΥΝΑ ΠΕ∆ΙΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ) 

 
 

Παράγοντες αντιθέσεων µεταξύ πολίτη και δηµόσιας υπηρεσίας 
Πολίτες 

(%) 

∆ηµόσιοι 
υπάλληλοι 

(%) 

Η υπερβολική γραφειοκρατία:  88,9 83,4 

Η κακή οργάνωση των δηµόσιων υπηρεσιών: 87,5 83,3 

Η ασυνεννοησία µεταξύ δηµοσίων υπηρεσιών: 87,2 76,2 

Η αδιαφορία και η έλλειψη σεβασµού προς τον πολίτη: 86,6 66,6 

Οι ελλιπείς γνώσεις των υπαλλήλων στα αντικείµενα της αρµοδιότητάς τους: 81,6 61,9 

Η ατιµωρησία των υπαλλήλων: 79,7 52,4 

Οι ελλείψεις και οι αντιφάσεις της νοµοθεσίας: 77,2 78,6 

Η διαφθορά: 73,0 47,6 

Τα µέσα και οι πελατειακές σχέσεις: 70,5 69,1 

Η έλλειψη µηχανογράφησης: 52,4 73,9 

Η καχυποψία των πολιτών: 49,3 83,3 

Η έλλειψη προσωπικού 46,0 76,2 

Η εριστική συµπεριφορά των πολιτών 32,0 79,0 

Οι παράλογες απαιτήσεις των πολιτών 27,3 78,6 
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1.7 Ανάλυση SWOT 

Τα ισχυρά σηµεία, οι αδυναµίες, οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι, όπως αναδεικνύονται από την 

ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης στο προηγούµενο κεφάλαιο, συνοψίζονται στον 

Πίνακα που ακολουθεί. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT 

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

• Η καθιέρωση Συστήµατος 

∆ιοίκησης µε στόχους, 

µέτρηση αποδοτικότητας (Ν. 

3230/2004)  

• Θετικές θεσµικές ρυθµίσεις 
του υπηρεσιακού 

καθεστώτος των δηµοσίων 

υπαλλήλων (Βλ. νέος 

∆ηµοσιοϋπαλληλικός 

Κώδικας). 

•  

• Ανεπαρκής άσκηση 
σύγχρονου management.  

• Η προσήλωση σε 

παραδοσιακές µεθόδους 

διοίκησης και λειτουργίας.  

• Πολυδιάσπαση δοµών και 
αρµοδιοτήτων. 

• Κατακερµατισµός 
οργάνωσης, απουσία 

καθηκοντολογίου και 

περιγραφών θέσεων 

εργασίας. 

• Αδυναµίες στοχοθεσίας, 
µέτρησης αποτελεσµάτων 

και αξιολόγησης της 

αποδοτικότητας και της 

ποιότητας των 

παρεχοµένων υπηρεσιών.  

• Αδυναµίες προσαρµογής 
των δοµών και των 

συστηµάτων λειτουργίας 

προς τις εξελισσόµενες 

ανάγκες. 

• Υστέρηση στην 
αναδιοργάνωση της 

εσωτερικής λειτουργίας 

των δηµοσίων υπηρεσιών 

και της ανάπτυξης των 

αναγκαίων συστηµάτων 

back office. 

• Γραφειοκρατικές 
διαδικασίες οικονοµικής 

διοίκησης. Απουσία 

σύγχρονων συστηµάτων 

οικονοµικής διαχείρισης 

(π.χ.έλλειψη 

διπλογραφικού 

συστήµατος). 

• Ο αργός ρυθµός και η 

αποσπασµατική και µη 

στοχευµένη αποκέντρωση 

• Αξιοποίηση καλών 
πρακτικών και εµπειρίας 

προσπαθειών 

εκσυγχρονισµού της 

δηµόσιας διοίκησης. 

• Η λειτουργία της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης σύµφωνα µε τις 

αρχές του e-government 

όπως καθορίζονται σε 

Ευρωπαϊκά κείµενα όπως το 

«e-Europe 2005 Action 

Plan», «Η στρατηγική i2010 

– Ευρωπαϊκή κοινωνία της 

πληροφορίας για την 

ανάπτυξη και την 

απασχόληση» κλπ. 

•  

• Η µη εφαρµογή 

συστηµάτων ∆ιοίκησης 

µε στόχους και 

Μέτρησης της 

αποδοτικότητας. 
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αρµοδιοτήτων προς 

περιφερειακές υπηρεσίες 

για την 

αποτελεσµατικότερη 

λειτουργία της ∆ιοίκησης 

• Η προσήλωση σε 

ιεραρχικές σχέσεις, η 

περιχαράκωση 

καθηκόντων και 

αρµοδιοτήτων, η 

δυσχέρεια οµαδικής 

εργασίας ή οριζόντιας 

συνεργασίας ή 

ενδοϋπηρεσιακής ή δι-

υπηρεσιακής συνεργασίας. 

• Σηµαντικές οργανωτικές 
αδυναµίες και ελλείψεις 

υποδοµών στην παροχή 

υπηρεσιών προς 

µετανάστες. 

• Εµπειρία έκφρασης γνώµης 

των κοινωνικών εταίρων για 

βασικές δηµόσιες πολιτικές 

και νοµοθετήµατα, καθώς 

και συµµετοχής τους σε 

διαδικασίες εκσυγχρονισµού 

των ρυθµίσεων που 

αφορούν τις επιχειρήσεις. 

• Η ύπαρξη θεσµών για την 

καταγραφή καταγγελιών και 

τη συµβουλευτική 

υποστήριξη πολιτών για 

υποθέσεις τους µε τις 

∆ηµόσιες Υπηρεσίες (βλ. 

Συνήγορος του Πολίτη, 

τηλεφωνική γραµµή 1564 

του ΥΠΕΣ∆∆Α).  

• Η λήψη θεσµικών µέτρων 

για τη θωράκιση των 

ελεγκτικών µηχανισµών σε 

θεσµικό επίπεδο 

(Ν.3074/2002, 

Ν.3260/2004, Ν.3320/2005, 

Ν. 3345/2005) και την 

ενίσχυσή τους µε στελεχιακό 

δυναµικό και τις αναγκαίες 

υποδοµές για την επίτευξη 

του έργου τους.  

• Αδυναµία εισαγωγής 
απαραίτητων αλλαγών 

λόγω της αντίδρασης 

υπηρεσιών ή οµάδων 

υπαλλήλων που θεωρούν 

ότι θίγονται από τις 

αλλαγές. 

• Περιορισµένη λειτουργία 
των διαδικασιών δηµόσιας  

διαβούλευσης.  

• Εδραίωση της Οικονοµικής 
και Κοινωνικής Επιτροπής 

ως βασικού συνοµιλητή της 

κυβέρνησης, εκ µέρους των 

κοινωνικών εταίρων, για τη 

διαµόρφωση δηµόσιων 

πολιτικών. 

• Η χρόνια και 

συνεχιζόµενη αδυναµία 

λήψης σαφών και 

ουσιαστικών µέτρων και 

απόδοσης ορατών και 

ουσιαστικών 

αποτελεσµάτων για την 

ενίσχυση της διαφάνειας 

και την πάταξη της 

διαφθοράς. 

• Η µη προσέλκυση 

επενδύσεων από το 

εξωτερικό λόγω της 

γραφειοκρατίας και του 

δαιδαλώδους θεσµικού 

και νοµοθετικού 

πλαισίου.  

• Ίδρυση και ενεργοποίηση της 
Κεντρικής Επιτροπής 

Απλούστευσης ∆ιαδικασιών. 

• Φαινόµενα περιστασιακής 
και περιπτωσιακής 

νοµοθέτησης. 

• Κανονιστικό πλαίσιο που 
περιλαµβάνει 

γραφειοκρατικές, 

• Η εφαρµογή της εγκυκλίου 

του πρωθυπουργού 

(Υ190/18.7.2006) για τη 

νοµοθετική πολιτική και 

αξιολόγηση της ποιότητας 

και αποτελεσµατικότητας 

• Αδυναµία εξασφάλισης 
της απαραίτητης 

πειθαρχίας για τη 

συνεπή εφαρµογή 

πλαισίου καλής 

νοµοθέτησης για την 
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πολύπλοκες, ασαφείς, 

αντιφατικές, περιττές και 

απαρχαιωµένες ρυθµίσεις. 

• Απουσία κωδικοποίησης. 
• Επικαλύψεις αρµοδιοτήτων 

µεταξύ υπουργείων, 

ιδιαίτερα σε σχέση µε τις 

δηµοσιονοµικές 

αρµοδιότητες του ΥΠΟΙΟ, 

σε συνδυασµό µε την 

ανεπάρκεια 

αποτελεσµατικού 

συντονισµού των 

εµπλεκοµένων στις 

διαδικασίες νοµοθέτησης. 

• Απουσία πλαισίου καλής 
νοµοθέτησης. 

• Ο µεγάλος αριθµός 

περιττών διαδικασιών και 

διαδικασιών, µε αρνητικό 

ισοζύγιο κόστους – 

οφέλους για τους πολίτες 

αλλά και το δηµόσιο 

συµφέρον. 

των νοµοθετικών και 

κανονιστικών ρυθµίσεων.  

αξιολόγηση των 

επιπτώσεων των 

νοµοθετικών ρυθµίσεων. 

• Oι εµπειρίες από την 

εφαρµογή των 

Προγραµµάτων ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

και από το ΕΠ ΚτΠ 2000-

2006, έχουν συµβάλλει στην 

συνειδητοποίηση, από τα 

υπηρεσιακά στελέχη και την 

πολιτική ηγεσία, της 

ανάγκης για ολοκληρωµένη 

προσέγγιση και την ύπαρξη 

προγράµµατος 

µεταρρύθµισης, µε την 

απαραίτητη τεχνική 

υποστήριξη στο 

επιχειρησιακό επίπεδο των 

δηµόσιων οργανισµών. Τα 

δύο προγράµµατα έχουν 

επίσης προσφέρει 

εµπειρογνωµοσύνες και 

µελέτες ωρίµανσης και 

ενέργειες προετοιµασίας. 

 

• Καθιερωµένες πρακτικές 

περιστασιακής και 

περιπτωσιακής εισαγωγής 

ρυθµίσεων στη ∆ηµόσια 

∆ιοίκηση, χωρίς 

ολοκληρωµένη προσέγγιση 

και σαφές πρόγραµµα 

µεταρρύθµισης. 

• Εισαγωγή ρυθµίσεων 
χωρίς την απαραίτητη 

υποστήριξη στο 

επιχειρησιακό επίπεδο.  

• Υπερβολική συγκέντρωση 
αρµοδιοτήτων 

δηµοσιονοµικής 

διαχείρισης στις κεντρικές 

υπηρεσίες της 

κυβέρνησης.  

• Το παρόν επιχειρησιακό 
πρόγραµµα θα αποτελέσει 

για πρώτη φορά ένα 

ολοκληρωµένο εθνικό 

πρόγραµµα µεταρρύθµισης 

το οποίο θα διαθέτει τους 

απαραίτητους για την 

εφαρµογή του οικονοµικούς 

πόρους. 

 

• Αδυναµία εξασφάλισης 
της απαραίτητης δι-

υπουργικής συνεργασίας 

για την ολιστική 

προσέγγιση της 

µεταρρύθµισης. 

• Αδυναµία εξασφάλισης 
της απαραίτητης 

συναίνεσης σε 

υπηρεσιακό επίπεδο και 

στο επίπεδο της 

πολιτικής ηγεσίας για 

την εισαγωγή και 

εφαρµογή των 

αναγκαίων αλλαγών. 

• Αδυναµία αντιµετώπισης 
της αντίδρασης όσων -

υπηρεσιών ή οµάδων 

υπαλλήλων- θεωρούν 

ότι θίγονται από τις 

αλλαγές. 

• Πανελλαδικό δίκτυο 
Κέντρων Εξυπηρέτησης του 

Πολίτη (ΚΕΠ) ως υπηρεσιών 

µιας στάσης για τις 

συναλλαγές µε τις δηµόσιες 

υπηρεσίες.  

• Σταδιακή εισαγωγή των ΤΠΕ 

• Ανεπαρκής κάλυψη του 
προσωπικού µε βασικές 

δεξιότητες και τεχνικά 

βασικά µέσα ΤΠΕ 

(πιστοποίηση δεξιοτήτων, 

προσωπικό, Η/Υ και 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 

• Η εξέλιξη των ΚΕΠ σε 

ολοκληρωµένα one stop 

shops. 

• Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την 
διεύρυνση των υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης και την 

• Αντιστάσεις στον 
εκσυγχρονισµό των 

δοµών και συστηµάτων 

που, κατά κανόνα, 

απαιτούν αλλαγές στην 

οργάνωση της εργασίας, 

νέες γνώσεις και 
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στις λειτουργίες των 

δηµοσίων υπηρεσιών, που 

διευκολύνει τις 

αναδιοργανώσεις. 

• Η απλούστευση ολοένα και 

περισσότερων διαδικασιών 

και η αυτεπάγγελτη 

αναζήτηση δικαιολογητικών 

από τις δηµόσιες υπηρεσίες 

σύµφωνα µε το ν. 

3242/2004, η οποία  

συµβάλλει στην µείωση της 

υποχρέωσης αυτοπρόσωπης 

παρουσίας του πολίτη στις 

υπηρεσίες και στην 

ελάττωση του χρόνου 

αναµονής του σε αυτές.  

• ∆ηµιουργία βασικών 
υποδοµών -προϋποθέσεων- 

για την πλήρη ανάπτυξη 

υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. 

• ∆ικτύωση των δηµοσίων 
υπηρεσιών µε το δίκτυο 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 

• Εθνική ∆ιαδικτυακή Πύλη. 
• Ενιαίο Σύστηµα 
Αυθεντικοποίησης και 

∆ιαλειτουργικότητας. 

 

για κάθε υπάλληλο 

γραφείου).  

• Ανεπαρκής ψηφιοποίηση 
περιεχοµένου. 

• ∆υσχέρειες στην επίτευξη 
διαλειτουργικότητας 

• Χαµηλό επίπεδο 
διείσδυσης του 

∆ιαδικτύου, ιδιαίτερα στις 

περιφέρειες. 

• Οι ελλείψεις  υποδοµών σε 
θέµατα οργάνωσης και 

εξοπλισµού ειδικά σε 

αποκεντρωµένες 

υπηρεσίες. 

 

καθιέρωση των ψηφιακών 

συναλλαγών.  

• Η ανάπτυξη επικοινωνιακής 

στρατηγικής που θα 

καταδεικνύει τη σηµασία και 

την αποτελεσµατικότητα 

των δράσεων (στο πλαίσιο 

της αρχής του κόστους-

οφέλους) για την προώθηση 

των ειδικών στόχων του 

Ε.Π..  

δεξιότητες και 

προσκρούουν σε 

πρακτικές που 

θεωρούνται κεκτηµένα 

από του δηµοσίους 

υπαλλήλους. 

• Αντιγραφή διεθνών 
πρακτικών χωρίς 

προσαρµογή στο 

περιβάλλον της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

στην Ελλάδα. 

• Αδυναµία εξασφάλισης 
των αναγκαίων 

προϋποθέσεων 

(θεσµικών, 

οργανωτικών, 

στελέχωσης, κλπ.) για 

την πλήρη αξιοποίηση 

των ΤΠΕ για την 

ανάπτυξη υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης.  

• Εδραιωµένες δηµόσιες δοµές 

εκπαίδευσης και 

επιµόρφωσης δηµοσίων 

υπαλλήλων. 

• ∆ηµιουργία περιφερειακών 
δοµών επιµόρφωσης του 

Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης. (ΕΚ∆∆Α) 

• Αδυναµία δηµιουργίας στο 
εσωτερικό των δηµοσίων 

οργανισµών, 

αποτελεσµατικών δοµών 

και µηχανισµών ανάπτυξης 

του ανθρώπινου 

δυναµικού.  

• Ανεπαρκείς µηχανισµοί 
σχεδιασµού και 

αξιοποίησης της 

εκπαίδευσης και 

επιµόρφωσης στο 

εσωτερικό των δηµοσίων 

οργανισµών. 

• Ανεπαρκής σύνδεση της 
προσφερόµενης 

εκπαίδευσης και 

επιµόρφωσης µε τις 

πραγµατικές ανάγκες στο 

επίπεδο του δηµόσιου 

οργανισµού και στο 

ατοµικό επίπεδο του 

υπαλλήλου. 

• Επικύρωση µε νόµο 
(Ν.3345/2005, ΦΕΚ Α 138)  

της προγραµµατικής 

συµφωνίας µεταξύ 

ΥΠΣΕΣ∆∆Α, ΕΚ∆∆Α και 

Α∆Ε∆Υ για ένα σύγχρονο 

και αποτελεσµατικό 

σύστηµα ανάπτυξης 

Ανθρώπινου ∆υναµικού στη 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση.  

 

• Αντιστάσεις στην 
εισαγωγή σύγχρονων 

ρυθµίσεων στον τοµέα 

του ανθρώπινου 

δυναµικού.  
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• Απουσία ολοκληρωµένης 

πολιτικής ανάπτυξης του 

ανθρώπινου δυναµικού και 

σύζευξής της µε 

αντίστοιχα µέτρα και 

πρακτικές στο 

επιχειρησιακό επίπεδο των 

δηµόσιων οργανισµών. 

• Ανεπάρκειες των 
διαδικασιών διαχείρισης 

και προγραµµατισµού του 

ανθρώπινου δυναµικού. 

• Αναθεωρηµένα 
επιµορφωτικά προγράµµατα 

σε αντικείµενα σχετικά µε 

ΤΠΕ, διαχείριση και 

υλοποίηση προγραµµάτων, 

έλεγχος, πιστοποιήσεις 

έργων κλπ.  

• Υλοποίηση σεµιναρίων 
επιµόρφωσης των 

εκπαιδευτών των δηµοσίων 

υπαλλήλων σε θέµατα νέων 

τεχνολογιών, Εθνικής και 

Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, 

διαχείρισης προγραµµάτων, 

αξιολόγησης και 

πιστοποίησης γνώσεων κ.λ.π 

• Πολύ περιορισµένη 
κάλυψη των αναγκών 

επιµόρφωσης. 

• Απουσία αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων και της 

αξιοποίησης της 

παρεχόµενης εκπαίδευσης 

και επιµόρφωσης. 

• Απουσία µέτρων 
διασφάλισης της ποιότητας 

στο σχεδιασµό και την 

εφαρµογή των 

προγραµµάτων κατάρτισης 

(περιγράµµατα θέσεων, 

πιστοποίηση 

προγραµµάτων κατάρτισης 

και σύνδεσή τους µε 

περιγράµµατα θέσεων, 

πιστοποίηση εκπαιδευτών 

κ.λ.π.). 

• Υπάρχουσα προετοιµασία 
εισαγωγής βασικών 

προϋποθέσεων 

αποτελεσµατικότητας της 

παρεχόµενης εκπαίδευσης 

και επιµόρφωσης: 

ανίχνευση αναγκών, 

πιστοποίηση αποκτώµενων 

γνώσεων και δεξιοτήτων, 

ηλεκτρονική µάθηση. 

• Η κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων σύµφωνα µε 

τις αρχές τις ∆ια Βίου 

Μάθησης. 

 

• Αδυναµία των 
υπαρχουσών δηµοσίων 

δοµών επιµόρφωσης και 

των ∆ιευθύνσεων 

Ανάπτυξης Ανθρώπινου 

∆υναµικού των 

Υπουργείων, Γ.Γ. και 

Ν.Π.∆.∆. να 

ανταποκριθούν 

αποτελεσµατικά σε ένα 

πρόγραµµα εκπαίδευσης 

µεγαλύτερου µεγέθους 

και νέων ποιοτικών 

απαιτήσεων. 

• Η επιπρόσθετη µοριοδότηση 

για την παρακολούθηση 

επιµορφωτικών σεµιναρίων 

σε σύγχρονα αντικείµενα και 

αντικείµενα σχετικά µε τις 

απαιτήσεις των 

προκηρυσσόµενων θέσεων, 

στις προκηρύξεις 

προσλήψεων προσωπικού 

στο ∆ηµόσιο Τοµέα. 

• Η ζήτηση του πιστοποιητικού 

γνώσης Η/Υ ως 

δικαιολογητικού 

πρόσληψης/µοριοδότησης 

στις περισσότερες 

προκηρύξεις πρόσληψης 

προσωπικού στο ∆ηµόσιο 

Τοµέα. 

• Έλλειψη προσωπικού 
εξειδικευµένων 

προσόντων σε καίριους 

τοµείς, ιδιαίτερα στον 

τοµέα των ΤΠΕ. 

• Απουσία κινήτρων για την 
προσέλκυση στελεχών µε 

εξειδικευµένα προσόντα 

(ανάγκη σύνδεσης µισθού, 

προσόντων και 

αποδοτικότητας, 

ανεξάρτητα από το είδος 

εργασιακής σχέσης) 

• Η δυσκολία υποκίνησης 

του ανθρώπινου 

δυναµικού.  

 • Η µη προσέλκυση 

υψηλού επιπέδου 

στελεχών από τον 

ιδιωτικό τοµέα ή η 

προσέλκυσή του χωρίς 

µισθολογική αναγνώριση 

των ειδικών προσόντων 

του  (π.χ. ειδικό 

επιστηµονικό 

προσωπικό).  

• Ο αποκλεισµός ειδικών 

οµάδων πληθυσµού από 

τις δηµόσιες υπηρεσίες 

λόγω αντικειµενικών 

αδυναµιών (π.χ. για τα 

άτοµα µε αναπηρία τα 

προβλήµατα 

προσβασιµότητας, για 

τους µετανάστες –

προβλήµατα 

συνεννόησης λόγω 

γλώσσας, έλλειψης 
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γνώσεων, κλπ.). 

 

• Το υψηλότερο µορφωτικό 
επίπεδο των γυναικών 

στελεχών της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης σε σχέση µε αυτό 

των ανδρών. 

• Η ύπαρξη ολοκληρωµένης 

και συνεκτικής στρατηγικής 

για την ισότητα των φύλων. 

 

• Ο µικρότερος αριθµός των 

γυναικών µονίµων 

υπαλλήλων στη ∆ηµόσια 

∆ιοίκηση. 

• Το χαµηλό ποσοστό 
κάλυψης  θέσεων ευθύνης 

από γυναίκες στην 

δηµόσια διοίκηση και τον 

ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. 

• Ελλιπής γνώση του 
ανθρώπινου δυναµικού 

της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

γύρω από θέµατα ένταξης 

και εφαρµογής της 

ισότητας των φύλων στα 

συστήµατα διοίκησης 

(equality management). 

• Ελλιπής ενηµέρωση του 
συνόλου των εργαζοµένων 

στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και 

Τοπική Αυτοδιοίκηση γύρω 

από θέµατα Ισότητας των 

φύλων. 

• Η υπο-εκπροσώπηση των 

γυναικών στα κέντρα 

λήψης αποφάσεων 

(Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

Βουλή των Ελλήνων, 

Νοµαρχίες και ∆ήµοι κ.α.). 

• Οι ελλείψεις στη διοικητική 
ικανότητα και την 

τεχνολογική υποδοµή των 

θεσµικών οργάνων 

παραγωγής πολιτικής και 

εφαρµογής µέτρων 

ισότητας. 

• Απουσία µονάδων 
εξειδικευµένης παροχής 

υπηρεσιών, όπως για την 

υποστήριξη 

κακοποιηµένων γυναικών, 

θυµάτων trafficking, κ.λ.π. 

 

• Η λειτουργία της Εθνικής 

Επιτροπής για την Ισότητα 

Γυναικών και Ανδρών ως 

µόνιµου βήµατος 

κοινωνικού διαλόγου 

(Ν.3491/2006). 

• Η ενεργοποίηση των 

Περιφερειακών Επιτροπών 

Ισότητας (άρθρο 6 του Ν. 

2839/2000). 

• Η ενίσχυση της οργάνωσης 

και της λειτουργίας της 

Γραµµατείας Ισότητας ως 

συντονιστικού και 

ελεγκτικού µηχανισµού της 

ισότητας των φύλων στη 

χώρα.  

• Η ενδυνάµωση του 

κοινωνικού προσώπου της 

διοίκησης µέσω της 

αποτελεσµατικής 

διαχείρισης των πολιτικών 

ισότητας των φύλων. 

 

• Η ύπαρξη στερεοτύπων 

και προκαταλήψεων για 

το ρόλο της γυναίκας σε 

µεγάλο µέρος της κοινής 

γνώµης.  

• Προβλήµατα στην 
υλοποίηση των 

συγχρηµατοδοτούµενων 

έργων για την ισότητα 

των φύλων στο Γ’ ΚΠΣ. 

 

 
 
 

Στον  παρακάτω Πίνακα παρουσιάζεται σχηµατικά ο τρόπος αξιοποίησης της ανάλυσης 

SWOT για τη διαµόρφωση της στρατηγικής, των γενικών και ειδικών στόχων του ΕΠ. Στα 
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τεταρτηµόρια του διαγράµµατος αντιστοιχούν εναλλακτικές κατευθύνσεις  και 

προτεραιότητες στρατηγικής, γενικών και ειδικών στόχων.  

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΤΡΟΠΟΣ  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SWOT 
 Ισχυρά σηµεία Αδυναµίες 

Ευκαιρίες Επιταχυντικές πολιτικές & 

στόχοι 

Αναπτυξιακές πολιτικές & 

στόχοι 

Απειλές Σταθεροποιητικές πολιτικές & 

στόχοι 

Προληπτικές πολιτικές & 

στόχοι 

 

Πιο συγκεκριµένα οι εναλλακτικές κατηγορίες πολιτικές ορίζονται ως εξής: 

 Επιταχυντικές πολιτικές και στόχοι: αποβλέπουν στην ενίσχυση των ανταγωνιστικών 
πλεονεκτηµάτων, δηλαδή των ισχυρών σηµείων και κυρίως στην αξιοποίηση των ευκαιριών, 

προκειµένου αυτές να αποτελέσουν ισχυρό σηµείο ανάπτυξης. 

 Αναπτυξιακές πολιτικές και στόχοι: αποβλέπουν στο να αντιµετωπίσουν υφιστάµενες 
αδυναµίες και στερήσεις, έτσι ώστε αυτές να συµβάλλουν στην ύπαρξη νέων ευκαιριών. 

 Αντισταθµιστικές πολίτες και στόχοι: αποβλέπουν στο να εξουδετερώσουν ή να 
αντισταθµίσουν συγκεκριµένες απειλές, έτσι ώστε να µην υπονοµεύονται τα ισχυρά σηµεία 

και το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 

 Προληπτικές πολιτικές και στόχοι: αποβλέπουν στη λήψη προληπτικών µέτρων 

προκειµένου οι υφιστάµενες αδυναµίες να µην εξελιχθούν σε σηµείο που θα αποτελέσουν 

απειλή για την επιτυχία του προγράµµατος.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ 
Ε.Π 
  Ισχυρά σηµεία Αδυναµίες 

 Επιταχυντικές πολιτικές και στόχοι Αναπτυξιακές πολιτικές και στόχοι 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ευκαιρίες 

• Η εφαρµογή του θεσµικών ρυθµίσεων αναφορικά µε το 
Σύστηµα διοίκησης µε στόχους και µέτρηση της 
αποδοτικότητας (Ν.3230/2004) για τον εκσυγχρονισµό 
και τη βελτίωση της αποδοτικότητας της δηµόσιας 
διοίκησης. 
• Η προώθηση της κωδικοποίησης των νοµοθετικών και 
κανονιστικών ρυθµίσεων µε την ενεργοποίηση της 
Κεντρικής Επιτροπής Απλούστευσης ∆ιαδικασιών και την 
εφαρµογή της εγκυκλίου του πρωθυπουργού 
(Υ190/18.7.06) για τη νοµοθετική πολιτική και 
αξιολόγηση της ποιότητας και αποτελεσµατικότητας των 
νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων. 
• Η αξιοποίηση των υπαρχόντων υποδοµών σε ΤΠΕ, 
καθώς επίσης, των καλών διεθνών πρακτικών και των 
αρχών του e-government για την αναδιοργάνωση της 
δηµόσιας διοίκησης και την ενίσχυση του πολιτοκεντρικού 
χαρακτήρα των υπηρεσιών. 
• Η αξιοποίηση της εµπειρίας έκφρασης γνώµης από την 
πλευρά των κοινωνικών εταίρων για τις βασικές δηµόσιες 
πολιτικές, καθώς και της εγκυκλίου του πρωθυπουργού 
για τη νοµοθετική πολιτική και την αξιολόγηση της 

• Η αξοποίηση των διεθνών καλών 
πρακτικών για την περιφερειακή 
αποκέντρωση των αρµοδιοτήτων. 
• Η αξιοποίηση των διεθνών πρακτικών για 
την υιοθέτηση σύγχρονων αρχών 
management και την ενθάρρυνση της 
οµαδικής εργασίας και οριζόντιας 
(ενδουπηρεσιακής ή διυπηρεσιακής) 
συνεργασίας. Η αξιοποίηση αυτή απαιτεί 
µεταξύ των άλλων, επιτελικό φορέα για το 
συντονισµό και την ενθάρρυνση των 
οργανωτικών και διοικητικών αλλαγών στο 
περιβάλλον της δηµόσιας διοίκησης. 
• Η λήψη µέτρων σε επιχειρησιακό επίπεδο, 
αφενός για την ανάλυση και τεκµηρίωση των 
πολιτικών, αφετέρου για την εξασφάλιση του 
συντονισµού των αλλαγών και των 
ρυθµίσεων καλής νοµοθέτησης. Στα σχετικά 
µέτρα πρέπει να περιληφθούν κατάλληλα 
στελεχωµένες επιχειρησιακές Μονάδες σε 
επίπεδο Υπουργείων. 
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ποιότητας των ρυθµίσεων, ώστε να προαχθούν οι αρχές 
της διαφάνειας και της λογοδοσίας. 
• Η αξιοποίηση του νέου υπαλληλικού κώδικα για την 
ενδυνάµωση της δυναµικής της µεταρρύθµισης της 
δηµόσιας διοίκησης. 
• Η αξιοποίηση των υποδοµών σε ΤΠΕ  για την ανάπτυξη 
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την καθιέρωση των 
ψηφιακών συναλλαγών. 
• Η εκµετάλλευση του πανελλαδικού δικτύου των ΚΕΠ 
µε τη διεύρυνση των παρεχόµενων υπηρεσιών τους και 
τη µετεξέλιξή τους σε one stop shop. 
• Η αξιοποίηση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναµικού 
που είναι καταρτισµένο σε ΤΠΕ για την πλήρη 
εκµετάλλευση των υποδοµών ΤΠΕ. 
• Η αξιοποίηση των υπαρχόντων εκπαιδευτικών δοµών 
για την αύξηση της συµµετοχής των δηµοσίων 
υπαλλήλων σε µορφές δια βίου κατάρτισης, ιδιαίτερα σε 
περιφερειακό επίπεδο. 
• Η αξιοποίηση του νέου υπαλληλικού κώδικα για την 
αύξηση της συµµετοχής των δηµοσίων υπαλλήλων σε 
ενέργειες δια βίου µάθησης. 
• Η αξιοποίηση των εκπαιδευτικών υποδοµών αλλά και 
της υπάρχουσας τεχνογνωσίας για την αναµόρφωση των 
προγραµµάτων κατάρτισης, σύµφωνα µε τις ανάγκες των 
οργανωτικών και θεσµικών αλλαγών. 
• Η αξιοποίηση του υψηλού µορφωτικού επιπέδου των 
γυναικών για την ενίσχυση της θέσης τους στο δηµόσιο 
και κοινωνικό τοµέα. 
• Η ύπαρξη ολοκληρωµένης στρατηγικής για την ισότητα 
των δύο φύλων για τη βελτίωση της ποιότητας και της 
αποτελεσµατικότητας των πολιτικών ισότητας στο 
σύνολο των δηµόσιων πολιτικών. 

• Η αξιοποίηση των αρχών του e-
government για την αναδιοργάνωση της 
εσωτερικής λειτουργίας των δηµόσιων 
υπηρεσιών. 
• Η αξιοποίηση των ΤΠΕ για την αναβάθµιση 
των συστηµάτων ελέγχου και οικονοµικής 
διαχείρισης των δηµοσίων οργανισµών και 
υπηρεσιών. 
• Η απλούστευση και κωδικοποίηση των 
διοικητικών διαδικασιών που ενθαρρύνουν 
την επιχειρηµατικότητα και τις ξένες 
επενδύσεις. 
• Η ανάπτυξη επικοινωνιακής στρατηγικής 
που θα κινητοποιεί τόσο το ανθρώπινο 
δυναµικό της δηµόσιας διοίκησης, όσο και 
τους πολίτες για την αποδοχή και στήριξη 
των επιχειρούµενων αλλαγών. 
• Η αξιοποίηση της εταιρικής σχέσης µεταξύ 
ΥΠΕΣ∆∆Α, Α∆Ε∆Υ για τη λήψη θεσµικών και 
διαρθρωτικών µέτρων που ενισχύουν την 
πολιτική ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων. 
• Η αξιοποίηση των πρωτοβουλιών 
ανίχνευσης των εκπαιδευτικών αναγκών και 
σχεδιασµού των προγραµµάτων κατάρτισης 
για την πλήρη συστηµατοποίηση της 
διαδικασίας προσδιορισµού των 
εκπαιδευτικών αναγκών και τη λήψη 
θεσµικών µέτρων ενίσχυσης και διασφάλισης 
της ποιότητας του συστήµατος κατάρτισης. 
• Η λήψη µέτρων θεσµικού χαρακτήρα που 
θα εξορθολογίζουν τις διαδικασίες 
προσλήψεων και εξέλιξης και θα ευνοούν την 
κινητικότητα. 
• Η στοχευµένη κατάρτιση του ανθρώπινου 
δυναµικού, σύµφωνα µε τις επιχειρούµενες 
θεσµικές και οργανωτικές αλλαγές. 
• Η ενίσχυση των µηχανισµών πολιτικής, 
συντονισµού, συµβουλευτικής και ελέγχου 
εφαρµογής των µέτρων ισότητας σε 
περιφερειακό  και τοπικό επίπεδο. 
• Η οργανωτική ενίσχυση των φορέων 
παροχής υπηρεσιών σε ευπαθείς κοινωνικά 
οµάδες και κυρίως µετανάστες. 

 Σταθεροποιητικές πολιτικές & στόχοι Προληπτικές πολιτικές & στόχοι 

 
 
 
 
 
 
 
Απειλές 

• Αξιοποίηση του νέου υπαλληλικού κώδικα για την 
εξασφάλιση της απαραίτητης πειθαρχίας αλλά και για την 
αντιµετώπιση των αντιδράσεων όσων υπηρεσιών ή 
οµάδων θεωρούνται ότι θίγονται από τις αλλαγές. 
• Η εκµετάλλευση των εµπειριών από το Πρόγραµµα 
Πολιτεία και το ΕΠ ΚτΠ για την εδραίωση της 
ολοκληρωµένης  προσέγγισης των αλλαγών σε επίπεδο 
υπηρεσιακών στελεχών και πολιτικής ηγεσίας. 
• Η αξιοποίηση θεσµών όπως ο Συνήγορος του Πολίτη, 
καθώς και πρόσφατων θεσµικών ρυθµίσεων για τη 
θωράκιση των ελεγκτικών µηχανισµών για τη λήψη 
ρυθµιστικών µέτρων και οργανωτικών αλλαγών που 
οδηγούν στην αντιµετώπιση της διαφθοράς. 
• Η εκµετάλλευση του νέου υπαλληλικού κώδικα για την 
εισαγωγή σύγχρονων ρυθµίσεων στον τοµέα του 
ανθρώπινου δυναµικού. 
• Λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της αδυναµίας των 
υπαρχόντων εκπαιδευτικών δοµών να ανταποκριθούν σε 
προγράµµατα κατάρτισης µεγαλύτερους µεγέθους και 
νέων ποιοτικών απαιτήσεων. 
• Η αξιοποίηση της ολοκληρωµένης στρατηγικής για την 
ισότητα των δύο φύλων για την καταπολέµηση των 
στερεοτύπων που προδιαθέτουν αρνητικά για το ρόλο 
της γυναίκας στην κοινή γνώµη. 

• Η λήψη µέτρων, θεσµικών αλλά και 
επικοινωνιακών, που θα υποστηρίζουν τις 
επιχειρούµενες αλλαγές και θα εξασφαλίζουν 
την διυπουργική συνεργασία για την 
ολοκληρωµένη προσέγγιση των 
µεταρρυθµίσεων, αλλά και την αναγκαία 
συναίνεση σε υπηρεσιακό επίπεδο. 
• H λήψη µέτρων αξιοποίησης των 
υφιστάµενων υποδοµών σε ΤΠΕ, µε 
διασφάλιση της λειτουργικότητας τους και 
κατάρτιση του αναγκαίου προσωπικού. 
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Υπό τις συνθήκες αυτές αποτελεί επιτακτική αναπτυξιακή ανάγκη η άµεση δροµολόγηση 

και εφαρµογή ολοκληρωµένου προγράµµατος παρεµβάσεων για την αντιµετώπιση των 

αδυναµιών που προαναφέρθηκαν. 

Οι παρεµβάσεις αυτές θα πρέπει: 

• Να ενισχύσουν την ικανότητα της διοίκησης στο επίπεδο της διαµόρφωσης πολιτικής 
και του προγραµµατισµού της δηµόσιας δράσης, και στο επίπεδο της επιχειρησιακής 

λειτουργίας. 

• Να εστιασθούν κατά προτεραιότητα σε πεδία δηµόσιας δράσης στρατηγικής σηµασίας 
για την οικονοµική και την κοινωνική ανάπτυξη της χώρας, τα οποία να προσεγγίσουν 

ως ολοκληρωµένα συστήµατα, µε κριτήριο το παραγόµενο προϊόν και τους χρήστες των 

υπηρεσιών της διοίκησης, και όχι αποσπασµατικά ή µε κριτήριο τις επιµέρους 

λειτουργίες. 

• Να αναδειχθεί ο πολιτικός, οικονοµικός και κοινωνικός και αναπτυξιακός χαρακτήρας 
των θεµάτων ισότητας, να συνδεθεί άµεσα µε τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές 

προτεραιότητες και να αποδεσµευθεί από την κατηγορία των περιθωριακών θεµάτων.   

• Να αναβαθµισθούν οι δοµές προώθησης της ισότητας στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και οι 
µηχανισµοί παραγωγής και εφαρµογής της πολιτικής και των µέτρων ισότητας.  

• Να εξασφαλίσουν, µε µέτρα οριζόντιου χαρακτήρα, βασικές προϋποθέσεις καλύτερης 

αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης, άρσης των 

δυσλειτουργιών του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, και προαγωγής του στόχου της 

ανοικτής και συµµετοχικής διοίκησης. 

• Να υποστηρίξουν αποτελεσµατικά τον στόχο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να 
εξασφαλίσουν τις θεσµικές και επιχειρησιακές προϋποθέσεις για την πλήρη αξιοποίηση 

των ΤΠΕ, σε ότι αφορά την οργάνωση των υπηρεσιών, το ανθρώπινο δυναµικό, το 

σχετικό κανονιστικό πλαίσιο κ.λ.π. 

• Να εξασφαλίσουν τις πρακτικές προϋποθέσεις επιτυχίας των παρεµβάσεων µε την 

ανάπτυξη της απαραίτητης υποδοµής, σε δοµές, τεχνογνωσία και ικανότητες 

αποτελεσµατικής εισαγωγής της οργανωτικής αλλαγής στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. 
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1.8 Συνοπτική αποτίµηση των διαρθρωτικών παρεµβάσεων στο πλαίσιο της 2ης 
και 3ης προγραµµατικής περιόδου 

 

 

2η προγραµµατική περίοδος -  Ε.Π. Κλεισθένης 1994-1999 
 

Αποτέλεσε την πρώτη µαζική και συστηµατική προσπάθεια εκσυγχρονισµού της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης µε αιχµή την εισαγωγή πληροφορικής και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Τόσο 

οι επενδύσεις που πραγµατοποιήθηκαν όσο και το µέγεθος ορισµένων έργων που 

εκτελέστηκαν δηµιούργησαν και δηµιουργούν µια “µεταρρυθµιστική δυναµική” στο 

εσωτερικό της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Φορείς και υπηρεσίες του ∆ηµόσιου Τοµέα απέκτησαν 

πείρα στη διαχείριση έργων που προϋπέθεταν µεταρρυθµίσεις µικρότερης ή µεγαλύτερης 

εµβέλειας και µολονότι οι µεταρρυθµιστικές παρεµβάσεις δεν απετέλεσαν στη συντριπτική 

πλειοψηφία τον προποµπό των έργων ΤΠΕ συνετέλεσαν στη δηµιουργία νέας οπτικής και 

στην ανάγκη ενός άλλου ρόλου της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης δεδοµένου ότι το «περιβάλλον» 

και οι απαιτήσεις των πολιτών άλλαξαν ριζικά. 

 

Μια από τις κύριες αδυναµίες του Ε.Π. «Κλεισθένης 1994-1999» ήταν ότι σχεδιάστηκε και 

άρχισε να εκτελείται σε µια περίοδο που η µεταρρύθµιση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης δεν είχε 

υψηλή θέση στην πολιτική ατζέντα.    Με άλλα λόγια το εν λόγω Ε.Π., δεν φαίνεται να 

σχεδιάστηκε ως ένα εργαλείο µιας συνεκτικής µακροχρόνιας µεταρρυθµιστικής 

προσπάθειας που να αφορά τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα τόσο σε 

κεντρικό, τοπικό όσο και περιφερειακό επίπεδο. Η µεταρρύθµιση αυτή όσο κι αν κρινότανε 

αναγκαία, δεν είχε µπει µε έµφαση στην πολιτική ατζέντα. Επισηµαίνεται ότι κατά τη 

διάρκεια του συγκεκριµένου Προγράµµατος, άρχισαν να προωθούνται µε επιταχυνόµενο 

ρυθµό σοβαρές αλλαγές µε αιχµή την Αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθµού, καθώς και τη 

∆ιοικητική Αποκέντρωση και αποτέλεσµα της χρονικής ασυµφωνίας ήταν να µην 

συνδυαστεί το Ε.Π. από την αρχή µε κάποια ευρύτερη µεταρρυθµιστική προσπάθεια της 

οποίας θα µπορούσε να αποτελέσει εργαλείο. 

Σηµαντική επίσης αδυναµία, ήταν ότι ο αρχικός σχεδιασµός του Ε.Π. «Κλεισθένης 1994-

1999» δεν πήρε την µορφή εξειδικευµένων και ολοκληρωµένων παρεµβάσεων που να 

στοχεύουν σε συγκεκριµένους τοµείς πολιτικής.  Ο κεντρικός σχεδιασµός των έργων δεν 

λάµβανε υπόψη τις πολλές και δύσκολες πλευρές που παρουσιάζουν σύνθετα έργα σε 

υπηρεσίες που κινούνται στα γραφειοκρατικά πλαίσια. Αυτό που διαπιστώθηκε, ήταν τα 

κενά και η µειωµένη συνέργια στο σχεδιασµό του ΕΠ τέτοιων Έργων. Ακόµη, η  εµπειρία 

από την εκτέλεση του Ε.Π. «Κλεισθένης 1994-1999» επιβεβαίωσε τη «θεωρία» ότι για να 

αποδώσει η εισαγωγή ΤΠΕ σε µεγάλους ή δηµόσιους οργανισµούς πρέπει να έχει 

προηγηθεί η λειτουργική-διοικητική αναδιοργάνωση τους. Οι καθυστερήσεις και η άνιση 

εξέλιξη των έργων ανέτρεψαν σε αρκετές περιπτώσεις το συνδυασµό και τη συνέργεια που 

προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασµός µεταξύ αναδιοργάνωσης - ΟΠΣ – κατάρτισης. Μελέτες 

αναδιοργάνωσης και προετοιµασίας υποδοχής του ΟΠΣ έγιναν µε µεγάλη καθυστέρηση, 
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που είχε ως αποτέλεσµα να καταστούν ανενεργές. Επίσης πολλά ΟΠΣ προχωρήσανε χωρίς 

επαρκείς δράσεις κατάρτισης του προσωπικού τους, οι οποίες ήταν απαραίτητες για την 

ενσωµάτωσή τους στη λειτουργία των Φορέων. 

Επιπλέον, ο ενδεικτικός χαρακτήρας των ποσοτικών στόχων του Ε.Π. «Κλεισθένης 

1994-1999», µείωσε τη δυνατότητα παρακολούθησης κι αξιολόγησης της πορείας του 

Ε.Π. και δεν επέτρεψε – ή καλύτερα δεν επέβαλε – την υποχρέωση ενός πιο 

συγκεκριµένου προγραµµατισµού στην πλειοψηφία των Φορέων.  

Τέλος, µια σηµαντική αδυναµία του Ε.Π. «Κλεισθένης 1994-1999» είναι ότι το Εθνικό 

Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης καθώς και οι σχετικές διευθύνσεις στις δηµόσιες υπηρεσίες δεν 

κατόρθωσαν να δηµιουργήσουν έναν αποτελεσµατικό µηχανισµό σύνδεσης των 

προσφερόµενων προγραµµάτων επιµόρφωσης µε τις ανάγκες των Υπηρεσιών και έτσι τα 

αποτελέσµατα των δράσεων κατάρτισης και επιµόρφωσης δεν ήταν τα αναµενόµενα.  

Συµπερασµατικά, από την εφαρµογή του Ε.Π. «Κλεισθένης 1994-1999» προκύπτει ότι η 

σχέση πολιτικής ηγεσίας και Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, που στοχεύουν στον 

εκσυγχρονισµό της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε αιχµή την εισαγωγή συστηµάτων ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης είναι αµφίδροµα δεσµευτική. Η επιτυχής πραγµατοποίηση του Ε.Π. 

προϋποθέτει τη συνεχή και συστηµατική ενίσχυσή του από την πολιτική ηγεσία ώστε να 

δηµιουργηθεί µια ροπή προς την αλλαγή και τη µεταρρύθµιση. Από την άλλη µεριά, η 

εισαγωγή ΟΠΣ και η οργανωτική αναδιάταξη που απαιτούν επιβάλλουν περιορισµούς στις 

αποσπασµατικές, συχνές και ασυντόνιστες αλλαγές των διαδικασιών και των κανόνων της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.  

 

3η προγραµµατική περίοδος  
 

∆εν περιελήφθηκαν δράσεις ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας της δηµόσιας διοίκησης 

στις διαρθρωτικές παρεµβάσεις της 3ης προγραµµατικής περιόδου, µε εξαίρεση τον τοµέα 

της εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των δηµοσίων υπαλλήλων που χρηµατοδοτήθηκε από 

το Ε.Π. Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση 2000-2006 και έµµεσα στον τοµέα της 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης που χρηµατοδοτήθηκε από το Ε.Π Κοινωνία της 

Πληροφορίας 2000-2006, κυρίως σε υποδοµές και δίκτυα. 

 

 

Ε.Π. Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση 2000-2006 

 

Σε ότι αφορά τον τοµέα της εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των δηµοσίων υπαλλήλων, ως 

σηµαντικά επιτεύγµατα καταγράφονται η αύξηση του αριθµού των δηµοσίων υπαλλήλων 

που συµµετέχουν σε προεισαγωγική εκπαίδευση και επιµόρφωση, η δηµιουργία της 

Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η έµφαση στην επιµόρφωση σε ΤΠΕ και στην αξιοποίηση 
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των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και η περιφερειακή ανάπτυξη των δοµών του 

Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης.  Παράλληλα, επισηµαίνονται: 

- Το πολύ χαµηλό ποσοστό κάλυψης των αναγκών επιµόρφωσης των δηµοσίων 

υπαλλήλων, µε εξαίρεση τους υπαλλήλους του ΥΠΟΙΟ οι οποίοι καλύπτονται από την 

Σχολή Επιµόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονοµικών. Συνολικά προβλέπεται µε βάση 

τα ενταγµένα έργα η εκπαίδευση περίπου 135.000 ατόµων µέχρι το τέλος της περιόδου 

2000-07, αριθµός που παραπέµπει σε ένα εξαιρετικά χαµηλό ποσοστό  ετήσιας 

συµµετοχής των δηµοσίων υπαλλήλων σε επιµόρφωση, της τάξης του 6%. 

- Το πολύ υψηλό συγκριτικό ποσοστό συµµετοχής πτυχιούχων θεωρητικών σπουδών 

στην προεισαγωγική εκπαίδευση. 

- Ορισµένες ποιοτικές αδυναµίες η αντιµετώπιση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση 

αποτελεσµατικότητας και αξιοποίησης της παρεχόµενης εκπαίδευσης, όπως η απουσία 

αξιολόγησης των τελικών αποτελεσµάτων της εκπαίδευσης και της αξιοποίησης των 

γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτώνται στο περιβάλλον της εργασίας, η απουσία 

συστηµατικής ανίχνευσης των εκπαιδευτικών αναγκών χωρίς την οποία δεν είναι δυνατή η 

ανταπόκριση της παρεχόµενης εκπαίδευσης στις πραγµατικές ανάγκες, η απουσία 

πιστοποίησης των αποκτώµενων γνώσεων και δεξιοτήτων και η απουσία πιστοποίησης των 

εκπαιδευτών. 

 

Ε.Π.  Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006 (EΠ ΚτΠ) 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΠ ΚτΠ έγιναν προσπάθειες αντιµετώπισης προβληµάτων 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Μία πρώτη καταγραφή των αναγκών των φορέων ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης σε ΤΠΕ έγινε στο πλαίσιο της εκπόνησης των Επιχειρησιακών τους Σχεδίων για 

την ΚτΠ. Στο πεδίο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, για τους διάφορους τοµείς δηµόσιας 

δράσης, τα αποτελέσµατα των επιχειρησιακών σχεδίων των υπουργείων προσδιόριζαν  

ανάγκες των οποίων το χρηµατοδοτικό µέγεθος δεν µπορούσε να καλυφθεί από τον 

διαθέσιµο προϋπολογισµό του Άξονα 2, Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της 

ποιότητας ζωής, και ιδιαίτερα από το Μέτρο 2.2. 

Παράλληλα υπήρχαν ιδιαίτερα υψηλές ανισότητες µεταξύ υπουργείων και αντίστοιχων 

τοµέων δηµόσιας δράσης σε ότι αφορά το βαθµό κάλυψης των αναγκών τους από το Ε.Π. 

ΚτΠ.  

Βασικό ζήτηµα το οποίο δεν αντιµετωπίστηκε επαρκώς είναι η διασφάλιση των 

επιχειρησιακών προϋποθέσεων σε ότι αφορά δοµές, πόρους, τεχνογνωσία και προσωπικό 

για την αποτελεσµατική λειτουργία των υπηρεσιών ηλεκτρονικής κυβέρνησης που 

δηµιουργήθηκαν στο πλαίσιο του Άξονα 2 του ΕΠ ΚτΠ και την ευρύτερη ενσωµάτωση της 

λογικής και των πρακτικών της ΚτΠ στην δηµόσια διοίκηση. 

Το Μέτρο 2.2 του Ε.Π. ΚτΠ συνιστά την αιχµή της παρέµβασης του 3ου ΚΠΣ στην 

κατεύθυνση του eGovernment και χρηµατοδότησε δράσεις ανάπτυξης συστηµάτων και 
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υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις. Κάλυψε 

οκτώ (8) τοµείς παρέµβασης µε αντίστοιχες κατηγορίες πράξεων: 

• ∆ράσεις που αφορούν το δηµοσιονοµικό και χρηµατοοικονοµικό τοµέα 

• ∆ράσεις που αφορούν στην κοινωνική ασφάλιση  

• ∆ράσεις που αφορούν στη δικαιοσύνη  

• ∆ράσεις που αφορούν στην περιφερειακή ανάπτυξη και διοίκηση 

• ∆ράσεις που αφορούν στη διοικητική εξυπηρέτηση του πολίτη 

• ∆ράσεις που αφορούν στην αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών 

• ∆ράσεις που αφορούν στην καθολική πρόσβαση στην ΚτΠ των ευπαθών οµάδων 

• ∆ιασύνδεση φορέων δηµόσιας διοίκησης,  έργο Σύζευξις  

Σε ότι αφορά τον κατάλογο των είκοσι (20) βασικών υπηρεσιών του eEurope – δώδεκα 

(12) υπηρεσίες για τους πολίτες και οκτώ (8) υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις-, το Μέτρο 

διευρύνει την εµβέλεια των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της χώρας στον 

τοµέα αυτό.  

Οι παρεµβάσεις του Μέτρου 2.2 συνεπικουρούνται από αυτές του Μέτρου 2.5 του Ε.Π. 

ΚτΠ, το οποίο παρόλο το σχετικά µικρό προϋπολογισµό του κατείχε  στρατηγική σηµασία 

και η επιτυχής υλοποίησή του είναι βασική προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρµογή και 

πλήρη αξιοποίηση των δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  

Η εισαγωγή της ΚτΠ στις υπηρεσίες της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, οι νέες Τεχνολογίες 

Πληροφορίας και Επικοινωνιών και η πελατοκεντρική προσέγγιση της οργάνωσης της 

εργασίας, απαιτούν σοβαρές αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας στην οργανωσιακή 

συµπεριφορά και στην κουλτούρα του ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης. Η 

αντιµετώπιση συγκεκριµένων προβληµάτων σε οργανωτικό – θεσµικό επίπεδο έγινε 

σχετικά αργά µε την χρηµατοδότηση έργων αναδιοργάνωσης φορέων  ή/και διαδικασιών, 

τα οποία αυτή την στιγµή βρίσκονται σε αρχικό στάδιο υλοποίησης και δεν µπορούν να 

εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα. 

Από την υλοποίηση δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προκύπτει το συµπέρασµα ότι 

είναι σκόπιµο να προωθηθεί και επιβληθεί ο συστηµατικός σχεδιασµός των παρεµβάσεων 

διαµορφώνοντας  µια ενιαία κεντρική στρατηγική  και εξασφαλίζοντας τη συµπληρωµατική 

λειτουργία των ΤΠΕ σε οργανωτικές διοικητικές και θεσµικές παρεµβάσεις. 

 

 

Ισότητα των φύλων στο πλαίσιο του Γ’ΚΠΣ 

 

Το 3ο ΚΠΣ ήρθε να υποστηρίξει τη στρατηγική για την ισότητα  µέσω της ένταξης της 

διάστασης του φύλου στο σύνολο των πολιτικών σε συνδυασµό µε την εφαρµογή των 

θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών.  
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Η προώθηση των ίσων ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί οριζόντια αρχή η 

οποία διαπνέει ολόκληρο το 3ο ΚΠΣ.   

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, διαµορφώνεται µια στρατηγική ισότητας των δύο 

φύλων, στρατηγική η οποία δεν περιορίζεται σε εξειδικευµένα µέτρα αρωγής των 

γυναικών, αλλά επιφέρει κινητοποίηση όλων των γενικών πολιτικών και µέτρων, 

λαµβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις τις οποίες πιθανόν να έχει η υλοποίησή τους ως προς 

τη σχετική θέση των γυναικών και των ανδρών. 

Για τη βελτίωση της πρόσβασης και της συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, 

προβλέπεται χρηµατοδότηση ύψους 11,8% του συνόλου των κονδυλίων του ΕΚΤ και 

αναφέρεται ως στρατηγικός στόχος για την Ελλάδα η αύξηση του ποσοστού γυναικείας 

απασχόλησης κατά την προσεχή περίοδο, ώστε να πλησιάσει τον ευρωπαϊκό µέσο όρο του 

50%, καθώς και η αντίστοιχη µείωση της ανεργίας και µακροχρόνιας ανεργίας των 

γυναικών.  

Υιοθετήθηκε επίσης, «η προσέγγιση της ενσωµάτωσης της διάστασης της ισότητας των 

φύλων σε όλα τα πεδία πολιτικής και σε όλα τα σχετικά µέτρα των Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων του ΚΠΣ, συµπεριλαµβανοµένων και των Περιφερειακών Προγραµµάτων». 

Επιπλέον, προβλέφθηκε ότι µια συγκεκριµένη προτεραιότητα του Ε.Π. «Επαγγελµατική 

Κατάρτιση και Απασχόληση 2000-2006» θα αφορά τη βελτίωση της πρόσβασης και της 

συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών 

εργασίας και των προοπτικών επαγγελµατικής τους ανέλιξης, µε την εφαρµογή ειδικών 

µέτρων, που θα στοχεύουν στην ανάπτυξη ολοκληρωµένης προσέγγισης για την 

αντιµετώπιση των ειδικών δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες όσο αφορά την 

πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. 

Στο πλαίσιο αυτού του πεδίου πολιτικής δίνεται προτεραιότητα: 

- Στην ανάπτυξη ειδικών υπηρεσιών παροχής συµβουλών και εξατοµικευµένης 

υποστήριξης, ώστε να διευκολυνθεί η ένταξη ή επανένταξη των γυναικών στην αγορά 

εργασίας συµπεριλαµβανοµένης και της πρόσβασης σε θέσεις εργασίας, της υποστήριξης 

εντός της εργασίας και της προαγωγής της γυναικείας επιχειρηµατικότητας. 

 - Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη δηµιουργία επιχειρήσεων από γυναίκες καθώς και στην 

αυτο-απασχόληση, τοµείς οι οποίοι ενθαρρύνονται και υποστηρίζονται. 

 - Στη διεύρυνση της ικανότητας και στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών πρόνοιας 

και διευκόλυνσης για τη φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωµένων και των ατόµων µε 

ειδικές ανάγκες, τόσο σε επίπεδο δήµων και κοινοτήτων όσο και σε επίπεδο επιχειρήσεων, 

προκειµένου να διευκολυνθούν οι γυναίκες στη συµφιλίωση του επαγγελµατικού και του 

οικογενειακού βίου. 

-  Σε συγκεκριµένες δράσεις µε στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των 

προοπτικών επαγγελµατικής ανέλιξης των γυναικών.  

- Υποστηρίζεται η αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στη λήψη αποφάσεων και στον 

τοµέα της επιστήµης. 
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Στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Αρχική Κατάρτιση 2000-2006» χρηµατοδοτείται η 

δηµιουργία και λειτουργία ολοήµερων παιδικών σταθµών και δηµοτικών σχολείων. 

 

Στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα προβλέπονται: 

-  Παρεµβάσεις που θα στοχεύουν στην πρόληψη και καταπολέµηση της ανεργίας και στην 

προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους όσον αφορά την πρόσβαση στην περιφερειακή και 

τοπική αγορά εργασίας. 

- ∆ράσεις ανάπτυξης υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και ηλικιωµένων. 
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1.9 ∆ιαδικασία της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης  

 

Με το υπ’ αρ. 427/7.5.2007 έγγραφο  της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του ΥΠΕΣ∆∆Α προς την αρµόδια Ειδική Υπηρεσία 

Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ∆Ε, τεκµηριώθηκε ότι από τις δράσεις του παρόντος Ε.Π. δεν 

τίθεται ζήτηµα εφαρµογής του πλαισίου για µελλοντικές άδειες έργων και δραστηριοτήτων 

που να εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής της ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ Β'/1022).   Σε 

αυτό το πλαίσιο ζητήθηκε έγγραφη απάντηση στο εάν το ΕΠ "∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 

2007-2013" εµπίπτει στα Άρθρα 5 και 7 της ΚΥΑ 107017 / 5-9-2006. 

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 991/31.05.2007 έγγραφό της, η αρµόδια Ειδική Υπηρεσία 

Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ∆Ε, επιβεβαίωσε ότι το πρόγραµµα «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση, 

2007- 2013» δεν εµπίπτει στα σχέδια και προγράµµατα της παραγράφου 1α του άρθρου 3 

(πεδίο εφαρµογής) της µε α.π. ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 ΚΥΑ 

(ΦΕΚ.1225/Β/5.9.2006) «∆ιαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης (ΣΠΕ)».  

Συγκεκριµένα,  

- δεν αφορά στο σύνολο του ή εν µέρει σε περιοχές του εθνικού σκέλους του 

Ευρωπαϊκού Οικολογικού ∆ικτύου Natura 2000 (παράγραφος 1β του 

άρθρου 3 της α’ σχετικής ΚΥΑ), 

- δεν θέτει το πλαίσιο για µελλοντικές άδειες έργων και δραστηριοτήτων της 

πρώτης (Α) κατηγορίας (υποκατηγορίας 1& 2) του Παραρτήµατος Ι (πίνακες 

1- 10) της υπ’ αριθ. 15393/2332/2002 ΚΥΑ (παράγραφος 2 του άρθρου 3 

της α’ σχετικής ΚΥΑ). 

Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας Περιβαλλοντικού Προελέγχου, 

σύµφωνα µε το άρθρο 5 της α’ σχετικής ΚΥΑ, ούτε η τήρηση της διαδικασίας Στρατηγικής 

Περιβαλλοντικής Εκτίµησης (ΣΠΕ), σύµφωνα µε το άρθρο 7 της α’ σχετική ΚΥΑ, για το 

παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραµµα.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2007-2013 

 

2.1 ∆ιατύπωση των στρατηγικών, γενικών στόχων και αξόνων προτεραιότητας 
του ΕΠ και αιτιολόγηση της επιλογής τους 

Η διατύπωση των στρατηγικών, γενικών και ειδικών στόχων του ΕΠ διαµορφώνεται µε 

βάση: 

• Την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης, όπως κυρίως αυτή συνοψίζεται στην 

ανάλυση SWOT και τον Πίνακα κατευθύνσεων πολιτικής, γενικών και ειδικών στόχων. 

• Την ανάλυση των περιφερειακών ή/και τοπικών ανισοτήτων και αναπτυξιακών 

αναγκών. 

• Την ανάλυση µε έµφαση στα αποτελέσµατα. 

• Τη συνολική αποτίµηση των επιτευγµάτων των ΕΠ και ΠΕΠ του ΚΠΣ 2000-2006, 

καθώς και των άλλων αναπτυξιακών παρεµβάσεων. 

• Τους διαρθρωτικούς δείκτες σύγκρισης της χώρας µε το Ευρωπαϊκό και διεθνές 

περιβάλλον, καθώς και τους δείκτες αποτύπωσης των κύριων χαρακτηριστικών της 

δηµόσιας διοίκησης της χώρας. 

• Το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας. 

• Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς. 

• Τις Στρατηγικές Κατευθυνήριες Γραµµές για την πολιτική Συνοχής και τις 

Ολοκληρωµένες Κατευθυνήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση. 

• Τις προτεραιότητες και τις κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου. 

• Την απόφαση της κυβερνητικής επιτροπής της 19.6.2007 για το Ε.Π.  ∆ιοικητική 

Μεταρρύθµιση και την εστίασή του σε συγκεκριµένους τοµείς πολιτικής. 

 

2.1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ – ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Στο Ελληνικό Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων 2005-2008 (ΕΠΜ) 

συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο κείµενο, οι µεταρρυθµίσεις που σχεδιάζει να υλοποιήσει η 

Κυβέρνηση, µε απώτερο ορίζοντα το 2010.38  Στις προτεραιότητες του ΕΠΜ, κύρια θέση 

έχουν η αύξηση της παραγωγικότητας µέσα από την αντιµετώπιση των διαρθρωτικών 

προβληµάτων, και η βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος .    

 

                                                 
38 Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων 2005-2008,  

σελ. 1,  Οκτώβριος 2005.  
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Αντίστοιχα, στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 (ΕΣΠΑ) 

ενσωµατώνεται, ως κύρια συνιστώσα της αναπτυξιακής στρατηγικής της Χώρας, η 

ενδυνάµωση του κρατικού µηχανισµού σε ό,τι αφορά το σχεδιασµό και την εφαρµογή των 

δηµόσιων πολιτικών39.  

Μια σύγχρονη και αποτελεσµατική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση συνιστά καθοριστικής σηµασίας 

συντελεστή, για την επιτυχία της ίδιας της αναπτυξιακής προσπάθειας που βρίσκεται σε 

εξέλιξη.  

 

Σε αυτό το πλαίσιο 40 , η στρατηγική, όσον αφορά τους τοµείς αρµοδιότητας του 

Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης για την περίοδο 2007-

2013, επικεντρώνεται ιδίως στην αναβάθµιση του θεσµικού περιβάλλοντος της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης, αλλά και τον εξορθολογισµό των υφιστάµενων διοικητικών δοµών, µε γνώµονα 

την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας, την απλούστευση και επιτάχυνση των διοικητικών 

διαδικασιών και την εν γένει αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα, της 

περιφερειακής διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με τον τρόπο αυτόν 

επιτυγχάνεται η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και η βελτίωση της ποιότητας ζωής 

του, ενώ, παράλληλα, αναδεικνύεται η συµβολή του κρατικού µηχανισµού στην 

ουσιαστική ενίσχυση της παραγωγικότητας, αλλά και στην προώθηση της ανάπτυξης και 

της ευηµερίας της Χώρας41.  

Αυτή η συνολική στρατηγική προσέγγιση αξιοποιώντας τον προσανατολισµό του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου για την ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσµατικότητας, 

σύµφωνα µε τις επιταγές της Αναθεωρηµένης Στρατηγικής της Λισσαβόνας, αποτελεί τον 

πυρήνα του αναπτυξιακού οράµατος του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράµµατος, µέσω 

του οποίου επιδιώκονται:   

 Ο περιορισµός των αδυναµιών της διοικητικής δράσης και η άρση των εµποδίων 

που δεν επέτρεψαν µέχρι σήµερα στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις και τις αναπτυξιακές 

ανάγκες της Χώρας.  

 Η εισαγωγή, µε συστηµατικό και οργανωµένο τρόπο, µιας σειράς αναγκαίων 

µεταρρυθµίσεων στο ανθρώπινο δυναµικό, στο θεσµικό πλαίσιο και στην οργάνωση 

και λειτουργίας των δηµοσίων υπηρεσιών και των υπηρεσιών της Περιφερειακής 

∆ιοίκησης αλλά και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και στη διαδικασία 

παραγωγής πολιτικών και ανάληψης πρωτοβουλιών, µε γνώµονα την παροχή 

ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.  

 

                                                 
39  Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013,  σελ. 40,  

Ιανουάριος 2007.  

40 Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, ibid, σελ. 41.  

41 Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, ibid, σελ. 41 
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Το αναπτυξιακό όραµα του Ε.Π. συνοψίζεται στη "δηµιουργία µιας πολιτο-κεντρικής, 

αποτελεσµατικής, ανοιχτής και ευέλικτης διακυβέρνησης", µε στόχο την µετάβαση "από τη 

διαχείριση αρµοδιοτήτων και διαδικασιών στην διοίκηση πολιτικών, αποτελεσµάτων και 

υπηρεσιών". 

Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του Ε.Π. καλύπτουν όλο το εύρος της δηµόσιας δράσης -

δράσης διαµόρφωσης πολιτικών, διοικητικής δράσης, δράσης παροχής υπηρεσιών, 

δικαιοδοτικής δράσης, κλπ. - και θα ενισχύσουν, άµεσα ή έµµεσα, το σύνολο των 

δηµόσιων αρχών της χώρας, στα επίπεδα της κεντρικής και της περιφερειακής διοίκησης 

και της αυτοδιοίκησης.  Στοχεύουν δε, στην  βάση µίας ολοκληρωµένης στρατηγικής 

προσέγγισης, στην διαρθρωτική αντιµετώπιση χρόνιων ενδηµικών δυσλειτουργιών της 

δηµόσιας διοίκησης µε επιλεγµένες παρεµβάσεις θεσµικής, οργανωτικής και διοικητικής 

αλλαγής, στρατηγικού και παραδειγµατικού χαρακτήρα, οι οποίες αναµένεται ότι θα έχουν 

πολλαπλασιαστική αξία.  

Οι παρεµβάσεις αυτές αναµένεται ότι θα αποτελέσουν ουσιαστικές καινοτοµίες στο 

Ελληνικό περιβάλλον της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Θα επιλεγούν µε τέτοιο τρόπο ώστε, σε 

συνδυασµό µε δράσεις διάδοσης και µεταφοράς των καινοτοµιών στο ευρύτερο πεδίο της 

δηµόσιας δράσης, να στηρίξουν τη δηµιουργία µίας µη αναστρέψιµης δυναµικής για την 

µεταρρύθµιση του κράτους. 

 
 
 
 

2.1.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ - ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Ο στρατηγικός στόχος του Ε.Π. είναι η βελτίωση της ποιότητας της διακυβέρνησης µέσα 

από την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των δηµοσίων 

οργανώσεων, καθώς και την ενίσχυση της λογοδοσίας και της επαγγελµατικής ηθικής 

µέσω της διεύρυνσης της κοινωνικής διαβούλευσης και συµµετοχής των κοινωνικών 

εταίρων.  

 

Οι παρεµβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των αξόνων προτεραιότητας του Ε.Π., 

στοχεύουν, µε µία ολοκληρωµένη προσέγγιση, στην διαρθρωτική αντιµετώπιση χρόνιων 

ενδηµικών δυσλειτουργιών της δηµόσιας διοίκησης µε επιλεγµένες παρεµβάσεις θεσµικής, 

οργανωτικής και διοικητικής αλλαγής, στρατηγικού και παραδειγµατικού χαρακτήρα, οι 

οποίες αναµένεται ότι θα έχουν πολλαπλασιαστική αξία. Ακριβώς για τους λόγους αυτούς, 

οι κύριες παρεµβάσεις του ΕΠ αναπτύσσονται κατά προτεραιότητα σε συγκεκριµένους 

τοµείς της δηµόσιας πολιτικής, οι οποίοι επιτελούν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της 

ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, ενώ επίσης συνδέονται µε την παροχή των πλέον 

κρίσιµων υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.  Οι 

τοµείς αυτοί, προσδιορίσθηκαν από την Κυβερνητική Επιτροπή στις 19.6.2007, και  είναι 

οι εξής: 
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1. Επιχειρηµατικότητα (δηµιουργία ευνοϊκού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος) 

• Αδειοδότηση µεταποιητικών επιχειρήσεων. 

• ∆ηµιουργία κεντρικού Μητρώου για τις επιχειρήσεις. 

• ∆ηµόσιες συµβάσεις. 

 

2. Ενίσχυση ελεγκτικών µηχανισµών 

• Σύστηµα εποπτείας της αγοράς τροφίµων. 

• Ενίσχυση της λειτουργίας του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

 

3. Κοινωνική Ασφάλιση 

• Μείωση του χρόνου απονοµής κύριας και διαδοχής σύνταξης του ΙΚΑ. 

• Αναδιοργάνωση του Ταµείου «Οργανισµός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών» 

(Ο.Α.Ε.Ε.) το οποίο προέκυψε από την ενοποίηση των ταµείων ΤΕΒΕ, ΤΣΑ και 

Ταµείο Εµπόρων. 

 

4. Αγροτική πολιτική 

• Προσαρµογή των δοµών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

σύµφωνα µε τις ανάγκες εφαρµογής της νέας ΚΑΠ. 

 

5. Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη 

• Αναδιοργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών νοσοκοµείων. 

• Οργάνωση και υποστήριξη του νέου συστήµατος προµηθειών των νοσοκοµείων. 

• Υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας του δικτύου πρωτοβάθµιας Φροντίδας 

Υγείας. 

 

6. Μεταναστευτική πολιτική 

• Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου 

Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, αλλά και των Περιφερειών, 

µε γνώµονα την ταχύτερη και απλούστερη έκδοση των αδειών διαµονής. 

• Επιτάχυνση της διαδικασίας των µετακλήσεων, µέσω της καταπολέµησης των 

γραφειοκρατικών αγκυλώσεων. 

• Ενίσχυση των δοµών που συνδέονται µε την προώθηση της κοινωνικής ένταξης 

των µεταναστών. 

 

7. ∆ικαιοσύνη 
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 Αναβάθµιση της ∆ιοικητικής Ικανότητας του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και βελτίωση 

της εξυπηρέτησης των πολιτών, µέσω και της αξιοποίησης των ΤΠΕ, καθώς και της 

αναβάθµισης του ανθρώπινου δυναµικού. 

Κατόπιν των πυρκαγιών του καλοκαιριού 2007 και στη βάση κοινής συµφωνίας µε την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι Ελληνικές Αρχές προσδιόρισαν την «Ενδυνάµωση της Πολιτικής 

Προστασίας» ως την όγδοη θεµατική προτεραιότητα.  Οι Ελληνικές αρχές, ανέλαβαν την 

υποχρέωση, εντός διαστήµατος έξι (6) µηνών από την έγκριση του ΕΠ, να παρουσιάσουν 

στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα λεπτοµερές σχέδιο δράσης για την Πολιτική Προστασία. Η 

δέουσα υποβολή του εν λόγω σχεδίου, αποτελεί προϋπόθεση για τη χρηµατοδότηση της 

εν λόγω κατηγορίας δράσεων από το παρόν ΕΠ. 

Στους ανωτέρω τοµείς δηµόσιας πολιτικής τίθενται σαφείς ποσοτικοί στόχοι και δείκτες 

αποτελεσµάτων, που θα εξειδικευτούν περαιτέρω ανά τοµέα πολιτικής, βάσει Σχεδίων 

∆ράσης. Οι κύριες παρεµβάσεις που προβλέπονται ενδεικτικά, στους κατά προτεραιότητα 

τοµείς παρέµβασης του Ε.Π., είναι οι εξής: 

 Αναµόρφωση – απλούστευση του νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και 

ενσωµάτωση των κοινοτικών οδηγιών. 

 Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας ανά πεδίο πολιτικής. 

 Μείωση του διοικητικού κόστους για τις επιχειρήσεις (δείκτης  ΕΣΠΑ 25% έως το 

2013). 

 Οργανωτικός και λειτουργικός ανασχεδιασµός για την ενδυνάµωση του σχεδιασµού 

και της εφαρµογής των δηµόσιων πολιτικών. 

 Ενιαίες υπηρεσίες µιας στάσης (one-stop-shop) για  πληροφόρηση και εξυπηρέτηση 

πολιτών και επιχειρήσεων µε δυνατότητα ολοκληρωµένων ηλεκτρονικών 

συναλλαγών. 

 

Οι ως άνω κύριες ενδεικτικές παρεµβάσεις που αναπτύσσονται ανά τοµέα πολιτικής, 

διαλαµβάνουν οριζόντια τις εξής παραµέτρους: 

- Tην ενίσχυση των αρχών της ∆ιαφάνειας και της Χρηστής ∆ιακυβέρνησης στη 

διοικητική δράση. 

- Την καλύτερη αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της ∆ιοίκησης 

και µέσω νέου συστήµατος εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους ∆ηµοσίους 

Υπαλλήλους. 

- Την περιφερειακή διάσταση, µε έµφαση στο νησιωτικό χώρο. 

- Την έµφαση στην ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας των υπηρεσιών 

παράλληλα µε τις θεσµικές αλλαγές. 

- Την ενσωµάτωση των πορισµάτων του Συνηγόρου του Πολίτη και των Ελεγκτικών 

Σωµάτων, καθώς και των αποτελεσµάτων της κοινωνικής διαβούλευσης στον 

ανασχεδιασµό του ρυθµιστικού πλαισίου. 
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- Την εισαγωγή των Τεχνολογικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη ∆ηµόσια 

∆ιοίκηση, ως εργαλείο για την υποστήριξη των διοικητικών και οργανωτικών 

αλλαγών. 

 

Κατά συνέπεια, µέσω των συστηµικών παρεµβάσεων στους κατά προτεραιότητα, όπως 

ανωτέρω, τοµείς πολιτικής και σε συνδυασµό µε κατάλληλες δράσεις διάδοσης και 

µεταφοράς των καινοτοµιών στο ευρύτερο πεδίο της δηµόσιας δράσης, σκοπεύεται η 

διαµόρφωση συνθηκών που θα ευνοούν τη µη αναστρέψιµη δυναµική για την 

µεταρρύθµιση του κράτους, ώστε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών και τις 

αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας. 

 
 

2.1.3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

Ο ως άνω στρατηγικός στόχος εξειδικεύται περαιτέρω σε τέσσερις (4) γενικούς στόχους, 

µε βάση τους οποίους το επιχειρησιακό πρόγραµµα διαρθρώνεται σε άξονες. Οι γενικοί 

στόχοι προσδιορίζονται ως εξής: 

 

• Γενικός στόχος Ι: Αναβάθµιση των δηµοσίων πολιτικών, εκσυγχρονισµός του 

ρυθµιστικού πλαισίου και των δοµών της δηµόσιας διοίκησης, µε ειδικούς 

στόχους: 

- Ενδυνάµωση των µηχανισµών σχεδιασµού και εφαρµογής των δηµόσιων πολιτικών.  

- Προώθηση των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας. 

- Βελτίωση της ποιότητας των νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων. 

- Βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των συναλλασσόµενων µε τις δηµόσιες 

υπηρεσίες πολιτών και επιχειρήσεων. 

• Γενικός στόχος ΙΙ: Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, 

µε ειδικούς στόχους: 

-  Ενίσχυση της πολιτικής ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων στη δηµόσια διοίκηση 

µέσω διαρθρωτικών και θεσµικών αλλαγών. 

- Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εκπαίδευσης 

και κατάρτισης για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και την υποστήριξη των 

διαρθρωτικών και θεσµικών αλλαγών στη δηµόσια διοίκηση. 

• Γενικός στόχος ΙΙΙ: Ενδυνάµωση των πολιτικών ισότητας των φύλων σε όλο το 

εύρος της δηµόσιας διοίκησης, µε ειδικούς στόχους: 

-  Η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών ισότητας, και 

των µηχανισµών και δοµών εφαρµογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης για θέµατα 

ισότητας των φύλων. 
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-  Η ενδυνάµωση της θέσης των γυναικών στο δηµόσιο και κοινωνικό τοµέα. 

• Γενικός στόχος ΙV: Τεχνική υποστήριξη της εφαρµογής, µε ειδικούς στόχους: 

-  ∆ηµιουργία µηχανισµών υποστήριξης της διοικητικής αλλαγής. 

-  Υποστήριξη του προγράµµατος (δράσεις τεχνικής υποστήριξης). 

2.1.4  ΆΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

To ΕΠ διαρθρώνεται σε δώδεκα (12) άξονες προτεραιότητας, τρεις (3) άξονες για κάθε ένα 

από τους τέσσερις (4)  Γενικούς Στόχους που καλύπτουν τις τρεις (3) κατηγορίες 

περιφερειών της χώρας: 

• Περιφέρειες σύγκλισης: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, ∆υτική 
Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο. 

• Περιφέρειες σταδιακής εξόδου: Κεντρική Μακεδονία, ∆υτική Μακεδονία, Αττική. 

• Περιφέρειες σταδιακής εισόδου: Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο. 

Συνολικά, το ΕΠ διαρθρώνεται σε δώδεκα (12) Άξονες Προτεραιότητας ως εξής:  

• Άξονας Προτεραιότητας ΙΑ: Αναβάθµιση των δηµοσίων πολιτικών, εκσυγχρονισµός του 

ρυθµιστικού πλαισίου και των δοµών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στις 8 Περιφέρειες 

σύγκλισης. 

• Άξονας Προτεραιότητας ΙΒ: Αναβάθµιση των δηµοσίων πολιτικών, εκσυγχρονισµός του 

ρυθµιστικού πλαισίου και των δοµών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στις 3 Περιφέρειες 

σταδιακής εξόδου. 

• Άξονας Προτεραιότητας ΙΓ: Αναβάθµιση των δηµοσίων πολιτικών, εκσυγχρονισµός του 
ρυθµιστικού πλαισίου και των δοµών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στις 2 Περιφέρειες 

σταδιακής εισόδου . 

• Άξονας Προτεραιότητας ΙΙΑ: Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης στις 8 Περιφέρειες σύγκλισης. 

• Άξονας Προτεραιότητας ΙΙΒ: Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης  στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου. 

• Άξονας Προτεραιότητας ΙΙΓ: Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης στις 2 Περιφέρειες σταδιακής εισόδου (Phasing In). 

• Άξονας Προτεραιότητας ΙΙΙΑ: Ενδυνάµωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της 

δηµόσιας δράσης στις 8 Περιφέρειες σύγκλισης. 

• Άξονας Προτεραιότητας ΙΙΙΒ: Ενδυνάµωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της 

δηµόσιας δράσης στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου. 

• Άξονας Προτεραιότητας ΙIIΓ: Ενδυνάµωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της 
δηµόσιας δράσης στις 2 Περιφέρειες σταδιακής εισόδου. 

• Άξονας Προτεραιότητας ΙVΑ: Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής στις 8 Περιφέρειες 

σύγκλισης. 
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• Άξονας Προτεραιότητας IVΒ: Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής στις 3 Περιφέρειες 

σταδιακής εξόδου. 

• Άξονας Προτεραιότητας IVΓ: Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής στις 2 Περιφέρειες 

σταδιακής εισόδου. 

Η επιλογή της στρατηγικής, των γενικών και ειδικών στόχων, καθώς  και των επί µέρους 

ενδεικτικών κατηγοριών δράσεων, βασίζεται στην ανάγκη ολoκληρωµένης αντιµετώπισης 

των δυσλειτουργιών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στην Ελλάδα που καταγράφονται στην 

Ενότητα 1.  Επίσης,  επιβάλλεται από το διαρθρωτικό χαρακτήρα των προβληµάτων που 

που παρουσιάζουν τα συστήµατα της δηµόσιας διοίκησης αλλά που ειδικά, στην περίπτωση 

της Ελλάδας,  έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της συγκεντρωτικής οργάνωσης του 

κράτους.  

Ειδικότερα:  

• Οι δράσεις που εντάσσονται στο Γενικό Στόχο Ι αφορούν στην αντιµετώπιση των 
δυσλειτουργιών που χαρακτηρίζουν το κανονιστικό πλαίσιο ρύθµισης της δηµόσιας 

δράσης, τα συστήµατα και τις δοµές λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, καθώς και 

στην προώθηση της ανοιχτής, δίκαιης και συµµετοχικής δηµόσιας διοίκησης. 

• Οι δράσεις που εντάσσονται στο Γενικό Στόχο ΙΙ αφορούν στην αντιµετώπιση των 
προβληµάτων που περιορίζουν την ανάπτυξη του προσωπικού που στελεχώνει τη 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση και επιτάσσουν τον εξορθολογισµό των διαδικασιών και του πλαισίου 

διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων. 

• Οι δράσεις που εντάσσονται στο Γενικό Στόχο ΙΙΙ αφορούν στην ενδυνάµωση των 
πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δηµόσιας δράσης 

• Οι δράσεις που εντάσσονται στο Γενικό Στόχο ΙV έχουν ιδιαίτερη στρατηγική σηµασία. 

Στοχεύουν στην εξασφάλιση των πολιτικών και τεχνικών προϋποθέσεων για την 

επιτυχή υλοποίηση και επίτευξη των στόχων του ΕΠ και µακροπρόθεσµα, στην 

ανάπτυξη της ικανότητας οργανωτικής αλλαγής και την ενσωµάτωσή της στις δοµές και 

την κουλτούρα της Ελληνικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

 
 

Από τους ως άνω Γενικούς Στόχους, προτεραιότητητα κατά την υλοποίηση του ΕΠ 

αποτελεί ο πρώτος (Άξονες Προτεραιότητας ΙΑ, ΙΒ, ΙΓ), δεδοµένου ότι ο συστηµικός 

χαρακτήρας του συνόλου των παρεµβάσεων του αφορά στον πυρήνα της στρατηγικής του 

Ε.Π. Από την άποψη αυτή, η πορεία υλοποίησης των παρεµβάσεων που προβλέπονται υπό 

τον πρώτο Γενικό Στόχο λειτουργεί πολλαπλασιαστικά προς τις παρεµβάσεις και τα 

αποτελέσµατα των άλλων Γενικών Στόχων, και συνεπώς, καθορίζει το µέτρο επιτυχίας του 

συνόλου του ΕΠ. Η στρατηγική σηµασία του πρώτου Γενικού Στόχου, εκφράζεται και µε τη 

συµµετοχή του στο χρηµατοοικονοµικό πίνακα του Ε.Π., η οποία ανέρχεται στο 52% του 

συνόλου των πόρων (327,5 Μ€).  

Ακολουθεί ο δεύτερος Γενικός Στόχος, ο οποίος τόσο µέσω των διαρθρωτικών αλλαγών 

συστηµικού χαρακτήρα στο πεδίο της πολιτικής ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων, όσο και µε 

στοχευµένες δράσεις κατάρτισης, υποστηρίζει κατά ολοκληρωµένο τρόπο το σύνολο των 
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οργανωτικών αλλαγών που προβλέπεται να λάβουν χώρα τόσο στο πλαίσιο του πρώτου 

όσο και του τρίτου Γενικού Στόχου. Έτσι, στους υπό το δεύτερο Γενικό Στόχο άξονες 

προτεραιότητας (ΙΙΑ, ΙΙΒ, ΙΙΓ) προβλέπεται η διάθεση του 34% του συνόλου των πόρων 

του ΕΠ (213,3 Μ€). 

Τέλος, στον τρίτο Γενικό Στόχο όπου προβλέπονται κυρίως συστηµικές δράσεις για την 

ενδυνάµωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δηµόσιας δράσης διατίθενται 

πόροι ύψους 65 Μ€ που αντιστοιχούν στο 10,3% του συνόλου των πόρων του ΕΠ. 



 92

 

 

 
∆ιάγραµµα στόχων του ΕΠ ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007–2013 (Ε.Π. ∆Μ) 

Γ
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τό
χ
ο
ι Γενικός Στόχος Ι 

Αναβάθµιση των δηµόσιων πολιτικών, εκσυγχρονισµός του ρυθµιστικού 
πλαισίου και των δοµών της ∆ηµόσια ∆ιοίκησης 

Γενικός Στόχος ΙΙΙ 
Ενδυνάµωση των πολιτικών ισότητας σε 
όλο το εύρος της δηµόσιας δράσης 

Γενικός Στόχος ΙΙ 
Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού 

της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

Η αναβάθµιση του θεσµικού περιβάλλοντος της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
αλλά και ο εξορθολογισµός των υφιστάµενων διοικητικών δοµών, µε 
γνώµονα την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας, την απλούστευση 
και επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών, και την αναδιοργάνωση 
των υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα, της Περιφερειακής ∆ιοίκησης 
και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Στρατηγικός στόχος του Ε.Π. είναι η βελτίωση της ποιότητας της 
διακυβέρνησης µέσα από την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας και 
αποδοτικότητας των δηµόσιων οργανώσεων, καθώς και την ενίσχυση 
της λογοδοσίας και της επαγγελµατικής ηθικής µέσω της διεύρυνσης 
της κοινωνικής διαβούλευσης και συµµετοχής των κοινωνικών 
εταίρων. 
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Ε.Σ.4: 
Βελτίωση της 
ποιότητας της 
εξυπηρέτηση

ς των 
συναλλασσόµ
ενων µε τις 
δηµόσιες 
υπηρεσίες 
πολιτών και 
επιχειρήσεων 
 

Ε.Σ.2: Βελτίωση 
της ποιότητας 

και της 
αποτελεσµατικό
τητας του 
συστήµατος 

εκπαίδευσης και 
κατάρτισης για 
την υποστήριξη 
θεσµικών και 
διαρθρωτικών 
αλλαγών στη 
∆ηµόσια 
∆ιοίκηση 

Ε.Σ.1: 
Ενδυνάµωση 

των 
µηχανισµών 
σχεδιασµού 

και 
εφαρµογής 

των 
δηµόσιων 
πολιτικών. 

 
 

Ε.Σ.2: 
Προώθηση 
των αρχών 

της 
διαφάνειας 
και της 

λογοδοσίας 
 
 

Ε.Σ.3: 
Βελτίωση της 
ποιότητας 
των 

νοµοθετικών 
και 

κανονιστικών 
ρυθµίσεων 

 
 

Ε.Σ.1: Ενίσχυση 
της πολιτικής 
ανάπτυξης των 
ανθρωπίνων 
πόρων µέσω 
διαρθρωτικών 
και θεσµικών 
αλλαγών. 

 

Ε.Σ.1: Η 
βελτίωση της 

ποιότητας και της 
αποτελεσµατικότ

ητας των 
πολιτικών 

ισότητας, και των 
µηχανισµών και 

δοµών 
εφαρµογής, 

παρακολούθησης 
και αξιολόγησης 
για θέµατα 
ισότητας των 
φύλων 

Ε.Σ.2: Η 
ενδυνάµωση 
της θέσης των 
γυναικών στο 
δηµόσιο και 

κοινωνικό τοµέα 
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2.1.5. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το αναπτυξιακό όραµα, ο στρατηγικός και οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του Ε.Π., 

αντιµετωπίζουν δυσλειτουργίες ενδηµικού χαρακτήρα που χαρακτηρίζουν τους 

συντελεστές της διοικητικής ικανότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στην Ελλάδα, 

πανελλαδικά, σε όλο το εύρος της περιφερειακής συγκρότησης της χώρας.  

Εντός δε, του πλαισίου αυτού υπάρχουν περιφερειακές και τοπικές διαφοροποιήσεις και 

ανισότητες οι οποίες πρέπει να αντιµετωπισθούν µε την κατάλληλη, εξειδικευµένη, 

στόχευση των δράσεων του Ε.Π. Για την αντιµετώπισή τους, η περιφερειακή στρατηγική 

του Ε.Π. προβλέπει:  

α. Την ενίσχυση της διαπεριφερειακής και ενδοπεριφερειακής σύγκλισης  

Η διαπεριφερειακή και η ενδοπεριφερειακή σύγκλιση αφορά την αντιµετώπιση ανισοτήτων 

και διαφοροποιήσεων των δυσλειτουργιών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και τα αντίστοιχα µέσα 

µε τα οποία µπορούν να αντιµετωπισθούν. Οι ανισότητες αυτές συναρτώνται κυρίως µε 

παραµέτρους όπως το επίπεδο της αστικότητας, η πρόσβαση στα περιφερειακά και στα 

εθνικά κέντρα λήψης αποφάσεων, τα µεγέθη των δηµόσιων δοµών, και ο 

αποµακρυσµένος ή δυσπρόσιτος χαρακτήρας των ορεινών και νησιωτικών περιοχών της 

χώρας. 

Το Ε.Π. θα συµβάλλει στην αντιµετώπιση των διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών 

ανισοτήτων, οι οποίες εντοπίζονται ιδιαίτερα στις 8 περιφέρειες στόχου σύγκλισης.    

Σηµαντική θα είναι προς την κατεύθυνση αυτή, η συµβολή των δράσεων του 

Προγράµµατος που στοχεύουν στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των οργανισµών 

της αυτοδιοίκησης (νοµαρχιακής και τοπικής)  των νησιωτικών περιοχών της χώρας.  

β. Την υποστήριξη δοµικών παρεµβάσεων οριζόντιου χαρακτήρα.  

Οι παρεµβάσεις αυτές αφορούν ευρύτερα την διοικητική ικανότητα της αυτοδιοίκησης και 

της περιφερειακής διοίκησης, στο σύνολο των δεκατριών (13) περιφερειών της χώρας. 

Πρόκειται για παρεµβάσεις όπως, ενδεικτικά:  

• ∆ηµιουργία µητροπολιτικών δοµών στα µεγάλα αστικά κέντρα. 

• Λειτουργική συνεργασία ή και περαιτέρω συγχωνεύσεις οργανισµών αυτοδιοίκησης.  

• Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας δοµών. 
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2.1.6. Η προσέγγιση των πόλων ανάπτυξης 

2.1.6.1 Η σηµασία των πόλεων για την προώθηση της Στρατηγικής της Λισαβόνας 

 

Οι Ευρωπαϊκές Στρατηγικές Κατευθύνσεις για την Πολιτική της Συνοχής κατά τη νέα 

προγραµµατική περίοδο αποδίδουν ιδιαίτερη σηµασία στη συµβολή των πόλεων (αστικά 

κέντρα) στην ανάπτυξη και την απασχόληση.  

Η µεγάλη σηµασία που αποδίδεται στις πόλεις συνδέεται µε την αναγνώριση του ρόλου 

τους ως κινητήρων της ανάπτυξης των περιοχών που βρίσκονται στην άµεση επιρροή 

τους, της υπαίθρου που τα περιβάλλει, αλλά και των µικρότερων αστικών κέντρων που 

βρίσκονται στην ακτίνα επιρροής τους. Συνακόλουθα, η ανάπτυξη των αστικών κέντρων 

µπορεί να λειτουργήσει και ως προωθητικός µηχανισµός της πραγµατικής σύγκλισης. 

Το ΕΣΠΑ αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην αστική ανάπτυξη στοχεύοντας στη συγκρότηση 

µιας συνολικής αλλά και εξειδικευµένης αναπτυξιακής πολιτικής µε ιδιαίτερη έµφαση στην 

αναβάθµιση των πόλεων και τη συµβολή τους στην προώθηση της Στρατηγικής της 

Λισαβόνας.  

Παράλληλα, οι στόχοι της Πολιτικής της Συνοχής υλοποιούνται µέσω της διάχυσης της 

ανάπτυξης στις ευρύτερες περιοχές όπου αποτυπώνεται η δυναµική των αστικών κέντρων, 

συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό και στη µείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και 

την ισόρροπη ανάπτυξη γενικότερα. 

 

2.1.6.2 Οι πόλοι ανάπτυξης στη στρατηγική του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων για την περίοδο 2007-2013. 

2.1.6.2.1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

Με δεδοµένα τα παραπάνω και για το σκοπό της ενίσχυσης της οικονοµικής µεγέθυνσης 

και της απασχόλησης των Περιφερειών της χώρας, η εφαρµογή των πόλων ως εργαλείου 

εδαφικής ανάπτυξης, αποτελεί σηµαντικό και καινοτόµο στοιχείο της στρατηγικής του 

ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων κατά τη νέα προγραµµατική περίοδο.  

Ως δυνητικοί πόλοι ανάπτυξης νοούνται ιδιαίτερα δυναµικά αστικά κέντρα42 της χώρας, 

µητροπολιτικής και περιφερειακής σηµασίας, τα οποία, µέσα από τις επιδράσεις και 

επιρροές που ασκούν στην χώρα, τις περιφέρειες και τα λειτουργικά ή ηµερήσια αστικά 

τους συστήµατα, αναµένεται να συµβάλλουν στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, µε 

                                                 
42  Όπως αυτά ορίζονται από την ΕΣΥΕ (πληθυσµός κύριου οικισµού άνω των 10000 

κατοίκων) στα οποία προστίθενται και τα κέντρα µε µικρότερο πληθυσµιακό µέγεθος που 

είναι πρωτεύουσες νοµών. 
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έµφαση στη δηµιουργία δυναµικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, έρευνας και 

τεχνολογίας, καινοτοµίας, και περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο 

της εφαρµογής της Στρατηγικής της Λισαβόνας. 

 

2.1.6.2.2 Πεδίο εφαρµογής  

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΣΠΑ, κατά την επόµενη 

περίοδο προγραµµατισµού, όλες οι πόλεις θα υποδεχθούν αναπτυξιακές δράσεις 

µέσα από τα Τοµεακά και Περιφερειακά Προγράµµατα, συγχρηµατοδοτούµενες από τα 

∆ιαθρωτικά Ταµεία.  

Οι συγκεκριµένες παρεµβάσεις στους πόλους ανάπτυξης θα εστιάσουν σε τέσσερα 

θεµατικά πεδία, αλληλένδετα µεταξύ τους, σύµφωνα και µε τις προτεραιότητες του 

Εαρινού Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 2006 και συγκεκριµένα: την Έρευνα και Τεχνολογική 

Ανάπτυξη, την Καινοτοµία, την Επιχειρηµατικότητα και την Απασχολησιµότητα. 

Τα πεδία αυτά είναι σε πλήρη συµφωνία µε τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές 

για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση και αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της 

αναθεωρηµένης Στρατηγικής της Λισαβόνας. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι παρεµβάσεις στους πόλους ανάπτυξης θα στοχεύουν 

στη:  

• ∆ηµιουργία και µεταφορά καινοτοµίας.  

• Προώθηση της Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και σύνδεσή της µε την 

παραγωγική διαδικασία. 

• Ανάπτυξη και τον προσανατολισµό της επιχειρηµατικότητας σε νέες και καινοτόµες 

δραστηριότητες. 

• Ανάπτυξη και προώθηση υπηρεσιών ΤΠΕ και ποιοτικών δηµόσιων υπηρεσιών προς 

τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

• ∆ηµιουργία και την ανάπτυξη Κέντρων Αριστείας για την εκπαίδευση, την 

κατάρτιση και την απασχόληση. 

Οι παραπάνω αναφερόµενες παρεµβάσεις θα χρηµατοδοτηθούν τόσο από τα Τοµεακά 

Επιχειρησιακά Προγράµµατα (Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα, Ψηφιακή 

Σύγκλιση, Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση, ∆ιοικητική 

Μεταρρύθµιση) όσο και από τα Περιφερειακά (ΠΕΠ). 

 

2.1.6.3 ∆ιαδικασία επιχειρησιακής εξειδίκευσης της στρατηγικής των πόλων 

ανάπτυξης – Χρονοδιάγραµµα. 

 

Ο καθορισµός πόλων ανάπτυξης και η εξειδίκευση της στρατηγικής σε επίπεδο 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του 
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2008. Κρίσιµη κρίνεται η συµµετοχή και η εµπλοκή της τοπικής κοινωνίας στον καθορισµό 

και τη διαµόρφωση του πλαισίου εφαρµογής των πόλων ανάπτυξης.  

Για το σκοπό αυτό, τα επόµενα βήµατα στο πλαίσιο της διαδικασίας είναι τα ακόλουθα:  

1) Κατά το δεύτερο εξάµηνο 2007 θα πραγµατοποιηθούν ηµερίδες διαβούλευσης 

σε κάθε µια από τις 13 Περιφέρειες της χώρας, µε τη συµµετοχή των τοπικών 

εµπλεκόµενων φορέων (Περιφέρειες, τοπική αυτοδιοίκηση, επιµελητήρια, 

επιχειρήσεις, επαγγελµατικές οργανώσεις, Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά 

Ιδρύµατα, κτλ). Στόχος είναι η σε βάθος διαβούλευση µε τους παραπάνω φορείς 

για το επιχειρησιακό πλαίσιο της στρατηγικής των πόλων ανάπτυξης. 

2) Με την ολοκλήρωση των τοπικών ηµερίδων θα πραγµατοποιηθεί συνέδριο 

διαβούλευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τη συµµετοχή των κοινωνικοοικονοµικών 

εταίρων, µε σκοπό την οριστικοποίηση των συµπερασµάτων των 13 περιφερειακών 

ηµερίδων διαβούλευσης, σε ό,τι αφορά το επιχειρησιακό πλαίσιο της στρατηγικής 

των πόλων ανάπτυξης.  

3) Με εκκίνηση τον Απρίλιο 2008, θα πραγµατοποιηθεί η πρώτη πρόσκληση 

υποβολής προτάσεων.  

Οι προτάσεις αυτές θα περιέχουν ολοκληρωµένα σχέδια που θα εστιάζουν στην 

ανάπτυξη και την απασχόληση µέσω παρεµβάσεων στα πεδία που αναφέρονται 

στην παράγραφο 2.2 του παρόντος. Θα µπορούν να υποβάλλονται από 

συνεργασίες ή συµπράξεις φορέων που σχετίζονται/δραστηριοποιούνται στα 

παραπάνω πεδία και βρίσκονται σε πρωτεύουσες νοµών ή σε σηµαντικά αστικά 

κέντρα της χώρας. Η επιλογή των ολοκληρωµένων σχεδίων ανάπτυξης για την 

ανάπτυξη και την απασχόληση της πρώτης πρόσκλησης (2008) θα ολοκληρωθεί 

µέχρι το τέλος 2008. Η επόµενη πρόσκληση θα πραγµατοποιηθεί µετά από 

αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και των εµπειριών του πρώτου κύκλου.  
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2.2 Συνοπτική τεκµηρίωση της συνάφειας-συµβολής της στρατηγικής και των 
προτεραιοτήτων του ΕΠ µε εθνικές και ευρωπαϊκές προτεραιότητες 

Η στρατηγική και οι προτεραιότητες του επιχειρησιακού προγράµµατος ανταποκρίνονται 

πλήρως προς τις εθνικές και τις Ευρωπαϊκές προτεραιότητες όπως αυτές καταγράφονται 

στο Κεφάλαιο 1.1.1. Ειδικότερα: 

2.2.1. ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Σε ότι αφορά τις εθνικές προτεραιότητες, υπάρχει πλήρης ανταπόκριση των αξόνων 

προτεραιότητας µε το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων για την Στρατηγική της 

Λισσαβόνας,  και το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς όπως προκύπτει από τους 

παρακάτω Πίνακες. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Ανταπόκριση των προτεραιοτήτων του ΕΠ µε το Εθνικό Πρόγραµµα 
Μεταρρυθµίσεων για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας 

 Άξονες προτεραιότητας 

 

Άξονες ΙΑ, ΙΒ, ΙΓ 
Αναβάθµιση των 

δηµοσίων 
πολιτικών, 

εκσυγχρονισµός του 
ρυθµιστικού 

πλαισίου και των 
δοµών της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης 

 

Άξονες ΙΙΑ, ΙΙΒ, 
ΙΙΓ 

Ανάπτυξη του 
ανθρώπινου 
δυναµικού της 
∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης 

 

Άξονες ΙΙΙΑ, 
ΙΙΙ8, ΙΙΙΓ 
Ενδυνάµωση 
των πολιτικών 
ισότητας σε 
όλο το εύρος 
της δηµόσιας 
δράσης 

 

Αποκατάσταση της δηµοσιονοµιής ισσοροπίας και 
εξασφάλιση της µακροχρόνιας βιωσιµότητας των δηµόσιων 
οικονοµικών 

( )   

Άυξηση της παραγωγικότητας, µέσα από την αντιµετώπιση 
των διαρθρωτικών προβληµάτων στη λειτουργία των 
αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και την 
προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης 

   

Βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, ενίσχυση 
του ανταγωνισµού, άνοιγµα των αγορών, άυξηση της 
εσωστρέφειας και αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της 
χώρας ως πόλου έτλξης επενδυτικών δραστηριοτήτων µε 
προοπτικές επέκτασης στη ευρύτερη περιοχή της 
νοτιοανατολικής Ευρώπης 

( )   

Άυξηση της απασχόλησης, µείωση της ανεργίας, καθώς και 
αποτελεσµατικότερη λειτουργία των συστηµάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης µε µια σειρά από στοχευµένες 
δράσεις που περιορίζουν παράλληλα τον κίνδυνο του 
κοινωνικού αποκλεισµού 

   

 
Σηµείωση 1 -  ∆εν περιλαµβάνεται αναφορά στον Άξονα Προτεραιότητα IV -Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής, δεδοµένου 
ότι έχει οριζόντιο υποστηρικτικό ρόλο για όλο το εύρος των στόχων του ΕΠ. 
Σηµείωση 2 - : Εεκτιµώµενη άµεση και σηµαντική συµβολή - συνέργεια,  ( ): εκτιµώµενη έµµεση συµβολή. 

 

Σε ότι αφορά το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) υπάρχει σαφής 

ανταπόκριση των προτεραιοτήτων του ΕΠ προς τους γενικούς στόχους του ΕΣΠΑ.  

 
 

 

 

 



 98

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Ανταπόκριση των προτεραιοτήτων του ΕΠ µε το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 
Αναφοράς 2007-2013 

 Άξονες προτεραιότητας 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΣΠΑ 

Άξονες ΙΑ, ΙΒ, ΙΓ 
Αναβάθµιση των 
δηµοσίων πολιτικών, 
εκσυγχρονισµός του 
ρυθµιστικού πλαισίου 
και των δοµών της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

 

Άξονες ΙΙΑ, ΙΙΒ, ΙΙΓ 
Ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναµικού 
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

 

Άξονες ΙΙΙΑ, ΙΙΙ8, 
ΙΙΙΓ 

Ενδυνάµωση των 
πολιτικών ισότητας 
σε όλο το εύρος της 
δηµόσιας δράσης 

 

1.  Η αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων 
Άµεσων Επενδύσεων 

( )   

2. Η ανάπτυξη της επιχςειρηµατικότητας και η αύξηση της 
παραγωγικότητας 

   

3.  Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας.    
4. Η βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των 

επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την 
αναβάθµιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος. 

   

5.  Η ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση 
της Καινοτοµίας σε όλους τους κλάδους ως βασικού 
παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονοµίας και 
µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης. 

   

6.  Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µε την ενσωµάτωση και 
την συστηµατική  χρήση των τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τοµείς 
κοινωνικής και οικονοµικής δραστηριοποίησης 

   

7.  Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και 
των επιχειρήσεων. 

   

8.  ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση.    
9.  Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης.    
10.  Θεµελίωση ενός αποδοτικού και οικονοµικά βιώσιµου 

συστήµατος Υγείας που θα προσφέρει  ποιοτικές και 
εξατοµικευµένες υπηρεσίες στους πολίτες και θα εστιάζει 
στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών πρόληψης και 
φροντίδας 

   

11.  Η ανάδειξη του οικονοµικού, κοινωνικού και 
αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεµάτων ισότητας των 
φύλων, µε την άµεση σύνδεσή τους µε τις κυρίαρχες 
εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη-
απασχόληση-κοινωνική συνοχή) 

   

12.  Η βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων πολιτικών και η 
αποτελεσµατική εφαρµογή τους για την διευκόλυνση της 
επιχειρηµατικής δράσης και την αναβάθµιση της 
ποιότητας ζωής των πολιτών 

   

13. Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών 
υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος 
µεταφορών της χώρας 

   

14.  Ο ασφαλής ενεργειακός εφοδιασµός της χώρας µε 
γνώµονα την αειφορία 

   

15.  Η αειφορος διαχείριση του Περιβάλλοντος    
16.  Η άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής    
17.  Ανάδειξη του Πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της 

οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας 
   

Σηµείωση 1 -  ∆εν περιλαµβάνεται αναφορά στον Άξονα Προτεραιότητας IV- Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής, δεδοµένου 
ότι έχει οριζόντιο υποστηρικτικό ρόλο για όλο το εύρος των στόχων του ΕΠ. 

Σηµείωση 2 - : Εεκτιµώµενη άµεση και σηµαντική συµβολή - συνέργεια,  ( ): εκτιµώµενη έµµεση συµβολή 

Επιπρόσθετα, το ΕΠ ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013 συνεισφέρει στους κάτωθι 

δείκτες του ΕΣΠΑ (βλ. πίνακα 11) που αποτελούν και δείκτες του ΕΠ. Στον παρακάτω 

πίνακα συστηµατοποιείται η παρουσίαση της συνεισφοράς των Αξόνων Προτεραιότητας και 

των Ειδικών Στόχων του ΕΠ στους ∆είκτες ΕΣΠΑ. 
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Πίνακας 11: ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΣΠΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ  Ε.Π. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013 

∆ΕΙΚΤΕΣ  ΕΣΠΑ ΠΗΓΗ /ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

2013 

AΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ Ε.Π. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-

2013 ΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ 
ΣΤΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΣΠΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ποσοστιαία 
αύξηση ετήσιου 
µέσου όρου 
συµµετοχών 
δηµοσίων 
υπαλλήλων σε 
προγράµµατα 
συνεχιζόµενης 
επιµόρφωσης 

ΥΠΕΣ∆∆Α/ 
2006 

23.571 126% 
Άξονας Προτεραιότητας 2, 

Ειδικός Στόχος 2.2 

 

Συνεισφέρει στο δείκτη του ΕΣΠΑ. Η αλλαγή της τιµής στόχου στο 

δείκτη «µέσος ετήσιος αριθµός δηµοσίων υπαλλήλων που 

συµµετέχουν σε προγράµµατα συνεχιζόµενης κατάρτισης στο ΕΠ 

(25.000) έχει επέλθει ως συνέπεια δύο παραγόντων: 

1. Κατά την περίοδο έγκρισης του ΕΣΠΑ, στο ΕΠ «Βελτίωση της 

∆ιοικητικής ικανότητας της δηµόσιας διοίκησης», στη συνέχεια 

µετονοµαζόµενο σε «∆ιοικητική µεταρρύθµιση», για τον Άξονα 

«Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού» είχαν προβλεφθεί πόροι 

ύψους 278.271.100 €, ενώ σήµερα, κατόπιν τροποποιήσεων, 

στο συγκεκριµένο άξονα οι πόροι ανέρχονται σε 

213.271.001€. Η µείωση αυτή αντιστοιχεί στο 23,4% των 

πόρων του άξονα της περιόδου έγκρισης του ΕΣΠΑ. 

Ειδικότερα, ο προβλεπόµενος προϋπολογισµός των δράσεων 

κατάρτισης από 186,5 Μ€43 στην αρχική έκδοση του ΕΠ έχει 

µειωθεί σε 140 Μ€44 στη σηµερινή έκδοση του ΕΠ (µείωση 

24,3%). 

2. Το µέσο κόστος ανά καταρτιζόµενο από 500 € στην αρχική 

έκδοση του ΕΠ έχει αυξηθεί κατά 60%, διατηρώντας σταθερό 

το µέσο ωριαίο κόστος. Η αύξηση αυτή έχει προέλθει 

αποκλειστικά από την ισοδύναµη ποσοστιαία αύξηση (60%) 

                                                 
43 Τα ποσό προκύπτει µε βάση το µέσο κόστος (500 €) ανά καταρτιζόµενο επί 373.000 καταρτιζόµενους. 

44 Τα ποσό προκύπτει µε βάση το προβλεπόµενο µέσο κόστος (800 €) ανά καταρτιζόµενο επί 175.000 καταρτιζόµενους. 
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των προβλεπόµενων ωρών κατάρτισης ανά σεµινάριο (από 45 

σε 72), στο πλαίσιο της προγραµµατιζόµενης προσπάθειας 

αναβάθµισης των προγραµµάτων κατάρτισης. 

Παρ’ όλα, µε το νέο θεσµικό πλαίσιο (Ν. 3335/2005, ΦΕΚ Α’ 

138), µε το οποίο επικυρώνεται η προγραµµατική συµφωνία 

µεταξύ ΥΠΣΕΣ∆∆Α, ΕΚ∆∆Α και Α∆Ε∆Υ για ένα σύγχρονο και 

αποτελεσµατικό σύστηµα ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού 

στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, προβλέπεται η διάθεση εθνικών πόρων 

για τη διαρκή επιµόρφωση των δηµοσίων υπαλλήλων, και 

αναµένεται έτσι να ισοσκελισθεί η διαφορά και να επιτευχθεί ο 

στόχος συνολικά. 

 
Ποσοστό 
δηµοσίων 
υπαλλήλων µε 
πιστοποιηµένη 
κατοχή βασικών 
δεξιοτήτων ΤΠΕ 

ΥΠΕΣ∆∆Α/ 
2006 

350.000 50% 
Άξονας Προτεραιότητας 2 

Ειδικός Στόχος 2.2 
Υποστηρίζεται από αντίστοιχο δείκτη του Ε.Π. Προβλέπεται η 

επίτευξη του δείκτη ως το 2013. 

Αριθµός δηµοσίων 
φορέων και 
οριζόντιων 
λειτουργιών όπου 
εφαρµόζεται 
οργανωτικός και 
λειτουργικός 
ανασχεδιασµός και 
διοικητική 
ανασυγκρότηση 

ΥΠΕΣ∆∆Α - 30 
Άξονας Προτεραιότητας 1, 

Ειδικός Στόχος 1.1 
Υποστηρίζεται από αντίστοιχο δείκτη του Ε.Π. Προβλέπεται η 

επίτευξη του δείκτη ως το 2013. 

Ποσοστό 
ενσωµάτωσης των 
Κοινοτικών 
Οδηγιών στο 
Εθνικό ∆ίκαιο   

Γενική 
Γραµµατεία 
Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής/ 

2006 

97,9% 99,5% 
Άξονας Προτεραιότητας 1, 

Ειδικός Στόχος 1.3 
Υποστηρίζεται από αντίστοιχο δείκτη του Ε.Π. Προβλέπεται η 

επίτευξη του δείκτη ως το 2013. 

Ποσοστό γυναικών 
που 
καταλαµβάνουν 
υψηλές θέσεις 
(∆ιευθυντής, 
Γενικός 
∆ιευθυντής) στο 

ΥΠΕΣ∆∆Α/ 
2006 

43% 46% 
Άξονας Προτεραιότητας 3, 

Ειδικός Στόχος 3.2 
Υποστηρίζεται από αντίστοιχο δείκτη του Ε.Π. Προβλέπεται η 

επίτευξη του δείκτη ως το 2013. 
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∆ηµόσιο 
Ποσοστό µείωσης 
του διοικητικού 
κόστους 
επιβάρυνσης των 
επιχειρήσεων που 
προέρχεται από 
την υποχρέωση 
συµµόρφωσής 
τους µε το θεσµικό 
πλαίσιο  

ΥΠΕΣ∆∆Α - 25% 
Άξονας Προτεραιότητας 1, 

Ειδικός Στόχος 1.4 
Υποστηρίζεται από αντίστοιχο δείκτη του Ε.Π. Προβλέπεται η 

επίτευξη του δείκτη ως το 2013. 
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2.2.2 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Σε ότι αφορά τις Ευρωπαϊκές προτεραιότητες, υπάρχει πλήρης ανταπόκριση των 

προτεραιοτήτων του ΕΠ µε τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για την πολιτική 

Συνοχής και τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την 

Απασχόληση, καθώς και για τις κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, όπως 

φαίνεται από τους αντίστοιχους Πίνακες που ακολουθούν:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12: Ανταπόκριση των προτεραιοτήτων του ΕΠ µε τις Στρατηγικές 
Κατευθυντήριες Γραµµές για την πολιτική Συνοχής και Ολοκληρωµένες 

Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 

 Άξονες προτεραιότητας 

 

Άξονες ΙΑ, ΙΒ, ΙΓ 
Αναβάθµιση των 
δηµοσίων πολιτικών, 
εκσυγχρονισµός του 
ρυθµιστικού πλαισίου 
και των δοµών της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

 

Άξονες ΙΙΑ, ΙΙΒ, ΙΙΓ 
Ανάπτυξη του 
ανθρώπινου 
δυναµικού της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
 

Άξονες ΙΙΙΑ, ΙΙΙ8, ΙΙΙΓ 
Ενδυνάµωση των 

πολιτικών ισότητας σε 
όλο το εύρος της 
δηµόσιας δράσης 

 

Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για την πολιτική Συνοχής 

Κατευθυντήρια Γραµµή: Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτοµίας µε στόχο την ανάπτυξη 

1.2.3.  Προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας για 
όλους 

   

1.2.4. Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση    

Κατευθυντήρια Γραµµή: Περισσότερεσς και καλύτερες θέσεις εργασίας 

1.3.3. Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο 
κεφάλαιο µέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και 
των δεξιοτήτων 

   

Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 

Μικροοικονοµικές Κατευθυντήριες Γραµµές 

ΟΚΓ 9. ∆ιευκόλυνση της διάδοσης και της 
πραγµατικής χρήσης των ΤΠΕ για την οικοδόµηση 
µιας Κοινωνίας της Πληροφορίας χωρίς αποκλεισµούς 

( ) ( ) ( ) 

ΟΚΓ 11. Ενθάρρυνση της βιώσιµης χρήσης των πόρων 
και ενίσχυσητων συνεργειών µεταξύ της προστασίας 
του περιβάλλοντος και ανάπτυξης 

( )   

ΟΚΓ 12. Ανάπτυξη σε έκταση και σε βάθος της 
εσωτερικής αγοράς 

   

ΟΚΓ 13. Εξασφάλιση ανοικτών και ανταγωνιστικών 
αγορών εντός και εκτός Ευρώπης και προσκόµιση 
οφελών από την παγκοσµιοποίηση 

   

ΟΚΓ 14. ∆ηµιουργία ελκυστικότερου επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος και ενθάρρυνση της ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας µέσω της βελτίωσης των κανονιστικών 
ρυθµίσεων 

   

ΟΚΓ 15.Προώθηση µιας περισσότερο επιχειρηµατικής 
νοοτροπίας και δηµιουργία περιβάλλοντος που να 
στρίζει τις µικροµεσαίες επιχειρήσεισ 

( )  ( ) 

Κατευθυντήριες Γραµµές των πολιτικών Απασχόλησης 

2. Βελτίωση της ικανότητας προσαρµογής εργαζοµένων και επιχειρήσεων 

ΟΚΓ 23. Αύξηση και βελτίωση των επενδύσεων σε 
ανθρώπινο κεφάλαιο 

   

ΟΚΓ 24. Προσαρµογή των συστηµάτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης στις νέες απαιτήσεις ως πρός τις 
δεξιότητες 

  ( ) 

Σηµείωση 1 -  ∆εν περιλαµβάνεται αναφορά στον Άξονα Προτεραιότητας IV- Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής, δεδοµένου 
ότι έχει οριζόντιο υποστηρικτικό ρόλο για όλο το εύρος των στόχων του ΕΠ. 

Σηµείωση 2 - : Εεκτιµώµενη άµεση και σηµαντική συµβολή - συνέργεια,  ( ): εκτιµώµενη έµµεση συµβολή   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13: Ανταπόκριση των προτεραιοτήτων του ΕΠ µε τις κατευθύνσεις του  
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου 

 Άξονες προτεραιότητας 

Κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταµείου για την πολιτική 
βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας 
στο πλαίσιo των διαρθρωτικών ταµείων 

για την περίοδο 2007-2013 

Άξονες ΙΑ, ΙΒ, ΙΓ 
Αναβάθµιση των δηµοσίων 
πολιτικών, εκσυγχρονισµός 
του ρυθµιστικού πλαισίου 
και των δοµών της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης 

 

Άξονες ΙΙΑ, ΙΙΒ, ΙΙΓ 
Ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναµικού της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης 
 

Άξονες ΙΙΙΑ, ΙΙΙ8, ΙΙΙΓ 
Ενδυνάµωση των πολιτικών 
ισότητας σε όλο το εύρος 
της δηµόσιας δράσης 

 

Αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα    
Ανταπόκριση    

Ισονοµία και ενσωµάτωση    
Συναίνεση    
Συµµετοχή    
∆ιαφάνεια    
Λογοδοσία    

Εφαρµογή του Νόµου    
Σηµείωση 1 -  ∆εν περιλαµβάνεται αναφορά στον Άξονα Προτεραιότητας IV- Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής, δεδοµένου ότι έχει 
οριζόντιο υποστηρικτικό ρόλο για όλο το εύρος των στόχων του ΕΠ. 

Σηµείωση 2 - : Εεκτιµώµενη άµεση και σηµαντική συµβολή - συνέργεια,  ( ): εκτιµώµενη έµµεση συµβολή   

 

 
Ως αναλύθηκε στο 1.1.2.2., τα πέντε (5) κριτήρια καλής διακυβέρνησης που χρησιµοποιεί 

η ∆ιεθνής Τράπεζα για τις τακτικές συγκρίσεις που πραγµατοποιεί σε παγκόσµια κλίµακα, 

είναι: 

• Αποτελεσµατικότητα διακυβέρνησης (Government effectiveness). 

• Συµµετοχή και λογοδοσία (Voice and accountability). 

• Ποιότητα ρυθµίσεων (Regulatory quality). 

• Εφαρµογή της νοµιµότητας (Rule of law). 

• Έλεγχος της διαφθοράς (Control of corruption). 

Στο Παράρτηµα 2.1. παρουσιάζεται η συγκριτική θέση της Ελλάδας µεταξύ των χωρών της 

Ε.Ε. 

Ως προκύπτει από την ανάλυση της αναπτυξιακής στρατηγικής (βλ. ενότητα 2.1.), οι τρεις 

(3) από τους τέσσερις (4) ειδικούς στόχους του συστηµικού Άξονα Προτεραιότητας ΙΑ, ΙΒ 

και ΙΓ-Αναβάθµιση των δηµοσίων πολιτικών, εκσυγχρονισµός του ρυθµιστικού πλαισίου 

και των δοµών της δηµόσιας διοίκησης (δηλ. Ε.Σ.1-Ενδυνάµωση των µηχανισµών 

σχεδιασµού και εφαρµογής των δηµόσιων πολιτικών, Ε.Σ.2-Προώθηση των αρχών της 

διαφάνειας και της λογοδοσίας, Ε.Σ.3-Βελτίωση της ποιότητας των νοµοθετικών και 

κανονιστικών ρυθµίσεων), αντιστοιχούν στα ως άνω πέντε (5) κριτήρια της ∆ιεθνούς 

Τράπεζας, και στις Κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου για την πολιτική 

βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας στο πλαίσιo των διαρθρωτικών ταµείων για την περίοδο 

2007-2013.    

Σε αυτό το πλαίσιο, η δέουσα υλοποίηση του Ε.Π. αναµένεται να συµβάλλει στην 

διαχρονική βελτίωση της θέσης της χώρας σε διεθνές επίπεδο. 
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2.3 ΠΙΝΑΚΑΣ 14: Ενδεικτική κατανοµή ανά κατηγορία παρέµβασης – 
earmarking 

 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ 2 ΣΥΝΟΛΟ 

13 
Υπηρεσίες και εφαρµογές για τον πολίτη 
(ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 
ηλεκτρονική µάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, κ.λ.π) 

24.723.781 
 

776.219 
 

25.500.000 
 

14 
Υπηρεσίες και εφαρµογές για τις ΜΜΕ 
(ηλεκτρονικό εµπόριο, εκπαίδευση και κατάρτιση, 
δικτύωση, κ.λ.π) 

24.723.781 
 

776.219 
 
 

25.500.000 
 

70 

Ειδικές δράσεις για την αύξηση της συµµετοχής 
των µεταναστών στην απασχόληση και, συνεπώς, 
για την ενίσχυση της κοινωνικής τους 
ενσωµάτωσης. 

8.241.260 
 

258.740 
 
 

8.500.000 
 

71 

Τρόποι για την ενσωµάτωση και την επανένταξη 
στην αγορά εργασίας µειονεκτούντων ατόµων, 
καταπολέµηση των διακρίσεων κατά την πρόσβαση 
και την πρόοδο στην αγορά εργασίας και 
προαγωγή της αποδοχής της ποικιλίας στο χώρο 
εργασίας. 

8.241.260 
 

258.740 
 

8.500.000 
 

63 
Σχεδιασµός και προώθηση καινοτόµων και 
περισσότερο παραγωγικών τρόπων οργάνωσης της 
εργασίας 

123.640.389 
 
 

5.228.702 
 

128.869.091 
 

69 

Μέτρα για την βελτίωση της προσβασιµότητας 
στην εργασία και την ενδυνάµωση της βιώσιµης 
εργασιακής συµµετοχής και εξέλιξης της γυναίκας, 
ώστε να µειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην αγορά 
εργασίας, και να εναρµονισθεί η εργασιακή µε την 
ιδιωτική ζωή, όπως οι διευκολύνσεις παροχής 
υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και φροντίδας 
εξαρτηµένων προσώπων. 

50.114.936 
 
 

1.689.500 
 
 

51.804.436 
 

72 

Σχεδιασµός, εισαγωγή και εφαρµογή 
µεταρρυθµίσεων στα συστήµατα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης προκειµένου να αυξηθεί η 
απασχολησιµότητα, να βελτιωθεί η συνάφεια της 
υποχρεωτικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης/ 
κατάρτισης προς την αγορά εργασίας, και να 
προσαρµοστούν οι δεξιότητες του εκπαιδευµένου 
προσωπικού σε µία καινοτόµο αντίληψη και σε µια 
οικονοµία βασισµένη στην κοινωνία της γνώσης. 

55.026.054 
 

1.069.130 
 

56.095.184 
 

73 

Μέτρα για την αύξηση της δια βίου συµµετοχής 
στην εκπαίδευση και την κατάρτιση συµπεριλαµβά-
νοντας δράσεις για µείωση της προώρης εγκατά-
λειψης από το σχολείο, του διαχωρισµού στα γνω-
στικά αντικείµενα µε διακρίσεις φύλου, και για 
διεύρυνση της πρόσβασης στα αντικείµενα και 
στην ποιότητα της υποχρεωτικής/επαγγελµατικής 
και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και κατάρτισης 

114.284.881 
 

2.220.500 
 

116.505.381 
 

81 

Μηχανισµοί για την βελτίωση των καλών πρακτι-
κών και του προγραµµατικού σχεδιασµού, παρακο-
λούθηση και αξιολόγηση σε εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο, δηµιουργία ετοιµότητας στην 
εφαρµογή πολιτικών και προγραµµάτων 

61.046.370 
 

2.479.538 
 

63.525.908 
 

85 
Προετοιµασία, εφαρµογή παρακολούθηση και 
επιθεώρηση 

16.647.345 
 

522.655 
 

17.170.000 
 

86 
Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και 
επικοινωνία 

2.937.767 
 

92.233 
 

3.030.000 
 

  ΣΥΝΟΛΟ 
489.627.824 

 
15.372.176 

 
505.000.000 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15:  ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ –  
∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ Σύνολο 

1 Μη επιστρεπτέα ενίσχυση 505.000.000 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 16:  ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΩΝ∆ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ –  
Ε∆ΑΦΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ Ε∆ΑΦΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ Σύνολο 

0 ΄Ανευ αντικειµένου 505.000.000 
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2.4 Σύνοψη των πορισµάτων της εκ των προτέρων αξιολόγησης 

2.4.1 ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SWOT 

2.4.1.1 Αξιολόγηση της επάρκειας της κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης του ΕΠ 

Για την αξιολόγηση της επάρκειας της κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης που περιέχεται στο 

προγραµµατικό κείµενο του ΕΠ, η εκ των προτέρων αξιολόγηση έλαβε υπόψη τις 

απαιτήσεις σχεδιασµού των ΕΠ, όπως αυτές προβλέπονται στα σχετικά Εθνικά και 

Κοινοτικά έγγραφα αναφοράς για την κατάρτιση των ΕΠ της περιόδου 2007-13. Με βάση 

τις απαιτήσεις αυτές, η κοινωνικοοικονοµική ανάλυση που περιλαµβάνεται στο ΕΠ 

αξιολογείται µε υψηλό βαθµό επάρκειας και τεκµηρίωσης. Ειδικότερα: 

• Η ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης έχει γίνει µε γνώµονα τους στόχους της ΕΕ 

(EU objectives driven analysis), δηλαδή περιλαµβάνει περιγραφή της κατάστασης του 

τοµέα σε σχέση µε το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ) 2005-08, την 

στρατηγική της Λισσαβόνας, τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για την πολιτική 

της Συνοχής και τις κατευθύνσεις του ΕΚΤ για την βελτίωση της διοικητικής ικανότητας 

στο πλαίσιο των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων για την προγραµµατική περίοδο 2007-13.  

• Η υφιστάµενη κατάσταση του τοµέα κατά την έναρξη της νέας προγραµµατικής 

περιόδου ποσοτικοποιείται µε έναν αριθµό διαρθρωτικών δεικτών, µε την αξιοποίηση 

στατιστικών δεδοµένων της Παγκόσµιας Τράπεζας (World Bank, 2005, Governance 

indicators) που παρέχουν τη δυνατότητα συγκριτικής ανάλυσης για την ποιότητα της 

διακυβέρνησης µε τις λοιπές χώρες της ΕΕ, την ανάλυση δεικτών µε διεθνείς συγκρίσεις 

για την έκταση της διαφθοράς (Transparency International, 2005, Transparency 

International Global Corruption Barometer), διαθέσιµες θεµατικές έρευνες για το 

ανθρώπινο δυναµικό της δηµόσιας διοίκησης, καθώς και σχετική αδηµοσίευτη έρευνα 

στο πλαίσιο της λειτουργίας του θεσµού του Συνηγόρου του Πολίτη. 

• Πέραν της ποσοτικοποιηµένης αναφοράς που αποδίδει τη συγκριτική κατάσταση της 
Ελληνικής δηµόσιας διοίκησης µε βάση τους διαθέσιµους ποσοτικούς δείκτες, στο ΕΠ 

εµπεριέχεται και εκτενής ποιοτική ανάλυση των αδυναµιών της χώρας στον τοµέα της 

ανοικτής, συµµετοχικής, αποτελεσµατικής και αποδοτικής δηµόσιας διοίκησης, 

επικεντρώνοντας στις βασικές παραµέτρους της διοικητικής ικανότητας και του 

συστήµατος καλής διακυβέρνησης, µε ολοκληρωµένη και περιεκτική αναφορά στις 

διαπιστούµενες αδυναµίες και τις δοµικές δυσλειτουργίες της δηµόσιας διοίκησης που 

τις δηµιουργούν, τα αρνητικά αποτελέσµατα και τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί 

ή καταβάλλονται για την αντιµετώπισή τους, καθώς και τα στρατηγικά ζητήµατα που 

τίθενται προς αντιµετώπιση από το νέο ΕΠ. 

• Στην περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης του ΕΠ, έχει περιληφθεί συνοπτική και 

επαρκής αποτίµηση των επιτευγµάτων της προγραµµατικής περιόδου 2000-06, η οποία 

καθιστά δυνατό τον εντοπισµό των κύριων επιτευγµάτων, αλλά και των βασικών 

αναγκών που εξακολουθούν να υφίστανται και που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον 

σχεδιασµό του νέου ΕΠ.   
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• Στο ΕΠ περιλαµβάνεται επίσης συνοπτική αναφορά στην περιφερειακή διάσταση της 

υφιστάµενης κατάστασης, το εύρος αναφοράς της οποίας αιτιολογείται µε βάση το 

γεγονός ότι τόσο τα χαρακτηριστικά της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που παρουσιάζονται στην 

ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης όσο και οι σχεδιαζόµενες παρεµβάσεις του ΕΠ 

αφορούν στο σύνολο της χώρας και µε δεδοµένο ότι οι διαπιστούµενες περιφερειακές 

και τοπικές διαφοροποιήσεις και ανισότητες είναι πολύ περιορισµένες λόγω της ενιαίας 

οργάνωσης του κράτους. Η οριζόντια αυτή προσέγγιση είναι ορθή σε έναν τοµέα που 

παρουσιάζει ακόµα βασικές αδυναµίες και ιδίως σε ένα ΕΠ που συγχρηµατοδοτείται 

αποκλειστικά από το ΕΚΤ, όπου εκτιµάται ότι η περιφερειακή διαφοροποίηση των 

αναγκών είναι µικρότερη απ’ ότι στις αντίστοιχες παρεµβάσεις που θα 

χρηµατοδοτηθούν από ΕΠ του ΕΤΠΑ.  Περιφερειακές ανισότητες όµως υπάρχουν και 

στα πεδία αναφοράς του ΕΚΤ, και το ΕΠ, που όντως περιλαµβάνει σηµαντικές δράσεις 

που κατευθύνονται προς τη µείωσή τους, δεν µπορεί παρά να κερδίσει αν η διάσταση 

αυτή και οι εν λόγω παρεµβάσεις αναδειχθούν ευκρινέστερα στο προγραµµατικό 

κείµενο του ΕΠ. 

• Η κοινωνικοοικονοµική ανάλυση περιλαµβάνει επαρκή αναφορά σε θέµατα ισότητας 

των φύλων, καθότι το ΕΠ περιλαµβάνει ειδικό Άξονα Προτεραιότητας για το ζήτηµα 

αυτό. Σε ότι αφορά στον τοµέα του περιβάλλοντος, για το ΕΠ δεν απαιτείται µεν 

Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση, γίνεται όµως αναφορά στην στήριξη του στόχου 

της αειφορίας µέσω των δράσεων ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης, οι φορείς της οποίας, στο επίπεδο της κεντρικής κυβέρνησης αλλά και στα 

επίπεδα της περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, ασκούν ρυθµιστικές 

αρµοδιότητες και αρµοδιότητες διαµόρφωσης και εφαρµογής πολιτικών, οι οποίες 

άµεσα ή έµµεσα συµβάλλουν στον στόχο της αειφόρου ανάπτυξης και της προστασίας 

του περιβάλλοντος. 

2.4.1.2   Αξιολόγηση της επάρκειας της ανάλυσης SWOT 

Όπως και η ανάλυση της κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης πάνω στην οποία εδράζεται, η 

ανάλυση SWOT του τοµέα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που περιλαµβάνεται στο ΕΠ ως ένα 

εργαλείο οργάνωσης και συνοπτικής καταγραφής των συµπερασµάτων που προέκυψαν 

από την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης, αξιολογείται µε ικανοποιητικό βαθµό 

επάρκειας και τεκµηρίωσης και µπορεί να αποτελέσει ουσιαστική βάση για την κατάρτιση 

του ΕΠ.  Ειδικότερα, η ανάλυση SWOT παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Είναι πλήρης και αναλυτική και καλύπτει σε ικανοποιητικό βαθµό τόσο τα υπάρχοντα 
πλεονεκτήµατα και τις αδυναµίες του τοµέα, όσο και τις ευκαιρίες και τις απειλές που 

διαγράφονται για την επόµενη προγραµµατική περίοδο 2007-13, όπως προκύπτουν από 

την περιγραφή της κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης.  Αποδίδει έτσι µε εύληπτο και 

ολοκληρωµένο τρόπο τα βασικά χαρακτηριστικά του τοµέα και υποστηρίζει την λήψη 

αποφάσεων για την διαµόρφωση της αναπτυξιακής στρατηγικής του ΕΠ.  

• Αν και δεν υπάρχει σαφώς καταγεγραµµένη ιεράρχηση ή προτεραιοποίηση των 

προσδιορισθεισών αναγκών (κάτι που αποτελεί χαρακτηριστικό όχι µόνο αυτού του ΕΠ 

αλλά και του συνόλου των ΕΠ, όπου παραµένουν ακόµα σηµαντικά ελλείµµατα να 
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καλυφθούν), η ανάλυση SWOT προσδιορίζει σαφώς τον βαθµό αναγκαιότητας κάλυψης 

των αναγκών  αυτών. 

• Αναδεικνύει πολιτικές, µέσα και εργαλεία για την αξιοποίηση των ισχυρών σηµείων / 
ευκαιριών και για την αντιµετώπιση των αδυναµιών / απειλών που εντοπίσθηκαν από 

την κοινωνικοοικονοµική ανάλυση, υποστηρίζοντας έτσι την υλοποίηση των στόχων  

του ΕΠ.  

• Προβάλει επιτυχείς πρακτικές (π.χ. ΚΕΠ) ως βάση εκκίνησης για την ανάληψη 

µελλοντικών δράσεων ή την ενίσχυση υφισταµένων, συµβάλλοντας στην αξιοποίηση   

της αποκτηθείσας εµπειρίας και τεχνογνωσίας. 

• Αναδεικνύει την χωρική διάσταση της κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης, είτε µέσω 

περιορισµένων ειδικών αναφορών σε συγκεκριµένες χωρικές ενότητες, είτε µέσω 

γενικότερων αναφορών στην ανάγκη για αποκέντρωση ή την ενίσχυση των ΤΠΕ, που 

θα µειώσουν το µειονέκτηµα της απόστασης ορεινών και νησιωτικών περιοχών από τις 

κεντρικές υπηρεσίες. 
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2.4.1.3   Συµπεράσµατα  

Από την αξιολόγηση της κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης και της ανάλυσης SWOT 

προκύπτουν, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα σηµεία ως σηµαντικά για την διαµόρφωση της 

στρατηγικής του ΕΠ όσο και για την µετέπειτα εφαρµογή του:  

• Η συγκριτική θέση της Ελλάδας σε ότι αφορά στη διοικητική ικανότητα της ∆ηµόσιας  

∆ιοίκησης και την καλή διακυβέρνηση, σε σχέση µε αυτήν των λοιπών κρατών µελών 

της ΕΕ, παρουσιάζεται ιδιαίτερα δυσµενής, µε σηµαντική επιβάρυνση στην σχέση 

κράτους πολίτη και σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας και 

στην επιχειρηµατικότητα.  

• Αδυναµίες παρατηρούνται και στους τρεις συντελεστές της διοικητικής ικανότητας της 
δηµόσιας διοίκησης: Τις δοµές, το νοµοθετικό πλαίσιο και το ανθρώπινο δυναµικό. Οι 

αδυναµίες αυτές θα πρέπει να µελετηθούν και να βελτιωθούν µε την υλοποίηση του ΕΠ 

της προγραµµατικής περιόδου 2007-13. ∆ιαπιστώθηκαν όµως και ισχυρά σηµεία που 

πρέπει να αναδειχθούν και να αξιοποιηθούν. 

• Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην αναβάθµιση των δοµών και συστηµάτων για 
την ενίσχυση των προσόντων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης, καθώς και στην αποφασιστική αντιµετώπιση απαρχαιωµένων αντιλήψεων, 

νοοτροπιών και πρακτικών σε όλο το εύρος και σε όλα τα επίπεδα της ∆ιοίκησης. 

Έµφαση επίσης θα πρέπει να δοθεί στη διάδοση και την αξιοποίηση σύγχρονων 

εργαλείων όπως οι ΤΠΕ για την ευρεία εφαρµογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που 

θα βελτιώσει σηµαντικά την ποιότητα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και θα συµβάλει στον 

εκσυγχρονισµό της. 

• Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει τέλος να δοθεί στην εξασφάλιση µόνιµης, τακτικής και 

λειτουργικής συνεργασίας και στην αξιοποίηση των συνεργειών του ΕΠ µε άλλα ΕΠ της 

περιόδου 2007-13, ιδίως το ΕΠ Ψηφιακής Σύγκλισης και τα ΠΕΠ, τα οποία 

περιλαµβάνουν συναφείς ή συµπληρωµατικές δράσεις χρηµατοδοτούµενες από το 

ΕΤΠΑ, έτσι ώστε να διασφαλισθεί ο απαραίτητος συντονισµός και χρονισµός των 

παρεµβάσεων, ο οποίος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να εξασφαλισθούν 

εκατέρωθεν τα αναµενόµενα θετικά και πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα.  

2.4.2   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΠ 

2.4.2.1 Αξιολόγηση του προγραµµατικού σχεδιασµού 

Τα βασικά συµπεράσµατα που προκύπτουν από την ανάλυση της εσωτερικής συνοχής και 

συνέπειας της στρατηγικής του ΕΠ ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-13 είναι τα εξής: 

• ∆ιαπιστώνεται υψηλή συνοχή του αναπτυξιακού οράµατος και των προτεραιοτήτων 
πολιτικής του ΕΠ µε τους Στρατηγικούς του Στόχους.  
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• Η ανάλυση καταδεικνύει ικανοποιητικό βαθµό ανταπόκρισης των Στρατηγικών Στόχων 

– αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του ΕΠ προς τις ανάγκες και δυνατότητες που έχουν 

προσδιοριστεί από την κοινωνικοοικονοµική ανάλυση.   

• Αναδεικνύεται σαφής, συνεπής και συνεχής διασύνδεση και διαβάθµιση της 

αναπτυξιακής στοχοθεσίας από το υψηλότερο (ΕΠ – Στρατηγικοί Στόχοι) ως το 

χαµηλότερο επίπεδο (Γενικοί Στόχοι – Άξονες Προτεραιότητας, Ειδικοί Στόχοι). 

• ∆ιαπιστώνεται ικανοποιητικός βαθµός συνάφειας των Γενικών Στόχων – Αξόνων 

Προτεραιότητας στην κατεύθυνση αξιοποίησης των ισχυρών σηµείων και των 

δυνατοτήτων του τοµέα, καθώς και στην κατεύθυνση άµβλυνσης των αδυναµιών / 

απειλών του, όπως προκύπτουν από την κοινωνικοοικονοµική ανάλυση και την 

ανάλυση SWOT. 

• ∆ιαπιστώνεται ικανοποιητικός βαθµός συνέργειας και συµπληρωµατικότητας των 

παρεµβάσεων, µε την πλειονότητα των Αξόνων Προτεραιότητας να παρουσιάζουν 

υψηλή συνέργεια µεταξύ τους. 

• Tο µείγµα πολιτικής που αποτυπώνεται στο ΕΠ προσεγγίζει µε έναν ισορροπηµένο 

τρόπο και µε ικανοποιητικούς ex ante διαφαινόµενους όρους αποτελεσµατικότητας, 

αποδοτικότητας και συνέργειας τους στόχους του ΕΠ, συνθήκες οι οποίες δεν φαίνεται 

ex ante να ικανοποιούνται πληρέστερα από κάποιο εναλλακτικό µείγµα πολιτικής.  Το 

ΕΠ δεν επικεντρώνει την προσπάθεια και τους πόρους του σε ορισµένους µόνο τοµείς ή 

επίπεδα της δηµόσιας διοίκησης, αλλά αποσκοπεί σε µια συνολική βελτίωση των 

πρακτικών και της αποτελεσµατικότητάς της σε όλα τα µέτωπα, προβλέποντας για τον 

σκοπό αυτόν µια σειρά οριζόντιων παρεµβάσεων. Οι ειδικότερες στοχεύσεις και 

προτεραιότητες του προγραµµατικού σχεδιασµού στην συνέχεια αναδεικνύονται µε 

επιλεγµένα «έργα σηµαίες» που σηµατοδοτούν τοµείς έµφασης ή άµεσης χρονικής 

προτεραιότητας, προσφέροντας έτσι και έναν τρόπο παρακολούθησης της προόδου που 

επιτυγχάνεται στα πρώτα κρίσιµα χρόνια εφαρµογής του ΕΠ, κάτι το ιδιαίτερα 

σηµαντικό µε δεδοµένη την έλλειψη πρότερης σχεδιαστικής και διαχειριστικής 

εµπειρίας.  

• Ιδιαίτερα σηµαντικά στοιχεία του µείγµατος πολιτικής του ΕΠ αποτελούν οι 

προβλεπόµενες ρυθµίσεις για το ανθρώπινο δυναµικό και την ισότητα των φύλων. Το 

ΕΠ περιλαµβάνει πρόβλεψη για την ανάπτυξη µιας συνολικής και συγκροτηµένης 

πολιτικής ανθρώπινου δυναµικού στην δηµόσια διοίκηση, µε την εφαρµογή ενός νέου 

πλαισίου διαχείρισης, αξιολόγησης και εργασιακής και µισθολογικής εξέλιξης των 

δηµοσίων υπαλλήλων, ενώ και οι προβλεπόµενες παρεµβάσεις για την εκπαίδευση και 

επιµόρφωσή τους τίθενται πλέον σε µια πιο ορθολογική βάση επαγγελµατικών 

περιγραµµάτων και επιχειρησιακά καταγεγραµµένης διάγνωσης των αναγκών. 

Παράλληλα, όπως ήδη προαναφέρθηκε, το ΕΠ περιλαµβάνει ειδικό Άξονα 

Προτεραιότητας µε στοχευµένες και εξειδικευµένες δράσεις που καλύπτουν όλες τις 

πτυχές (θεσµικές και επιχειρησιακές) ενδεδειγµένων παρεµβάσεων για την προώθηση 

της ισότητας των φύλων, την προώθηση της θέσης της γυναίκας στην Ελληνική 

οικονοµία και κοινωνία, την αντιµετώπιση φαινοµένων βίας κλπ. 
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• Σε ότι αφορά στην επάρκεια των πόρων, µε δεδοµένους τους περιορισµούς του 

γενικότερου χρηµατοδοτικού πλαισίου στο οποίο εντάσσεται το ΕΠ (συνολικοί πόροι για 

την Ελλάδα κατά την νέα προγραµµατική περίοδο και χρηµατοδοτικές κατανοµές του 

ΕΣΠΑ), εκτιµάται πως το ΕΠ ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-13 έχει όντως την 

δυνατότητα να επιφέρει σηµαντική βελτίωση στον τοµέα παρέµβασής του και να 

συµβάλλει αποτελεσµατικά στη συνολική προσπάθεια διοικητικής µεταρρύθµισης της 

χώρας, µε το δεδοµένο ύψος των πόρων που του έχουν κατανεµηθεί. 

 

2.4.2.2   Αξιολόγηση της επικινδυνότητας της στρατηγικής 

Η εµπειρία από την υλοποίηση ενός αριθµού σχετικών δράσεων (ιδίως δράσεων που 

αφορούν στην επιµόρφωση του ανθρώπινου δυναµικού και την προώθηση της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης) µε αυτές που εµπεριέχονται στο ΕΠ κατά την διάρκεια των 

δύο προηγούµενων προγραµµατικών περιόδων αποτελούν µερική εγγύηση για την επιτυχή 

υλοποίηση και την αποτελεσµατική αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων του ΕΠ, χρειάζεται 

όµως προσοχή στην αξιοποίηση των διδαγµάτων από την τρέχουσα προγραµµατική 

περίοδο και στην εξειδίκευση και την υλοποίηση των νέων δράσεων, ιδίως κατά τα πρώτα 

δύο χρόνια της προγραµµατικής περιόδου 2007-13. 

Το ΕΠ ενέχει σηµαντικό βαθµό επικινδυνότητας της στρατηγικής, που απορρέει  από την 

συνεχιζόµενη ύπαρξη βασικών αδυναµιών που διαπιστώθηκαν στην ανάλυση της 

κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης του τοµέα και στην ανάλυση SWOT (πολυδιάσπαση 

αρµοδιοτήτων, απαρχαιωµένες νοοτροπίες και πρακτικές, αδυναµίες στο σύστηµα 

διαχείρισης και αναβάθµισης του ανθρώπινου δυναµικού, ανεπαρκής αξιοποίηση των ΤΠΕ 

για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κλπ). Για την αντιµετώπιση αυτών 

των κινδύνων θα πρέπει να αναληφθούν δράσεις από τα πρώτα κιόλας στάδια εφαρµογής 

του ΕΠ, ενώ ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί και σε ορισµένους καθοριστικούς 

παράγοντες που έχουν επανειληµµένα καταγραφεί και ως διδάγµατα από την εµπειρία της 

προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου, όπως, ενδεικτικά: 

• Η ανάγκη για την εγκαθίδρυση αποτελεσµατικών µηχανισµών εφαρµογής και για τη 

µείωση, την επανεκτίµηση της καταλληλότητας και της διαχειριστικής ικανότητας και 

την πιστοποίηση των Τελικών ∆ικαιούχων, αλλά και αποφυγή του γιγαντισµού τους.  

• Η ανάγκη αποφυγής του κατακερµατισµού των διαθέσιµων πόρων σε µεγάλο αριθµό 

µικρών έργων και σε µεγάλο αριθµό Τελικών ∆ικαιούχων, καθώς και η ανάγκη, ιδίως 

στα δύο πρώτα χρόνια υλοποίησης του ΕΠ, για ρεαλιστική εκτίµηση της πραγµατικής 

τεχνικής και θεσµικής ωριµότητας των έργων.  

• Η εξ αρχής πλήρης προσαρµογή των Τελικών ∆ικαιούχων στις διαχειριστικές απαιτήσεις 

της νέας προγραµµατικής περιόδου, τόσο σε ότι αφορά την οικονοµική διαχείριση και 

έλεγχο, όσο και σε ότι αφορά στην παρακολούθηση του φυσικού αντικειµένου των 

έργων, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η έγκαιρη δροµολόγηση διορθωτικών 

παρεµβάσεων και να προλαµβάνονται ή να ελαχιστοποιούνται οι ενδεχόµενες αστοχίες.  
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• Η εξασφάλιση του µέγιστου βαθµού διαφάνειας, συναίνεσης και συνεργασίας σε όλο το 

εύρος και τα επίπεδα της διοίκησης για την απρόσκοπτη και οριζόντια εφαρµογή των 

παρεµβάσεων. 

• Η εκµετάλλευση σύγχρονων µέσων, εργαλείων και µεθοδολογιών σχεδιασµού και 

εφαρµογής των παρεµβάσεων και η εξασφάλιση µόνιµης και λειτουργικής συνεργασίας 

και συνεργειών µε τα άλλα σχετικά τοµεακά ΕΠ και τα ΠΕΠ. 

2.4.3   ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Αναφορικά µε το βαθµό συνάφειας του ΕΠ µε τις Εθνικές και Κοινοτικές πολιτικές, η εκ 

των προτέρων αξιολόγηση του προγραµµατικού σχεδιασµού ανέδειξε τα ακόλουθα: 

• Το ΕΠ συνάδει σε πολύ ικανοποιητικό βαθµό τόσο µε τους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ 

2007-13, όσο και τις Θεµατικές Προτεραιότητες και τις επιµέρους αναφορές στον τοµέα 

της δηµόσιας διοίκησης του ΕΠΜ 2005-08, γεγονός που υπογραµµίζει την απόλυτη 

ευθυγράµµιση του προγραµµατικού σχεδιασµού του ΕΠ µε την γενικότερη εθνική 

αναπτυξιακή στρατηγική για την προγραµµατική περίοδο 2007-13. 

• Το ΕΠ εµφανίζει επίσης συνάφεια µε 3 από τους 4 Στόχους του ΕΣ∆ΕΝ 2006-08, 

γεγονός που καταδεικνύει ότι ο προγραµµατικός σχεδιασµός συµβάλλει ουσιαστικά 

ώστε η εξέλιξη των πολιτικών στον τοµέα του εκσυγχρονισµού των δοµών και των 

διαδικασιών της δηµόσιας διοίκησης να περιλαµβάνουν ως αναπόσπαστο στοιχείο την 

αποφυγή και την διαχείριση του κοινωνικού αποκλεισµού.  

• Το ΕΠ εµφανίζει ικανοποιητικό βαθµό συνάφειας µε όλους τους Στόχους του ΕΚΤ που 

αφορούν στους Στόχους «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και 

απασχόληση», ιδίως δε αυτού που αφορά στην ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των 

δηµοσίων διοικήσεων, που αποτελεί το κατ’ εξοχήν πεδίο αναφοράς του. 

• Το ΕΠ επίσης συνάδει σε ικανοποιητικό βαθµό µε το σύνολο των σχετικών µε τον τοµέα 

της δηµόσιας διοίκησης Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραµµών για την 

Συνοχή (εξαιρουµένων δηλαδή µόνο αυτών που δεν εµπίπτουν στο πεδίο αναφοράς 

του), καθώς και µε το σύνολο των σχετικών µε τον τοµέα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

Ολοκληρωµένων Κατευθυντήριων Γραµµών για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση.  

Ιδιαίτερα ισχυρή συνάφεια εµφανίζει το ΕΠ µε την οριζόντια Κοινοτική πολιτική για την 

προώθηση της ισότητας των φύλων, περιλαµβάνοντας για πρώτη φορά σε Ελληνικό ΕΠ 

ειδικό Άξονα Προτεραιότητας, µε µεγάλο εύρος δράσεων για την υποστήριξη αυτής της 

πολιτικής.      

Από τις ως άνω διαπιστώσεις (υψηλός βαθµός συνάφειας µε Στόχους ΕΚΤ, ΣΚΓΣ και 

ΟΚΓΑΑ) υπογραµµίζεται η απόλυτη ευθυγράµµιση του προγραµµατικού σχεδιασµού του 

ΕΠ µε τις οριζόντιες Κοινοτικές πολιτικές και προτεραιότητες για την νέα προγραµµατική 

περίοδο.  
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Η αξιολόγηση των αναµενόµενων αποτελεσµάτων και επιπτώσεων από την υλοποίηση του 

ΕΠ ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-13, ανέδειξε ότι, εφόσον οι παρεµβάσεις του ΕΠ 

υλοποιηθούν όπως έχουν σχεδιαστεί και µε τον απαιτούµενο βαθµό προγραµµατικού και 

χρονικού συντονισµού µε άλλα συναφή ή/και συµπληρωµατικά ΕΠ της επόµενης 

προγραµµατικής περιόδου (ιδίως το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση και τα ΠΕΠ) µπορούν βάσιµα 

και βιώσιµα να οδηγήσουν στην επίτευξη των πολύ σηµαντικών ποιοτικών στόχων της 

αναπτυξιακής στρατηγικής και ειδικότερα στα ακόλουθα αποτελέσµατα: 

• Εκσυγχρονισµό και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

• Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων και µείωση 
του κόστους συναλλαγής µε τις δηµόσιες υπηρεσίες. 

• Ενίσχυση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και των επενδύσεων µέσω της βελτίωσης 

της αξιοπιστίας του κράτους 

• Προώθηση της ισότητας και της ισονοµίας – Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης 

ειδικών οµάδων του  πληθυσµού. 

• Πολλαπλασιαστικά οφέλη από την συνέργεια µε άλλα ΕΠ 

 

Επιπρόσθετα, η αξιολόγηση του πλέγµατος ποσοτικών στόχων και δεικτών του ΕΠ 

ανέδειξε τα ακόλουθα συµπεράσµατα: 

• Το ΕΠ ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-13 εµπεριέχει πλέγµα ποσοτικών στόχων και 

δεικτών (εκροών και αποτελεσµάτων) που χαρακτηρίζονται από επάρκεια, πληρότητα 

και εννοιολογική καταλληλότητα για να αποτυπώσουν αντιπροσωπευτικά το 

περιεχόµενο του ΕΠ. 

• Οι δείκτες καλύπτουν δράσεις που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75 % της δηµόσιας 

δαπάνης του ΕΠ, ποσοστό επαρκές για το συγκεκριµένο ΕΠ, µε δεδοµένο α) ότι αυτή 

είναι η πρώτη φορά που σχεδιάζεται αυτοτελές ΕΠ µε αντικείµενο τη βελτίωση της 

δηµόσιας διοίκησης και, συνεπώς, για την πολύ µεγάλη πλειονότητα των παρεµβάσεών 

του δεν υπάρχει προηγούµενη εµπειρία αντίστοιχων δράσεων από προηγούµενες 

προγραµµατικές περιόδους, ώστε να βοηθήσει στην ex ante ποσοτικοποίηση στόχων, β) 

ότι το ΕΠ, εκτός των µεγάλων παρεµβάσεων που έχουν ποσοτικοποιηθεί, περιλαµβάνει 

επίσης και µια σειρά από ανοµοιογενείς, σε όρους µεγέθους και περιεχοµένου, 

παρεµβάσεις οι οποίες, παρά την δυνητική σηµαντικότητά τους, δεν προσφέρονται 

όµως για αξιόπιστη ex ante ποσοτικοποίηση, γ) ότι το ΕΠ περιλαµβάνει επίσης µια σειρά 

από παρεµβάσεις η υλοποίηση των οποίων προϋποθέτει ενδελεχή µελέτη της 

υφιστάµενης λειτουργικής κατάστασης τοµέων και φορέων της δηµόσιας διοίκησης και 

των τρόπων βελτίωσής της, µε αποτέλεσµα οι παρεµβάσεις αυτές επίσης να µην 

προσφέρονται για ex ante ποσοτικοποίηση και δ) ότι, όπως προαναφέρθηκε, οι ήδη 

διαµορφωµένοι δείκτες αποτυπώνουν το περιεχόµενο τόσο του ΕΠ συνολικά όσο και 

αυτό καθενός εκ των επιµέρους ΑΠ µε αντιπροσωπευτικό και ισορροπηµένο τρόπο, έτσι 
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ώστε να προσφέρουν ικανή ποσοτική βάση, µε σαφείς και µετρήσιµους 

ποσοτικοποιηµένους στόχους, για την παρακολούθηση και την αξιολόγησή του. 

• Οι τιµές στόχου των επιλεγµένων δεικτών σε αρκετές περιπτώσεις αποτελούν 
προγραµµατικές επιδιώξεις του σχεδιασµού, που κρίνονται µεν ως ρεαλιστικές, αλλά 

δεν µπορούν να τεκµηριωθούν ποσοτικά από την ex ante αξιολόγηση, µε δεδοµένη την 

έλλειψη προηγούµενων αντίστοιχων παρεµβάσεων, αλλά και την φύση ορισµένων από 

αυτές, όπως επεξηγήθηκε στην προηγούµενη παράγραφο. Στις περιπτώσεις όπου ex 

ante τεκµηρίωση είναι δυνατή (π.χ. δράσεις του αφορούν στην εκπαίδευση του 

ανθρώπινου δυναµικού), οι τιµές στόχοι των επιλεγέντων δεικτών κρίνονται ως ορθές, 

ρεαλιστικές και επιτεύξιµες, µε δεδοµένο ότι έχουν κατά κύριο λόγο στηριχθεί σε 

διεξοδική ανάλυση του απολογιστικού µοναδιαίου κόστους αντίστοιχων παρεµβάσεων 

της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου ή σε στοιχεία υλοποίησης παρεµφερών 

παρεµβάσεων που υλοποιούνται από το ΥΠΕΣ∆∆Α.        

2.4.5 ΧΩΡΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠ 

Η δυνατότητα αξιολόγησης της χωρικής διάστασης του συγκεκριµένου ΕΠ είναι πολύ 

περιορισµένη, µε δεδοµένη την σχεδιαζόµενη οριζόντια εφαρµογή των παρεµβάσεών του 

στο σύνολο της χώρας, αλλά και την διαπίστωση ότι οι περιφερειακές και τοπικές 

διαφοροποιήσεις και ανισότητες (κυρίως σε ότι αφορά σε δυνητικές παρεµβάσεις ΕΚΤ) στα 

λειτουργικά χαρακτηριστικά της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης είναι πολύ περιορισµένες λόγω της 

ενιαίας οργάνωσης του κράτους. Το ΕΠ πάντως, σε κάθε περίπτωση, αναµένεται να έχει 

θετική συµβολή στην µείωση των περιφερειακών και τοπικών ανισοτήτων µέσω των 

δράσεών του που αφορούν στην γενική βελτίωση των δηµόσιων πολιτικών και των 

οργανωτικών δοµών και λειτουργιών της διοίκησης σε όλα τα επίπεδα, καθώς και µε την 

ενίσχυση των ΤΠΕ και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που θα µειώσουν το µειονέκτηµα 

της απόστασης και της αποµόνωσης ορεινών και νησιωτικών περιοχών από τις κεντρικές 

υπηρεσίες.  Σε ότι αφορά στην Περιφερειακή κατανοµή των πόρων, ποσοστό 55,1% της 

συνολικής δηµόσιας δαπάνης του ΕΠ κατευθύνεται προς τις 8 Περιφέρειες αµιγούς Στόχου 

1, 41,9% προς τις 3 Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης και 3,0% προς τις 2 Περιφέρειες 

Σταδιακής Εισόδου στον Στόχο 2 των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων για την προγραµµατική 

περίοδο 2007-13. 

2.4.6  ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

Σε ότι αφορά στην Κοινοτική προστιθέµενη αξία από την υλοποίηση του ΕΠ, µε δεδοµένο 

α) ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που σχεδιάζεται αυτοτελές ΕΠ µε αντικείµενο τη βελτίωση 

της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και β) ότι για την πολύ µεγάλη πλειονότητα των δράσεών του 

(εξαιρουµένων δηλαδή ορισµένων δράσεων επιµόρφωσης δηµοσίων υπαλλήλων και 

αποσπασµατικών δράσεων για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση) δεν υπήρξαν αντίστοιχες 

δράσεις κατά τις προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους, µπορεί κανείς βάσιµα να 

ισχυρισθεί ότι το σύνολο σχεδόν του ΕΠ, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, αποτελεί 
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καθαρή συνεισφορά στην Κοινοτική προστιθέµενη αξία. Προς την άποψη αυτή 

συµβάλλουν: 

• Η οικονοµική προστιθέµενη αξία του ΕΠ από την άποψη της προσθετικότητας, µε τη 

διάθεση για πρώτη φορά τόσο σηµαντικού ύψους πόρων για τη βελτίωση της 

διοικητικής ικανότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

• Οι παρεµβάσεις του ΕΠ για τη γενική βελτίωση των δηµόσιων πολιτικών και των δοµών 

και λειτουργιών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, που υποστηρίζουν πλήρως το σχετικό πεδίο 

πολιτικής του ΕΚΤ και προάγουν την ανάπτυξη και την απασχόληση αλλά και την 

οικονοµική και κοινωνική συνοχή, σύµφωνα µε τις οριζόντιες Κοινοτικές πολιτικές και 

προτεραιότητες. 

• Η σηµαντική αύξηση των πόρων για την ενίσχυση των δράσεων αλλά και για τη 

βελτίωση των συστηµάτων αναβάθµισης του ανθρώπινου δυναµικού της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης, που δίνουν επιχειρησιακή υπόσταση στον κοινό Ευρωπαϊκό στόχο για τη 

µετάβαση στην οικονοµία και την κοινωνία της γνώσης. 

• Το γεγονός ότι το ΕΠ ανταποκρίνεται πολύ ικανοποιητικά στους ειδικότερους στόχους 

του ΕΚΤ που αφορούν στην ενεργητική προώθηση αφενός της κοινωνικής ένταξης και 

της ισότητας των ευκαιριών και, αφετέρου, της ισότητας των φύλων, περιλαµβάνοντας 

ρητή και λεπτοµερή αναφορά σε σηµαντικές παρεµβάσεις για την εξυπηρέτηση αυτών 

των στόχων, στο πλαίσιο των σχετικών οριζόντιων Εθνικών και Κοινοτικών πολιτικών.    

• Η ποιοτική και ποσοτική προστιθέµενη αξία στο γενικότερο σύστηµα εφαρµογής των 

∆ιαρθρωτικών Ταµείων, συµπεριλαµβανοµένης της προώθησης της συνεργασίας και της 

εταιρικής σχέσης σε όλα τα επίπεδα µεταξύ κεντρικής, περιφερειακής και τοπικής 

διοίκησης και µεταξύ αυτών και φορέων της οικονοµίας και κοινωνίας, καθώς και του 

πολυετούς προγραµµατισµού, παρακολούθησης, αξιολόγησης και υγιούς οικονοµικής 

διαχείρισης, που προκύπτουν από την ίδια την υλοποίηση του ΕΠ, αλλά και ως πολύ 

σηµαντικό µέρος των ειδικότερων παρεµβάσεών του.  

2.4.7  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η αξιολόγηση των προτεινόµενων γενικών ρυθµίσεων και συστηµάτων υλοποίησης, 

διαχείρισης, ελέγχου και αξιολόγησης (οριζόντιων για όλα τα ΕΠ της περιόδου 2007-13), 

καθώς και των πρόσθετων ρυθµίσεων, φορέων και µηχανισµών υλοποίησης που 

προβλέπονται ειδικότερα στο προγραµµατικό κείµενο του συγκεκριµένου ΕΠ, κατέληξε στο 

γενικό συµπέρασµα ότι, εκ πρώτης τουλάχιστον όψεως, το προβλεπόµενο νέο σύστηµα 

εφαρµογής εµφανίζει ορισµένες σηµαντικές βελτιώσεις επί του αντίστοιχου θεσµικού 

πλαισίου που ίσχυσε κατά την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο 2000-06 και 

αντιµετωπίζει ορισµένες ουσιαστικές αδυναµίες του τελευταίου, ιδίως σε ότι αφορά στην 

µείωση του αριθµού και στη διασφάλιση και πιστοποίηση της οργανωτικής και 

διαχειριστικής επάρκειας των Τελικών ∆ικαιούχων, τη θεσµοθέτηση αποτελεσµατικών 

ενδιάµεσων φορέων υλοποίησης, τις ρυθµίσεις για την ηλεκτρονική δικτύωση όλων των 

∆ιαχειριστικών Αρχών για την αντιµετώπιση ζητηµάτων κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και 
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τη βελτίωση του συντονισµού στα παράλληλα ή/και υπερκείµενα του ΕΠ επίπεδα (Εθνική 

Αρχή Συντονισµού, ∆ιυπουργική Επιτροπή, Ετήσια ∆ιάσκεψη Προέδρων Επιτροπών 

Παρακολούθησης κλπ).  Όπως όµως προκύπτει και από την αντίστοιχη εµπειρία της 

τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου, η ωρίµανση, νοµοθέτηση και αφοµοίωση τέτοιων 

καθοριστικών θεσµικών και εφαρµοστικών µεταβολών σε όλα τα επίπεδα και από όλους 

τους εµπλεκόµενους φορείς, καθώς και η δροµολόγηση της ωρίµανσης και υλοποίησης 

των έργων µε βάση τις νέες διαδικασίες, απαιτούν σηµαντικό χρόνο και τούτο εγκυµονεί 

κινδύνους εξ ίσου σηµαντικών καθυστερήσεων (παρόµοιων µε αυτές που παρατηρήθηκαν 

στην αρχική περίοδο υλοποίησης και των δύο προηγούµενων ΚΠΣ), ιδίως στα πρώτα δύο 

κρίσιµα χρόνια της νέας προγραµµατικής περιόδου και υπό τη «δαµόκλειο σπάθη» του 

αναπροσαρµοσµένου κανόνα «ν+3 / ν+2».  

Ο παράγοντας αυτός αναδεικνύεται ως ιδιαίτερα σηµαντικός για το συγκεκριµένο ΕΠ της 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, όπου η επίτευξη ή µη σηµαντικών ποιοτικών στόχων του 

Προγράµµατος θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από την άµεση ωρίµανση και δροµολόγηση 

υποστηρικτικών παρεµβάσεων, χωρίς τις οποίες ο ορθός χρονισµός καίριων δράσεων και ο 

απαραίτητος συντονισµός µε άλλα ΕΠ (κυρίως το ΕΠ Ψηφιακής Σύγκλισης) θα τεθούν σε 

αµφιβολία, ακυρώνοντας στην πράξη τους φιλόδοξους στόχους και τα αποτελέσµατα του 

αναµένονται από το ΕΠ. 

Για την αντιµετώπιση αυτών των κινδύνων, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί, µεταξύ 

άλλων, στην άµεση ολοκλήρωση του νοµοθετικού πλαισίου που διέπει το νέο σύστηµα 

διαχείρισης και ελέγχου, στην εξίσου άµεση ολοκλήρωση και ενεργοποίηση του 

συστήµατος αξιολόγησης της διαχειριστικής ικανότητας και πιστοποίησης των ∆ικαιούχων 

(χωρίς υπερβολές στις απαιτήσεις πιστοποίησης που θα είχαν σαν αποτέλεσµα σηµαντική 

και αχρείαστη αύξηση του διαχειριστικού βάρους), καθώς και στην αξιοποίηση των 

ποικίλων διδαγµάτων που αναδείχθηκαν από τη διαχειριστική εµπειρία των ΕΠ της 

τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου, τα οποία καταγράφονται σε προηγούµενη ενότητα 

και δεν επαναλαµβάνονται εδώ. 

2.4.8 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ EX ANTE ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η ex ante αξιολόγηση του ΕΠ ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-13 ανατέθηκε στην ένωση 

εταιρειών «Logotech Α.Ε. – Προοπτική Α.Ε.» µε την µε αριθµό πρωτοκόλλου 

∆ΙΟΙΚ/Φ.803/2/24788 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του ΥΠΕΣ∆∆Α και την από 16/11/2006 σχετική Σύµβαση 

Ανάθεσης Έργου. 

Καθ’ όλη την διάρκεια σύνταξης της ex ante αξιολόγησης υπήρξε στενή συνεργασία µε τα 

αρµόδια στελέχη του ΥΠΕΣ∆∆Α επιφορτισµένα µε την ευθύνη για την κατάρτιση του ΕΠ, 

καθώς και µε τους Συµβούλους Κατάρτισης που προσελήφθησαν για την υποστήριξη της 

υπηρεσίας προς τον σκοπό αυτόν.  Κατά τη συνεργασία αυτή, ο ex ante Αξιολογητής είχε 

την ευκαιρία να προτείνει βελτιώσεις σε διαδοχικές εκδόσεις του προγραµµατικού κειµένου 

του ΕΠ, σε ζητήµατα όπως η διατύπωση και η διαβάθµιση των στόχων, ο αριθµός, η δοµή 



 117

και το περιεχόµενο των Αξόνων Προτεραιότητας, ο ενδεικνυόµενος βαθµός εξειδίκευσης 

των παρεµβάσεων, η καταλληλότητα των ειδικότερων ρυθµίσεων και µηχανισµών που 

προτείνονται για την προώθηση της εφαρµογής και των στόχων του ΕΠ, η καταλληλότητα 

και η µετρησιµότητα δεικτών κλπ., οι οποίες προτάσεις στην µεγάλη τους πλειονότητα 

έγιναν αποδεκτές και ενσωµατώθηκαν στο τελικό προγραµµατικό κείµενο του ΕΠ.  Για το 

τελευταίο ζήτηµα, της επάρκειας και της καταλληλότητας των δεικτών µε βάση το 

προγραµµατικό κείµενο του ΕΠ, έγινε επίσης ειδική συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων 

στελεχών του ΥΠΕΣ∆∆Α, των Συµβούλων Κατάρτισης και ex ante Αξιολόγησης του ΕΠ, 

της ΕΥΣΕΚΤ και του ΥΠΟΙΟ. Εξυπακούεται βεβαίως ότι, αν και σε όλα τα στάδια της 

διαδικασίας, από την ανάληψη των καθηκόντων του και µετά, ο Αξιολογητής είχε άριστη 

και στενή συνεργασία µε όλους τους προαναφερθέντες που εµπλέκονται άµεσα ή έµµεσα 

στην διαδικασία σχεδιασµού του ΕΠ, το τελικό προϊόν της ex ante αξιολόγησης που 

αποτυπώνεται στην «Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης του ΕΠ ∆ιοικητική 

Μεταρρύθµιση 2007-13» και στην παρούσα αναθεωρηµένη σύνοψη διατηρεί πλήρως την 

ανεξαρτησία του και η ευθύνη για όλες τις απόψεις και τα αξιολογικά συµπεράσµατα που 

εκφράζονται σε αυτό βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον ex ante Αξιολογητή.  
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2.5 Συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας σχεδιασµού στο πλαίσιο της εταιρικής 
σχέσης 

Η διαδικασία σχεδιασµού του επιχειρησιακού προγράµµατος ακολούθησε τα εξής  στάδια: 

1. Επεξεργασία βασικού κειµένου στρατηγικής για την αναπτυξιακή προτεραιότητα 
"Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης" και Ερωτηµατολογίου 

διαβούλευσης, µε βάση το οποίο προσκλήθηκαν σε κατ' ιδίαν διαβουλεύσεις στο 

ΥΠΕΣ∆Α οι γενικοί γραµµατείς των υπουργείων και περιφερειών, εκπρόσωποι των 

αντιπροσωπευτικών οργανώσεων της αυτοδιοίκησης και των κοινωνικών εταίρων, 

περιλαµβανοµένης της Α∆Ε∆Υ και της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής. 

Συνολικά στην διαβούλευση συµµετείχαν περισσότεροι από 50 φορείς µε τους οποίους 

διεξήχθησαν συσκέψεις (βλέπε κατάλογο των φορέων που συµµετείχαν στο 

Παράρτηµα 2), σε επίπεδο Γενικών Γραµµατέων ή εκπροσώπων και αντίστοιχα σε 

επίπεδο υπηρεσιακών στελεχών µε στελέχη. 

2. Συλλογή και επεξεργασία διαθέσιµου βιβλιογραφικού, στατιστικού και άλλου 

πληροφοριακού υλικού σχετικού µε την Ελληνική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και 

βιβλιογραφικού για την σχετική Ευρωπαϊκή και διεθνή εµπειρία. 

3. Σύνταξη κειµένου Στρατηγικής, προτεραιοτήτων και δράσεων επιχειρησιακού 

προγράµµατος "Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 2007-

2013". Το κείµενο αξιοποίησε το διαθέσιµο βιβλιογραφικό και άλλο πληροφοριακό 

υλικό και τις προτάσεις, σχόλια, γνώµες, και δηλώσεις ενδιαφέροντος για συµµετοχή 

στις δράσεις του Προγράµµατος που διατυπώθηκαν στις κατ' ιδίαν διαβουλεύσεις. 

4. ∆ιεξαγωγή ηµερίδας δηµόσιας διαβούλευσης µε βάση το κείµενο Στρατηγικής, 

προτεραιοτήτων και δράσεων επιχειρησιακού προγράµµατος "Βελτίωση της διοικητικής 

ικανότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 2007-2013", την 26η Ιουνίου 2006. 

5. ∆ιατύπωση Γνώµης της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής επί του κειµένου 

Στρατηγικής, προτεραιοτήτων και δράσεων επιχειρησιακού προγράµµατος "Βελτίωση 

της διοικητικής ικανότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 2007-2013" (Ιούνιος 2006). 

6. Επεξεργασία τελικού σχεδίου επιχειρησιακού προγράµµατος µε βάση τις συζητήσεις 

που διεξήχθησαν στο συνέδριο και περαιτέρω συνεργασίες µε δηµόσιους φορείς και 

κοινωνικούς εταίρους (Ιούλιος 2006 – ∆εκέµβριος 2006).  

7. Αποστολή εγγράφων από τον Υπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης προς τους οµόλογούς του των παραγωγικών Υπουργείων (αρ. Πρωτ. 

4408-4412/30.11.2006), προκειµένου να προσδιορισθούν κατά προτεραιότητα 

συγκεκριµένα πεδία διοικητικών και οργανωτικών επεµβάσεων στους τοµείς τους.  

8. Υποβολή 1ου σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (6 Μαρτίου 2007). 

9. Έναρξη διαπραγµατεύσεων µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – 1η συνάντηση (26 Απριλίου 

2007). 

10. Υποβολή 2ου αναθεωρηµένου σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (9 Μαΐου 

2007). 
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11. 2η συνάντηση – διαπραγµάτευση µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  (8 Ιουνίου 2007). 

12. Η Απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής της 19 Ιουνίου 2007 για τις κύριες 

παρεµβάσεις του ΕΠ σε συγκεκριµένους τοµείς της δηµόσιας πολιτικής, που επιτελούν 

καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, ενώ 

επίσης συνδέονται µε την παροχή των πλέον κρίσιµων υπηρεσιών προς το κοινωνικό 

σύνολο, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.   

13.  3η συνάντηση – διαπραγµάτευση µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (21 Ιουνίου  2007). 

14. Τεχνικές συνατήσεις µε αρµόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Απρίλιος – 

Ιούλιος 2007). 

15. Τεχνικές συναντήσεις µε κοινωνικοοικονοµικούς εταίρους για το περιεχόµενο του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος (Ιούνιος – Ιούλιος 2007). 

16. Τεχνικές Συναντήσεις µε ορισθέντα στελέχη από Υπουργεία, Γενικές Γραµµατείες για 

την εξειδίκευση και ωρίµανση των δράσεων στις επιλεγέντες θεµατικές περιοχές 

(Ιούνιος – Ιούλιος 2007).    

17. ∆ηµόσια διαβούλευση µε βάση το σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆ιοικητική 

Μεταρρύθµιση 2007-2013» (µε τα αποτελέσµατα της 1ης διαπραγµάτευσης µε την 

Ε.Ε.) – το σχέδιο Ε.Π.  ήταν προσβάσιµο από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης το διάστηµα 1.6.2007 – 

2.7.2007. 

18. ∆ιεξαγωγή ηµερίδας δηµόσιας διαβούλευσης µε βάση το σχέδιο Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013»  (µε τα αποτελέσµατα της 1ης   

2ης και 3ης διαπραγµάτευσης µε την Ε.Ε.), την 2η Ιουλίου 2007. 

19.  Υποβολή 3ου σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (23 Ιουλίου 2007). 
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2.6 Προώθηση και ενσωµάτωση της ισότητας των ευκαιριών 

Η ισότητα των ευκαιριών και η αντιµετώπιση των κάθε είδους διακρίσεων είτε αυτές 

αφορούν κοινωνικές οµάδες, πολιτισµικές οµάδες ή µειονότητες, είτε γενικότερα ευπαθείς 

οµάδες και οµάδες που απειλούνται από, ή υφίστανται, κοινωνικό αποκλεισµό -όπως τα 

άτοµα µε αναπηρίες- αποτελεί οριζόντιο στόχο που διατρέχει όλες τις προτεραιότητες και 

άξονες του Ε.Π.  Οι ίσες ευκαιρίες δεν αποτελούν µια συγκυριακή και αστόχευτη ένωση 

δράσεων και ενεργειών αλλά εντάσσονται οργανικά ως οριζόντιος στόχος του Ε.Π. 

Προκειµένου να συνεισφέρει στο στόχο αυτό, το Ε.Π. θα υποστηρίξει την προώθηση και 

ενσωµάτωση της ισότητας των ευκαιριών,  σε όλο το εύρος των δράσεων των τεσσάρων 

(4) αξόνων του Προγράµµατος, σε ότι αφορά και το σχεδιασµό των δηµόσιων πολιτικών 

και την εφαρµογή τους σε όλο το εύρος της δηµόσιας δράσης.  Σε αυτό το πλαίσιο θα 

συµβάλλουν, σε συνδυασµό µε τις δράσεις των άλλων επιχειρησιακών προγραµµάτων που 

υποστηρίζουν την πολιτική της Ισότητας, στην επίτευξη των στόχων του Εθνικού 

Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων 2005-2008 και του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 

Ανάπτυξης (για την ανάδειξη του οικονοµικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα 

των θεµάτων ισότητας και την άµεση σύνδεσή τους µε τις κεντρικές εθνικές πολιτικές 

προτεραιότητες - ανάπτυξη, απασχόληση, κοινωνική συνοχή). Η ολοκληρωµένη 

προσέγγιση του Ε.Π. στο θέµα των ίσων ευκαιριών εκφράζεται επίσης µε την επισήµανση 

και καταγραφή των ειδικών αναγκών των ευπαθών οµάδων, τον εντοπισµό των σηµείων 

και όψεων των δηµόσιων πολιτικών που συντηρούν, εκούσια είτε ακούσια, τις διακρίσεις 

και τις ανισότητες, και την ενσωµάτωση της εµπειρίας που αποκτήθηκε από προηγούµενες 

κοινοτικές δράσεις («π.χ. Equal») καθώς και καλές πρακτικές άλλων διοικήσεων.  

Η ως άνω προσέγγιση εξειδικεύεται σε αντίστοιχες ενδεικτικές δράσεις που θα ενταχθούν 

κατά περίπτωση στις κατηγορίες ενδεικτικών δράσεων των αξόνων του προγράµµατος ως 

εξής:  

Ε.Σ. 1.1.: Ενδυνάµωση των µηχανισµών σχεδιασµού και εφαρµογής των δηµόσιων 

πολιτικών 

- Ενίσχυση µηχανισµών συντονισµού και παρακολούθησης της καλής εφαρµογής των 

µέτρων/δράσεων για τις ίσες ευκαιρίες. 

- Εξειδίκευση συστηµάτων στοχοθεσίας/αποδοτικότητας σε ευπαθείς οµάδες δηµοσίων 

υπαλλήλων (κατά περίπτωση σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο). 

Ε.Σ. 1.2.: ∆ιαφάνεια και Λογοδοσία  

- Κατά τη δηµιουργία δοµών/υποδοµών διαβούλευσης στο κέντρο και την περιφέρεια θα 

ληφθεί µέριµνα για την ακώλυτη έκφραση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. 

Ε.Σ. 1.3: Βελτίωση της ποιότητας των νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων  

- Ανάδειξη µέσω εξειδικευµένης ανάλυσης επιπτώσεων («διήθηση» / «screening») 

νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων από επιλεγµένα πεδία πολιτικής των 

επαχθών/θετικών συνεπειών της αναπηρίας. 
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- Κωδικοποίηση των διάσπαρτων διατάξεων (ιδίως των ευεργετηµάτων) που αφορούν τα 

άτοµα µε αναπηρίες. 

Ε.Σ. 1.4: Βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των συναλλασσοµένων µε τις 

δηµόσιες υπηρεσίες πολιτών και επιχειρήσεων 

- Ενδυνάµωση της προσβασιµότητας των ατόµων µε αναπηρία στα σηµεία εξυπηρέτησης- 

και, ιδίως στις «υπηρεσίες µιας στάσης».  

Ε.Σ. 2.1: Ενίσχυση της πολιτικής ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων µέσω διαρθρωτικών 

και θεσµικών αλλαγών 

- Συµπερίληψη δράσεων πολιτικής για την υποστήριξη των ατόµων µε αναπηρίες στα 

σχέδια ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού των Υπουργείων, Γενικών Γραµµατειών και 

ΝΠ∆∆. 

- Εφαρµογή των ειδικών διατάξεων του υπαλληλικού κώδικα για τα τα άτοµα µε αναπηρίες 

στο σύνολο των δηµοσίων υπηρεσιών της επικράτειας. 

Ε.Σ.2.2: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος 

εκπαίδευσης και κατάρτισης για την υποστήριξη θεσµικών και διαρθρωτικών αλλαγών στη 

δηµόσια διοίκηση. 

- Στο πλαίσιο της στοχευµένης κατάρτισης θα εκπονηθούν προγραµµάτα κατάρτισης και 

εκπαιδευτικά βοηθήµατα προσαρµοσµένα στις ανάγκες των ατόµων µε αναπηρία. 

Ε.Σ.3.2: Η ενίσχυση της θέσης των γυναικών στο δηµόσιο και κοινωνικό τοµέα. 

- Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δράσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς 

όφελος των γυναικών και της υποστήριξης των ΜΚΟ, θα λάβουν χώρα ενέργειες 

για τις γυναίκες µε αναπηρίες.  

 
Η ∆ιαχειριστική Αρχή του Ε.Π. αναλαµβάνει την υποχρέωση να περιλάβει στις Ετήσιες 

Εκθέσεις του Ε.Π., συγκεκριµένα στοιχεία από την υλοποίηση ενεργειών για την 

προώθηση και ενσωµάτωση της ισότητας των ευκαιριών στο πλαίσιο των Α.Π.  του 

παρόντος Ε.Π., και ειδικότερα, για τις ενέργειες που στοχεύουν στην καταπολέµηση των 

διακρίσεων µε συστηµικό/θεσµικό χαρακτήρα, που αφορούν όλο το φάσµα της δηµόσιας 

διοίκησης.   Επίσης, θα εκπονηθεί µελέτη αξιολόγησης, πριν το µέσο της προγραµµατικής 

περιόδου, προκειµένου να γίνει µια αποτίµηση ποσοτική και ποιοτική των αποτελεσµάτων 

των ενεργειών για την προώθηση και ενσωµάτωση της ισότητας των ευκαιριών και την 

αντιµετώπιση των κάθε είδους διακρίσεων.  Στο πλαίσιο των πορισµάτων της εν λόγω 

µελέτης, θα γίνουν οι δέουσες ενέργειες. 

 

2.7 Αειφόρος Ανάπτυξη 

Το επιχειρησιακό πρόγραµµα θα υποστηρίξει το στόχο της αειφόρου ανάπτυξης, µέσω των 

δράσεων βελτίωσης της ποιότητας των δηµόσιων πολιτικών και των δράσεων ενίσχυσης 

της διοικητικής ικανότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, οι φορείς της οποίας, στο επίπεδο της 
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κεντρικής κυβέρνησης αλλά και στα επίπεδα της περιφερειακής διοίκησης και της 

αυτοδιοίκησης, ασκούν ρυθµιστικές αρµοδιότητες και αρµοδιότητες διαµόρφωσης και 

εφαρµογής πολιτικών, οι οποίες άµεσα ή έµµεσα συµβάλλουν στον στόχο της αειφόρου 

ανάπτυξης.  

 

2.8 Ενσωµάτωση των πορισµάτων της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης 

 

∆εν απαιτείται Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (βλέπε Κεφάλαιο 1.9). 

 

2.9. Καινοτοµία και ∆ιακρατικότητα 

 
Η καινοτοµία και διακρατική διάσταση αναµένεται να επιφέρουν επιπρόσθετα θετικά 

αποτελέσµατα στη συνολική στρατηγική προσέγγιση για τη ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση, 

καθώς συνεισφέρουν όχι µόνο στην ενδυνάµωση καινοτόµων ιδεών και δυνατοτήτων, 

αλλά και στον εκσυγχρονισµό των διαφόρων θεσµών, ώστε να ανταποκρίνονται στα νέα 

οικονοµικά και κοινωνικά πρότυπα και στις αντίστοιχες προκλήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο 

συµβάλλουν στον ποιοτικό σχεδιασµό δράσεων, που προωθούν τους στόχους της 

Λισαβόνας. 

 

Η καινοτοµία και διακρατικότητα θα συνδεθούν µε διαγνωσθείσες ανάγκες σε κάθε άξονα 

προτεραιότητας και στα προσδιορισθέντα θεµατικά πεδία των παρεµβάσεων (π.χ. 

κοινωνική ένταξη µεταναστών, ενδυνάµωση της πολιτικής προστασίας). Στο Συµπλήρωµα 

Προγραµµατισµού θα αναλυθούν, η συνάφεια, η στοχοθεσία, οι  κατηγορίες των δράσεων, 

οι δείκτες, και οι µηχανισµοί υποστήριξης και εφαρµογής τους. Επίσης, θα γίνει περιγραφή 

της διασύνδεσης της προώθησης της καινοτοµίας και της υποστήριξης της διακρατικής 

συνεργασίας.  Στο πλαίσιο των διατάξεων εφαρµογής του Συµπληρώµατος 

Προγραµµατισµού του Ε.Π., θα προσδιορισθούν συγκεκριµένες διαδικασίες για να 

εξασφαλίσουν τη διάχυση, προς τα καθ’ύλην αρµόδια υπουργεία, γενικές γραµµατείες 

περιφερειών, ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού, των καλών πρακτικών, που προκύπτουν από τις 

καινοτοµικές δράσεις και τη διακρατική συνεργασία µε στόχο την ευρύτερη εφαρµογή 

τους και τη βελτίωση ή περαιτέρω ανάπτυξη των πολιτικών.  

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των Αξόνων 1Α, 1Β και 1Γ, για την κατηγορία δράσεων 1.2.3., 

προβλέπεται ρητά η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των οργανώσεων των 

κοινωνικών εταίρων και των ΜΚΟ, µέσω και καινοτοµικών και διακρατικών συνεργασιών.  

Η ενίσχυση αυτή συνδέεται κυρίως: 
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 µε τη διοικητική και επιχειρησιακή ενίσχυση των οργανώσεων των κοινωνικών 

εταίρων και των ΜΚΟ σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. 

 µε τη βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ των φορέων της κεντρικής και 

περιφερειακής διοίκησης καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης και των ΜΚΟ.  

 µε τη διοικητική και επιχειρησιακή ενίσχυση των δοµών κοινωνικής διαβούλευσης. 

 µε τη δηµιουργία νέων ή και την αξιοποίηση υφιστάµενων δοµών, λειτουργιών, 

δικτύων και υπηρεσιών, που αναπτύχθηκαν από οργάνωσεις των κοινωνικών 

εταίρων και ΜΚΟ στο πλαίσιο πρωτοβουλιών και καινοτόµων προγραµµάτων, όπως 

π.χ. ΕQUAL, µε κύριο στόχο την άρση των διακρίσεων, την καταπολέµηση της 

θεσµικής µεροληψίας και την ισότιµη εργασιακή και κοινωνική ένταξη ευπαθών 

κοινωνικών οµάδων. 

 

Όσον αφορά τη διακρατική συνεργασία, και προκειµένου να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι 

τοµείς δηµόσιας πολιτικής που έχουν προσδιορισθεί,  οι ακόλουθες ενέργειες µπορεί να 

ενισχυθούν στο πλαίσιο του παρόντος Ε.Π.:  

• Ανταλλαγή πληροφόρησης, τεχνογνωσίας, αποτελεσµάτων και καλών πρακτικών 

από άλλα Κράτη Μέλη. 

• Αξιολογήσεις από άλλα Κράτη Μέλη. 

• Κινητικότητα/ανταλλαγές προσώπων µεταξύ διοικήσεων. 

• ∆ιµερείς και πολυµερείς εταιρικές σχέσεις για κοινές ή συµπληρωµατικές εργασίες. 

• Πολυµερή σχέδια ειδικά για την προώθηση της ποιότητας των συστηµάτων 

κατάρτισης µέσω της διακρατικής µεταφοράς καινοτοµίας. 

• Πολυµερή σχέδια και δίκτυα. 

 

Φορέας για την υποστήριξη των καινοτοµικών και διακρατικών ενεργειών θα είναι η 

«∆ιοικητική Αναδιοργάνωση Α.Ε». Συγκεκριµένα, θα υποστηρίξει την ως άνω ανάπτυξη 

και µεταφορά τεχνογνωσίας,  τη διάχυση των καλών πρακτικών, τη δηµιουργία «δικτύων» 

συνεργασίας, και την ενδυνάµωση της βιωσιµότητάς τους.   Μέσω του ως άνω φορέα, θα 

διασφαλισθεί ο δέον καταµερισµός των δηµόσιων δαπανών για την υλοποίηση κάθε 

καινοτοµικής και διακρατικής ενέργειας.  

 

Επιπλέον, για τους Άξονες ΙΙΙΑ, ΙΙΙΒ και ΙΙΙΓ,  έχουν ενσωµατωθεί οι καλές πρακτικές της 

Κ.Π. Equal  και στους δύο (2) ειδικούς τους στόχους.  Συγκεκριµένα, προβλέπεται: 

1. Η δηµιουργία και αξιοποίηση των διακρατικών θεµατικών δικτύων για δράσεις που 

αφορούν στην ενσωµάτωση της διάστασης της ισότητας σε όλες τις πολιτικές, και,   
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2. Η αξιοποίηση εταιρικών σχέσεων για δράσεις που αφορούν στην ανάδειξη γυναικών σε 

αιρετές θέσεις ευθύνης, στην υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης, στην υποστήριξη 

γυναικών θυµάτων βίας και trafficking. 
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3.1 Εσωτερική αρχιτεκτονική τού ΕΠ και διάρθρωση σε άξονες προτεραιότητας  

3.1.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΆΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Οι δράσεις του ΕΠ αφορούν τέσσερις (4) Γενικούς Στόχους ως εξής: 

- Γενικός Στόχος Ι: Αναβάθµιση των δηµόσιων πολιτικών, εκσυγχρονισµός του 

ρυθµιστικού πλαισίου και των δοµών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

- Γενικός Στόχος ΙΙ: Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

- Γενικός Στόχος ΙΙΙ: Ενδυνάµωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δηµόσιας 

δράσης. 

- Γενικός Στόχος  ΙV: Τεχνική υποστήριξη της εφαρµογής. 

Καθένας από τους τέσσερις (4)  αυτούς γενικούς στόχους οργανώνεται σε τρεις (3) άξονες 

προτεραιότητας σε αντιστοιχία προς τις τρεις (3)  κατηγορίες περιφερειών της χώρας:  

• Περιφέρειες σύγκλισης: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, 

∆υτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο. 

• Περιφέρειες σταδιακής εξόδου: Κεντρική Μακεδονία, ∆υτική Μακεδονία, Αττική. 

• Περιφέρειες σταδιακής εισόδου: Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο. 

Συνολικά, το ΕΠ διαρθρώνεται σε δώδεκα (12) Άξονες Προτεραιότητας  (Α.Π.) ως εξής:  

- Γενικός Στόχος Ι 

 Άξονας Προτεραιότητας ΙΑ: Αναβάθµιση των δηµοσίων πολιτικών, εκσυγχρονισµός 

του ρυθµιστικού πλαισίου και των δοµών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στις 8 Περιφέρειες 

σύγκλισης. 

  Άξονας Προτεραιότητας ΙΒ: Αναβάθµιση των δηµοσίων πολιτικών, εκσυγχρονισµός 

του ρυθµιστικού πλαισίου και των δοµών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στις 3 Περιφέρειες 

σταδιακής εξόδου. 

 Άξονας Προτεραιότητας ΙΓ: Αναβάθµιση των δηµοσίων πολιτικών, εκσυγχρονισµός 

του ρυθµιστικού πλαισίου και των δοµών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στις 2 Περιφέρειες 

σταδιακής εισόδου . 

- Γενικός Στόχος ΙΙ 

 Άξονας Προτεραιότητας ΙΙΑ: Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης στις 8 Περιφέρειες σύγκλισης. 

 Άξονας Προτεραιότητας ΙΙΒ: Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης  στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου. 

 Άξονας Προτεραιότητας ΙΙΓ: Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης στις 2 Περιφέρειες σταδιακής εισόδου. 

- Γενικός Στόχος ΙΙΙ 
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 Άξονας Προτεραιότητας ΙΙΙΑ: Ενδυνάµωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος 

της δηµόσιας δράσης στις 8 Περιφέρειες σύγκλισης. 

 Άξονας Προτεραιότητας ΙΙΙΒ: Ενδυνάµωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος 

της δηµόσιας δράσης στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου. 

 Άξονας Προτεραιότητας ΙIIΓ: Ενδυνάµωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος 

της δηµόσιας δράσης στις 2 Περιφέρειες σταδιακής εισόδου. 

- Γενικός Στόχος IV 

 Άξονας Προτεραιότητας ΙVΑ: Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής στις 8 Περιφέρειες 

σύγκλισης. 

 Άξονας Προτεραιότητας IVΒ: Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής στις 3 Περιφέρειες 

σταδιακής εξόδου. 

 Άξονας Προτεραιότητας IVΓ: Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής στις 2 Περιφέρειες 

σταδιακής εισόδου. 

 

3.1.2 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ 

Οι ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων κατά γενικό στόχο - άξονα προτεραιότητας (Α.Π.), και 

ειδικό στόχο (Ε.Σ.),  έχουν ως εξής: 

Γενικός Στόχος Ι - Άξονες προτεραιότητας ΙΑ, ΙΒ, ΙΓ: Αναβάθµιση των δηµοσίων πολιτικών 

µέσω του εκσυγχρονισµού του ρυθµιστικού πλαισίου και των δοµών της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης. 

- Ειδικός Στόχος 1: Ενδυνάµωση των µηχανισµών σχεδιασµού και εφαρµογής των 

δηµόσιων πολιτικών.   

 Ενίσχυση του σχεδιασµού (οριοθέτηση των πεδίων πολιτικής µέσα από την άρση των 

επικαλύψεων), της παρακολούθησης, του συντονισµού και της αξιολόγησης της 

πολιτικής, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

 ∆ράσεις οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασµού (συστήµατα στοχοθεσίας, 

αποδοτικότητας) της κεντρικής και  περιφερειακής διοίκησης καθώς και της τοπικής 

αυτοδιοίκησης. 

 ∆ράσεις για την ενδυνάµωση της πολιτικής προστασίας.  

 

- Ειδικός Στόχος 2: Προώθηση των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας. 

 ∆ράσεις εκσυγχρονισµού του συστήµατος προϋπολογισµού και δηµοσιονοµικής 

διαχείρισης. 
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 Ενσωµάτωση των πορισµάτων των ελεγκτικών σωµάτων  και του Συνηγόρου του 

Πολίτη στις οικείες πολιτικές προκειµένου να επέλθουν ρυθµιστικές και οργανωτικές 

αλλαγές που οδηγούν στην αντιµετώπιση της διαφθοράς. 

 Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων και 

των ΜΚΟ.  

 ∆ράσεις αναβάθµισης της διοικητικής ικανότητας των ∆ικαστηρίων. 

 

- Ειδικός Στόχος 3: Βελτίωση της ποιότητας των νοµοθετικών και κανονιστικών 

ρυθµίσεων. 

 Εφαρµογή πολιτικής για την αξιολόγηση της ποιότητας και αποτελεσµατικότητας 

νοµοθετικών ρυθµίσεων βάσει της εγκυκλίου του Πρωθυπουργού Υ190/2006. 

 Παρακολούθηση, συντονισµός και επίσπευση της ενσωµάτωσης του Κοινοτικού ∆ικαίου 

µε εφαρµογή των Αρχών της Εγκυκλίου του Πρωθυπουργού Υ190/2006.  

 ∆ιοικητικές κωδικοποιήσεις του ρυθµιστικού πλαισίου της δηµόσιας δράσης. 

 

- Ειδικός Στόχος 4: Βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των συναλλασσόµενων µε 

τις δηµόσιες υπηρεσίες πολιτών και επιχειρήσεων. 

 ∆ράσεις απλούστευσης διοικητικών διαδικασιών που οδηγούν σε µείωση των 

διοικητικών επιβαρύνσεων και του διοικητικού κόστους για τις επιχειρήσεις. 

 Σχεδιασµός και εφαρµογή των απαραίτητων οργανωτικών αλλαγών σε δηµόσιες 

υπηρεσίες προκειµένου να εγκατασταθούν συστήµατα ΤΠΕ, για την εξυπηρέτηση 

πολιτών και επιχειρήσεων. 

 Σχεδιασµός και εφαρµογή των απαραίτητων οργανωτικών αλλαγών σε δηµόσιες 

υπηρεσίες στις οποίες έχουν εγκατασταθεί συστήµατα ΤΠΕ, για την εξυπηρέτηση 

πολιτών και επιχειρήσεων. 

 

 

Γενικός Στόχος ΙΙ - Άξονες προτεραιότητας ΙΙΑ, ΙΙΒ, ΙΙΓ: Ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναµικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

-  Ειδικός Στόχος 1: Ενίσχυση της πολιτικής ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων µέσω 

διαρθρωτικών και θεσµικών αλλαγών. 

 ∆ράσεις υποστήριξης και εφαρµογής θεσµικών αλλαγών για ένα αποτελεσµατικό, 

αποδοτικό και αξιοκρατικό σύστηµα ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων της δηµόσιας 

διοίκησης.  

 ∆ράσεις ενίσχυσης της οργανωτικής και επιχειρησιακής επάρκειας των διευθύνσεων 

ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναµικού στη δηµόσια διοίκηση. 
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- Ειδικός Στόχος.2: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος 

εκπαίδευσης και κατάρτισης για την υποστήριξη θεσµικών και διαρθρωτικών αλλαγών στη 

δηµόσια διοίκηση. 

 ∆ράσεις βελτίωσης της ποιότητας σχεδιασµού και εφαρµογής των προγραµµάτων 

κατάρτισης στη δηµόσια διοίκηση.  

 ∆ράσεις ενδυνάµωσης και προσαρµογής των δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας του 

ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης στις διαρθρωτικές και θεσµικές 

αλλαγές. 

 

Γενικός Στόχος ΙΙΙ - Άξονες προτεραιότητας ΙΙΙΑ, ΙΙΙΒ, ΙΙΙΓ: Ενδυνάµωση των πολιτικών 

ισότητας σε όλο το εύρος της δηµόσιας δράσης 

-  Ειδικός Στόχος 1: Η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των 

πολιτικών ισότητας, και των µηχανισµών και δοµών εφαρµογής, παρακολούθησης και 

αξιολόγησης για θέµατα ισότητας των φύλων. 

 Κωδικοποιήσεις και απλουστεύσεις νοµοθετικών, κανονιστικών ρυθµίσεων για την 

ισότητα των φύλων σε τοµείς πολιτικής. 

 Αξιολόγηση των επιπτώσεων δηµοπσίων πολιτικών στην ισότητα των φύλων.  

 Προαγωγή της ενσωµάτωσης της ισότητας των φύλων στις δηµόσιες πολιτικές. 

 Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του πυρήνα παραγωγής των πολιτικών 

ισότητας καθώς και των συµβουλευτικών, συντονιστικών και ελεγκτικών 

µηχανισµών της ισότητας των φύλων.  

 

 

- Ειδικός Στόχος 2: Η ενίσχυση της θέσης των γυναικών στο δηµόσιο και κοινωνικό τοµέα. 

 Ενίσχυση της συµµετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. 

 ∆ράσεις ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του συνόλου της δηµόσιας διοίκησης και 

της τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέµατα ισότητας των φύλων. 

 Ενίσχυση των δράσεων των ΟΤΑ προς όφελος της ισότητας των φύλων και την 

καταπολέµηση της βίας. 

 Υποστήριξη των ΜΚΟ (γυναικείων οργανώσεων). 

 

 

Γενικός Στόχος ΙV - Άξονες προτεραιότητας ΙVΑ, ΙVΒ, ΙVΓ: Τεχνική υποστήριξη της  

εφαρµογής. 



 129

- Ειδικός Στόχος 1: ∆ηµιουργία µηχανισµών υποστήριξης της διοικητικής αλλαγής. 

 ∆ράσεις δηµιουργίας και υποστήριξης της λειτουργίας µηχανισµών υποστήριξης της 

διοικητικής αλλαγής. 

- Ειδικός Στόχος.:2: ∆ράσεις τεχνικής υποστήριξης του προγράµµατος. 

 ∆ράσεις υποστήριξης της προετοιµασίας, της εφαρµογής, της παρακολούθησης και των 

επιθεωρήσεων του προγράµµατος. 

 ∆ράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας. 

 ∆ράσεις εκπόνησης µελετών, εµπειρογνωµοσυνών και αξιολογήσεων. 

 

3.1.3 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ 

 

Σε συνέπεια της λογικής βάσει της οποίας µεταξύ των Γενικών Στόχων του Ε.Π. 

προτεραιότητα αποτελεί ο πρώτος, µεταξύ των ειδικών στόχων και παρεµβάσεων του Ε.Π., 

προτεραιότητα αποτελούν οι ειδικοί στόχοι και οι υπό αυτούς παρεµβάσεις που έχουν 

συστηµικό κυρίως, χαρακτήρα, δηλαδή: 

• Όλοι οι ειδικοί στόχοι και παρεµβάσεις του πρώτου Γενικού Στόχου (Άξονες 

Προτεραιότητας ΙΑ, ΙΒ, ΙΓ), 

• Ο πρώτος ειδικός στόχος και οι υπό αυτόν συστηµικές παρεµβάσεις του δεύτερου 

Γενικού Στόχου (Άξονες Προτεραιότητας ΙΙΑ, ΙΙΒ, ΙΙΓ) 

• Οι δύο ειδικοί στόχοι και υπό αυτούς συστηµικές παρεµβάσεις του τρίτου Γενικού 
Στόχου (Άξονες Προτεραιότητας ΙΙΙΑ, ΙΙΙΒ, ΙΙΙΓ) 

• Ο πρώτος ειδικός στόχος και η υπό αυτόν προβλεπόµενη συστηµική παρέµβαση του 

τέταρτου Γενικού Στόχου (Άξονες Προτεραιότητας ΙVΑ, IVΒ, ΙVΓ) 

Η χρηµατοοικονοµική κατανοµή των αξόνων προτεραιότητας αντανακλά την ως άνω 

προτεραιοποίηση (βλ. και ανωτέρω 2.1.4). 

 

Ο προσδιορισµός «Έργων- Σηµαίες» αποτελεί καινοτοµικό στοιχείο του παρόντος Ε.Π.  Τα 

«Έργα- Σηµαία» είναι ώριµα έργα, µε ορατά και άµεσα αποτελέσµατα.  Λόγω της 

προστιθέµενης αξίας τους, η δέουσα διάχυση των αποτελεσµάτων τους, αναµένεται να 

έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ελληνική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση.  Επί πλέον η 

προσέγγιση αυτή είναι αναγκαία, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει αντίστοιχο Ε.Π. µε έργα 

βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας στο πλαίσιο της προηγούµενης Προγραµµατικής 

Περιόδου.  

 

 

Αναλυτικότερα, τα έργα σηµαία είναι τα εξής: 
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 Γενικός Στόχος I - Άξονες Προτεραιότητας ΙΑ, ΙΒ, ΙΓ: Αναβάθµιση της ποιότητας 

των δηµόσιων πολιτικών µέσω του εκσυγχρονισµού του ρυθµιστικού πλαισίου και του 

ανασχεδιασµού δοµών και διαδικασιών.   

- Ειδικός Στόχος 1: Βελτίωση των µηχανισµών σχεδιασµού και εφαρµογής των δηµόσιων 

πολιτικών.   

 1. Επιχειρησιακή λειτουργία της κεντρικής «Μονάδας ελέγχου ποιότητας Ρυθµίσεων» στη  

Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης και συντονισµός της µε τις Μονάδες Ανάλυσης και 

Τεκµηρίωσης πολιτικής των Υπουργείων. 

2. ∆ηµιουργία Μονάδων Ανάλυσης και Τεκµηρίωσης πολιτικής στα Υπουργεία υπό το 

συντονισµό της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης. 

3. Μοντελοποίηση διαδικασιών εφαρµογής του νέου υπαλληλικού κώδικα. 

4. Επανασχεδιασµός της ∆ασοπροστασίας σε εθνικό επίπεδο. 

 

- Ειδικός Στόχος 2: Προώθηση των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας. 

4. Οργάνωση και επιχειρησιακή λειτουργία δοµών κοινωνικής διαβούλευσης. 

 

- Ειδικός Στόχος 3: Βελτίωση της ποιότητας των νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων 

5. Κωδικοποιήσεις στους τοµείς κυβερνητικής προτεραιότητας: ∆άση, Τουρισµός, ∆ηµόσια 

Υγεία και Κοινωνική Ασφάλιση. 

- Ειδικός Στόχος 4: Βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των συναλλασσόµενων µε 

τις δηµόσιες υπηρεσίες πολιτών και επιχειρήσεων. 

6. Μελέτη και εφαρµογή ανασχεδιασµού διαδικασιών για τη µείωση των διοικητικών 

επιβαρύνσεων και του διοικητικού κόστους. 

7. Απλούστευση των διαδικασιών για τη χορήγηση κύριας και διαδοχικής ασφάλισης του 

ΙΚΑ.  

Γενικός Στόχος ΙI - Άξονες Προτεραιότητας ΙΙΑ, ΙΙΒ, ΙΙΓ: Η ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης   

 

- Ειδικός Στόχος 1: Προώθηση διαρθρωτικών και θεσµικών αλλαγών στην πολιτική 

ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων της δηµόσιας διοίκησης. 

1. Αναβάθµιση, ενίσχυση ή και αναδιοργάνωση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κατάστασης 
Προσωπικού του ΥΠΕΣ∆∆Α. 

2. Εκπόνηση σχεδίων εκπαίδευσης υπουργείων 
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Γενικός Στόχος ΙΙΙ – Άξονες Προτεραιότητας ΙΙΙΑ, ΙΙΙΒ, ΙΙΙΓ: Η ενδυνάµωση των 

πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δηµόσιας δράσης 

- Ειδικός Στόχος 1: Η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών 

ισότητας. 

1. ∆ιοικητική Κωδικοποίηση των νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων  στον τοµέα 

της ισότητας των φύλων.  

2. Αποτίµηση των επιπτώσεων 100 νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων στην  

πολιτική ισότητας των φύλων. 

 

- Ειδικός Στόχος 2: Η ενίσχυση της θέσης των γυναικών στο δηµόσιο και κοινωνικό τοµέα. 

3. Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωµάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των  

πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δηµόσιας δράσης. 

 

Γενικός Στόχος IV – Άξονες Προτεραιότητας ΙVA, IVB, IVΓ: Η τεχνική υποστήριξη 

της εφαρµογής. 

- Ειδικός Στόχος 1: ∆ηµιουργία µηχανισµών υποστήριξης της διοικητικής αλλαγής. 

1. Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία δοµής υποστήριξης της οργανωτικής και 
διοικητικής αλλαγής των δηµοσίων φορέων. 

 

Ενδεικτική Χρηµατοδοτική Βαρύτητα  των Ειδικών Στόχων (Ε.Σ.) ανά Άξονα 

Προτεραιότητας (Α.Π.) του Ε.Π.  

Με βάση τις προτεραιότητες του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την 

νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 και λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της ∆ηµόσιας 

∆ιόικησης όπως αυτές προσδιορίστηκαν στην κοινωνικοοικονοµική ανάλυση και την 

ανάλυση SWOT και εξειδικεύτηκαν σε δράσεις µέσω του στρατηγικού σχεδιασµού, η 

σχετική χρηµατοδοτική βαρύτητα (%) των Ειδικών Στόχων (Ε.Σ.) ανά Άξονα 

Προτεραιότητας (Α.Π.) του Ε.Π, όπως αυτή διαµορφώνεται ενδεικτικά και µη δεσµευτικά 

στο παρόν στάδιο, παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:  

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
IΑ, IΒ, IΓ 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
IIΑ, IIΒ, IIΓ 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
IIIΑ, IIIΒ, IIIΓ 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ IVΑ, 
IVΒ, IVΓ 

ΕΣ % ΕΣ % ΕΣ % ΕΣ % 
ΕΣ 1 28% ΕΣ 1 20% ΕΣ 1 58% ΕΣ 1 89%  
ΕΣ 2 27% ΕΣ 2 80% ΕΣ 2 42% ΕΣ 2 11 % 
ΕΣ 3 20% 
ΕΣ 4 25% 
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3.2. Περιγραφή αξόνων προτεραιότητας 

3.2.1. ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΑ, ΙΒ, ΙΓ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΟΜΩΝ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ. 

 

Γενικοί και ειδικοί στόχοι  

 

Γενικός Στόχος 

 Η αναβάθµιση της ποιότητας των δηµόσιων πολιτικών µέσω του εκσυγχρονισµού του 

ρυθµιστικού πλαισίου και του ανασχεδιασµού δοµών και διαδικασιών. 

Στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής της χώρας για την 4η προγραµµατική περίοδο, 

και στην κατεύθυνση του να προσδιορισθούν οι δηµόσιες εκείνες πολιτικές που είναι 

αναγκαίο να ενισχυθούν µέσω του Ε.Π. προκειµένου να µεγιστοποιηθούν τα αναµενόµενα 

οφέλη έχουν γίνει οι εξής ενέργειες: 

Με δεδοµένη την ανάγκη οι παρεµβάσεις του ΕΠ να επικεντρωθούν στους κρίσιµους για 

την Ανάπτυξη τοµείς δηµοσίων πολιτικών ο Υπουργός Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

και Αποκέντρωσης κάλεσε µε έγγραφo του τους οµoλγούς του των παραγωγικών 

Υπουργείων, να προσδιορίσουν κατά προτεραιότητα συγκεκριµένα πεδία διοικητικών και 

οργανωτικών επεµβάσεων στους τοµείς τους45.  

Κατόπιν των σχετικών διαβουλεύσεων που ακολούθησαν προσδιορίσθηκαν οι  κάτωθι 

θεµατικές περιοχές, για τις  οποίες υπάρχει η πολιτική βούληση και η απαραίτητη 

ωριµότητα να ενταχθούν  κατά προτεραιότητα στο Ε.Π46: 

- Βελτίωση του ρυθµιστικού περιβάλλοντος του επιχειρείν. 

- Ενίσχυση ελεγκτικών µηχανισµών για την καλύτερη εφαρµογή των δηµόσιων 

πολιτικών. 

- Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη (διακριτές δράσεις) 

- Μεταναστευτική Πολιτική. 

- ∆ικαιοσύνη – Ενίσχυση διοικητικής ικανότητας των µηχανισµών απονοµής της 

∆ικαιοσύνης. 

- Κοινωνική Ασφάλιση (διακριτές δράσεις). 

- Αγροτική Πολιτική (διακριτές δράσεις). 
                                                 
45 Τα υπ’αρ. 4408-4412/30.11.2006 έγγραφα του ΥΠΕΣ∆∆Α. 

46 Η από 19.6.2007 Απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής. 
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Επιπλέον η Ενδυνάµωση της Πολιτικής Προστασίας προστέθηκε λόγω των καταστροφών 

του θέρους του 2007 στις θεµατικές προτεραιότητες. 

Με αντίστοιχες διαδικασίες, µπορεί να εµπλουτισθούν οι ως άνω θεµατικές περιοχές.   

Επίσης,  η αρχή της µη διάκρισης και της προσβασιµότητας θα αποτελέσει οριζόντια 

προτεραιότητα (και στις επιλεγείσες θεµατικές περιοχές).   

 

- Ειδικός Στόχος 1.1: Ενδυνάµωση των µηχανισµών σχεδιασµού, εφαρµογής και 

ελέγχου των δηµόσιων πολιτικών.   

Με τον Ειδικό Στόχο 1.1. επιδιώκεται: α) η βελτίωση του επιτελικού έργου των 

Υπουργείων µέσω της αποσαφήνισης επιτελικών και εκτελεστικών αρµοδιοτήτων, η άρση 

των επικαλύψεων που προκαλούνται από τις συναρµοδιότητες, και η αποφυγή της 

κατάτµησης των αρµοδιοτήτων στα πολλαπλά επίπεδα διοίκησης, β) η ενδυνάµωση και 

δηµιουργία αξιόπιστων µηχανισµών παρακολούθησης της εφαρµογής των πολιτικών µέσα 

από τη στοχοθεσία και τη θέσπιση δεικτών αποδοτικότητας, µε υιοθέτηση κατάλληλων 

µεθοδολογιών και πρακτικών εργαλείων πολιτικής και γ) η βελτίωση της λειτουργίας των 

ελέγχων µέσα από την ανάπτυξη κατάλληλου θεσµικού και διοικητικού πλαισίου, την 

αναδιοργάνωση των δοµών των ελεγκτικών µηχανισµών και η υποστήριξή τους µε 

κατάλληλα συστήµατα ΤΠΕ.  

 

Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων/ έργα σηµαίες / λοιπές ενδεικτικές δράσεις  -   

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες 

 

1.1.1. Ενίσχυση του σχεδιασµού (οριοθέτηση των πεδίων πολιτικής µέσα από την 

άρση των επικαλύψεων), της παρακολούθησης, του συντονισµού και της 

αξιολόγησης της πολιτικής σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

 

1.1.1.α. Ενίσχυση της επιτελικής λειτουργίας της ∆ιοίκησης για το σχεδιασµό και την 

παρακολούθηση της πολιτικής σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

Έργα - Σηµαίες 

 Επιχειρησιακή λειτουργία της κεντρικής «Μονάδας ελέγχου ποιότητας Ρυθµίσεων» 

στη  Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης και συντονισµός της µε τις Μονάδες 

Ανάλυσης και Τεκµηρίωσης πολιτικής των Υπουργείων. 

 ∆ηµιουργία Μονάδων Ανάλυσης και Τεκµηρίωσης πολιτικής στα Υπουργεία υπό το 

συντονισµό της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης. 

Οι  Μονάδες αυτές θα εξασφαλίσουν τη διοικητική συνέχεια και θα συντελέσουν 

στον επιτελικό ανασχηµατισµό των Υπουργείων.  Θα εξασφαλίσουν τη δέουσα 

ενσωµάτωση του κοινοτικού κεκτηµένου σε εθνικό δίκαιο, και τη διενέργεια 

αναλύσεων κανονιστικών επιπτώσεων, που αποτελεί το σηµαντικότερο εργαλείο 
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της κανονιστικής µεταρρύθµισης.   Υπογραµµίζεται, ότι οι Μονάδες θα είναι 

υπεύθυνες για την καλή εφαρµογή των µέτρων/δράσεων για τις ίσες ευκαιρίες. 

 

1.1.1.β. Ενδυνάµωση / Αναβάθµιση των µεθοδολογιών και διαδικασιών παραγωγής και 

εφαρµογής της πολιτικής σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.  

Έργο - Σηµαία  

 Μοντελοποίηση διαδικασιών εφαρµογής του νέου υπαλληλικού κώδικα. 

Σκοπός του νέου Υπαλληλικού Κώδικα είναι η καθιέρωση ενιαίων και οµοιόµορφων 

κανόνων και προτύπων που διέπουν την πρόσληψη και την υπηρεσιακή κατάσταση 

των πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων, σύµφωνα ιδίως µε τις αρχές της ισότητας, της 

αξιοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης και την ανάγκη διασφάλισης της µέγιστης 

δυνατής απόδοσης κατά την εργασία τους.   

 

Λοιπές Ενδεικτικές ∆ράσεις  

 Βελτίωση της εποπτείας της αγοράς τροφίµων µε έµφαση στην αναθεώρηση, 

τροποποίηση, συµπλήρωση του υφισταµένου θεσµικού-νοµικού πλαισίου των 

ελέγχων και του εκσυγχρονισµού της. 

Το έργο στοχεύει  στην οµαλότερη λειτουργία της αγοράς, στην απλοποίηση του 

νοµικού-θεσµικού πλαισίου επιβολής κυρώσεων, στην προστασία των καταναλωτών 

και στη διαφάνεια του ελεγκτικού µηχανισµού. 

 Βελτίωση του οριζόντιου και κάθετου συντονισµού µεταξύ των υπηρεσιών 

αδειοδότησης των µεταποιητικών επιχειρήσεων. 

Το παρόν έργο στοχεύει να βελτιώσει το συντονισµό των υπηρεσιών προκειµένου να 

επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί, ήτοι η ισόρροπη σχέση µεταξύ της οικονοµικής 

ανάπτυξης και της προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, η 

απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας, 

και ο αποτελεσµατικότερος έλεγχος των βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων.   

 Επανα-οριοθέτηση αρµοδιοτήτων και λειτουργιών της Κεντρικής ∆ιοίκησης προς 

φορείς δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, τοµεακής ή χωρικής εµβέλειας, σε 

συνδυασµό µε την ενίσχυση του επιτελικού ρόλου της Κεντρικής ∆ιοίκησης. 

Η συνταγµατική και ορθολογική επιταγή για την αποκεντρωµένη οργάνωση και 

διοίκηση των δηµόσιων υπηρεσιών καθιστά αναγκαία την πολυβάθµια τοπική και 

περιφερειακή αποκέντρωση και αυτοδιοίκηση των κρατικών λειτουργιών.    

Η αρχή της επικουρικότητας θέτει ένα τεκµήριο αρµοδιότητας υπέρ της αποκέντρωσης 

και της αυτοδιοίκησης.   Η αρχή της οικονοµίας των επιπέδων διοίκησης συνδέεται 

άµεσα µε την αποτελεσµατικότητά τους: όσο λιγότερα και ισχυρότερα τα επίπεδα της 

διοίκησης, τόσο αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη καθίσταται η λειτουργία τους. 
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 Παρεµβάσεις για την εφαρµογή των περιβαλλοντικών πολιτικών σε επίπεδο 

κεντρικής,  περιφερειακής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Τα µείζονα προβλήµατα που υπάρχουν στον τοµέα του περιβάλλοντος καθιστούν 

επιτακτική τη χρηµατοδότηση παρεµβάσεων για την εφαρµογή των περιβαλλοντικών 

πολιτικών, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και της οικονοµίας των επιπέδων 

διοίκησης. 

 Παρεµβάσεις για την καλύτερη εφαρµογή της µεταναστευτικής πολιτικής. 

Λαµβάνοντας υπόψη, τόσο την υφιστάµενη διάρκεια παραµονής όσων διαµένουν στη 

χώρα, όσο και τις εκτιµήσεις για περαιτέρω µείωση των καθαρών µεταναστευτικών 

εισροών, συνάγεται ότι οι κρατικές πρωτοβουλίες θα πρέπει να αναπτύσσονται µε βάση 

την τάση σταθεροποίησης του µεταναστευτικού φαινοµένου και να κατευθύνονται 

κυρίως σε θέµατα κοινωνικής ένταξης των µεταναστών και κυρίως αυτών που 

αφορούν την εκπαίδευση, την απασχόληση και τις υπηρεσίες πρόνοιας.  Σε αυτό το 

πλαίσιο στοχεύονται η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 

του ΥΠΕΣ∆∆Α, αλλά και των Περιφερειών, µε γνώµονα την ταχύτερη και απλούστερη 

έκδοση των αδειών διαµονής, την επιτάχυνση της διαδικασίας των µετακλήσεων, µέσω 

της καταπολέµησης των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, και η ενίσχυση των δοµών 

που συνδέονται µε την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των µεταναστών. 

 

1.1.1.γ. Ενίσχυση των Υπηρεσιακών Μονάδων και των λειτουργιών εσωτερικού και 

εξωτερικού ελέγχου και αξιολόγηση της εφαρµογής των πολιτικών σε κεντρικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

Κοµβικής σηµασίας κρίνεται η εισαγωγή συστηµάτων παρακολούθησης της εφαρµογής 

των πολιτικών στα Σώµατα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης  & Ελέγχου της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης, και  εκπόνηση εργαλείων επικεντρωµένων στα αποτελέσµατα. 

Αντίστοιχα, η καθιέρωση του εσωτερικού ελέγχου θα συµβάλλει στη συνεχή 

παρακολούθηση των διαδικασιών και στον έλεγχο των πράξεων της διοίκησης.  Οι 

εσωτερικοί ελεγκτές θα βελτιωσουν τη χρηστή διοίκηση και θα διευκολύνουν την εποπτεία 

που ασκούν τα αρµόδια όργανα. 

 

1.1.2. ∆ράσεις οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασµού (συστήµατα 

στοχοθεσίας και αποδοτικότητας) φορέων της κεντρικής και  περιφερειακής 

διοίκησης καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 

1.1.2.α. Συστήµατα στοχοθεσίας και αποδοτικότητας  

Η εισαγωγή σύγχρονων συστηµάτων αποσκοπεί στον καθορισµό σαφών επιδιώξεων-

επιδόσεων στα κορυφαία ιεραρχικά κλιµάκια κάθε υπηρεσίας και εν συνεχεία στην 

καθοδική διάχυση των συλλογικών αυτών επιδιώξεων υπό µορφή εξειδικευµένων 

δράσεων σε κάθε κατώτερο ιεραρχικό επίπεδο.  Σκοπός είναι η αποτελεσµατικότερη 
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λειτουργία των δηµοσίων υπηρεσιών και η ανταπόκριση του ανθρώπινου δυναµικού στις 

σύγχρονες ανάγκες και τα νέα πρότυπα διοίκησης.  Η εγκαθίδρυση συστηµάτων 

στοχοθεσίας και αποδοτικότητας είναι πολύ σηµαντική για την ευόδωση της ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης.   

Υπογραµµίζεται ότι στο πλαίσιο της αρχής της µη διάκρισης θα εξειδικευθούν τα 

συστήµατα στοχοθεσίας και αποδοτικότητας για τις ευπαθείς οµάδες. 

 

1.1.2.β. ∆ράσεις για τον εξορθολογισµό και την οργανωτική και επιχειρησιακή 

ανασυγκρότηση / βελτίωση Υπηρεσιών και Μονάδων.  

Με σκοπό την εφαρµογή των αρχών της αποτελεσµατικότητας, αποδοτικότητας, και 

ποιότητας στη δηµόσια διοίκηση προβλέπονται η οργανωτική και επιχειρησιακή 

ανασυγκρότηση υπηρεσιών και φορέων σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

 

Ενδεικτικές ∆ράσεις  

 Μελέτες για οριζόντια θέµατα που αφορούν το γενικό στόχο του ΕΠ. 

Στο πλαίσιο της ανάγκης για µεταφορά τεχνογνωσίας θα εκπονηθούν οριζόντιες 

µελέτες που θα αφορούν την αναβάθµιση των δηµόσιων πολιτικών µέσω του 

εκσυγχρονισµού του ρυθµιστικού πλαισίου και των δοµών της δηµόσιας διοίκησης.  

 

1.1.3 ∆ράσεις για την ενδυνάµωση της πολιτικής προστασίας. 

Οι ενέργειες της παρούσης ενδεικτικής κατηγορίας δράσεων θα εξειδικευθούν στο πλαίσιο 

αναλυτικού σχεδίου δράσης που θα προετοιµασθεί και θα υποβληθεί στην Ε.Ε. εντός έξι 

(6) µηνών από την έγκριση του παρόντος.   Η παρούσα ενδεικτική κατηγορία δράσεων 

είναι συµπληρωµατική των δράσεων που θα συγχρηµατοδοτηθούν από τους ΑΠ 3, και 8 

«Πρόληψη και Αντιµετώπιση Περιβαλλοντικού Κινδύνου» που συγχρηµατοδοτούνται 

αντίστοιχα από το Ταµείο Συνοχής και το ΕΤΠΑ.   

Στο πλαίσιο της ανάγκης ενδυνάµωσης της πολιτικής προστασίας στην Ελλάδα 

προβλέπονται ενέργειες για την ενίσχυση του διοικητικού και οργανωτικού πλαισίου 

λειτουργίας της πολιτικής προστασίας, µελέτες χαρτογράφησης κινδύνων και εκτίµησης 

της επικινδυνότητας, η υποστήριξη στη δηµιουργία εθνικού συστήµατος έγκαιρης 

ενηµέρωσης και η οργάνωση των χώρων συγκέντρωσης και παροχής βοήθειας σε πολίτες 

σε κάθε περιφέρεια. 

 

Έργο-Σηµαία 

 

 Επανασχεδιασµός της πολιτικής ∆ασοπροστασίας σε εθνικό επίπεδο. 

Η εκδήλωση πυρκαγιών πολύ µεγάλου µεγέθους δεν αποτελεί συµπτωµατικό 

χαρακτηριστικό του καλοκαιριού του 2007, αλλά µπορεί να επαναληφθεί µε ολέθρια 
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κοινωνικά, οικολογικά και οικονοµικά αποτελέσµατα,  όσο δεν εφαρµόζονται 

δασοκοµικές και διαχειριστικές πρακτικές που περιορίζουν την πιθανότητα 

αναβάθµισης µιας πυρκαγιάς σε µεγα-πυρκαγιά. 

Η αντιµετώπιση των δασικών πυρκαγιών απαιτεί επανασχεδιασµό της πολιτικής 

δασοπροστασίας σε εθνικό επίπεδο ώστε να εξασφαλίζεται ενιαία διαχείριση του 

κύκλου πρόληψης, καταστολής και διαχείρισης των καµένων περιοχών. Η 

ολοκληρωµένη αυτή διαχείριση του προβλήµατος θα πρέπει να βασίζεται στο 

συντονισµό της συµµετοχής όλων των εµπλεκόµενων φορέων σύµφωνα µε 

αρµοδιότητες και συµπληρωµατικούς ρόλους που θα προσδιορίζονται µε σαφήνεια στο 

πλαίσιο ενός ενιαίου εθνικού σχεδίου.  

 

Ενδεικτικές ∆ράσεις  

 

 Η µελέτη, οργάνωση, θεσµοθέτηση, εισαγωγή και εµπέδωση στον κρατικό 

µηχανισµό και τους εθελοντές, ενός Ενιαίου Συστήµατος ∆ιοίκησης για τη 

διαχείριση των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. 

Πρόκειται για απαραίτητο εργαλείο για τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου Εθνικού 

∆ικτύου Πολιτικής Προστασίας που θα διαθέτει τα σχέδια δράσης, τους µηχανισµούς 

και τα µέσα παρέµβασης για την αντιµετώπιση όλων των φυσικών και τεχνολογικών 

κινδύνων47.   Το εν λόγω σύστηµα διοίκησης θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

- Λειτουργία ανεξάρτητα του είδους του κινδύνου 

- Λειτουργία του συνόλου του κρατικού µηχανισµού κατά τη διαχείριση εκτάκτων 

αναγκών – καταστροφών, ανεξάρτητα από το επίπεδο της διοίκησης (από το 

στρατηγικό έως και το τακτικό επίπεδο και από τα Υπουργεία έως και τους 

Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους ιδιωτικού οργανισµούς) 

- Εφαρµογή ανεξάρτητα από το µέγεθος και την ένταση της καταστροφής (µε 

συγκεκριµένες διαδικασίες κλιµάκωσης) 

- Ισχύ για όλα τα στάδια της διαχείρισης των φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων, 

δηλαδή κατά την πρόληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση. 

 

 Ενίσχυση του διοικητικού και οργανωτικού πλαισίου λειτουργίας της πολιτικής 

προστασίας. 

Στόχος είναι η ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της πολιτικής προστασίας,  µέσω της 

συστηµατικής ανάπτυξης κανονισµών, προδιαγραφών, προτύπων και διαδικασιών.  

Επίσης, κάθε είδους µελέτη, έρευνα και τεχνική υποστήριξη για τον ίδιο στόχο. 

 

                                                 
47 βλ. ΑΠ 8 στο Ε.Π. Περιβάλλον 2007-2013 
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*Οι δείκτες αφορούν το σύνολο της χώρας.  
 

 

 

 

- Ε.Σ. 1.2: Προώθηση των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας. 

Με τον Ε.Σ. 1.2. επιδιώκεται η θεσµική και διοικητική κατοχύρωση της διαφάνειας σε όλα 

τα στάδια παραγωγής, εφαρµογής και αξιολόγησης των πολιτικών µέσα από: α) τη 

δηµιουργία δοµών κοινωνικής διαβούλευσης σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο, β) τον εντοπισµό ρυθµιστικών, διοικητικών είτε οργανωτικών αδυναµιών και 

ατελειών που επιτρέπουν την ανάπτυξη φαινοµένων διαφθοράς σε κεντρικό, περιφερειακό 

και τοπικό επίπεδο και γ) την ενίσχυση των διοικητικών και εξω-διοικητικών δοµών 

καταπολέµησης της διαφθοράς και ενίσχυσης της διαφάνειας.  

 

Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων/ έργα σηµαίες / λοιπές ενδεικτικές δράσεις  -   

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες 

 

1.2.1. ∆ράσεις εκσυγχρονισµού του συστήµατος προϋπολογισµού και δηµοσιονοµικής 

διαχείρισης. 

Η επεξεργασία στρατηγικής µε σκοπό την ενίσχυση της ανοικτής διοίκησης είναι 

καθοριστικής σηµασίας.   Η υποστήριξη του θεσµού του Ετήσιου Απολογισµού, αποτελεί 

κοµβικής σηµασίας παρέµβαση.  

Περαιτέρω, η εφαρµογή µέτρων αναδιοργάνωσης του συστήµατος προϋπολογισµού, 

δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ελέγχου των δαπανών, θα συµβάλλει στην προώθηση των 

αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας.  

 

Ενδεικτικές ∆ράσεις  

Α/Α 
Κατηγορία 
δείκτη 

∆είκτης Πηγή / Έτος Τιµή βάσης 
Τιµή στόχου 

2013* 
1. Εκροή Μονάδες ανάλυσης και τεκµηρίωσης της 

πολιτικής που δηµιουργούνται σε 
Υπουργεία. 

ΥΠΕΣ∆∆Α/2006 Μηδέν – νέου 
τύπου παρέµβαση- 
υπάρχουν 17 
Υπουργεία 

10* 

2. Εκροή Αριθµός δηµοσίων φορέων όπου 
εφαρµόζεται οργανωτικός και λειτουργικός 
ανασχεδιασµός και διοικητική 
ανασυγκρότηση. 

ΥΠΕΣ∆∆Α/2006 Μηδέν – νέου 
τύπου 
παρέµβαση- 
Υπάρχουν 17 
Υπουργεία και 13 
Γενικές 
Γραµµατείες 
Περιφερειών 

28* 

3. Αποτέλεσµα Ποσοστό κεντρικών αρχών (17 Υπουργεία 
και 13 Γενικές Γραµµατείες Περιφερειών) 
στις οποίες  εφαρµόζονται οι αρχές της 
ποιότητας και στοχοθεσίας στη διοίκηση. 

ΥΠΕΣ∆∆Α/2006 Μηδέν (νέος τύπος 
δράσης) -  
Υπάρχουν 30 
κεντρικές αρχές. 

50%* 
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 Εισαγωγή και προώθηση θεσµών διαφάνειας όπως ο Ετήσιος ∆ηµόσιος 

Απολογισµός. 

Ο θεσµός του Ετησίου ∆ηµοσίου Απολογισµού αφορά τη διαχείριση πόρων, δράσης, 

επίδοσης και τήρησης υποχρεώσεων, ιδίως των ΟΤΑ α’ βαθµού.  Προβλέπεται ο 

σχεδιασµός του συστήµατος, η τεχνική υποστήριξη για την κατάρτιση Οδηγών και 

εργαλείων εφαρµογής, η πιλοτική εφαρµογή του, και το πρόγραµµα γενικής 

εφαρµογής του. 

 

 Εξυγίανση του συστήµατος προµηθειών που αφορούν την υγεία και κοινωνική 

αλληλεγγύη.  

Με την εφαρµογή του αναµένεται να δηµιουργήσει οικονοµίες κλίµακας και να 

συµβάλλει στη χρηστή οικονοµική διαχείριση, και στην ποιοτική αναβάθµιση, µέσω, 

της εισαγωγής προδιαγραφών βάσει διεθνών προτύπων, της µεταφοράς τεχνογνωσίας 

και της εισαγωγής ΤΠΕ, της ορθολογικής εκτίµησης αναγκών και του προσήκοντος 

προγραµµατισµού προµηθειών στον τοµέα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Στην 

Έκθεση Εφαρµογής 2006 για το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων 2005-2008, 

αναφέρεται ότι  από την εφαρµογή του νέου συστήµατος αναµένεται να επιτευχθεί 

µείωση του κόστους προµηθειών κατά 15% τουλάχιστον48. 

 

1.2.2. Ενσωµάτωση των πορισµάτων των ελεγκτικών σωµάτων  και του Συνηγόρου του 

Πολίτη στις οικείες πολιτικές προκειµένου να επέλθουν ρυθµιστικές και οργανωτικές 

αλλαγές που οδηγούν στην αντιµετώπιση της διαφθοράς. 

Το Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (Σ.Ε.Ε.∆.∆.) ιδρύθηκε µε το Νόµο 

2477/1997 (ΦΕΚ Α/10/1997). Συγκροτήθηκε και άρχισε να λειτουργεί από 12-1-1998. Το 

ζήτηµα της υλοποίησης των προτάσεων του ΣΕΕ∆∆, όπως αυτές διατυπώνονται στις 

αντίστοιχες εκθέσεις επιθεώρησης-ελέγχου, έχει ιδιαίτερη σηµασία δεδοµένου ότι η 

συνεισφορά του Σώµατος στον εκσυγχρονισµό και στη βελτίωση της λειτουργίας της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης έγκειται στην άµεση και αποτελεσµατική ανταπόκριση των Υπηρεσιών 

στις προτάσεις του. Οι αποδέκτες των προτάσεων της έκθεσης επιθεώρησης-ελέγχου 

οφείλουν εντός διµήνου από τη λήψη της έκθεσης να γνωστοποιήσουν στο ΣΕΕ∆∆ τις 

ενέργειες στις οποίες προέβησαν προκειµένου να υλοποιήσουν τις σχετικές προτάσεις.  

Προς τούτο, συστάθηκε πρόσφατα Οµάδα Έργου για την «Παρακολούθηση της 

Υλοποίησης των Προτάσεων» η οποία, παράλληλα µε τα ελεγκτικά της καθήκοντα, 

παρακολουθεί και την πορεία υλοποίησης των προτάσεων. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι Ανεξάρτητη Αρχή.  Ιδρύθηκε µε το Νόµο 2477/1997 (ΦΕΚ 

Α/10/1997)  και ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Οκτωβρίου 1998. Το νοµοθετικό 

πλαίσιο της λειτουργίας του ρυθµίζεται από τις διατάξεις του Ο Ν. 3094/2003 (ΦΕΚ 

Α/59/2003).  Παρέχει τις υπηρεσίες του δωρεάν και έως το Νοέµβριο του 2006 είχε δεχθεί 

                                                 
48 Έκθεση Εφαρµογής 2006 για το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων 2005-2008, Αθήνα, 2007.  
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80.000 αναφορές.  Αποστολή του Συνηγόρου του Πολίτη είναι η διαµεσολάβηση µεταξύ 

των πολιτών και των δηµόσιων υπηρεσιών µε σκοπό την προστασία των δικαιωµάτων του 

πολίτη, την καταπολέµηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νοµιµότητας.  Ο Ν. 

3094/2003 του Συνηγόρου του Πολίτη προβλέπει τη σύνταξη: α) πορισµάτων, τα οποία 

γνωστοποιούνται στον καθ' ύλην αρµόδιο υπουργό και στις εµπλεκόµενες υπηρεσίες, β) 

ετήσιας έκθεσης, η οποία υποβάλλεται στον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Βουλής  

και γ) ειδικών εκθέσεων για σηµαντικά θέµατα ή για ζητήµατα ευρύτερου ενδιαφέροντος 

που προκύπτουν κατά τη διερεύνηση των υποθέσεων. Οι ειδικές εκθέσεις κοινοποιούνται 

στον κατά περίπτωση αρµόδιο υπουργό.    

Σκοπός της δράσης είναι η συµβολή στην ενσωµάτωση των ως άνω πορισµάτων ή των 

εκθέσεων επιθεωρήσεων – ελέγχου στους τοµείς σχεδιασµού και εφαρµογής πολιτικής των 

οικείων φορέων συνεισφέροντας αποτελεσµατικά στην αντιµετώπιση της διαφθοράς.   

 

1.2.3. Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων και 

των ΜΚΟ, µέσω και διακρατικών συνεργασιών.  

Η ενίσχυση αυτή συνδέεται κυρίως: 

 µε τη διοικητική και επιχειρησιακή ενίσχυση των οργανώσεων των κοινωνικών 

εταίρων και των ΜΚΟ σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. 

 µε τη βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ των φορέων της κεντρικής και 

περιφερειακής διοίκησης καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης και των ΜΚΟ.  

 µε τη διοικητική και επιχειρησιακή ενίσχυση των δοµών κοινωνικής διαβούλευσης. 

 µε τη δηµιουργία νέων ή και την αξιοποίηση υφιστάµενων δοµών, λειτουργιών, 

δικτύων και υπηρεσιών, που αναπτύχθηκαν από οργάνωσεις των κοινωνικών 

εταίρων και ΜΚΟ στο πλαίσιο πρωτοβουλιών και καινοτόµων προγραµµάτων, όπως 

π.χ. ΕQUAL, µε κύριο στόχο την άρση των διακρίσεων, την καταπολέµηση της 

θεσµικής µεροληψίας και την ισότιµη εργασιακή και κοινωνική ένταξη ευπαθών 

κοινωνικών οµάδων. 

Κατά τη δηµιουργία δοµών/υποδοµών διαβούλευσης θα ληφθεί µέριµνα για την ακώλυτη 

έκφραση των ατόµων µε αναπηρίες. 

 

Ενδεικτικές ∆ράσεις  

 ∆ράσεις που υλοποιούνται από κοινωνικούς εταίρους και  ΜΚΟ. 

Στο πλαίσιο της εν λόγω κατηγορίας, προβλέπονται δράσεις ενίσχυσης της διοικητικής 

ικανότητας των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων (όπως ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕ, ΕΣΣΕΕ, 

ΣΕΒ, Α∆Ε∆Υ κ.α.) και των ΜΚΟ.  

 

1.2.4.  ∆ράσεις αναβάθµισης της διοικητικής ικανότητας των δικαστηρίων.  
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Στους στρατηγικούς στόχους του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης (Υ.∆.) περιλαµβάνονται:  

• Η βελτίωση της αποδοτικότητας, της αποτελεσµατικότητας και της µείωσης του 
κόστους λειτουργίας των υπηρεσιών του υπουργείου.  

• Η βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών τόσο όσον αφορά στην επιτάχυνση 
της απονοµής της δικαιοσύνης όσο και στην ταχύτητα διεκπεραίωσης των 
αιτηµάτων τους. 

• Η διασφάλιση της τήρησης των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας που 
σχετίζονται µε το Ευρωπαϊκό Ποινικό Μητρώο. 

Έως σήµερα έχουν γίνει σηµαντικές προσπάθειες µηχανοργάνωσης του χώρου της 

δικαιοσύνης. Τα έργα που υλοποιήθηκαν είναι ενταγµένα στο πλαίσιο µιας συνολικής 

στρατηγικής η οποία ακολουθείται  από το 1994. Οι προσπάθειες έχουν καταρχήν 

επικεντρωθεί στα µεγαλύτερα δικαστήρια της χώρας (αυτά µε το µεγαλύτερο φόρτο 

εργασίας). Η ολοκλήρωση και ο εκσυγχρονισµός της µηχανοργάνωσης των υπόλοιπων 

υπηρεσιών και δικαστηρίων αποτελούν επιτακτικές ανάγκες, ώστε το Υ.∆. να αξιοποιήσει 

πλήρως τις ΤΠΕ για τη διευκόλυνση του έργου του στο µέγιστο βαθµό και να επιτευχθεί η 

διασύνδεση των πληροφοριακών συστηµάτων, όπου αυτή απαιτείται. Από τα 

αποτελέσµατα των συστηµάτων που ολοκληρώθηκαν, προκύπτει ότι για την πλήρη 

αξιοποίηση τους, εκτός από την προµήθεια και την εγκατάσταση µηχανογραφικού 

εξοπλισµού, απαιτείται η προσήκουσα αναδιοργάνωση και η σχετική κατάρτιση των 

εργαζόµενων.  



 142

 

*Οι δείκτες αφορούν το σύνολο της χώρας.  
 

 

 

 

 

 

 

Α/
Α 

Κατηγορία 
δείκτη 

∆είκτης Πηγή / Έτος Τιµή βάσης Τιµή στόχου 2013* 

1. Εκροή Αριθµός υλοποιηθέντων δράσεων για 
τον εκσυγχρονισµό του συστήµατος 
προϋπολογισµού και δηµοσιονοµικής 
διαχείρισης. 
 
 

ΥΠΕΣ∆∆Α/2006 Μηδέν(νέος 
τύπος δράσης). 
Οι δυνητικά 
ωφελούµενοι 
αυτών των 
οριζόντιων 
δράσεων είναι 17 
Υπουργεία, 13 
Γενικές 
Γραµµατείες 
Περιφερειών, 56 
Νοµαρχίες και 
228 ∆ήµοι. 

10* 

2. Εκροή Αριθµός δράσεων για την 
ενσωµάτωση των πορισµάτων 
ελεγκτικών σωµάτων  
και του Συνηγόρου του πολίτη στις 
δηµόσιες πολιτικές. 
 

ΥΠΕΣ∆∆Α/2006 Μηδέν (νέος 
τύπος δράσης).  
Στα εν λόγω 
πορίσµατα 
γίνονται 
υποδείξεις για 
κάθε ένα από τα 
17 Υπουργεία . 

35* 

3 Εκροή Αριθµός σχεδίων ενίσχυσης της 
διοικητικής ικανότητας των 
οργανώσεων των κοινωνικών 
εταίρων και των ΜΚΟ.  
 

ΥΠΕΣ∆∆Α/2006 Μηδέν (νέος 
τύπος δράσης). 
Οι κοινωνικοί 
εταίροι που έχουν 
υπογράψει την 
Εθνική Συλλογική 
Σύµβαση 
Εργασίας είναι 
είναι τέσσερις  
(4).  

50* 

4 Εκροή Αριθµός δράσεων αναβάθµισης της 
διοικητικής ικανότητας των 
δικαστηρίων. 

Υπουργείο 
∆ικαιοσύνης/20
06 

Μηδέν (νέος 
τύπος δράσης) 
Υπάρχουν 16 
υποδιαίρεσεις του 
ελληνικού 
δικαστικού 
συστήµατος 
(π.χ.αστικό 
ποινικό, 
διοικητικό, κ.α)  

5* 

5. Αποτέλεσµα Ποσοστό οργανισµών της 
αυτοδιοίκησης που εφαρµόζουν τον 
θεσµό του Ετήσιου ∆ηµόσιου 
Απολογισµού. 

ΥΠΕΣ∆∆Α/2006 Μηδέν (νέος 
τύπος δράσης). 
Υπάρχουν 17 
Υπουργεία, 13 
Γενικές 
Γραµµατείες 
Περιφερειών, 56 
Νοµαρχίες και 
228 ∆ήµοι µε 
πληθυσµό πάνω 
από 10.000) 

50%* 
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- Ε.Σ. 1.3: Βελτίωση της ποιότητας των νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων 

 

Με την υπ’ αρ. Υ190/18.07.06 Εγκύκλιο του Πρωθυπουργού «Νοµοθετική πολιτική και 

αξιολόγηση ποιότητας και αποτελεσµατικότητας νοµοθεσιών και κανονιστικών ρυθµίσεων» 

τίθενται οι αρχές και διαδικασίες καλής νοµοθέτησης. 

Η ποιότητα των ρυθµίσεων διασφαλίζεται: 

- Με την τήρηση των αρχών, και, 

- Με την τήρηση των διαδικασιών καλής νοµοθέτησης. 

1. Αρχές καλής νοµοθέτησης είναι ιδίως: 

α) Η αναγκαιότητα, η καταλληλότητα και η αναλογικότητα των ρυθµίσεων για την 

επίτευξη του επιδιωκόµενου σκοπού. 

β) Η απλότητα και η σαφήνεια του περιεχοµένου τους. 

γ) Η πλήρης εναρµόνισή τους µε το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο, καθώς και 

µε τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και τη 

νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. 

δ) Η αποτελεσµατικότητα, η αποδοτικότητα και η αποφυγή περιττών οικονοµικών 

δαπανών κατά την εφαρµογή τους. 

ε) Η διαφάνεια και ο προσδιορισµός των υπεύθυνων οργάνων εφαρµογής των σχετικών 

ρυθµίσεων. 

2. Οι διαδικασίες καλής νοµοθέτησης περιλαµβάνουν: 

α. Τον προσδιορισµό του θέµατος, για το οποίο γίνεται ρύθµιση, ποιά δηλαδή προβλήµατα 

πρόκειται να λύσει ή να αντιµετωπίσει η πρόταση ρύθµισης. 

β. Την αξιολόγηση των συνεπειών των ρυθµίσεων, και κυρίως των οικονοµικών, των 

κοινωνικών, καθώς και των συνεπειών στο περιβάλλον, ιδίως αξιολογείται το όφελος, το 

κόστος και οι τυχόν κίνδυνοι που προκαλούνται από την επιδιωκόµενη ρύθµιση. 

γ. Τη στάθµιση εναλλακτικών επιλογών και τη συγκριτική εµπειρία, κατά την περιγραφή 

της οποίας θα αιτιολογείται ο λόγος για τον οποίο η προτεινόµενη ρύθµιση έχει προκριθεί 

έναντι άλλων ενδεχόµενων επιλογών. 

δ. Την κατά το δυνατόν ευρύτερη κοινωνική συναίνεση και συµµετοχή. Για την επίτευξη 

της µεγαλύτερης δυνατής κοινωνικής συναίνεσης και συµµετοχής, είναι σκόπιµη η έγκαιρη 

ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων οµάδων της κοινωνίας των πολιτών και η συµµετοχή 

εκπροσώπων τους σε κοινωνικό διάλογο και διαβούλευση. Η διαβούλευση διεξάγεται µε τη 

συµµετοχή των ενδιαφερόµενων µερών που προσκαλούνται µε πρωτοβουλία του 

προτείνοντος τη ρύθµιση, µε την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, καθώς και µε 

κάθε άλλο πρόσφορο µέσο, ιδίως µε τη χρήση του διαδικτύου και των µέσων µαζικής 

ενηµέρωσης. 
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3. Σηµαντικός είναι ο ρόλος της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), που 

προβλέπεται στο άρθρο 82 παρ.3 του Συντάγµατος για τη διατύπωση αιτιολογηµένης 

γνώµης επί των νοµοσχεδίων που παραπέµπονται σε αυτήν. Η έκφραση γνώµης της 

Ο.Κ.Ε. είναι υποχρεωτική, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 2 του ν.2232/1994 (ΦΕΚ Α 140), 

πριν την ψήφιση τυπικών νόµων σε θέµατα ιδιαίτερης σπουδαιότητας που σχετίζονται µε 

τις εργασιακές σχέσεις, την κοινωνική ασφάλιση, τα φορολογικά µέτρα, καθώς και µε τη 

γενικότερη κοινωνικοοικονοµική πολιτική, ιδίως σε θέµατα περιφερειακής ανάπτυξης, 

επενδύσεων, εξαγωγών, προστασίας καταναλωτή και ανταγωνισµού. Στην έννοια των 

θεµάτων αυτών δεν περιλαµβάνεται ο προϋπολογισµός.     

 

Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων/ έργα σηµαίες / λοιπές ενδεικτικές δράσεις  -   

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες 

 

1.3.1. Εφαρµογή πολιτικής για την αξιολόγηση της ποιότητας και αποτελεσµατικότητας 

νοµοθετικών ρυθµίσεων σε επιλεγµένους τοµείς  βάσει της Εγκυκλίου του Πρωθυπουργού 

Υ190/200649 (βλ. «Εκθέσεις Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθµίσεων»). 

Το σύστηµα αξιολόγησης των συνεπειών των ρυθµίσεων εποπτεύεται από τη Γενική 

Γραµµατεία της Κυβέρνησης, η οποία είναι αρµόδια για την παροχή διευκρινίσεων και τον 

τυχόν απαιτούµενο συντονισµό της τήρησης των αρχών και διαδικασιών καλής 

νοµοθέτησης κατά το στάδιο της κατάρτισης νοµοσχεδίων, προσθηκών ή τροπολογιών. Η 

Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης ζητά πληροφορίες και διευκρινίσεις από τα Υπουργεία, 

παρακολουθεί την τήρηση των αρχών και διαδικασιών καλής νοµοθέτησης και, αν 

απαιτείται, αποστέλλει εγκυκλίους και κατευθυντήριες οδηγίες προς αυτά. 

Υπογραµµίζεται, ότι θα αναδειχθεί µέσω εξειδικευµένης ανάλυσης επιπτώσεων («διήθηση) 

νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων σε επιλεγµένα πεδία πολιτικής, των 

επαχθών/θετικών συνεπειών για τα άτοµα µε αναπηρίες. 

 

1.3.2 Παρακολούθηση, συντονισµός και επίσπευση της ενσωµάτωσης του Κοινοτικού 

∆ικαίου µε εφαρµογή των Αρχών της  Εγκυκλίου του Πρωθυπουργού Υ190/2006.  

Όπως υπογραµµίζεται στην Έκθεση Εφαρµογής 2006 για το ΕΠΜ 2005-2008, σχετικά µε 

την ενσωµάτωση κοινοτικών οδηγιών, παρόλο που η χώρα µας βρίσκεται στην τελευταία 

θέση της κατάταξης στην ΕΕ-25, σηµειώνεται σηµαντική µείωση του ελλείµµατος στο 

3,7% το Σεπτέµβριο του 2006 από 4,6% τον αντίστοιχο µήνα του 2005. 

Με τις εν λόγω δράσεις στοχεύεται η ποιοτική αναβάθµιση της ενσωµάτωσης του 

παράγωγου κοινοτικού δικαίου, καθώς οι αρχές της καλής νοµοθέτησης θα εφαρµόζονται 

για την ενσωµάτωση του Κοινοτικού ∆ικαίου. 

                                                 
49 Αφορά την εφαρµογή των αρχών και διαδικασιών της καλής νοµοθέτησης, ως αναλύονται στην εν λόγω 

Εγκύκλιο του Πρωθυπουργού. 
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1.3.3. ∆ιοικητικές κωδικοποιήσεις του ρυθµιστικού πλαισίου της δηµόσιας δράσης. 

Κάθε Υπουργείο οφείλει να προχωρήσει στη βελτίωση της ποιότητας των νοµοθετηµάτων 

της αρµοδιότητάς του όχι µόνο µε την πρόταση νέων αναγκαίων νοµοθετικών µέτρων, 

αλλά και µε την κωδικοποίηση των διατάξεων που ήδη ισχύουν ή την κατάργηση 

διατάξεων που έχουν ατονήσει ή έχουν καταστεί ανενεργείς. Οι αρχές καλής νοµοθέτησης 

εφαρµόζονται και κατά την κατάρτιση Κωδίκων.  

 

Έργο - Σηµαία  

 Κωδικοποιήσεις στους τοµείς κυβερνητικής προτεραιότητας όπως ∆άση, Τουρισµός, 

∆ηµόσια Υγεία και Κοινωνική Ασφάλιση. 

Η αρµόδια Κυβερνητική Επιτροπή κατά προτεραιότητα αποφάσισε την κωδικοποίηση 

στους ως άνω τοµείς. 

Α/Α 
Κατηγορία 
δείκτη 

∆είκτης Πηγή / Έτος Τιµή βάσης 
Τιµή στόχου 

2013* 
1. Εκροή Αριθµός εθνικών νοµοθετηµάτων   στα 

οποία εφαρµόσθηκαν οι αρχές καλής 
νοµοθέτησης (βάσει της Υ190/2006). 

ΥΠΕΣ∆∆Α & Γενική 
Γραµµατεία της 
Κυβέρνησης & 
ΥΠΕΣ∆∆Α/2006 

7 49* 

2 Εκροή Αριθµός  κοινοτικών νοµοθετηµάτων  για 
τις οποίες συντάχθηκαν «Εκθέσεις 
Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθµίσεων». 

ΥΠΕΣ∆∆Α & Γενική 
Γραµµατεία της 
Κυβέρνησης & 
ΥΠΕΣ∆∆Α/2006 

1 51* 

3. Εκροή Αριθµός τοµέων δηµοσίας δράσης για 
καθένα από τους οποίους το θεσµικό 
πλαίσιο (Νόµοι, προεδρικά διατάγµατα, 
κλπ.) συγκεντρώνεται σε ενιαίο διοικητικό 
κώδικα και διατίθεται από το ∆ιαδίκτυο. 

ΥΠΕΣ∆∆Α & 
Κεντρική Επιτροπή 
Κωδικοποιήσεων 
ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ 
(συλλογή νοµοθε-
σίας) (ΥΠΕΣ∆∆Α) 

2 11* 

4. Αποτέλεσµα Ενσωµάτωση των Κοινοτικών Οδηγιών στο 
Εθνικό ∆ίκαιο. 

ΥΠΕΣ∆∆Α & Γενική 
Γραµµατεία 
Κυβέρνησης / 
2006 

97,9% 99,5%* 

5. Αποτέλεσµα Ποσοστό νοµοθετηµάτων στα οποία έχουν 
ενσωµατωθεί οι αρχές της καλής 
διακυβέρνησης. 

ΥΠΕΣ∆∆Α & 
Κεντρική Επιτροπή 
Κωδικοποιήσεων 
ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ 
(ΥΠΕΣ∆∆Α)/2006 

6%  20%* 

*Οι δείκτες αφορούν το σύνολο της χώρας.  

 

 

- Ε.Σ. 1.4: Βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των συναλλασσόµενων µε 

τις δηµόσιες υπηρεσίες πολιτών και επιχειρήσεων. 

 

Η αποτελεσµατικότητα των δράσεων του Ειδικού Στόχου 1.4 θα εξασφαλισθεί µε τη 

συνέργεια των  Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013» και «Ψηφιακή Σύγκλιση 

2007-2013». 

Υπό τον ειδικό αυτό στόχο προβλέπονται δράσεις απλούστευσης διοικητικών διαδικασιών 

που οδηγούν σε µείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων και του διοικητικού κόστους  για 

τις επιχειρήσεις, και δράσεις σχεδιασµού και εφαρµογής των απαραίτητων οργανωτικών 

αλλαγών σε δηµόσιες υπηρεσίες που έχουν/πρόκειται να εγκατασταθούν συστήµατα ΤΠΕ.  
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Επίσης περιλαµβάνονται δράσεις που συµβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών, ιδίως σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

 

Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων/ έργα σηµαίες / λοιπές ενδεικτικές δράσεις  -   

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες 

 

1.4.1 ∆ράσεις απλούστευσης διοικητικών διαδικασιών που οδηγούν σε µείωση των 

διοικητικών επιβαρύνσεων και του διοικητικού κόστους  για τις επιχειρήσεις. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει µία φιλόδοξη στρατηγική για τη µέτρηση των 

διοικητικών δαπανών και τη µείωση του διοικητικού φόρτου στην ΕΕ, η οποία 

περιλαµβάνει τη θέσπιση ενός κοινού ευρωπαϊκού στόχου για τη µείωση του φόρτου 

αυτού κατά 25% έως το 2012.  Σύµφωνα µε στοιχεία της Επιτροπής, για την Ελλάδα,  το 

µερίδιο των διοικητικών δαπανών στο ΑΕγχΠ (επί %) είναι 6,8%, όταν ο ΕΕ-25 είναι 

3,5%.  

Για τη µείωση του διοικητικού φόρτου χρειάζεται η πολιτική δέσµευση σε όλα τα επίπεδα.   

Η επίτευξη συµφωνίας για κοινούς στόχους µείωσης εξασφαλίζει την πολιτική ώθηση και 

καθιστά όλους τους εµπλεκοµένους υπεύθυνους στο πεδίο αρµοδιοτήτων τους όσον 

αφορά τη µείωση του φόρτου.  Η θέσπιση στόχων καθιστά ευκολότερη την 

παρακολούθηση της συνολικής διαδικασίας για τη µείωση του διοικητικού φόρτου.   

Η πιλοτική εφαρµογή σε κοινοτικό επίπεδο, έχει αναδείξει ότι, οι ακόλουθες πρακτικές, 

εφόσον συµφωνηθούν, µπορούν να συµβάλλουν σηµαντικά στην καθοδήγηση της 

διαδικασίας µείωσης του φόρτου, χωρίς να επηρεάζονται οι στόχοι της κείµενης 

νοµοθεσίας: 

• Μείωση της συχνότητας των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων στο ελάχιστο 

επίπεδο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων της νοµοθεσίας. 

• Επισκόπηση του κατά πόσον η ίδια υποχρέωση πληροφόρησης απαιτείται 

πολλές φορές από διαφορετικά κανάλια και εξάλειψη των επικαλύψεων. 

• Απαίτηση ηλεκτρονικής και µέσω διαδικτύου υποβολής εκθέσεων, όπου σήµερα 

απαιτείται η παροχή έντυπων πληροφοριών, µε τη χρήση έξυπνων διαδικτυακών πυλών, 

όπου είναι δυνατόν. 

• Θέσπιση ορίων όσον αφορά τις απαιτήσεις πληροφόρησης, µε τον περιορισµό 

τους για µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, όπου είναι δυνατόν, ή χρήση της µεθόδου 

δειγµατοληψίας. 

• Εξέταση της δυνατότητας αντικατάστασης των υποχρεώσεων πληροφόρησης 

για όλες τις εταιρείες σε έναν τοµέα από µια προσέγγιση που θα βασίζεται στον κίνδυνο – 

στόχευση των υποχρεώσεων πληροφόρησης στις επιχειρήσεις εκείνες που φέρουν το 

µεγαλύτερο κίνδυνο. 

• Μείωση ή εξάλειψη των υποχρεώσεων πληροφόρησης, όταν αυτές αφορούν 

νοµοθετικές απαιτήσεις που έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί.  
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Έργο - Σηµαία  

 Μελέτη και εφαρµογή ανασχεδιασµού διαδικασιών για τη µείωση των διοικητικών 

επιβαρύνσεων και του διοικητικού κόστους. 

Σύµφωνα µε τη στρατηγική για την ανάπτυξη και την απασχόληση, και κατόπιν 

διαβουλεύσεων και συζητήσεων για το έγγραφο εργασίας50, η Επιτροπή προτείνει να 

περιοριστεί το πεδίο εφαρµογής του προγράµµατος δράσης στις υποχρεώσεις που 

βαρύνουν τις επιχειρήσεις51. 

Επιπλέον, κατόπιν διαβουλεύσεων υπάρχει ευρεία συµφωνία ως προς το ότι η 

Επιτροπή και τα κράτη µέλη πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους στον καθορισµό 

των υποχρεώσεων πληροφόρησης (ΥΠ), στη µέτρηση του κόστους τους και στην 

εξεύρεση µέτρων για τη µείωση του φόρτου που συνεπάγονται: Αναφορικά µε τα 

κράτη µέλη και την Επιτροπή:  

- οι κοινοτικοί κανονισµοί και οδηγίες στους τοµείς προτεραιότητας µε τον µεγαλύτερο 

φόρτο και/ή οι οποίοι θεωρούνται ότι είναι τέτοιοι (« εµπόδια για τις επιχειρήσεις»).  

- τα εθνικά µέτρα µεταφοράς και εφαρµογής που σχετίζονται µε τους εν λόγω 

κοινοτικούς κανονισµούς και οδηγίες. 

Αναφορικά µε τα κράτη µέλη: 

- τα κράτη µέλη θα πρέπει είτε να διεξαγάγουν πλήρεις βασικές µετρήσεις των ΥΠ στη 

χώρα τους είτε να καθορίσουν τοµείς προτεραιότητας για τη µέτρηση και τη µείωση 

αµιγώς εθνικών και περιφερειακών ΥΠ.    

Σε αυτό το πλαίσιο, οι επιλεγέντες τοµείς σε εθνικό επίπεδο είναι οι εξής: Εταιρικό 

∆ίκαιο, ∆ηµόσιες Συµβάσεις,  Γεωργικές Επιδοτήσεις, Ασφάλεια Τροφίµων. 

 

1.4.2. Σχεδιασµός και εφαρµογή συστηµάτων πληροφορικής σε δηµόσιες υπηρεσίες, για 

την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων. 

Θα επιλεγούν συγκεκριµένες υπηρεσίες µεταξύ των είκοσι (20) βασικών δηµοσίων 

υπηρεσιών που ορίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (i-2010): Φορολογία Εισοδήµατος, 

Αναζήτηση Εργασίας, Κοινωνική Πρόνοια (Επίδοµα Ανεργίας, Επίδοµα Τέκνων, 

Ιατροφαρµακευτικές ∆απάνες, Υποτροφίες Σπουδαστών), Προσωπικά Έγγραφα 

                                                 
50 Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής COM(2006) 691: «Μέτρηση των διοικητικών δαπανών 

και µείωση του διοικητικού φόρτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση». 

51 Ωστόσο, η Επιτροπή θα αναλύσει τις διοικητικές απαιτήσεις για όλους τους δικαιούχους 

των κονδυλίων για την πολιτική συνοχής. Επιπλέον, αυτό το πρόγραµµα δράσης δεν 

εµποδίζει την ανάληψη άλλων πρωτοβουλιών της Επιτροπής που αποσκοπούν στη µείωση 

του διοικητικού φόρτου για τους πολίτες, τις δηµόσιες διοικήσεις και/ή τον εθελοντικό 

τοµέα. 



 148

(∆ιαβατήριο, Άδεια Οδήγησης), Τέλη Κυκλοφορίας, Οικοδοµικές Άδειες, Αστυνοµικές 

∆ηλώσεις, ∆ηµόσιες Βιβλιοθήκες, Πιστοποιητικά (Γέννησης και Οικογενειακής Κατάστασης), 

Εγγραφές σε ΑΕΙ, Ανακοίνωση Αλλαγής ∆ιεύθυνσης Κατοικίας, Υπηρεσίες Υγείας, 

Ασφάλιση Εργαζοµένων, Φορολογία Επιχειρήσεων, ΦΠΑ, Έναρξη Επιχείρησης, Υποβολή 

∆εδοµένων σε ΕΣΥΕ, ∆ηλώσεις Τελωνείου, Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, Προµήθειες 

∆ηµοσίου, µε σκοπό την ανάπτυξη συστηµάτων πληροφορικής στο πλαίσιο της Ψηφιακής 

Στρατηγικής 2006-2013 και του παρόντος Ε.Π. 

 

Έργο - Σηµαία  

 Απλούστευση των διαδικασιών για τη χορήγηση κύριας και διαδοχικής ασφάλισης 

του ΙΚΑ.  

Η διαδοχική ασφάλιση αφορά κάθε εργαζόµενο ο οποίος, κατά τη διάρκεια του 

επαγγελµατικού του βίου, έχει ασφαλιστεί διαδοχικά σε περισσότερους του ενός 

ασφαλιστικούς φορείς, δίνοντας του το δικαίωµα να συνυπολογίσει τα χρόνια 

ασφάλισης που διήνυσε σε αυτούς και να λάβει ενιαία σύνταξη. 

Η µηχανογράφηση του συστήµατος της ∆ιαδοχικής Ασφάλισης έχει ως στόχο, σε 

συνδυασµό και µε το ∆ελτίο ∆ιαδοχικής Ασφάλισης την απλούστευση των διαδικασιών 

και την ταχύτερη έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης.  Θα πρέπει να γίνουν οι 

απαραίτητες ενέργειες σε θέµατα διαδικαστικής απλούστευσης και λειτουργίας του 

συστήµατος διαδοχικής ασφάλισης, καθώς αφορά µεγάλο αριθµό πολιτών και θα έχει 

µεγάλη κοινωνική αντανάκλαση µε το δεδοµένο ότι οι συνταξιοδοτούµενοι µέσω 

διαδοχικής ασφάλισης αυξάνονται κάθε µέρα µε την κινητικότητα που παρουσιάζεται 

στην αγορά εργασίας. 

 Ενίσχυση του διοικητικού και οργανωτικού περιβάλλοντος και θεσµική  

κατοχύρωση του ηλεκτρονικού φακέλλου ασθενούς.  

Ενώ η ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Φακέλλου Ασθενούς σε όρους τεχνολογικούς ή 

αρχιτεκτονικής έχει σε ένα βαθµό ωριµάσει ή εξελίσσεται βάσει καλών πρακτικών, τα 

εµπόδια για την υιοθέτησή του στην ιατρική πρακτική δεν έχουν συστηµατικά 

αντιµετωπιστεί. Έτσι η διοικητική διαλειτουργία, ζητήµατα ασφάλειας, κτήσης και 

διαφύλαξης της ιδιωτικότητας των δεδοµένων, η µετάπτωση παλαιών δεδοµένων, η 

οργανωτική αδράνεια και αντίδραση των επαγγελµατιών υγείας, οι κοινωνικές 

διαστάσεις της αποµακρυσµένης πρόσβασης στα ιατρικά δεδοµένα των πολιτών 

(κανόνες, δεοντολογία, προστασία προσωπικών δεδοµένων), η ηλεκτρονική 

αρχειοθέτηση και η διαφύλαξη της συνέχειας στην περίθαλψη των ασθενών, η νοµική 

πλευρά της εξουσιοδότησης πρόσβασης και αλλαγής (υπογραφές),  παραµένουν, όχι 

µόνο για την Ελλάδα, ανοικτά θέµατα που επιβάλλουν, είτε κανονιστική ρύθµιση, είτε 

διαµόρφωση µιας κοινής, πολιτικής και κοινωνικής προσέγγισης. Για αυτό τον λόγο, 

µετά τη διασφάλιση µιας σχετικά ενιαίας τεχνολογικά υποδοµής σε αρκετές µονάδες 

υγείας, κοµβικό σηµείο αποτελεί η µελέτη ολοκλήρωσης και πιλοτική εφαρµογή (large 

pilot) σε εθνική ή δια-περιφερειακή κλίµακα µιας διαλειτουργικής "2ης γενιάς" 

κατανεµηµένου φακέλλου ασθενούς καθώς και ο καθορισµός των αναγκαιών δοµών  
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για τη σύσταση (θεσµική), εφαρµογή (επιχειρησιακή – οργανωτική) και λειτουργία 

(συστήµατα, εκπαίδευση, διαχείρισης της αλλαγής) του «δια-βίου» ηλεκτρονικού 

φακέλλου υγείας των πολιτών που προσφεύγουν στο ΕΣΥ. Σε αυτό το πλαίσιο, θα 

στοχευτεί η πιλοτική εφαρµογή σε περιφερειακό επίπεδο. 

 

Ενδεικτικές ∆ράσεις  

 Βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών στο πλαίσιο της δευτεροβάθµιας 

φροντίδας υγείας  

Στοχεύεται ο εκσυγχρονισµός των διαδικασιών λειτουργίας των φορέων παροχής 

δευτεροβάθµιας φροντίδας υγείας,  η προτυποποίηση και πιστοποίηση υπηρεσιών, 

πρωτοκόλλων και ονοµατολογίας, και η εγκαθίδρυση συστηµάτων οικονοµικής διαχείρισης 

και οικονοµικού προγραµµατισµού. 

 Ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης για τις επιχειρήσεις (έναρξη-λειτουργία-περάτωση). 

Στο πλαίσιο της Οδηγίας  2006/123/EK52 σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά 

προβλέπεται η δηµιουργία ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης στα οποία ο πάροχος υπηρεσιών 

µπορεί να διεκπεραιώνει όλες τις αναγκαίες διατυπώσεις για την άσκηση της 

δραστηριότητάς του και η υποχρέωση παροχής δυνατότητας διεκπεραίωσης αυτών των 

διαδικασιών µε ηλεκτρονικά µέσα.  Υπογραµµίζεται ότι θα ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα για την 

προσβασιµότητα των ατόµων µε αναπηρίες στα σηµεία εξυπηρέτησης, και ιδίως στα ενιαία 

κέντρα εξυπηρέτησης.  

 

1.4.3. Σχεδιασµός και εφαρµογή των απαραίτητων οργανωτικών αλλαγών σε δηµόσιες 

υπηρεσίες στις οποίες έχουν εγκατασταθεί συστήµατα ΤΠΕ, για την εξυπηρέτηση πολιτών 

και επιχειρήσεων. 

Προβλέπονται δράσεις για τη λειτουργική και οργανωτική ανασυγκρότηση/ συγκρότηση 

δηµόσιων οργανισµών, σε όλο το εύρος της δηµόσιας δράσης. Η εστίαση µπορεί να γίνει 

τόσο σε δηµόσιους οργανισµούς της κεντρικής/ περιφερειακής διοίκησης/ ΟΤΑ όσο και σε 

οριζόντιες λειτουργίες που διατρέχουν το σύνολο της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

 

Ενδεικτικές ∆ράσεις  

 Βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών από τις υπηρεσίες πολεοδοµίας (ΟΤΑ α 

και β βαθµού). 

Το έργο «Ηλεκτρονική Πολεοδοµία» αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργία ενός 

Πληροφοριακού Συστήµατος για όλες τις Πολεοδοµικές Υπηρεσίες (Π.Υ.) της χώρας και 

ενσωµατώνει τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),  στους διοικητικούς 

µηχανισµούς των Πολεοδοµικών Υπηρεσιών, µε άµεσα οφέλη στη βελτίωση της ποιότητας 

                                                 
52 Επίσηµη Εφηµερίδα L 376 της 27.12.2006. 
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των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους συναλλασσόµενους πολίτες αλλά και στην αύξηση 

της παραγωγικότητας των Πολεοδοµικών Υπηρεσιών.  

Η παρούσα δράση θα υποστηρίξει την προσήκουσα παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες 

στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του έργου «Ηλεκτρονική Πολεοδοµία». 

Οι Πολεοδοµικές Υπηρεσίες, αναµένεται  να υποστηρίξουν:  

o το λειτουργικό επαναπροσδιορισµό τους στη νέα εποχή, 

o  την ποιοτική αναβάθµιση του  κοινωνικού τους ρόλου στο πλαίσιο της κυβερνητικής 

πολιτικής, 

o  τον εκσυγχρονισµό των µηχανισµών παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες, µε 

απώτερο στόχο τη βέλτιστη, ταχύτερη και αξιόπιστη πληροφόρηση και εξυπηρέτηση 

του πολίτη, τόσο σε θέµατα νοµοθεσίας όσο και στην έκδοση συγκεκριµένων 

πιστοποιητικών, πράξεων και αδειών. 

 

 Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις για την ανάπτυξη της πρωτοβάθµιας φροντίδας 

υγείας  

Συµπληρωµατικά µε τις δράσεις που θα χρηµατοδοτηθούν από τα ΠΕΠ 2007-2013, και στο 

πλαίσιο αναλυτικού σχεδίου δράσης, θα υποστηριχθεί η ανάπτυξη του δικτύου 

πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, η ανάπτυξη µηχανισµού για τη διασφάλιση της ποιότητας 

των παρεχοµένων υπηρεσιών, η εγκαθίδρυση συστηµάτων οικονοµικής διαχείρισης και 

οικονοµικού προγραµµατισµού κ.α. 

 

*Οι δείκτες αφορούν το σύνολο της χώρας.  

 

Α/Α 
Κατηγορία 
δείκτη 

∆είκτης Πηγή / Έτος Τιµή βάσης 
Τιµή στόχου 

2013* 
1. Εκροή Αριθµός ολοκληρωµένων δράσεων 

απλούστευσης διοικητικών διαδικασιών.  
ΥΠΕΣ∆∆Α/2006 Μηδέν (νέος τύπος 

δράσης). Υπάρχουν 
13 τοµείς σύµφωνα 
µε τις κατευθύνσεις 
της Επιτροπής 

4 ολοκληρωµένες 
ενέργειες* 

2. Εκροή Αριθµός βασικών υπηρεσιών δηµόσιας 
διοίκησης προς τους πολίτες που είναι 
πλήρως διαθέσιµες ηλεκτρονικά.  

ΕΥ∆ ΕΠ ΚτΠ/2006 
2 6* 

3. Εκροή Αριθµός υπηρεσιών του δηµοσίου προς τις 
επιχειρήσεις που είναι πλήρως διαθέσιµες 
ηλεκτρονικά.  

ΕΥ∆ ΕΠ ΚτΠ/2006 
3 6* 

4. Εκροή Αριθµός σχεδίων για την βελτίωση της 
λειτουργικότητας των δηµοσιών υπηρεσιών 
στις οποίες έχουν εγκατασταθεί συστήµατα 
ΤΠΕ. 

ΕΥ∆ ΕΠ ΚτΠ/2006 
και i-2010 

7 57 

5. Αποτέλεσµα Ποσοστό µείωσης της διοικητικής 
επιβάρυνσης των επιχειρήσεων που 
προέρχεται από την υποχρέωση 
συµµόρφωσής τους προς το θεσµικό 
πλαίσιο. 

ΥΠΕΣ∆∆Α/2006 Μηδέν (νέος τύπος 
δράσης).  Η 
µεθοδολογία θα 
βασιστεί στο 
κοινοτικό 
τυποποιηµένο 
µοντέλο κόστους 
(ΤΜΚ). 

25%* 
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Αναµενόµενες επιπτώσεις 

Οι δράσεις του Άξονα αναµένεται ότι θα συµβάλλουν στους εξής στόχους των Ευρωπαϊκών 

πολιτικών: 

• Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για την Συνοχή. 

 ΚΓ 1.3.4 ∆ιοικητικές ικανότητες. 

• Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για τις οικονοµικές πολιτικές.  

 ΟΚΓ 9. ∆ιευκόλυνση της διάδοσης και της πραγµατικής χρήσης των ΤΠΕ για την 

οικοδόµηση µιας Κοινωνίας της Πληροφορίας χωρίς αποκλεισµούς. 

 ΟΚΓ 12. Ανάπτυξη σε έκταση και σε βάθος της εσωτερικής αγοράς. 

 ΟΚΓ 13. Εξασφάλιση ανοικτών και ανταγωνιστικών αγορών εντός και εκτός 

Ευρώπης και προσκόµιση οφελών από την παγκοσµιοποίηση. 

 ΟΚΓ 14. ∆ηµιουργία ελκυστικότερου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και 

ενθάρρυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας µέσω της βελτίωσης των κανονιστικών 

ρυθµίσεων. 

• Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για τις οικονοµικές πολιτικές.  

 ΟΚΓ 21. Προώθηση της ευελιξίας σε συνδυασµό µε την ασφάλεια της απασχόλησης 

και τη µείωση του κατακερµατισµού της αγοράς εργασίας, λαµβανοµένου δεόντως 

υπόψη του ρόλου των κοινωνικών εταίρων. 

 

Στόχευση σε όρους οµάδων-στόχων/δικαιούχων/τοµέων/περιοχών/ ειδικών 

εδαφικών µονάδων 

• Ενδεικτικοί ∆ικαιούχοι:  

 Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΣ∆∆Α. 

 Η ∆οικητική Αναδιοργάνωση ΑΕ (πρώην ΚτΠ ΑΕ). 

 ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και εποπτευόµενοι φορείς. 

 Νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. 

 Ανεξάρτητες Αρχές. 

 ΟΤΑ (α’ και β’ βαθµού). 

 Κοινωνικοί εταίροι. 

 Η Βουλή των Ελλήνων.  

 Ν.Π.Ι.∆. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. 

 Εταιρικές σχέσεις µεταξύ δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων για τη διεξαγωγή 

καινοτόµων δράσεων.  
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• Ωφελούµενοι 

 Όλες οι κατηγορίες δικαιούχων. 

 ∆ηµόσιοι υπάλληλοι. 

 Πολίτες και επιχειρήσεις.  

Προβλέπεται η δυνατότητα εκτέλεσης έργων µε αυτεπιστασία αλλά και µε προσφυγή σε 

εξωτερικό ανάδοχο ή ανάδοχους. 

Χωρική Στόχευση: οι προβλεπόµενες δράσεις περιλαµβάνουν δράσεις πανελλαδικής 

εµβέλειας χωροθετούµενες στο επίπεδο των περιφερειών αµιγούς στόχου «Σύγκλιση», 

των περιφερειών στατιστικής σύγκλισης και των περιφερειών σταδιακής εισόδου στο 

στόχο « Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση». 

 

Συνολικές επιχορηγήσεις 

∆εν προβλέπονται συνολικές επιχορηγήσεις. 

Προβλέπεται η χρήση του µηχανισµού του ενδιάµεσου φορέα για την υλοποίηση των 

δράσεων που αφορούν την εισαγωγή νέων θεσµών σε όλο το εύρος της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης. 

 

Ρήτρα Ευελιξίας  

 

Για την υλοποίηση, προβλέπεται η αξιοποίηση της ρήτρας ευελιξίας. Στις παρεµβάσεις 

περιλαµβάνονται η προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού, η δικτύωση, η διαµόρφωση 

χώρων, η προµήθεια έτοιµου λογισµικού, κλπ. 
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3.2.2.  ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ IIΑ, ΙΙΒ, ΙΙΓ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
 

Γενικοί και ειδικοί στόχοι  

 

Γενικός Στόχος 

Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης.   

 

Ειδικοί στόχοι (ΕΣ) 

- Ε.Σ.2.1: Ενίσχυση της πολιτικής ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων µέσω διαρθρωτικών 

και θεσµικών αλλαγών. 

- Ε.Σ.2.2: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος 

εκπαίδευσης και κατάρτισης για την υποστήριξη θεσµικών και διαρθρωτικών αλλαγών στη 

δηµόσια διοίκηση. 

 

 

 

-  Ε.Σ. 2.1: Ενίσχυση της πολιτικής ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων µέσω 

διαρθρωτικών και θεσµικών αλλαγών. 

 

Υπό το στόχο αυτό προβλέπονται δράσεις ενίσχυσης της πολιτικής ανάπτυξης των 

ανθρώπινων πόρων της δηµόσιας διοίκησης, οι οποίες θα υλοποιηθούν µε την προώθηση 

διαρθρωτικών και θεσµικών αλλαγών µε ολοκληρωµένο χαρακτήρα. Οι αλλαγές αυτές 

λαµβάνουν χώρα τόσο σε επίπεδο δοµών, λειτουργιών και στόχευσης, όσο και σε επίπεδο 

πλαισίου και εργαλείων πολιτικής. 

 

 

Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων/ έργα σηµαίες / λοιπές ενδεικτικές δράσεις – 

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες 

 

2.1.1. ∆ράσεις υποστήριξης και εφαρµογής θεσµικών αλλαγών για ένα αποτελεσµατικό, 

αποδοτικό και αξιοκρατικό σύστηµα ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων της δηµόσιας 

διοίκησης. 

 

Στο πλαίσιο της κατηγορίας δράσης προβλέπονται δράσεις που αφορούν αφενός στον 

εξορθολογισµό των διαδικασιών και του πλαισίου διαµόρφωσης της πολιτικής ανάπτυξης 
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των ανθρώπινων πόρων, αφετέρου στην εξειδίκευση των στόχων της πολιτικής ανάπτυξης 

των ανθρώπινων πόρων προς την κατεύθυνση της σύνδεσής της µε τη βελτίωση της 

αποδοτικότητας, την ενίσχυση της κινητικότητας και την εξέλιξη των δηµοσίων 

υπαλλήλων. Υποστηρικτικά προς το στόχο αυτό, στο πλαίσιο της ίδιας κατηγορίας δράσης 

θα εκπονηθούν οι αναγκαίες µελέτες και θα αναπτυχθούν τα κατάλληλα εργαλεία. 

Κοµβική δράση ενίσχυσης και εξορθολογισµού των διαδικασιών και του πλαισίου 

διαµόρφωσης της πολιτικής ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων αποτελεί η ανάπτυξη 

Συστήµατος Περιγραµµάτων Θέσεων. Η ανάπτυξη του Συστήµατος Περιγραµµάτων 

Θέσεων, µε ανάλυση σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων, δεοντολογίας και 

επαγγελµατικής ηθικής θα καλύψει κατά προτεραιότητα τις «οριζόντιες» θέσεις των 

Υπουργείων, Γενικών Γραµµατειών και ΝΠ∆∆, καθώς και τις θέσεις στις ∆ιευθύνσεις / 

Φορείς και Μονάδες που αναδιοργανώνονται ή δηµιουργούνται στο πλαίσιο του ΕΠ. Η 

ανάπτυξη του Συστήµατος αυτού, βαθµιαία θα αποτελέσει το θεµέλιο της πολιτικής 

ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων στη δηµόσια διοίκηση, συµβάλλοντας ειδικότερα: α) 

στον προγραµµατισµό  των προσλήψεων, β) στην ενίσχυση της κινητικότητας και στον 

εξορθολογισµό του συστήµατος και των διαδικασιών που αφορούν σε µετακινήσεις και 

προαγωγές του ανθρώπινου δυναµικού, γ) στην αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναµικού,  

δ) στη στοχοθεσία, αποδοτικότητα και τη σύνδεση µε µισθούς και άλλα κίνητρα, ε) στην 

τεκµηρίωση των εκπαιδευτικών αναγκών και στον ορθολογικό σχεδιασµό των 

προγραµµάτων κατάρτισης. 

 

 

Έργο - Σηµαία  

 Ανάπτυξη Συστήµατος Περιγραµµάτων Θέσεων. 

 

Λοιπές Ενδεικτικές ∆ράσεις  

 Ανάπτυξη και εφαρµογή συστήµατος αξιολόγησης και πιστοποίησης γνώσεων, 

δεξιοτήτων, ικανοτήτων, ανεξάρτητα του τρόπου που αποκτήθηκαν. 

 Μελέτη για ανάπτυξη και εφαρµογή συστήµατος στοχοθεσίας και µέτρησης της 

αποδοτικότητας µε σκοπό τη δυνατότητα µελλοντικής διασύνδεσης αυτού µε 

µισθούς και άλλα κίνητρα. 

 

2.1.2. ∆ράσεις ενίσχυσης της οργανωτικής και επιχειρησιακής επάρκειας των ∆ιευθύνσεων 

Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. 

 

Στο πλαίσιο των προβλεπόµενων αλλαγών της κατηγορίας δράσης θα ενισχυθεί, 

αναβαθµιστεί ή/και αναδιοργανωθεί η Γενική ∆ιεύθυνση Κατάστασης Προσωπικού του 

ΥΠΕΣ∆∆Α, και επίσης, θα ενισχυθούν, αναβαθµιστούν ή/και αναδιοργανωθούν οι 

∆ιευθύνσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού των Υπουργείων, των Γενικών 

Γραµµατειών και των ΝΠ∆∆. 
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Πιο συγκεκριµένα: 

Η ενίσχυση, αναβάθµιση ή/και αναδιοργάνωση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κατάστασης 

Προσωπικού του ΥΠΕΣ∆∆Α θα εξυπηρετήσει την αποτελεσµατικότερη άσκηση του 

επιτελικού και συντονιστικού της ρόλου στο σχεδιασµό και στο συντονισµό της εφαρµογής 

και στην αξιολόγηση της πολιτικής ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων στο σύνολο της 

δηµόσιας διοίκησης, συµπεριλαµβανοµένου του προσωπικού των Οργανισµών Τοπικής  

Αυτοδιοίκησης, καλύπτοντας τους ουσιώδεις άξονες αυτής της πολιτικής, ήτοι: 

 Την ανάπτυξη των περιγραµµάτων των θέσεων και τη βαθµιαία διασύνδεσή τους µε 

το σύστηµα προγραµµατισµού προσλήψεων,  την κινητικότητα, και τη στοχοθεσία. 

 Την υποστήριξη της προαγωγικής εξέλιξης και γενικότερα, της κινητικότητας του 

ανθρώπινου δυναµικού, ξεκινώντας από τις θέσεις ευθύνης. 

 Την ανάπτυξη και εφαρµογή συστήµατος στοχοθεσίας, αξιολόγησης και µέτρησης 

της αποδοτικότητας, τη διασύνδεση µε αµοιβές, και άλλα κίνητρα, ούτως ώστε να 

ενισχύεται η υπευθυνότητα και η λογοδοσία. 

 Την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού. 

 Το σχεδιασµό και τη διάδοση των κατάλληλων εργαλείων στις ∆ιευθύνσεις 

Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού των Υπουργείων, των Γενικών Γραµµατειών  και 

των ΝΠ∆∆. 

 

Η ενίσχυση, αναβάθµιση ή και αναδιοργάνωση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κατάστασης 

Προσωπικού του ΥΠΕΣ∆∆Α, θα στηριχθεί σε µελέτη, στο πλαίσιο της οποίας: 

• Θα καθορίζονται οι αρµοδιότητες της. 

• Θα καθορίζεται το µέγεθος, η εσωτερική της οργάνωση και θα εξειδικεύονται οι 

επιµέρους λειτουργίες της. 

• Θα προσδιορίζονται οι σχέσεις της µε τις άλλες Γενικές ∆ιευθύνσεις του ΥΠΕΣ∆∆Α 

καθώς και µε τις ∆ιευθύνσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού των φορέων 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και  Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

• Θα περιγράφονται τα περιγράµµατα των θέσεων µε προσδιορισµό των 

απαιτούµενων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. 

• Θα αξιολογείται η επάρκεια των υφιστάµενων στελεχών µε βάση τα 

προαναφερθέντα περιγράµµατα θέσεων και βάσει αυτής της αξιολόγησης θα 

προσδιορίζονται αφενός οι ανάγκες στελέχωσης, αφετέρου οι ανάγκες κατάρτισης. 

• Θα προσδιορίζονται ή και αναπτύσσονται τα κατάλληλα εργαλεία και διαδικασίες 

για την ανταπόκριση στις προβλεπόµενες λειτουργίες που εξυπηρετούν το 

σχεδιασµό και το συντονισµό της εφαρµογής της πολιτικής ανάπτυξης των 

ανθρώπινων πόρων στο σύνολο της δηµόσιας διοίκησης. 

 



 156

Η ενίσχυση, αναβάθµιση ή/και αναδιοργάνωση των ∆ιευθύνσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου 

∆υναµικού των Υπουργείων, Γενικών Γραµµατειών και ΝΠ∆∆  θα εξυπηρετήσει την 

απρόσκοπτη και αποτελεσµατική εφαρµογή της πολιτικής ανθρώπινων πόρων, 

καλύπτοντας τις ουσιώδεις πλευρές αυτής της πολιτικής σε επίπεδο Υπουργείου, Γενικής 

Γραµµατείας και ΝΠ∆∆, ήτοι: 

 Τον προσδιορισµό των αναγκών του φορέα  σε ανθρώπινο δυναµικό, µε βάση τα 

επαγγελµατικά περιγράµµατα. 

 Την πιθανή εξειδίκευση και προσαρµογή των περιγραµµάτων θέσεων, σύµφωνα µε 

τις ανάγκες του φορέα. 

 Την εφαρµογή, µε βάση τα περιγράµµατα θέσεων, του συστήµατος στοχοθεσίας, 

αξιολόγησης και µέτρησης της αποδοτικότητας σε συνδυασµό µε αµοιβές, και  άλλα 

κίνητρα, ούτως ώστε να ενισχυθεί η υπευθυνότητα και η λογοδοσία. 

 Την υποστήριξη της κινητικότητας και της εξέλιξης του ανθρώπινου δυναµικού, µε 

προτεραιότητα στις θέσεις των προϊσταµένων τµηµάτων και διευθύνσεων. 

 Τον προσδιορισµό των αναγκών κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού καθώς και 

τον προγραµµατισµό της υλοποίησής της. 

 

Η ενίσχυση, αναβάθµιση ή και αναδιοργάνωση των ∆ιευθύνσεων  Ανάπτυξης 

Ανθρώπινου ∆υναµικού των Υπουργείων, Γενικών Γραµµατειών και ΝΠ∆∆ θα στηριχθεί 

σε µελέτες, στις οποίες: 

• Θα καθορίζονται οι αρµοδιότητες τους. 

• Θα καθορίζεται το µέγεθος τους, η εσωτερική τους οργάνωση και οι επιµέρους 

λειτουργίες. 

• Θα προσδιορίζονται οι σχέσεις τους µε τις άλλες ∆ιευθύνσεις. 

• Θα περιγράφονται τα περιγράµµατα των θέσεων µε προσδιορισµό των 

απαιτούµενων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. 

• Θα αξιολογείται η επάρκεια των υφιστάµενων στελεχών µε βάση τα 

προαναφερθέντα περιγράµµατα θέσεων και βάσει αυτής της αξιολόγησης θα 

προσδιορίζονται αφενός οι ανάγκες στελέχωσης, αφετέρου οι ανάγκες κατάρτισης. 

• Θα προσδιορίζονται ή και αναπτύσσονται τα κατάλληλα εργαλεία και διαδικασίες 

για την ανταπόκριση στις προβλεπόµενες λειτουργίες που εξυπηρετούν την 

εφαρµογή της πολιτικής ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων στο πεδίο της 

αρµοδιότητάς τους. 

 

Έργο - Σηµαία  

 Αναβάθµιση, ενίσχυση ή και αναδιοργάνωση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κατάστασης 

Προσωπικού του ΥΠΕΣ∆∆Α. 
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Ενδεικτικές ∆ράσεις  

 Αναβάθµιση, ενίσχυση ή και αναδιοργάνωση των ∆ιευθύνσεων Ανάπτυξης 

Ανθρώπινου ∆υναµικού των Υπουργείων, των Γενικών Γραµµατειών και των ΝΠ∆∆. 

 

 

* Η τιµή βάσης θα οριστικοποιηθεί µετά την παραλαβή των υπό ανάπτυξη περιγραµµάτων θέσεων ΤΠΕ. 

 

 

- Ε.Σ. 2.2: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος 

εκπαίδευσης και κατάρτισης για την υποστήριξη θεσµικών και διαρθρωτικών 

αλλαγών στη δηµόσια διοίκηση.  

 

Υπό το στόχο αυτό προβλέπονται αφενός δράσεις ενίσχυσης των διαδικασιών σχεδιασµού 

και βελτίωσης της ποιότητας του συστήµατος εκπαίδευσης και κατάρτισης (κατηγορία 

δράσης 2.2.1), αφετέρου στοχευµένες δράσεις κατάρτισης που εξυπηρετούν την 

ενδυνάµωση και την προσαρµογή των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού της 

δηµόσιας διοίκησης στις επιχειρούµενες αλλαγές (κατηγορία δράσης 2.2.2).  

 

Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων/ έργα σηµαίες / λοιπές ενδεικτικές δράσεις – 

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες 

 

                                                 
53 Σύγχρονες πολιτικές ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων: Σύµφωνα µε τις οργανωτικές αρχές 

και σκοπούς που περιγράφονται για τις ∆ιευθύνσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού 

στην κατηγορία δράσης 2.1.2. 

Α/Α 
Κατηγορία 
δείκτη 

∆είκτης Πηγή / Έτος Τιµή βάσης 
Τιµή στόχου 

2013 
1. Εκροή Πλήθος ∆ιευθύνσεων Ανάπτυξης 

Ανθρώπινου ∆υναµικού Υπουργείων 
και Γενικών Γραµµατειών που 
ενισχύονται, αναβαθµίζονται ή 

αναδιοργανώνονται οι λειτουργίες 
τους.  

ΥΠΕΣ∆∆Α/2006 Μηδέν. Νέου τύπου 
παρέµβαση 

20 

2 Εκροή Πλήθος θέσεων δηµόσιας διοίκησης 
για τις οποίες αναπτύσσονται 

περιγράµµατα. 

 ΕΠ. ΚτΠ, / 2006 10* 
40 

3 Αποτέλεσµα Ποσοστό ∆ιευθύνσεων  Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου δυναµικού Υπουργείων 
και Γενικών Γραµµατειών, που 

εφαρµόζουν σύγχρονες53 πολιτικές 
ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων. 

ΥΠΕΣ∆∆Α/2006 Μηδέν. Νέου τύπου 
παρέµβαση 

80% του 
συνολικού 
αριθµού (46) 
των ∆/νσεων 
Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου 
∆υναµικού των 
Υπουργείων και 
των Γενικών 
Γραµµατειών  
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2.2.1. ∆ράσεις βελτίωσης της ποιότητας σχεδιασµού και εφαρµογής των προγραµµάτων 

κατάρτισης στη δηµόσια διοίκηση.  

Στο πλαίσιο της κατηγορίας δράσης προβλέπονται ενέργειες/παρεµβάσεις που αφορούν 

αφενός την τεκµηρίωση των εκπαιδευτικών αναγκών και τον ορθολογικό σχεδιασµό των 

διαδικασιών κάλυψής τους, αφετέρου δράσεις βελτίωσης της ποιότητας του συστήµατος 

εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης. Στο 

πλαίσιο αυτό, κοµβικές δράσεις αποτελούν: α) η καθιέρωση των Σχεδίων Κατάρτισης του 

Ανθρώπινου ∆υναµικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, β) η εκπόνηση Στρατηγικών και 

Επιχειρησιακών Σχεδίων των Οργανισµών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Ανθρώπινου 

∆υναµικού στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, γ) η ανάπτυξη και εφαρµογή συστήµατος πιστοποίησης 

των συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας (δοµών, εκπαιδευτών, προγραµµάτων). 

 

Ειδικότερα και όσον αφορά τα Σχέδια Κατάρτισης του Ανθρώπινου ∆υναµικού της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, θα συντάσσονται µε ευθύνη των ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης ή και 

Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού των Υπουργείων, Γενικών Γραµµατειών και ΝΠ∆∆. Στα 

Σχέδια θα εξειδικεύονται οι δράσεις αναγκών κατάρτισης που συνδέονται µε το πλαίσιο 

αλλαγών του Ε.Π. και θα τίθενται συγκεκριµένοι ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι, βάσει των 

οποίων θα αξιολογείται η εφαρµογή τους.  

Στα Σχέδια Κατάρτισης θα περιλαµβάνονται εξειδικευµένες δράσεις υποστήριξης των 

δηµοσίων υπαλλήλων  µε αναπηρίες. 

 

Από την άλλη πλευρά, στα Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια των Οργανισµών 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: 

• Θα αξιολογείται η ικανότητα τους για την ανταπόκριση στις νέες απαιτήσεις της 

πολιτικής ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων και τις προκλήσεις του 

περιβάλλοντος. 

• Θα αποσαφηνίζεται ή και αναπροσδιορίζεται η αποστολή, η στρατηγική και οι 

επιµέρους στόχοι και λειτουργίες τους και επί τη βάσει αυτή, όπου απαιτείται, θα 

καθορίζονται οι αναγκαίες δράσεις ενίσχυσης ή και αναδιοργάνωσής τους.  

• Θα αξιολογείται η επάρκεια των εργαλείων που υποστηρίζουν τις κύριες και 

επιµέρους λειτουργίες τους για την εκπλήρωση των στόχων, της στρατηγικής και 

της αποστολής τους. Με βάση αυτήν την αξιολόγηση, όπου είναι αναγκαίο θα 

αναπτύσσονται νέες µεθοδολογίες και εργαλεία, ειδικότερα όσον αφορά τη 

συστηµατική και συνεχή διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών. 

• Θα προσδιορίζεται το πλαίσιο και τα απαιτούµενα εργαλεία για την επικοινωνία και 

το συντονισµό τους µε τις λειτουργίες και δράσεις των κατά περίπτωση αναγκαίων 

∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης των Υπουργείων, Γενικών Γραµµατειών και ΝΠ∆∆. 
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Η ανάπτυξη συστήµατος πιστοποίησης των συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

(δοµών, εκπαιδευτών, προγραµµάτων) θα αξιοποιήσει και θα συµπληρώσει, µε βάση 

ανάλογα κριτήρια και διαδικασίες, τα αντίστοιχα συστήµατα πιστοποίησης στο χώρο της 

αρχικής και της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης, προσαρµοσµένα όπου 

απαιτείται στις ιδιαίτερες ανάγκες της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Ειδικότερα και όσον αφορά την 

πιστοποίηση των εκπαιδευτών, θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο των αρχών της εκπαίδευσης 

ενηλίκων, ενώ ως αναπόσπαστο τµήµα της θα αναπτυχθούν και υλοποιηθούν κατάλληλα 

προγράµµατα κατάρτισης και διαδικασίες συνεχούς αξιολόγησης των εκπαιδευτών. 

 

Τέλος, και όσον αφορά τις προβλεπόµενες στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης δράσεις 

αναµόρφωσης και επανασχεδιασµού των προγραµµάτων κατάρτισης, αυτές θα 

συµβάλλουν αφενός στον εκσυγχρονισµό του περιεχοµένου των προγραµµάτων και στη 

σύνδεσή τους µε τους στόχους της ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης του Ε.Π., αφετέρου, στην 

ενσωµάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων, της ισότητας των ευκαιριών, και της 

αντιµετώπισης των διακρίσεων. 

 

Έργα - Σηµαίες  

 Εκπόνηση Σχεδίων Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού Υπουργείων, Γενικών 

Γραµµατειών και ΝΠ∆∆. 

  Εκπόνηση Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Σχεδίων των Οργανισµών 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Ανθρώπινου ∆υναµικού στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. 

 

Λοιπές Ενδεικτικές ∆ράσεις  

 Ανάπτυξη και εφαρµογή συστήµατος πιστοποίησης των συντελεστών της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας (δοµών, εκπαιδευτών, προγραµµάτων). 

 Ανάπτυξη και εφαρµογή ατοµικού διαβατηρίου κατάρτισης, µε διαχείριση των 

σχετικών δεδοµένων τόσο στο επίπεδο των ∆/νσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου 

δυναµικού Υπουργείων, Γενικών Γραµµατειών και ΝΠ∆∆, όσο και στο επιτελικό 

επίπεδο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κατάστασης Προσωπικού του ΥΠΕΣ∆∆Α. 

  Αναβάθµιση του συστήµατος και αναµόρφωση του περιεχοµένου της εισαγωγικής 

εκπαίδευσης. 

 Αναδιοργάνωση της προεισαγωγικής εκπαίδευσης υπό τη µορφή modules, και 

διασύνδεσή της µε τις ανάγκες του ΕΠ.  

 Αναβάθµιση του ρόλου και αναµόρφωση του περιεχοµένου της προαγωγικής 

εκπαίδευσης.  

 Εξορθολογισµός της διαδικασίας σχεδιασµού των προγραµµάτων κατάρτισης, µε 

βάση τα πιστοποιηµένα περιγράµµατα θέσεων. 
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 Σχεδιασµός εκπαιδευτικών εγχειριδίων, λαµβάνοντας υπόψιν και τις ειδικές 

ανάγκες των ατόµων µε αναπηρίες. 

 Ανάπτυξη του e-learning, λαµβάνοντας υπόψιν και τις ειδικές ανάγκες των ατόµων 

µε αναπηρία. 

 

 

2.2.2. ∆ράσεις ενδυνάµωσης και προσαρµογής των δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας 

του ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης στις διαρθρωτικές και θεσµικές 

αλλαγές. 

 

Η υλοποίηση των δράσεων κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης 

στο πλαίσιο της κατηγορίας δράσης 2.2.2, θα συνδέεται µε τις επιχειρούµενες αλλαγές και 

θα ανταποκρίνεται στην υλοποίηση των Σχεδίων Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων 

Υπουργείων και ΝΠ∆∆, τα οποία θα έχουν εκπονηθεί από τους φορείς στο πλαίσιο της 

κατηγορίας δράσης 2.1.2.  

 

Ενδεικτικά έργα 

 Κατάρτιση σε οριζόντια θέµατα (management, χρηµατοοικονοµική διαχείριση,  

ισότητας των φύλων, ισότητα των ευκαιριών, αντιµετώπιση των διακρίσεων κλπ) 

µε αποδέκτες στελέχη που έχουν προαχθεί σε θέσεις Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης και 

Τµήµατος. 

 Κατάρτιση σε θέµατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ∆ιαχείρισης για στελέχη που 

εµπλέκονται στο σχεδιασµό και την οργάνωση της παρακολούθησης των 

Επιχειρησιακών Σχεδίων των ∆ήµων. 

 Κατάρτιση σε ΤΠΕ σε συνάρτηση µε: α) τις προτεραιότητες του ΕΠ και τις αλλαγές 

των οργανισµών, β) τις ανάγκες του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση». 

 Κατάρτιση στον τοµέα εποπτείας αγοράς.  

 Κατάρτιση στον τοµέα της αδειοδότησης επιχειρήσεων.  

 Υλοποίηση προγραµµάτων προαγωγικής, εισαγωγικής και προεισαγωγικής 

εκπαίδευσης. 

 Κατάρτιση στελεχών των Μονάδων Ανάλυσης και Τεκµηρίωσης. 

 Κατάρτιση των µελών των πρωτοβάθµιων Υπηρεσιακών Συµβουλίων, κυρίως σε 

θέµατα που άπτονται των περιγραµµάτων θέσεων και της πιστοποίησης γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων. 

 Επιµόρφωση των στελεχών που εµπλέκονται στην πολιτική για τη µείωση των 

διοικητικών βαρών στις Επιχειρήσεις.  
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 Επιµόρφωση στελεχών που εµπλέκονται στην εφαρµογή της Αναµορφωµένης 

Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.  

 Κατάρτιση στελεχών που εµπλέκονται στην εφαρµογή της µεταναστευτικής 

πολιτικής. 

 Κατάρτιση σε θέµατα περιβαλλοντικής πολιτικής. 

 Κατάρτιση σε θέµατα πολιτικής προστασίας. 

 

 

Περιφερειακή ∆ιαφοροποίηση των Ποσοτικοποιηµένων στόχων και δεικτών 

 

Η περιφερειακή χωροθέτηση των δεικτών έγινε µε βάση το ποσοστό των δηµοσίων 

υπαλλήλων ανά περιφέρεια. 

 

Άξονας Προτεραιότητας ΙΙΑ 

 

 

*Οι δείκτες αφορούν το σύνολο της χώρας.  

 
                                                 
54 Η τιµή αφορά όλη τη χώρα και είναι ενδεικτική µιας και η διαδικασία πιστοποίησης 28.500 δηµοσίων υπαλλήλων σε δεξιότητες 
ΤΠΕ είναι σε εξέλιξη. 
  

 

Α/Α 
Κατηγορία 
δείκτη 

∆είκτης Πηγή / Έτος Τιµή βάσης 
Τιµή στόχου 

2013 
1 Εκροή Πλήθος Μονάδων Ανάπτυξης 

Ανθρώπινου ∆υναµικού Υπουργείων 
και ΓΓ που υποβάλλουν Σχέδια 

Κατάρτισης. 

ΥΠΕΣ∆∆Α/2006 Μηδέν. Νέου τύπου 
παρέµβαση 

40 /55* 

2 Εκροή Μέσο ετήσιο πλήθος συµµετοχών 
δηµοσίων υπαλλήλων (κάθε 

υπάλληλος µπορεί να συµµετέχει σε 
περισσότερα του ενός προγράµµατα) 
σε προγράµµατα συνεχιζόµενης 

κατάρτισης. 

ΕΥ∆ ΕΠΑΕΚ (11/2006) Στο σύνολο της χώρας για 
την περίοδο 2000-2006: 

165.000 συµµετοχές 
συνολικά και ετησίως κατά 

µέσο όρο: 23.571 (µε 
αναγωγή στις περιφέρειες 

αµιγούς Σύγκλισης Στόχου 1: 
6.337) 

 

 
6.721 

 

3 Εκροή Πλήθος εκπαιδευτών δηµόσιας 
διοίκησης σε προγράµµατα 

κατάρτισης εκπαιδευτών ενηλίκων. 

ΥΠΕΣ∆∆Α/2006 Μηδέν. Νέου τύπου 
παρέµβαση 

 5.500*  

4. Αποτέλεσµα ∆ιείσδυση συνεχιζόµενης κατάρτισης 
µεταξύ του πληθυσµού των δηµοσίων 
υπαλλήλων: ποσοστό δηµοσίων 

υπαλλήλων που συµµετέχουν µία ή 
περισσότερες φορές σε προγράµµατα 
συνεχιζόµενης κατάρτισης επί του 
συνολικού πλήθους των δηµοσίων 

υπαλλήλων.  

ΥΠΕΣ∆∆Α/2006 ∆εν είναι διαθέσιµη. 
∆εν έχει τηρηθεί µητρώο 
καταρτιζόµενων σε ατοµική 

βάση. 
Νέος δείκτης. 

7% 

5. Αποτέλεσµα Ποσοστό δηµοσίων υπαλλήλων µε 
πιστοποιηµένη κατοχή βασικών 

δεξιοτήτων ΤΠΕ. 

ΥΠΕΣ∆∆Α/2006 28.50054 50%* 
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Άξονας Προτεραιότητας ΙΙΒ 

 

*Οι δείκτες αφορούν το σύνολο της χώρας.  

Άξονας Προτεραιότητας ΙΙΓ 

 

                                                 
55 H τιµή αφορά όλη τη χώρα και είναι ενδεικτική µιας και η διαδικασία πιστοποίησης 28.500 δηµοσίων υπαλλήλων σε δεξιότητες 
ΤΠΕ είναι σε εξέλιξη.  
56 H τιµή αφορά όλη τη χώρα και είναι ενδεικτική µιας και η διαδικασία πιστοποίησης 28.500 δηµοσίων υπαλλήλων σε δεξιότητες 
ΤΠΕ είναι σε εξέλιξη.  

 

Α/Α 
Κατηγορία 
δείκτη 

∆είκτης Πηγή / Έτος Τιµή βάσης 
Τιµή στόχου 

2013 
1 Εκροή Πλήθος Μονάδων Ανάπτυξης Ανθρώπινου 

∆υναµικού Υπουργείων και ΓΓ που υποβάλλουν 
Σχέδια Κατάρτισης. 

ΥΠΕΣ∆∆Α/2006 Μηδέν. Νέου τύπου 
παρέµβαση 40 /55* 

2 Εκροή Μέσο ετήσιο πλήθος συµµετοχών δηµοσίων 
υπαλλήλων (κάθε υπάλληλος µπορεί να 
συµµετέχει σε περισσότερα του ενός 

προγράµµατα) σε προγράµµατα συνεχιζόµενης 
κατάρτισης. 

ΕΥ∆ ΕΠΑΕΚ 
(11/2006) 

Στο σύνολο της χώρας για 
την περίοδο 2000-2006: 

165.000 συµµετοχές 
συνολικά και ετησίως κατά 

µέσο όρο: 23.571 (µε 
αναγωγή στις περιφέρειες 

Phasing out: 15.953)  
 

 
16.921 

 

3 Εκροή Πλήθος εκπαιδευτών δηµόσιας διοίκησης σε 
προγράµµατα κατάρτισης εκπαιδευτών 

ενηλίκων. 

ΥΠΕΣ∆∆Α/2006 Μηδέν. Νέου τύπου 
παρέµβαση 

 5.500*  

4. Αποτέλεσµα ∆ιείσδυση συνεχιζόµενης κατάρτισης µεταξύ 
του πληθυσµού των δηµοσίων υπαλλήλων: 

ποσοστό δηµοσίων υπαλλήλων που 
συµµετέχουν µία ή περισσότερες φορές σε 

προγράµµατα συνεχιζόµενης κατάρτισης επί του 
συνολικού πλήθους των δηµοσίων υπαλλήλων. 

ΥΠΕΣ∆∆Α/2006 ∆εν είναι διαθέσιµη. 
∆εν έχει τηρηθεί µητρώο 
καταρτιζόµενων σε ατοµική 

βάση. 
Νέος δείκτης. 

7% 

5. Αποτέλεσµα Ποσοστό δηµοσίων υπαλλήλων µε 
πιστοποιηµένη κατοχή βασικών δεξιοτήτων 

ΤΠΕ. 

ΥΠΕΣ∆∆Α/2006 28.50055  
50%* 

Α/Α 
Κατηγορία 
δείκτη 

∆είκτης Πηγή / Έτος Τιµή βάσης 
Τιµή στόχου 

2013 
1 Εκροή Πλήθος Μονάδων Ανάπτυξης Ανθρώπινου 

∆υναµικού Υπουργείων και ΓΓ που υποβάλλουν 
Σχέδια Κατάρτισης. 

ΥΠΕΣ∆∆Α/2006 Μηδέν. Νέου τύπου 
παρέµβαση 40 /55* 

2 Εκροή Μέσο ετήσιο πλήθος συµµετοχών δηµοσίων 
υπαλλήλων (κάθε υπάλληλος µπορεί να 
συµµετέχει σε περισσότερα του ενός 

προγράµµατα) σε προγράµµατα συνεχιζόµενης 
κατάρτισης. 

ΕΥ∆ ΕΠΑΕΚ 
(11/2006) 

Στο σύνολο της χώρας 
για την περίοδο 2000-

2006: 165.000 
συµµετοχές συνολικά και 
ετησίως κατά µέσο όρο: 
23.571 (µε αναγωγή στις 
περιφέρειες Phasing in 

:1.280) 
 

 
1.358 

 

3 Εκροή Πλήθος εκπαιδευτών δηµόσιας διοίκησης σε 
προγράµµατα κατάρτισης εκπαιδευτών 

ενηλίκων. 

ΥΠΕΣ∆∆Α/2006 Μηδέν. Νέου τύπου 
παρέµβαση 

 5.500 * 

4. Αποτέλεσµα ∆ιείσδυση συνεχιζόµενης κατάρτισης µεταξύ 
του πληθυσµού των δηµοσίων υπαλλήλων: 

ποσοστό δηµοσίων υπαλλήλων που 
συµµετέχουν µία ή περισσότερες φορές σε 

προγράµµατα συνεχιζόµενης κατάρτισης επί του 
συνολικού πλήθους των δηµοσίων υπαλλήλων. 

ΥΠΕΣ∆∆Α/2006 ∆εν είναι διαθέσιµη. 
∆εν έχει τηρηθεί µητρώο 
καταρτιζόµενων σε 
ατοµική βάση. 
Νέος δείκτης. 

7% 

5. Αποτέλεσµα Ποσοστό δηµοσίων υπαλλήλων µε 
πιστοποιηµένη κατοχή βασικών δεξιοτήτων 

ΤΠΕ. 

ΥΠΕΣ∆∆Α/2006 28.50056  
50%* 
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*Οι δείκτες αφορούν το σύνολο της χώρας.  

 

 

Αναµενόµενες επιπτώσεις 

Οι δράσεις του Άξονα αναµένεται ότι θα συµβάλλουν στους εξής στόχους των Ευρωπαϊκών 

πολιτικών: 

• Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για τη Συνοχή. 

 ΚΓ 1.3.3 Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο µέσω της βελτίωσης 

της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων. 

 ΚΓ 1.3.4 ∆ιοικητικές ικανότητες. 

• Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για τις οικονοµικές πολιτικές.  

 ΟΚΓ 9. ∆ιευκόλυνση της διάδοσης και της πραγµατικής χρήσης των ΤΠΕ για την 

οικοδόµηση µιας Κοινωνίας της Πληροφορίας χωρίς αποκλεισµούς. 

• Κατευθυντήριες Γραµµές των πολιτικών Απασχόλησης. 

 ΚΓ  23: Αύξηση και βελτίωση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο. 

 ΚΓ 24: Προσαρµογή των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες 

απαιτήσεις ως προς τις δεξιότητες. 

 

Στόχευση σε όρους οµάδων-στόχων/δικαιούχων/τοµέων/περιοχών/ ειδικών 

εδαφικών µονάδων 

• Ενδεικτικοί ∆ικαιούχοι:  

 Η αναφερόµενη στoυς Άξονες 4Α, 4Β, 4Γ δοµή τεχνικής υποστήριξης. 

 Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΣ∆∆Α. 

 ∆ηµόσιοι οργανισµοί εκπαίδευσης και επιµόρφωσης δηµοσίων υπαλλήλων.  

 Ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

 Οργανισµοί κεντρικής διοίκησης και περιφερειακής διοίκησης.  

 Νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. 

 Η Βουλή των Ελλήνων. 

 Ανεξάρτητες Αρχές. 

 ΟΤΑ (α και β βαθµού).  

 Κοινωνικοί εταίροι. 

 Ν.Π.Ι.∆. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. 

 Εταιρικές σχέσεις µεταξύ δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων για τη διεξαγωγή 

καινοτόµων δράσεων.  
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• Ωφελούµενοι 

 Όλες οι κατηγορίες δικαιούχων. 

 ∆ηµόσιοι υπάλληλοι. 

 Πολίτες και επιχειρήσεις.  

Προβλέπεται η δυνατότητα εκτέλεσης έργων µε αυτεπιστασία αλλά και µε προσφυγή σε 

εξωτερικό ανάδοχο ή ανάδοχους. 

 

Χωρική στόχευση: οι προβλεπόµενες δράσεις περιλαµβάνουν δράσεις πανελλαδικής 

εµβέλειας χωροθετούµενες στο επίπεδο των περιφερειών αµιγούς στόχου «Σύγκλιση», 

των περιφερειών στατιστικής σύγκλισης και των περιφερειών σταδιακής εισόδου στο 

στόχο «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση». 

 

Συνολικές επιχορηγήσεις 

∆εν προβλέπονται συνολικές επιχορηγήσεις. 

Προβλέπεται η χρήση του µηχανισµού του ενδιάµεσου φορέα για την υλοποίηση των 

δράσεων συνεχιζόµενης επιµόρφωσης των φορέων. 

 

Ρήτρα Ευελιξίας  

 

Για την υλοποίηση, προβλέπεται η αξιοποίηση της ρήτρας ευελιξίας. Στις παρεµβάσεις 

περιλαµβάνονται η προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού, η δικτύωση, η διαµόρφωση 

χώρων, η προµήθεια έτοιµου λογισµικού, κλπ. 
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3.2.3. ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ IIIΑ, ΙΙΙΒ, ΙΙΙΓ 

 

ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 

∆ΡΑΣΗΣ. 

 

Γενικοί και ειδικοί στόχοι  

 

Γενικός Στόχος 

Η ενδυνάµωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δηµόσιας δράσης. 

 

Στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσµατικότητας των µηχανισµών και των 
δοµών σχεδιασµού, εφαρµογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης των µέτρων και των 

πολιτικών ισότητας καθώς  και η αποτελεσµατική ένταξη της διάστασης της ισότητας των 

φύλων  σε όλο το εύρος της δηµόσιας δράσης, στο επίπεδο της κεντρικής διοίκησης και 

της αυτοδιοίκησης µέσα από την ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών και των ΜΚΟ. 

Έµφαση επίσης θα δοθεί στην ενίσχυση της παρουσίας και συµµετοχής των γυναικών στο 

δηµόσιο και κοινωνικό τοµέα και στα κέντρα λήψης αποφάσεων. 

Ειδικοί στόχοι 

 

-  Ε.Σ. 3.1: Η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών 

ισότητας, και των µηχανισµών και δοµών εφαρµογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης 

για θέµατα ισότητας των φύλων. 

- Ε.Σ. 3.2: Η ενίσχυση της θέσης των γυναικών στο δηµόσιο και κοινωνικό τοµέα. 

 

 

-  Ε.Σ. 3.1: Η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών 

ισότητας, και των µηχανισµών και δοµών εφαρµογής, παρακολούθησης και 

αξιολόγησης για θέµατα ισότητας των φύλων. 

Υπό τον ειδικό αυτό στόχο προβλέπεται να υλοποιηθεί  ένα συνεκτικό σύνολο 

παρεµβάσεων οι οποίες θα συµβάλλουν στη βελτίωση  της ποιότητας και 

αποτελεσµατικότητας των  πολιτικών ισότητας των φύλων που διαµορφώνονται και 

εφαρµόζονται στη χώρα, στην ένταξη της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλο το 

εύρος της δηµόσιας δράσης, καθώς και στην ενίσχυση των µηχανισµών και των δοµών 

σχεδιασµού, εφαρµογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης  των µέτρων και πολιτικών 

Ισότητας.  
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Ειδικότερα προβλέπονται δράσεις, κωδικοποίησης των νοµοθετικών και κανονιστικών 

ρυθµίσεων για την ισότητα των φύλων, αξιολόγησης των επιπτώσεων των δηµόσιων 

πολιτικών στην ισότητα των φύλων, προαγωγής της ενσωµάτωσης της ισότητας των 

φύλων στις δηµόσιες πολιτικές, και ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας του πυρήνα 

παραγωγής πολιτικών ισότητας και των µηχανισµών της ισότητας των φύλων για την 

ενσωµάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας . 

 

Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων/ έργα σηµαίες / λοιπές ενδεικτικές δράσεις  -   

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες 

 

3.1.1. Κωδικοποιήσεις και απλουστεύσεις νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων για 

την ισότητα των φύλων σε τοµείς πολιτικής. 

Η παρούσα κατηγορία πράξεων αφορά στη συστηµατική καταγραφή και µελέτη της 

ισχύουσας νοµοθεσίας, στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα και της σχετικής νοµολογίας, µε 

στόχο τη βελτίωση και απλούστευση των κανονιστικών ρυθµίσεων  προκειµένου να 

εφαρµόζεται αποτελεσµατικότερα από τη διοίκηση, τα δικαστήρια και τους ελεγκτικούς 

µηχανισµούς. 

 

Έργο - Σηµαία  

 ∆ιοικητική Κωδικοποίηση των νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων  στον 

τοµέα της ισότητας των φύλων.  

Η υλοποίηση του παρόντος θα γίνει µε κωδικοποίηση της υφιστάµενης νοµοθεσίας.  

Άµεσα επωφελούµενοι είναι οι µηχανισµοί χάραξης, προώθησης και εφαρµογής 

πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς επίσης και δηµόσιες υπηρεσίες, ΝΠ∆∆ και 

ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού. Έµµεσα επωφελούµενοι είναι άνδρες και γυναίκες καθώς 

επίσης και οι ευπαθείς οµάδες γυναικών (που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις), 

ΜΚΟ, κοινωνικοί εταίροι και επιχειρήσεις.  

 

3.1.2. Αξιολόγηση των επιπτώσεων δηµόσιων πολιτικών στην ισότητα των φύλων.  

Η παρούσα κατηγορία πράξεων αφορά στη συστηµατική αξιολόγηση των επιπτώσεων 

νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων και των αποτελεσµάτων εφαρµογής τους, 

σύµφωνα µε τις αρχές και διαδικασίες της καλής νοµοθέτησης ως προς την ισότητα των 

φύλων.  

Έργο - Σηµαία  

 Aποτίµηση των επιπτώσεων 100 νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων 

στην πολιτική ισότητας των φύλων. 

Αντικείµενο του έργου είναι η αξιολόγηση των συνεπειών 100 περίπου 

νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων και των αποτελεσµάτων εφαρµογής τους 
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ως προς την ισότητα των φύλων.  Θα γίνει επιλογή των νοµοθετικών και 

κανονιστικών ρυθµίσεων που η διοίκηση δεν έχει εξαλείψει τις διακρίσεις λόγω 

φύλου καθώς επίσης και ρυθµίσεων που εκ πρώτης όψεως περιέχουν ουδέτερες 

διατάξεις που µπορεί όµως να θέσουν σε µειονεκτική θέση το ένα φύλο σε σχέση 

µε το άλλο.  Άµεσα επωφελούµενοι από το έργο είναι οι δηµόσιοι φορείς 

ενσωµάτωσης και εφαρµογής πολιτικών ισότητας των φύλων στη χώρα µας σε όλα 

τα επίπεδα διοίκησης. Έµµεσα επωφελούµενοι  είναι άνδρες και γυναίκες, καθώς   

επίσης και οι ευπαθείς οµάδες γυναικών (που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις), 

ΜΚΟ, κοινωνικοί εταίροι και επιχειρήσεις. 

  

Ενδεικτικό Έργο 

 Συστηµατική αξιολόγηση των επιπτώσεων της ισότητας των φύλων στις δηµόσιες 

πολιτικές.  

Στόχος είναι η εν γένει βελτίωση της ποιότητας των νοµοθετικών και κανονιστικών 

ρυθµίσεων και η απαραίτητη τεκµηρίωση για την ενσωµάτωση  της διάστασης της 

ισότητας των  φύλων στις δηµόσιες πολιτικές. 

 

3.1.3. Προαγωγή της ενσωµάτωσης (gender mainstreaming) της ισότητας των φύλων στις 

δηµόσιες πολιτικές.  

Η διάσταση της ισότητας θα πρέπει να διατρέχει όλες τις τοµεακές και περιφερειακές 

πολιτικές και δράσεις. Προβλέπεται η δηµιουργία και αξιοποίηση των διακρατικών 

θεµατικών δικτύων (βλ. Κ.Π. Equal) για την ενσωµάτωση της διάσταση της ισότητας σε 

όλες τις πολιτικές. 

Ενδεικτικά Έργα 

 ∆ηµιουργία µεθοδολογιών και εργαλείων ένταξης παρακολούθησης και ελέγχου της 

διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλες τις δηµόσιες πολιτικές. 

Αφορά στην εκπόνηση µεθοδολογιών και εργαλείων ένταξης παρακολούθησης και 

ελέγχου της διάστασης της ισότητας των φύλων στο σχεδιασµό,  την εφαρµογή 

την υλοποίηση και αξιολόγηση πολιτικών και δράσεων.  

 

 Μελέτη και υλοποίηση πλαισίου διαδικασιών για τη δηµιουργία πολιτικής 

προϋπολογισµών µε βάση και το φύλο  (gender budgeting). 

Αφορά στην εκπόνηση µελέτης και στην πιλοτική εφαρµογή  του κατάλληλου 

πλαισίου για τη δηµιουργία πολιτικής  προϋπολογισµών µε βάση και το φύλο 

(gender budgeting), καθώς και την ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση για την 

εφαρµογή της αρχής της συνεκτίµησης της διάστασης του φύλου στη κατάρτιση 

του κρατικού προϋπολογισµού. 
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 Υποστήριξη για την ενσωµάτωση των πορισµάτων του Συνηγόρου του Πολίτη σε 

θέµατα ισότητας των φύλων στις δηµόσιες πολιτικές και δραστηριοποίηση του 

Κύκλου Ισότητας. 

Αφορά σε µελέτες εφαρµογής των πορισµάτων του Συνηγόρου του Πολίτη και 

τεχνική υποστήριξη σε άλλες δηµόσιες υπηρεσίες και ΝΠ∆∆ για οργανωτικές 

αλλαγές µε σκοπό την παρακολούθηση της εφαρµογής της αρχής της ίσης 

µεταχείρισης  και τη µεταφορά καλών πρακτικών.    

Επίσης προβλέπονται ενέργειες για την ενίσχυση του Κύκλου Ισότητας του 

Συνηγόρου του Πολίτη (ηµερίδες, συνέδρια κ.α). 

 

 

3.1.4. Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του πυρήνα παραγωγής  των πολιτικών 

ισότητας για την ενσωµάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας 

καθώς και των συµβουλευτικών, συντονιστικών και ελεγκτικών µηχανισµών της ισότητας 

των φύλων. 

Αφορά στην ενδυνάµωση της διοικητικής ικανότητας του πυρήνα παραγωγής της 

πολιτικής και των µέτρων ισότητας καθώς  και των δοµών εφαρµογής και ελέγχου τους σε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο θα ενισχυθεί η Γενική Γραµµατεία 

Ισότητας, και οι δοµές που λειτουργούν υπό την εποπτεία της.   

Η ενδυνάµωση και εκσυγχρονισµός των µηχανισµών και δοµών ισότητας σε περιφερειακό 

και τοπικό επίπεδο καθώς και η µεταξύ τους δικτύωση αποτελούν αναγκαία µέσα για τον 

αναπτυξιακό σχεδιασµό, την εφαρµογή των πολιτικών ισότητας και την καλύτερη 

εξυπηρέτηση και υποστήριξη των γυναικών. 

Σε περιφερειακό επίπεδο, παράλληλα µε τη λειτουργία των 13 Περιφερειακών Επιτροπών 

Ισότητας (στις οποίες συµµετέχουν και εκπρόσωποι τοπικών φορέων) προβλέπεται η 

σύσταση διοικητικών υπηρεσιών στις 13 Περιφέρειες της χώρας µε στόχο την υλοποίηση 

και την παρακολούθηση εφαρµογής των πολιτικών ισότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, θα  

υποστηριχθεί η οργάνωσή τους (µελέτες οργάνωσης, ανάπτυξη εργαλείων, τεχνική 

υποστήριξη κ.α.) και η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών.  

 

Έργο – Σηµαία 

 Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωµάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των 

πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δηµόσιας δράσης. 

Το παρόν έργο αφορά στην εκπόνηση µελετών και εµπειρογνωµοσυνών για την 

ίδρυση και οργάνωση της ειδικής υπηρεσίας, ανάπτυξη εργαλείων, και την 

απαραίτητη τεχνική υποστήριξη της εν λόγω υπηρεσίας.  Η υπηρεσία αυτή  θα 

αποτελέσει τον κατάλληλο µηχανισµό  που θα: 

• υποστηρίζει την εφαρµογή των οριζόντιων πολιτικών για θέµατα Ισότητας 

σε τοµείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, φορολογικών και αναπτυξιακών 
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κινήτρων, εκπαίδευσης, απασχόλησης, αποκέντρωσης, περιφερειακής και 

τοπικής ανάπτυξης,  

• εκπονεί στατιστικούς δείκτες, κριτήρια και δείκτες αξιολόγησης  της ένταξης 

της διάστασης της ισότητας,  

• παρακολουθεί την εναρµόνιση  της εθνικής νοµοθεσίας µε τη διεθνή και 

κοινοτική  σε όλους τους τοµείς παρέµβασης που αφορούν στις γυναίκες 

(θα αναπτύξει  ερευνητικό και µελετητικό έργο για τους επί µέρους τοµείς 

άσκησης πολιτικής της  Γ.Γ.Ι.), 

• δικτυωθεί µε εξειδικευµένα Κέντρα και φορείς σε ∆ιεθνές,  Ευρωπαϊκό και 

Εθνικό (κεντρικό και Περιφερειακό) επίπεδο. 

 

Λοιπές Ενδεικτικές ∆ράσεις 

 Μελέτη, ανάπτυξη εργαλείων και τεχνική υποστήριξη της Εθνικής Επιτροπής για 

την Ισότητα των Φύλων. 

 
Με το άρθρο 8 του Ν. 3491/2006 θεσπίστηκε, για πρώτη φορά, Εθνική Επιτροπή 

για την Ισότητα µεταξύ Γυναικών και Ανδρών ως µόνιµο βήµα κοινωνικού 

διαλόγου. Έργο της Επιτροπής είναι η συµβολή στη διαµόρφωση εθνικής 

στρατηγικής για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών, η διαµόρφωση των 

αναγκαίων πολιτικών και µέτρων και η παρακολούθηση της εφαρµογής τους, 

καθώς και η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων τους σε εθνικό και περιφερειακό 

επίπεδο.  

To παρόν έργο αφορά στην δηµιουργία κατάλληλου υλικοτεχνικού πλαισίου που θα 

υποστηρίξει την αποτελεσµατική λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής για την Ισότητα 

µεταξύ Γυναικών και Ανδρών.  

 Αξιολόγηση της διοικητικής ικανότητας των δηµοσίων υπηρεσιών (κεντρικών, 

περιφερειακών, τοπικών) που θα κληθούν να εφαρµόσουν δράσεις για την 

ενίσχυση της ισότητας, όπως και των επιτελικών υπηρεσιών που θα επιφορτισθούν 

µε τα καθήκοντα επεξεργασίας και παρακολούθησης της εφαρµογής της πολιτικής 

ισότητας. 

Η αξιολόγηση θα εστιασθεί στον κεντρικό πυρήνα  παραγωγής πολιτικής και 

µέτρων ισότητας (Γ.Γ. Ισότητας, εποπτευόµενοι φορείς) αλλά θα καλύψει επίσης 

και άλλες δηµόσιες δοµές µε αρµοδιότητα την παραγωγή µέτρων πολιτικής που 

αφορούν την ισότητα, καθώς επίσης και τις δηµόσιες δοµές (οργανισµοί 

αυτοδιοίκησης), και ΜΚΟ που συµµετέχουν στην εφαρµογή της πολιτικής και των 

µέτρων για την ισότητα. 

 ∆ιεύρυνση του πεδίου δράσης των ΚΕΠ µε την ανάπτυξη υπηρεσιών 

πληροφόρησης και εξυπηρέτησης σε θέµατα ισότητας καθώς και παραποµπής –

δικτύωσης σε εξειδικευµένες δοµές συµβουλευτικής υποστήριξης 
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Η δράση αφορά στην παροχή υποστήριξης (µελέτες, εµπειρογνωµοσύνες, 

εργαλεία, τεχνική υποστήριξη) για τη διεύρυνση του πεδίου δράσης των ΚΕΠ µε 

την ανάπτυξη τµηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης και εξυπηρέτησης των 

πολιτών σε θέµατα ισότητας και τη δικτύωσή τους µε τις εξειδικευµένες δοµές 

συµβουλευτικής υποστήριξης των γυναικών σε τοπικό – περιφερειακό επίπεδο.  

Στόχος είναι η δηµιουργία ενός πανελλαδικού δικτύου ενηµέρωσης, εξυπηρέτησης 

και παραποµπής των γυναικών σε εξειδικευµένα κέντρα συµβουλευτικής και 

υποστήριξης. 

 

* Οι δείκτες αφορούν το σύνολο της χώρας.   

  

 

- Ε.Σ. 3.2: Η ενίσχυση της θέσης των γυναικών στο δηµόσιο και κοινωνικό τοµέα 

 

Υπό τον Ειδικό Στόχο 2 προβλέπονται δράσεις, για την ενίσχυση της συµµετοχής των 

γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, ευαισθητοποίησης και ειδικών προγραµµάτων 

κατάρτισης σε θέµατα ισότητας των φύλων,  υποστήριξης των ΜΚΟ (γυναικείων 

οργανώσεων), και σε τοπικό επίπεδο προς όφελος των γυναικών και την καταπολέµηση 

της βίας.     

 

Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων/ έργα σηµαίες / λοιπές ενδεικτικές δράσεις  -   

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες 

 

3.2.1. Ενίσχυση της συµµετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. 

 

Βασικός στόχος των παρεµβάσεων είναι η ενίσχυση του προφίλ και των δυνατοτήτων των 

γυναικών, η αναβάθµιση των δεξιοτήτων και των γνώσεων τους, η προσωπική τους 

Α/Α 
Κατηγορία 
δείκτη 

∆είκτης Πηγή / Έτος Τιµή βάσης 
Τιµή στόχου 

2013* 
1. Εκροή Αριθµός θετικών ενεργειών για την 

προαγωγή της ενσωµάτωσης της 
ισότητας των φύλων στις δηµόσιες 
πολιτικές.  

Γ.Γ.Ι., 
ΥΠΕΣ∆∆Α/2006 

Μηδέν – νέου τύπου 
παρέµβαση 

31* 

2. Εκροή Αριθµός δράσεων  για την 
ενίσχυση των συµβουλευτικών, 
συντονιστικών και ελεγκτικών 
µηχανισµών της ισότητας των 
φύλων. 

Γ.Γ.Ι., 
ΥΠΕΣ∆∆Α/2006 

Μηδέν – νέου τύπου 
παρέµβαση.Υπάρχουν
13 Περιφερειακές 
Επιτροπές και µια 
κεντρική δοµή. 

14* 

3. Εκροή Αριθµός ετήσιων εκθέσεων για την 
πρόοδο της εφαρµογής των 
πολιτικών ισότητας.   

Γ.Γ.Ι., 
ΥΠΕΣ∆∆Α/2006 

Μηδέν – νέου τύπου 
παρέµβαση. Έξι 
εκθέσεις (έναρξη το 
2008) 

6* 

4. Αποτέλεσµα Ποσοστό των δηµόσιων φορέων της
κεντρικής κυβέρνησης  που 
προάγουν την ενσωµάτωση της 
πολιτικής της ισότητας.  

Γ.Γ.Ι., 
ΥΠΕΣ∆∆Α/2006 

Μηδέν – νέου τύπου 
παρέµβαση. 
Υπάρχουν 19 
Υπουργεία 

85% 
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ενδυνάµωση και υποστήριξη ώστε να διευρυνθεί και η συµµετοχή τους στα κέντρα λήψης 

αποφάσεων σε κάθε επίπεδο.  

Για το σκοπό αυτό σχεδιάζεται να αναπτυχθούν ενέργειες εξατοµικευµένης 

συµβουλευτικής υποστήριξης, ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης, καθώς και καινοτοµικά 

σχέδια για τη δικτύωση των αιρετών γυναικών  για την ανταλλαγή εµπειριών, καλών 

πρακτικών και την ενδυνάµωση τους, αξιοποιώντας την εµπειρία της λειτουργίας 

θεµατικών δικτύων της Equal.  

 

 

Ενδεικτικό Έργο 

 Ενίσχυση των δυνατοτήτων εξέλιξης των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στη ∆ηµόσια 

∆ιοίκηση µε την εφαρµογή ολοκληρωµένων σχεδίων προσωπικής 

ενδυνάµωσης  και βελτίωσης των δεξιοτήτων, ικανοτήτων και γνώσεων των 

γυναικών στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και τον ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα. 

Αφορά στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και των γνώσεών τους µε εξειδικευµένες 

παρεµβάσεις κατά οµάδα στόχο.  Οι ως άνω ενέργειες θα προδιαγραφούν σε 

σχετική εµπειρογνωµοσύνη που θα προηγηθεί και θα ποσοτικοποιήσει τους 

στόχους, και θα εξειδικεύσει τις εν λόγω ενέργειες και το αναλυτικό 

χρονοδιάγραµµά τους.  

 Υποστήριξη της συµµετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στους τοµείς της 

διοίκησης και αυτοδιοίκησης, των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων και 

λοιπών φορέων. 

Αφορά στη διεύρυνση της συµµετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στους 

τοµείς της διοίκησης και αυτοδιοίκησης, των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων 

και λοιπών φορέων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο µε την εφαρµογή 

ειδικών, ανά οµάδα παρεµβάσεων για την ενίσχυση των δυνατοτήτων των αιρετών 

γυναικών.  

 

 

3.2.2. ∆ράσεις ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του συνόλου της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέµατα ισότητας των φύλων. 

Η δράση αφορά στην υλοποίηση ολοκληρωµένων σχεδίων ευαισθητοποίησης (και 

αξιοποίηση καλών πρακτικών της Κ.Π Equal) και εκπαίδευσης των στελεχών της δηµόσιας 

διοίκησης, σχετικά µε την ισότητα των δύο φύλων, µε έµφαση στην ενσωµάτωση της 

διάστασης του φύλου στις πολιτικές που υλοποιούν οι υπηρεσίες των Υπουργείων, των 

Περιφερειών και των ΟΤΑ. Οι παραπάνω ενέργειες θα απευθύνονται σε στελέχη των 

Υπουργείων, των Περιφερειών και των ΟΤΑ που εµπλέκονται στο σχεδιασµό και στην 

εφαρµογή πολιτικών ισότητας, αλλά και γενικότερα σε στελέχη δηµόσιας διοίκησης, 

προκειµένου να υιοθετηθεί η διάσταση του φύλου σε οριζόντια βάση κατά την ανάπτυξη 
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πολιτικών και η υιοθέτηση θετικών µέτρων υπέρ των γυναικών για την προώθηση της 

ισότητας των φύλων.   

 

Ενδεικτικό Έργο 

 Ενέργειες επικοινωνίας και δηµοσιότητας, ευαισθητοποίησης στελεχών της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την καταπολέµηση των στερεοτύπων 

στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και την υποστήριξη των πολιτικών ισότητας.  

Αφορά στην υλοποίηση ολοκληρωµένων σχεδίων καταπολέµησης των 

στερεοτύπων µε στόχο την ενίσχυση της ιεραρχικής εξέλιξης των γυναικών 

εργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα. 

 Σχεδιασµός και υλοποίηση ειδικών προγραµµάτων κατάρτισης ανθρώπινου 

δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης που θα στελεχώσει τους µηχανισµούς για την 

εφαρµογή, την παρακολούθηση, το συντονισµό και τον έλεγχο των πολιτικών 

ισότητας. 

Αφορά στην υλοποίηση ειδικών προγραµµάτων κατάρτισης ανθρώπινου δυναµικού 

που θα προσδιορισθούν από τις συγκεκριµένες ελλείψεις που θα τεκµηριωθούν από 

τις µελέτες οργάνωσης. 

 

 

3.2.3. Ενίσχυση των δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και 

την καταπολέµηση της βίας. 

Η παρούσα κατηγορία αφορά στην υλοποίηση σχεδίων από φορείς της δηµόσιας διοίκησης 

για την πολύπλευρη στήριξη των γυναικών, µε έµφαση στη µέριµνα των γυναικών 

θυµάτων βίας και των γυναικών µε αναπηρίες.  

Ο νέος ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας (Νόµος 3463/2006) προβλέπει ως νέα 

αρµοδιότητα των ΟΤΑ πρώτου βαθµού τη συµβουλευτική στήριξη των θυµάτων 

ενδοοικογενειακής βίας και βίας συνοικούντων προσώπων και παράνοµης εµπορίας  και 

διακίνησης (trafficking).  Τα σχέδια µπορεί να υλοποιηθούν µε τη συνεργασία των ΟΤΑ, 

των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών µε στόχο:   

• Ενίσχυση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης σε δράσεις για την πρόληψη και 

καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών. 

• Ολοκληρωµένη υποστήριξη γυναικών που είναι θύµατα βίας. 

• Ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών για την εξάλειψη των διακρίσεων υπέρ των 

γυναικών θυµάτων βίας. 

• Αναβάθµιση των δηµόσιων πολιτικών και παρεµβάσεων ισότητας για τη συγκεκριµένη 

οµάδα στόχου.  

Προβλέπεται η δυνατότητα αξιοποίησης των καλών πρακτικών της Κ.Π. Equal. 
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3.2.4. Υποστήριξη των ΜΚΟ (γυναικείων οργανώσεων).  

Η κατηγορία δράσεων αφορά στην υποστήριξη της διοικητικής και επιχειρησιακής  

ικανότητας των ΜΚΟ ώστε να συµµετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, και 

εφαρµογή σχεδίων και δράσεων υποστήριξης γυναικών και προώθησης της ισότητας των 

φύλων.  Επίσης  στην ενίσχυση της συµµετοχής της κοινωνίας των πολιτών και των ΜΚΟ 

προκειµένου να µπορούν µε ποιο συστηµατικό  και οργανωµένο τρόπο να αναπτύξουν τον 

ρόλο τους και ειδικότερα τη συµβολή τους ως εταίρων της πολιτείας, στην παραγωγή 

πολιτικής καθώς και τον κοινωνικό τους ρόλο για την στήριξη των γυναικών ευπαθών 

κοινωνικών οµάδων (που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις) και γυναικών µε αναπηρίες 

µέσω ολοκληρωµένων παρεµβάσεων. Η εν λόγω δράση θα συµβάλλει στην ουσιαστική 

ανάµιξη τους στις πολιτικές προώθησης της ισότητας των φύλων.  

 

 
* Οι δείκτες αφορούν το σύνολο της χώρας.   

  

Α/Α 
Κατηγορία 
δείκτη 

∆είκτης Πηγή / Έτος Τιµή βάσης 
Τιµή στόχου 

2013* 
1. Εκροή Αριθµός ενεργειών για την 

ενίσχυση της θέσης των γυναικών 
στο δηµόσιο και κοινωνικό τοµέα. 

Γενική Γραµµατεία 
Ισότητας 
(ΥΠΕΣ∆∆Α)/2006 

Μηδέν (νέου τύπου 
παρέµβαση). Οι 
δυνητικά 
ωφελούµενοι από 
αυτές τις οριζόντιες 
δράσεις είναι 19 
Υπουργεία, 13 Γενικές 
Γραµµατείες 
Περιφερειών, 56 
Νοµαρχίες και 900 
∆ήµοι) 

40* 

2 Εκροή Αριθµός καταρτιζοµένων σε 
θέµατα ισότητας των φύλων. 

Γενική Γραµµατεία 
Ισότητας 
(ΥΠΕΣ∆∆Α)/2006 

Μηδέν (νέου τύπου 
παρέµβαση). Οι 
δυνητικά 
ωφελούµενοι από 
αυτές τις οριζόντιες 
δράσεις είναι 19 
Υπουργεία, 13 Γενικές 
Γραµµατείες 
Περιφερειών, 56 
Νοµαρχίες και 900 
∆ήµοι) 

1.000* 

3. Εκροή Αριθµός ενεργειών για την 
πρόληψη και την καταπολέµηση 
της βίας µε θύµατα γυναίκες. 

Γενική Γραµµατεία 
Ισότητας 
(ΥΠΕΣ∆∆Α)/2006 

Μηδέν (νέου τύπου 
παρέµβαση).Υπάρχουν
228 ∆ήµοι µε 
πληθυσµό πάνω από 
10.000 άτοµα 

20* 

4. Εκροή Αριθµός ενεργειών για την 
υποστήριξη των ΜΚΟ 
(γυναικείων οργανώσεων) ως 
προς την ικανότητά τους να 
συµµετέχουν στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων και για την 
εφαρµογή δράσεων υποστήριξης 
των γυναικών. 

Γενική Γραµµατεία 
Ισότητας 
(ΥΠΕΣ∆∆Α)/20066

52 72* 

5. Αποτέλεσµα Ποσοστό υψηλόβαθµων θέσεων 
του  ∆ηµοσίου που 
καταλαµβάνονται από γυναίκες. 

ΥΠΕΣ∆∆Α/2006 43% (Προϊστάµενοι 
Μονάδων και 
∆ιευθύνσεων) 

46%* 

6. Αποτέλεσµα Ποσοστό αύξησης του λόγου των 
γυναικών που κατέχουν κάποια 
υψηλή θέση στη ∆ηµόσια 
∆ιοίκηση προς το συνολικό αριθµό 
των γυναικών στη ∆ηµόσια 
∆ιοίκηση. 

ΥΠΕΣ∆∆Α/2006 
Μηδέν (νέου τύπου 
παρέµβαση). 

Μετριέται ο αριθµός 
των Προϊσταµένων σε 
θέσεις ∆ιευθύνσεων. 

10%* 
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Αναµενόµενες επιπτώσεις 

 

Οι δράσεις του Άξονα αναµένεται ότι θα συµβάλλουν στους εξής στόχους των Ευρωπαϊκών 

πολιτικών: 

• Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για την Συνοχή. 

 ΚΓ 1.3.3 «Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο µέσω της 

βελτίωσης της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων». 

 ΚΓ 1.3.4 «∆ιοικητικές ικανότητες». 

• Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση.  

 ΟΚΓ 14. «Να δηµιουργηθεί ελκυστικότερο επιχειρηµατικό περιβάλλον και να 

ενθαρρυνθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία µέσω της βελτίωσης των κανονιστικών 

ρυθµίσεων». 

 ΟΚΓ 23. «Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο 

κεφάλαιο». 

 ΟΚΓ 24. «Να προσαρµοσθούν τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης στις 

νέες απαιτήσεις ως προς τις δεξιότητες». 

 

Στόχευση σε όρους οµάδων-στόχων/δικαιούχων/τοµέων/περιοχών/ ειδικών 

εδαφικών µονάδων 

 

• Ενδεικτικοί ∆ικαιούχοι:  

 Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ, του ΕΣΠΑ και λοιπών 

συγχρηµατοδοτούµενων επιχειρησιακών προγραµµάτων της Γενικής Γραµµατείας 

Ισότητας ή /και η Γενική Γραµµατεία Ισότητας. 

 Το ΚΕΘΙ. 

 Η αναφερόµενη δοµή στον Άξονα Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρµογής.  

 ∆ηµόσιες Υπηρεσίες. 

 Νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. 

 Ανεξάρτητες Αρχές. 

 ΟΤΑ (α’ και β’ βαθµού). 

 Κοινωνικοί εταίροι. 

 Η Βουλή των Ελλήνων.  

 Ν.Π.Ι.∆. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. 

 Εταιρικές σχέσεις µεταξύ δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων για τη διεξαγωγή 

καινοτόµων δράσεων.  
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• Ωφελούµενοι 

 Όλες οι κατηγορίες δικαιούχων. 

 Γυναίκες ∆ηµόσιοι υπάλληλοι. 

 Πολίτες και επιχειρήσεις.  

 

Προβλέπεται η δυνατότητα εκτέλεσης των έργων µε αυτεπιστασία ή µε προσφυγή σε 

εξωτερικό ανάδοχο/ους.    

 

Χωρική Στόχευση: οι προβλεπόµενες δράσεις περιλαµβάνουν δράσεις πανελλαδικής 

εµβέλειας χωροθετούµενες στο επίπεδο των περιφερειών αµιγούς στόχου «Σύγκλιση», 

των περιφερειών στατιστικής σύγκλισης και των περιφερειών σταδιακής εισόδου στο 

στόχο «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση». 

 

Συνολικές επιχορηγήσεις 

 

∆εν προβλέπονται συνολικές επιχορηγήσεις 

Προβλέπεται η χρήση και µηχανισµού ενδιάµεσου φορέα για την υλοποίηση των δράσεων 

των εν λόγω αξόνων . 

 
 
 
Ρήτρα Ευελιξίας  

 

Για την υλοποίηση του άξονα προβλέπεται η αξιοποίηση της ρήτρας ευελιξίας. Στις 

παρεµβάσεις περιλαµβάνονται η προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού, η δικτύωση, η 

διαµόρφωση χώρων, η προµήθεια έτοιµου λογισµικού, κλπ. 
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3.2.4 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ IVA, IVB, IVΓ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

α) Γενικοί και ειδικοί στόχοι 

 

Γενικός Στόχος 

Η τεχνική υποστήριξη της εφαρµογής. 

 

Ειδικοί στόχοι (ΕΣ) 

- Ε.Σ. 4.1: ∆ηµιουργία µηχανισµών υποστήριξης της διοικητικής αλλαγής. 

-  Ε.Σ. 4.2: ∆ράσεις τεχνικής υποστήριξης του προγράµµατος. 

 

 

- Ε.Σ. 4.1: ∆ηµιουργία µηχανισµών υποστήριξης της διοικητικής αλλαγής. 

 

Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων/ έργα σηµαίες / λοιπές ενδεικτικές δράσεις – 

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες 

 

4.1.1: ∆ράσεις δηµιουργίας και υποστήριξης της λειτουργίας µηχανισµών υποστήριξης της 

διοικητικής αλλαγής. 

 

Στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας πράξης προβλέπεται η δηµιουργία και η υποστήριξη της 

λειτουργίας εταιρίας µη κερδοκοπικού χαρακτήρα που θα λειτουργεί χάριν του δηµοσίου 

συµφέροντος και θα έχει ως κύρια αποστολή την ανάπτυξη δράσεων και την υποστήριξη 

των αρµοδίων φορέων για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της δηµόσιας 

διοίκησης. Ειδικότερα, µεταξύ των άλλων, ως ειδικοί σκοποί της εταιρίας προβλέπονται οι 

εξής: 

 Η εκτέλεση δράσεων και έργων βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της 

δηµόσιας διοίκησης. 

 Η ανάληψη της εκτέλεσης πράξεων και ενεργειών τεχνικής υποστήριξης που 

χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος. 

 Η συστηµατική τεκµηρίωση και παρακολούθηση των χαρακτηριστικών, των 

προβληµάτων και της εξέλιξης της διοικητικής ικανότητας της δηµόσιας διοίκησης. 

 Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των προγραµµάτων και δράσεων που 

αποσκοπούν στη βελτίωση της δηµόσιας διοίκησης. 
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 Η διευκόλυνση της µεταφοράς και προσαρµογής ξένης εµπειρίας και καλών 

πρακτικών στο ελληνικό διοικητικό περιβάλλον. 

Προκειµένου να ανταποκριθεί στην αποστολή και τους κύριους σκοπούς της 

λειτουργίας της, η εταιρία θα οργανωθεί και στελεχωθεί µε κατάλληλα εξειδικευµένο 

επιστηµονικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό. 

 

Έργο σηµαία: 

 Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία δοµής υποστήριξης της οργανωτικής και 

διοικητικής αλλαγής των δηµοσίων φορέων. 

 
 
* Οι δείκτες αφορούν το σύνολο της χώρας.   

  

                                                 
57 Μία έκθεση ανά χρόνο λειτουργίας (π.χ. 2008-2015). 

Α/Α 
Κατηγορία 
δείκτη 

∆είκτης Πηγή / Έτος Τιµή βάσης 
Τιµή στόχου 

2013* 

1. Εκροή 

Απολογιστικές Εκθέσεις της ∆ιοικητική 
Αναδιοργάνωση Α.Ε., οι οποίες 
υποβάλλονται στον Εποπτεύοντα Φορέα.  

 

ΥΠΕΣ∆∆Α/2006 
Μηδέν – νέου 

τύπου παρέµβαση 
857* 

2 Αποτέλεσµα 

Ποσοστό φορέων (Υπουργείων, Γ.Γ.  
κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης) 
στους οποίους υλοποιούνται δράσεις του 
Προγράµµατος και υποστηρίζονται από τη 

δοµή. 

ΥΠΕΣ∆∆Α/2006 
Μηδέν – νέου 
τύπου παρέµβαση 

50%* 
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-  Ε.Σ. 4.2: ∆ράσεις τεχνικής υποστήριξης του προγράµµατος 

 

Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων/ έργα σηµαίες / λοιπές ενδεικτικές δράσεις – 

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες 

 

4.2.1: ∆ράσεις υποστήριξης της προετοιµασίας, της εφαρµογής, της παρακολούθησης και 

των επιθεωρήσεων του προγράµµατος. 

Ενδεικτικά έργα 

 Ενέργειες τεχνικής υποστήριξης. 

 Ενέργειες ελέγχων και επιθεωρήσεων. 

 

4.2.2: ∆ράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας. 

Ενδεικτικά έργα 

 Σχεδιασµός και ανάπτυξη επικοινωνιακής στρατηγικής για τη διάδοση των 

αποτελεσµάτων του ΕΠ. 

 Ενέργειες πληροφόρησης και δηµοσιότητας για την υποστήριξη και προώθηση των 

δράσεων του ΕΠ. 

 

4.2.3: ∆ράσεις εκπόνησης µελετών, εµπειρογνωµοσυνών και αξιολογήσεων. 

Ενδεικτικά έργα 

 Εκπόνηση µελετών «ωρίµανσης» δράσεων του προγράµµατος. 

 Εκπόνηση µελετών, εµπειρογνωµοσυνών και αξιολογήσεων. 

 

 

* Οι δείκτες αφορούν το σύνολο της χώρας.   

Α/Α 
Κατηγορία 
δείκτη 

∆είκτης Πηγή / Έτος Τιµή βάσης 
Τιµή στόχου 

2013* 

1. Εκροή 
Αριθµός ελέγχων-επιθεωρήσεων που 

λαµβάνουν χώρα. 
ΥΠΕΣ∆∆Α/2006 

Μηδέν( νέου τύπου 
παρέµβαση). 
Αντιστοιχεί στο 
συνολικό αριθµό 
κατηγοριών 

δράσης (27) για το 
ΕΠ 

27* 

2. Εκροή 
Αριθµός µελετών, ερευνών και 

αξιολογήσεων. 
ΥΠΕΣ∆∆Α/2006 Μηδέν 10* 

3. Αποτέλεσµα 
Ποσοστό πολιτών που γνωρίζουν το ΕΠ και 

τους κύριους στόχους του. 
ΥΠΕΣ∆∆Α/2006 

Μηδέν (νέου τύπου 
παρέµβαση) 

Η τιµή στόχος 
θα  

διαµορφωθεί µε 
βάση τις 

προδιαγραφές 
του Σχεδίου 
Επικοινωνιακής 
Στρατηγικής* 



 179

Αναµενόµενες επιπτώσεις 

 ∆εν αφορά τούς άξονες 4Α, 4Β, 4Γ 

 

Στόχευση σε όρους οµάδων-στόχων/δικαιούχων/τοµέων/περιοχών/ ειδικών 

εδαφικών µονάδων 

• Ενδεικτικοί ∆ικαιούχοι:  

 Η προς σύσταση Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ. 

 Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΣ∆∆Α 

 Η ∆οικητική Αναδιοργάνωση ΑΕ (πρώην ΚτΠΑΕ) 

 ∆ηµόσιες Υπηρεσίες. 

 Νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. 

 Ανεξάρτητες Αρχές. 

 ΟΤΑ (α’ και β’ βαθµού) 

 Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ, του ΕΣΠΑ και λοιπών 

συγχρηµατοδοτούµενων επιχειρησιακών προγραµµάτων της Γενικής Γραµµατείας 

Ισότητας ή /και η Γενική Γραµµατεία Ισότητας. 

• Ωφελούµενοι 

 Όλες οι κατηγορίες δικαιούχων του ΕΠ  

• Χωρική στόχευση: οι προβλεπόµενες δράσεις περιλαµβάνουν δράσεις πανελλαδικής 

εµβέλειας και δράσεις χωροθετούµενες στο επίπεδο των περιφερειών χωρίς Μεταβατική 

Στήριξη. 

 

Προβλέπεται η δυνατότητα εκτέλεσης των έργων µε αυτεπιστασία ή µε προσφυγή σε 

εξωτερικό ανάδοχο/ους.    

 

Χωρική Στόχευση: οι προβλεπόµενες δράσεις περιλαµβάνουν δράσεις πανελλαδικής 

εµβέλειας χωροθετούµενες στο επίπεδο των περιφερειών αµιγούς στόχου «Σύγκλιση», 

των περιφερειών στατιστικής σύγκλισης και των περιφερειών σταδιακής εισόδου στο 

στόχο «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση». 

 
 

Συνολικές επιχορηγήσεις 

∆εν προβλέπονται συνολικές επιχορηγήσεις. 

 

Ρήτρα Ευελιξίας  

 

Για την υλοποίηση του άξονα προβλέπεται η αξιοποίηση της ρήτρας ευελιξίας. Στις 

παρεµβάσεις περιλαµβάνονται η προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού, η δικτύωση, η 

διαµόρφωση χώρων, η προµήθεια έτοιµου λογισµικού, κλπ. 
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3.3 Ρήτρα ευελιξίας του 10% ΕΚΤ/ΕΤΠΑ 

 

Προβλέπεται η χρήση της ρήτρας ευελιξίας εντός του ορίου 10% για την χρηµατοδότηση 

δράσεων που εµπίπτουν στο πεδίο ενίσχυσης του ΕΤΠΑ σε όλους άξονες του ΕΠ (βλ. 

ανάλυση ανά άξονα και ∆ιατάξεις Εφαρµογής). 
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3.4 Συµπληρωµατικότητα των παρεµβάσεων µε αυτές που χρηµατοδοτούνται 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ) - Κριτήρια ∆ιαχωρισµού των Παρεµβάσεων των 
Ταµείων µε το ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ. 

Το κείµενο που ακολουθεί είναι κοινό για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ, 

το Πρόγραµµα Αγροτική Ανάπτυξη και το Επιχειρησιακό πρόγραµµα Αλιεία και οριοθετεί τις 

παρεµβάσεις µεταξύ των Ταµείων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ), του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΑ. 

 

3.4.1. Γενικά 

Ο κύριος όγκος των παρεµβάσεων που αφορούν στη βελτίωση της 

προσπελασιµότητας των αγροτικών περιοχών και τις παρεµβάσεις σε υποδοµές 

περιβάλλοντος, θα καλυφθεί από το Ταµείο Συνοχής (ΤΣ) και το Ευρωπαϊκό 

Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), η ενίσχυση µεγάλης κλίµακας 

επενδυτικών σχεδίων, η προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς, η αναβάθµιση του 

συστήµατος υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, η προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης, 

καθώς και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηµατικού 

περιβάλλοντος θα καλυφθούν από το ΕΤΠΑ, ενώ η αναβάθµιση της δηµόσιας 

διοίκησης, η βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήµατος και οι παρεµβάσεις στους 

ανθρώπινους πόρους, θα καλυφθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 

(ΕΚΤ). 

Η θέσπιση κριτηρίων διαχωρισµού µεταξύ των οµοειδών κατηγοριών πράξεων που 

δύνανται να χρηµατοδοτηθούν από τα διαφορετικά Ταµεία δεν διαπνέεται από  

«διαχειριστική» λογική, αλλά αντανακλά τις προτεραιότητες των επιµέρους 

πολιτικών (περιφερειακή πολιτική, πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, αλιευτική 

πολιτική) το σύνολο των οποίων βεβαίως επηρεάζεται από τη διάσταση του χώρου. 

Η µεγάλη έκταση των αγροτικών περιοχών, το µήκος της ακτογραµµής και το πλήθος 

των νησιών καθιστούν απαγορευτική την υιοθέτηση ως µόνου κριτηρίου διαχωρισµού 

των πράξεων των Ταµείων το «χωρικό – γεωγραφικό» κριτήριο, διότι είναι δεδοµένο 

ότι οι πόροι του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΑ δεν επαρκούν για να καλύψουν ικανοποιητικά τις 

ανάγκες στις δυο γενικές οµάδες παρεµβάσεων, µέσω των οποίων θα 

εξυπηρετηθούν ο στόχος της διαφοροποίησης της οικονοµίας των αγροτικών 

περιοχών και των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία και ο στόχος της 

βελτίωσης της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές. 

 Οι δύο γενικές οµάδες παρεµβάσεων αφορούν: 

• Στις παρεµβάσεις στο παραγωγικό περιβάλλον  

• Στα έργα υποδοµών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των 

αγροτικών περιοχών και των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία.  
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Αναγκαιότητα θέσπισης κριτηρίων εντοπίζεται, επίσης στους ακόλουθους τοµείς 

παρεµβάσεων:  

• ∆ράσεις κατάρτισης – Ανθρώπινο δυναµικό  

• Παρεµβάσεις στον τοµέα του Περιβάλλοντος. 

• Παρεµβάσεις µε βάση την προσέγγιση LEADER που χρηµατοδοτούνται από το 

ΕΓΤΑΑ  

• Παρεµβάσεις για την ανάπτυξη επιλεγµένων αλιευτικών περιοχών µέσω µιας 

τοπικής στρατηγικής, που χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΑ.  

Με βάση την παραπάνω προσέγγιση, τα κριτήρια διαχωρισµού των πράξεων που 

παρουσιάζονται στη συνέχεια, αποτελούν ένα συγκερασµό χωρικών – γεωγραφικών, 

οικονοµικών και διοικητικών κριτηρίων. 

Για τις παρεµβάσεις που θα υλοποιηθούν  στις περιοχές  εφαρµογής του  Άξονα 

Προτεραιότητας 4  Leader του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 

2007 -2013,  µε νοµική βάση τα άρθρα 61 - 64 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του 

Συµβουλίου, της 20/9/2005, «για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)» κριτήριο διαχωρισµού 

των παρεµβάσεων αποτελεί αυτή καθ’ εαυτή η προσέγγιση Leader.   

Επίσης, για τις παρεµβάσεις µε στόχο την ανάπτυξη επιλεγµένων αλιευτικών 

περιοχών στο πλαίσιο εφαρµογής του άξονα Προτεραιότητας 4 του Ε.Π Αλιείας 

(ΕΠΑΛ) 2007 -2013, µε νοµική βάση τα άρθρα 43 - 45 του Καν.(ΕΚ) 1198/2006 

του Συµβουλίου, της 27/7/2006, για το «Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας», κριτήριο 

διαχωρισµού των παρεµβάσεων αποτελεί αυτή  καθ’ εαυτή η επιλεχθείσα τοπική 

στρατηγική για την κάθε αλιευτική περιοχή. 

Επενδύσεις για τον εκσυγχρονισµό των γεωργικών εκµεταλλεύσεων 

(κατεύθυνσης φυτικής και ζωικής παραγωγής)  και δασοκοµικών 

εκµεταλλεύσεων(άξονας 1 ΠΑΑ), στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων 

προγραµµάτων, χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ. 

Επενδύσεις για την αύξηση της προστιθέµενης αξίας των γεωργικών, 

κτηνοτροφικών και δασοκοµικών προϊόντων (άξονας 1 ΠΑΑ), δράσεις 

επιχειρηµατικότητας και γενικότερα όλες οι δράσεις, οι οποίες αφορούν στην 

πρώτη µεταποίηση ή/και εµπορία προϊόντων (δεν αφορά επενδύσεις στο λιανικό 

εµπόριο) που καλύπτονται από το Παράρτηµα Ι της Συνθήκης, καθώς και 

δασικών προϊόντων, χρηµατοδοτούνται κατά αποκλειστικότητα από το ΕΓΤΑΑ. 

Σύµφωνα µε τον Καν. 1698/2005, η στήριξη από το ΕΓΤΑΑ περιορίζεται στις 

πολύ µικρές, τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, κατά την έννοια της 
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Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής58 καθώς και για τις επιχειρήσεις που 

απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών 

µικρότερο των 200 εκ. €. Στην περίπτωση της δασοκοµίας η στήριξη παρέχεται 

από το ΕΓΤΑΑ στις πολύ µικρές επιχειρήσεις, σύµφωνα µε τον Καν. 

1698/2005.  

Οι επενδύσεις στον τοµέα της υδατοκαλλιέργειας, της αλιείας εσωτερικών 

υδάτων  και της θαλάσσιας αλιείας, χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΑ µέχρι 

εξαντλήσεων των πόρων του ΕΠΑΛ.  

Οι επενδύσεις στην πρώτη µεταποίηση και εµπορία ιχθύων, οστράκων κ.λ.π. 

χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΤΑ, µέχρι εξαντλήσεως των πόρων του 

ΕΠΑΛ. 

Η στήριξη στην υδατοκαλλιέργεια και στη µεταποίηση των προϊόντων αλιείας 

και υδατοκαλλιέργειας, από το ΕΤΑ, περιορίζεται στις επιχειρήσεις, όπως αυτές 

προβλέπονται στον Καν. 1198/200559.  

 

Υδρεύσεις, αποχετεύσεις και βιολογικοί καθαρισµοί χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά 

από το ΕΤΠΑ. 

 

                                                 
58  Οι πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις ορίζονται µε βάση τον αριθµό των 

απασχολουµένων ατόµων και τον κύκλο εργασιών τους ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισµού τους. Ειδικότερα: 

Ως πολύ µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 

εργαζόµενους και της οποίας ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού 

δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. Ευρώ. 

Ως µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 

εργαζόµενους και ο κύκλος εργασιών της ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν 

υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ. 

Ως µεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 250 

εργαζόµενους και της οποίας ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. Ευρώ ή το 

σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. Ευρώ.  

59 Οι ενισχύσεις επενδύσεων από το ΕΤΑ περιορίζονται σύµφωνα µε τον Καν. 1198/2006 

σε πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (οµοίως, σύµφωνα µε τη Σύσταση 

2003/361/ΕΚ, της Επιτροπής) καθώς και σε επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή των οποίων ο κύκλος εργασιών είναι µικρότερος από 

200 εκ. Ευρώ.  
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Τα κριτήρια διαχωρισµού, που παρουσιάζονται στη συνέχεια και τα οποία εκφράζονται 

σε χρηµατοοικονοµικούς όρους, αφορούν στο συνολικό προϋπολογισµό της 

παρέµβασης (δηµόσια δαπάνη και ιδιωτική συµµετοχή). 
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3.4.2. Ειδικά Κριτήρια ∆ιαχωρισµού  

3.4.2.1 Έργα υποδοµών που χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ  και 

ΕΤΑ 

Παρεµβάσεις σε υποδοµές υλοποιούνται στο σύνολο των αγροτικών περιοχών εφαρµογής 

του άξονα προτεραιότητας 3 του Προγράµµατος Αγροτική Ανάπτυξη  (ΠΑΑ) 2007 -2013 

σε ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα έως 3000 κατοίκους και στις περιοχές εφαρµογής του ΕΠΑΛ, ως 

ακολούθως: 

 

3.4.2.1.1 Υποδοµές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας   και 

 τη διατήρηση και αναβάθµιση της πολιτιστικής κληρονοµιάς  (άξονας 3 

ΠΑΑ) 

• Τοπικά κέντρα τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία-περίπτερα ενηµέρωσης και 

πληροφόρησης), σήµανση αξιοθέατων, µνηµείων, κ.λ.π., ποδηλατικές διαδροµές σε 

περιοχές της αγροτικής υπαίθρου, προβολή και προώθηση των συγκριτικών 

πλεονεκτηµάτων των περιοχών.  

• Υποδοµές για τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς, όπως τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά της αγροτικής υπαίθρου (µνηµεία, 

γεφύρια, µύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια, βρύσες κ.λ.π.) και το τοπίο της υπαίθρου 

(όπως αναβαθµίδες κ.λ.π.). 

Τα ανωτέρω αφορούν σε παρεµβάσεις τοπικής κλίµακας και δεν επιτρέπονται 

παρεµβάσεις σε µνηµεία αρµοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισµού. 

Ως ανώτατο ύψος συνολικού προϋπολογισµού των παρεµβάσεων αυτών είναι τα 

300.000€ .  

Ίδιες κατηγορίες παρέµβασης, συνολικού προϋπολογισµού υψηλότερου αυτού του 

ορίου, θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ. 

 

3.4.2.1.2 Υποδοµές και Υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις     

αγροτικές περιοχές  (άξονας 3 ΠΑΑ) 

Α) Παρεµβάσεις σε κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία –συλλογές –εκθετήρια 

που σχετίζονται µε την λαογραφική / αγροτική πολιτιστική κληρονοµιά, κέντρα 

φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι άσκησης 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων (θέατρο, κινηµατογράφος). 

 Ως ανώτατο ύψος συνολικού προϋπολογισµού των παρεµβάσεων αυτών 

είναι τα 300.000 €. Ίδιες κατηγορίες παρέµβασης, συνολικού 

προϋπολογισµού υψηλότερου αυτού του ορίου, θα συγχρηµατοδοτηθούν 

από το ΕΤΠΑ. 
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Β)    Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και  εκδηλώσεων ανάδειξης και 

 διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για 

 µικρής κλίµακας υποδοµή, προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών οργάνων, 

 στολών κλπ. 

 Ως ανώτατο ύψος συνολικού προϋπολογισµού των παρεµβάσεων αυτών, 

είναι τα 300.000 €. Ίδιες κατηγορίες παρέµβασης, προϋπολογισµού 

υψηλότερου αυτού του ορίου, θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ. 

 Οι παρεµβάσεις των σηµείων Α, Β, ανωτέρω δεν σχετίζονται µε επιχειρηµατική 

δραστηριότητα.  

 

3.4.2.1.3 Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών (άξονας 3 ΠΑΑ).  

Για την ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών, θα χρηµατοδοτηθούν δράσεις για τη 

συνολική αναβάθµιση χωριών (∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα έως 3.000 κατοίκων κατά 

βάση ορεινών και µειονεκτικών στο πλαίσιο εφαρµογής του άξονα 3 του ΠΑΑ) σε 

εφαρµογή συνολικής µελέτης αναβάθµισης 60   του οικισµού. Οι επιλέξιµες 

κατηγορίες δαπανών αφορούν τα παρακάτω:  

• βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (διαµόρφωση υπαίθριων χώρων, 

πλακοστρώσεις, πεζοδροµήσεις, φωτισµός κ.λ.π.) 

• αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση 

• αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισµάτων µε ιδιαίτερα στοιχεία αισθητικής και 

ιστορικής αξίας 

 Το µέτρο αφορά κυρίως σε δηµόσια έργα και συνολικά για τις ανωτέρω παρεµβάσεις ο 

συνολικός  προϋπολογισµός θα ανέρχεται έως 1.000.000 € .  

 

 ∆ράσεις για την ανακαίνιση και ανάπτυξη χαρακτηρισµένων «παραδοσιακών οικισµών» 

θα συγχρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από το ΕΤΠΑ. 

 

3.4.2.1.4 Υποδοµές πρόσβασης.  

Μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις συνολικού προϋπολογισµού 

µέχρι 500.000€, χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ. 

                                                 
60 Ως προς αυτό το µέτρο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη µελέτης συνολικής 

θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθµισης και ανάδειξης συνολικά του οικισµού 

ή σύνταξη σχεδίου αναβάθµισης αυτού. Αυτή η κατηγορία παρέµβασης δεν εφαρµόζεται 

σε εγκαταλελειµµένους οικισµούς. Το περιεχόµενο της µελέτης θα προσδιορισθεί σε 

συνεργασία µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Κατά προτεραιότητα εντάσσονται περιοχές που έχουν ήδη 

ολοκληρωθεί τα βασικά δίκτυα (ύδρευσης, αποχέτευσης) 

 



 187

 

3.4.2.1.5 Αλιευτικά καταφύγια (Άξονας 3 ΕΠΑΛ). 

Το ΕΤΑ  θα χρηµατοδοτεί: 

(α) Την κατασκευή µόνο µικρών αλιευτικών καταφυγίων (µέχρι 50 θέσεις 

 ελλιµενισµού και προϋπολογισµού  µέχρι 1,5Μ€ στα αποµακρυσµένα  Ελληνικά 

Νησιά, όπως αυτά αναφέρονται στο κεφάλαιο 1 του Ε.Π Αλιείας  2007 –2013. 

(β)  Τον εκσυγχρονισµό και εξοπλισµό των υφιστάµενων αλιευτικών καταφυγίων.  

 

3.4.2.1.6 Υποδοµές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Το σύνολο των παρεµβάσεων που άπτονται υποδοµών, ανάπτυξης και εφαρµογών 

ΤΠΕ για την εξυπηρέτηση του πολίτη, χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά και µόνο από 

το ΕΤΠΑ.  

 

3.4.2.1.7 Λοιπά έργα υποδοµών 

Τα λοιπά έργα υποδοµών, στις αγροτικές και αλιευτικές περιοχές, χρηµατοδοτούνται 

από το ΕΤΠΑ. 
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3.4.3. Ανθρώπινο δυναµικό  

 

 

3.4.3.1. Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 

 

Η διαφοροποίηση µεταξύ ΕΓΤΑΑ και ΕΚΤ, για δράσεις επαγγελµατικής κατάρτισης, 

εξειδικεύεται, ως ακολούθως:  

ΕΓΤΑΑ  

Το ταµείο θα καλύπτει αποκλειστικά κατάρτιση 
που θα αφορά στη θεµατολογία και στους 
δικαιούχους των παρακάτω µέτρων του Αξονα 
2 του ΠΑΑ 2007-2013. 

ΕΚΤ  

Το ταµείο θα καλύπτει αποκλειστικά κατάρτιση που θα αφορά 
στη θεµατολογία και στους δικαιούχους των παρακάτω 
µέτρων του άξονα 1 καθώς και  των µέτρων των αξόνων 3 και 
4 του ΠΑΑ  2007-2013 

 

211 Ενισχύσεις για φυσικά µειονεκτήµατα 
στους γεωργούς ορεινών περιοχών 

112 Εγκατάσταση Νέων Γεωργών  

 

212 Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών 
µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών 
περιοχών. 

121 Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων  

 

213 Natura 2000 123 Αύξηση προστιθέµενης αξίας στα γεωργικά και 
δασοκοµικά προϊόντα 

 

214 Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις Κατάρτιση στο πλαίσιο εφαρµογής των αξόνων 3 και 4 του 
ΠΑΑ (Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και 
διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας – Προσέγγιση 
Leader), όπως αυτοί καθορίζονται στον Καν. 1698/05. 

 

215 Ενισχύσεις για την καλή διαβίωση 
των ζώων 

 

216 Στήριξη για µη παραγωγικές 
επενδύσεις (γεωργία) 

 

221 Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών  

222 Πρώτη εγκατάσταση 
γεωργοδασοκοµικών συστηµάτων σε 
γεωργική γή 

 

223 Πρώτη δάσωση µη γεωργικών γαιών  

225 ∆ασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις  

226 Αποκατάσταση του δασοκοµικού 
δυναµικού και εισαγωγή δράσεων 
πρόληψης. 

 

227 Στήριξη για µη παραγωγικές 
επενδύσεις (δάση) 
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Η διαφοροποίηση µεταξύ ΕΓΤΑΑ και ΕΚΤ, για δράσεις ενηµέρωσης–

πληροφόρησης-εκπαίδευσης, εξειδικεύεται, ως ακολούθως:  

Όσον αφορά δράσεις ενηµέρωσης-εκπαίδευσης, οι οποίες αφορούν όλες τις 

στρατηγικές, πολιτικές και κατευθύνσεις για την Αγροτική Ανάπτυξη στη νέα 

προγραµµατική περίοδο, υλοποιούνται κυρίως στο πλαίσιο χρηµατοδότησης του 

ΕΓΤΑΑ , µέσω του ΠΑΑ.  

Ειδικότερα: 

 Οι δράσεις ενηµέρωσης για θέµατα αγροτικής ανάπτυξης, τα οποία 

αφορούν Περιβαλλοντικά ζητήµατα (Κοινοτική Στρατηγική 

Βιοποικιλότητας, ∆ίκτυο Natura 2000, Πλαίσιο για τα νερά, Θεµατική 

στρατηγική για την προστασία του εδάφους, Κοινοτικό πρόγραµµα για την 

κλιµατική αλλαγή, Θεµατική στρατηγική για τη µόλυνση του αέρα, Θεµατική 

στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρµάκων), στρατηγική για τα 

δάση, καινοτοµία στις στρατηγικές για την αγροτική ανάπτυξη, 

βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, βιοενέργεια,  θα 

συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΓΤΑΑ.  

 Oι δράσεις ενηµέρωσης-εκπαίδευσης για θέµατα Οργάνωσης και 

∆ιοίκησης Επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές καθώς και για 

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για γεωργική και 

αγροτική ανάπτυξη, θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΚΤ. 

 

3.4.3.2.  Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013  

∆εν περιλαµβάνονται δράσεις κατάρτισης στο ΕΠ Αλιείας 2007 – 2013 και οι σχετικές 

δράσεις θα υλοποιηθούν µε συγχρηµατοδότηση του ΕΚΤ.  
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3.4.4. Περιβάλλον  

3.4.4.1 Κριτήρια διαχωρισµού ανά περιβαλλοντικό τοµέα 

Οι ειδικότερες περιβαλλοντικές δράσεις οµαδοποιήθηκαν ανά περιβαλλοντικό τοµέα 

(φύση, έδαφος, ατµοσφαιρικό περιβάλλον, ακουστικό περιβάλλον, κλιµατική αλλαγή, 

πολιτική προστασία, µηχανισµοί-εργαλεία-θεσµοί, υδατικό περιβάλλον, χωροταξία-

πολεοδοµία).  

Για τα πεδία που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από περισσότερα του ενός Ταµείου και για 

τα οποία υπάρχει αναγκαιότητα προσδιορισµού κριτηρίων διαχωρισµού και διασφάλισης 

συµπληρωµατικότητας εφαρµόζονται τα ακόλουθα κριτήρια, τα οποία παρατίθενται ανά 

τοµέα:  

 

Τοµέας «Φύση»:  

 Η εφαρµογή µέτρων προστασίας των δασικών οικοσυστηµάτων και 

γενικότερα τα θέµατα παρεµβάσεων σε περιοχές ∆ικτύου Natura 2000 

αποτελεί από τα σηµαντικότερα πεδία εφαρµογής κριτηρίων διαχωρισµού, ιδιαίτερα 

µεταξύ των προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και του 

Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (βλ. ανάλυση στον πίνακα 2 που ακολουθεί). 

 Μεταχείριση και παρακολούθηση γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων και 

οργανισµών που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή. Οι δράσεις που θα 

χρηµατοδοτηθούν από κάθε Ε.Π. εξειδικεύονται στις αντίστοιχες περιγραφές των 

προγραµµατικών κειµένων. Γενικό κριτήριο διαχωρισµού αποτελεί το 

Παράρτηµα Ι της Συνθήκης, όπου σχετικές δράσεις είναι επιλέξιµες µόνο στο 

πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ. 

 Πυρκαγιές: Το ΠΑΑ θα καλύψει τον τοµέα των δασικών πυρκαγιών και ειδικότερα 

θα χρηµατοδοτήσει δράσεις αντίστοιχες αυτών που χρηµατοδοτήθηκαν από τα ΠΕΠ, 

µέσω του ΕΓΤΠΕ-Π κατά τη Γ’ προγραµµατική περίοδο, όπως έργα πρόληψης και 

προστασίας των δασικών οικοσυστηµάτων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές 

καταστροφές. (Ο εξοπλισµός δασοπυρόσβεσης χρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ (βλ. 

και  πίνακα 1)). 
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Τοµέας «Ατµοσφαιρικό περιβάλλον»: 

 Ενίσχυση ασφάλειας προστατευόµενων περιοχών από φυσικούς ή άλλους 

κινδύνους (Μεταφορά, χρήση ή αποθήκευση ουσιών – πυρκαγιές).  

 Το ΕΓΤΑΑ συγχρηµατοδοτεί  δράσεις για την πρόληψη των δασικών  πυρκαγιών, 

ως ανωτέρω. 

 

Τοµέας «Kλιµατική  Aλλαγή »: 

 Προώθηση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ): Το ΕΓΤΑΑ (µέσω ΠΑΑ), θα 

συγχρηµατοδοτήσει αποκλειστικά µικρής κλίµακας (συνολικού προϋπολογισµού 

έως 300.000 €) επενδυτικά σχέδια προώθησης ΑΠΕ που αφορούν σε δικαιούχους 

γεωργούς και για ίδια κατανάλωση,  στο πλαίσιο του Άξονα 3, του ΠΑΑ. 

 

 Επενδύσεις  στο σύνολο της χώρας που αφορούν σε µονάδες  παραγωγής ΑΠΕ 

για την πώληση ενέργειας στην αγορά, ανεξαρτήτως  προϋπολογισµού , θα 

συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.  

 

 Οι επενδύσεις σε επίπεδο γεωργικής εκµετάλλευσης για την προώθηση των 

 ενεργειακών καλλιεργειών θα χρηµατοδοτηθούν από το ΕΓΤΑΑ (από τον  ‘Άξονα 

 Προτεραιότητας 1 του ΠΑΑ 2007 – 2013). 

 

 Ενίσχυση τεχνολογιών και προϊόντων για την προστασία της στοιβάδας του 

όζοντος:  

 Οι παρεµβάσεις του ΠΑΑ στο συγκεκριµένο τοµέα αφορούν αποκλειστικά σε 

 επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις (ζωικής και φυτικής παραγωγής) 

 καθώς και των επιχειρήσεων σχετιζοµένων µε την πρώτη µεταποίηση των 

 προϊόντων του Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης. 

 Παρεµβάσεις για την προστασία της στοιβάδας του όζοντος περιλαµβάνονται στο 

ΠΑΑ, µέσω της παροχής στρεµµατικών ενισχύσεων, στο πλαίσιο εφαρµογής 

γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων. 

  

 

Τοµέας «Μηχανισµοί, Εργαλεία, Θεσµοί»: 

Αποτελεί αποκλειστική αρµοδιότητα του ΕΤΠΑ 

 

Τοµέας «Χωροταξία – Πολεοδοµία»: 
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 Οι παρεµβάσεις χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΤΠΑ. Όσον αφορά 

παρεµβάσεις σχετικές µε την οριοθέτηση, καταγραφή και αποτύπωση δασών και 

δασικών εκτάσεων, δύναται η χρηµατοδότηση να γίνει από το ΕΓΤΑΑ. 

 

Με βάση τα σηµαντικότερα πεδία δυνητικών επικαλύψεων που εντοπίσθηκαν, 

διαµορφώθηκε ο Πίνακας 1, που ακολουθεί, στον οποίο εξειδικεύονται οι δράσεις του 

τοµέα περιβάλλοντος που θα χρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ, το Ταµείο Συνοχής και το 

ΕΓΤΑΑ. 

 
Πίνακας 1: ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΠΑ, Τ.Σ. ΚΑΙ  
  ΕΓΤΑΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ  
  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ 

ΕΓΤΑΑ 

Αντιπληµµυρικά έργα ♦ ♦  

Αντιπληµµυρικά έργα, στο πλαίσιο παρεµβάσεων ορεινής 
υδρονοµίας σε δάση 

  ♦ 

Αρδευτικά δίκτυα61   ♦ 

∆ίκτυα ύδρευσης ♦ ♦  

Ταµιευτήρες, Λιµνοδεξαµενές, Φράγµατα για άρδευση    ♦ 

Ταµιευτήρες, Λιµνοδεξαµενές, Φράγµατα για ύδρευση ♦ ♦  

Ταµιευτήρες, Λιµνοδεξαµενές, Φράγµατα στα νησιά ή αγροτικές 
περιοχές υπό όρους (µικτής χρήσης, ύδρευση- άρδευση) 

  ♦ 

Βιοποικιλότητα, παρεµβάσεις σε περιοχές Nαtura 200062 ♦   

Βιοποικιλότητα, παρεµβάσεις σε περιοχές Υψηλής Αισθητικής 
αξίας, µέσω γεωργοπεριβαλλοντικών και δασοπεριβαλλοντικών 
µέτρων, στο πλαίσιο εφαρµογής του Καν. 1698/2005 

  ♦ 

Έρευνα και τεχνολογία σε θέµατα περιβάλλοντος ♦   

∆άση, πρόληψη πυρκαγιών, αναδασώσεις   ♦ 

Μονοπάτια, ποδηλατικές διαδροµές, σήµανση, παρατηρητήρια, 
θέσεις θέας (αγροτικές περιοχές) 

  ♦ 

Μονοπάτια, ποδηλατικές διαδροµές, σήµανση, παρατηρητήρια, 
θέσεις θέας (περιοχές Natura 2000) 

♦   

Ύδρευση / αντικατάσταση δικτύων κλπ. ♦   

Βιολογικοί καθαρισµοί ♦ ♦  

∆ιαχείριση απορριµµάτων ♦ ♦  

Απειλούµενοι φυτικοί και ζωικοί πόροι (είδη και φυλές)   ♦ 

Άγρια πανίδα και χλωρίδα ♦   

Προστασία άγριας πανίδας και χλωρίδας µέσω εφαρµογής 
γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων στο πλαίσιο εφαρµογής του 

  ♦ 

                                                 
61 ∆εν υπάρχουν µικτά δίκτυα 

62  Κατηγοριοποίηση των Παρεµβάσεων σύµφωνα µε τον τεχνικό Οδηγό για τη 

χρηµατοδότηση του ∆ικτύου Natura 2000 (2006) 
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Καν. 1698/2005 

Έργα υποδοµής σε περιοχές ΝΑΤURA 63 ♦  ♦ 

Μηχανισµοί πιστοποίησης και σήµανσης (προϊόντα του 
παραρτήµατος 1 της συνθήκης) 

  ♦ 

 

                                                 
63 Έργα υποδοµών, σε περιοχές Natura 2000 ακολουθούν την κατηγοριοποίηση ανά Ταµείο, 

όπως αποτυπώνονται στους πίνακες 1 και 2. 
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Πίνακας 1(συν.): ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΠΑ, Τ.Σ. 
   ΚΑΙ ΕΓΤΑΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:   
   ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ 
ΕΓΤΑΑ 

Μηχανισµοί πιστοποίησης και σήµανσης (λοιπά προϊόντα) ♦   

Μηχανισµοί παρακολούθησης της ποιότητας του περιβάλλοντος ♦   

Βιοκαύσιµα µικρής κλίµακας - µονάδες παραγωγής για ίδια 
χρήση 

  ♦ 

Βιοκαύσιµα (µεγάλες µονάδες παραγωγής) ♦   

Αξιοποίηση βιοµάζας γεωργοκτηνοτροφικής και δασικής  
προέλευσης 

  ♦ 

Εξοπλισµός δασοπυρόσβεσης  ♦   

 
 
 
3.4.4.2 Κριτήρια διαχωρισµού για παρεµβάσεις στις περιοχές του δικτύου 
 Natura 2000 
 

Το ∆ίκτυο Natura 2000 καλύπτει διαφορετικούς τύπους εκτάσεων και εδαφών της 

χώρας, στους οποίους περιλαµβάνονται γεωργικές εκτάσεις, δάση, άλλες χερσαίες 

εκτάσεις (όπως αλπικές, θαµνώδεις, εγκαταλελειµµένες γεωργικές εκτάσεις κλπ), 

εσωτερικά ύδατα, υγρότοποι, παράκτιες ζώνες και θαλάσσιες ζώνες. Ως εκ τούτου, 

καθίσταται προφανές ότι οι σχετικές δραστηριότητες εµπίπτουν στο πεδίο παρέµβασης 

τόσο των προγραµµάτων του ΕΤΠΑ όσο και των προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται 

από το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ και χρήζουν διαχωρισµού. 

 

∆εδοµένου ότι το µεγαλύτερο µέρος της Κοινοτικής συγχρηµατοδότησης του ∆ικτύου 

Natura 2000 παρέχεται µέσω των υφιστάµενων Κοινοτικών πόρων που προορίζονται για 

την ενίσχυση της αγροτικής, περιφερειακής και θαλάσσιας ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή εξέδωσε έναν Τεχνικό Οδηγό για την καταγραφή των χρηµατοδοτικών 

δυνατοτήτων για το ∆ίκτυο Natura 2000 (Τεχνικός Οδηγός για τη Χρηµατοδότηση του 

δικτύου Natura 2000, (Ε.Ε). 2006). Ο συγκεκριµένος Τεχνικός Οδηγός αποτέλεσε χρήσιµο 

εργαλείο για τον προσδιορισµό της συµπληρωµατικότητας και των συνεργιών που 

αναπτύσσονται µεταξύ των διαφορετικών χρηµατοδοτικών µέσων καθώς και την αποφυγή 

πιθανών επικαλύψεων και επαναλήψεων, σε ότι αφορά τη χρηµατοδότηση επιµέρους 

δραστηριοτήτων, που αναπτύσσονται στις περιοχές του δικτύου και χρηµατοδοτούνται από 

διαφορετικά µέσα. 

 

Ως βασικές αρχές για το διαχωρισµό των δραστηριοτήτων σηµειώνονται οι εξής: 



Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007 – 2013» 

 

195 

Οι δραστηριότητες που αφορούν στο καθεστώς προστασίας των περιοχών (φορείς 

διαχείρισης, µελέτες, επιχειρησιακά σχέδια κλπ ) καθώς και στην υλοποίηση πιλοτικών 

έργων, θα χρηµατοδοτηθούν από τα προγράµµατα του ΕΤΠΑ. 

Οι δράσεις που αφορούν στην εφαρµογή γεωργικών και δασικών πρακτικών µέσω της 

παροχής στρεµµατικών ενισχύσεων, συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ. 

∆ράσεις προστασίας και µελέτης συγκεκριµένων ειδών θα χρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ. 

∆ράσεις προστασίας ειδών, µέσω της εφαρµογής γεωργοπεριβαλλοντικών και 

δασοπεριβαλλοντικών µέτρων, συγχρηµατοδοτείται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ, ενώ 

Υποδοµές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης, την ενθάρρυνση της επισκεψιµότητας, 

δράσεις για την αποκατάσταση οικοτόπων ή ειδών θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ. 

 

Ο διαχωρισµός των δραστηριοτήτων στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 

αποτυπώνεται στον Πίνακα 2, που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 2: ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ / ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΤURΑ 2000 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΤURΑ 2000 ΕΤΠΑ ΕΓΤΑΑ Παρατηρήσεις 

∆ιαχείριση της διαδικασίας επιλογής +   

Επιστηµονικές Μελέτες/ Κατάλογοι Απογραφής για τον 
προσδιορισµό και την κήρυξη περιοχών 

+   

Προετοιµασία αρχικού Ενηµερωτικού & ∆ιαφηµιστικού Υλικού +   

Πιλοτικά Έργα +   

Προετοιµασία Σχεδίων & Στρατηγικών ∆ιαχείρισης +   

Σύσταση Φορέων ∆ιαχείρισης ή άλλων οργανωτικών σχηµάτων διαχείρισης +   

∆ιαβούλευση και ∆ικτύωση-∆ηµόσιες Συσκέψεις, ∆ικτύωση, Σύνδεσµοι 
µε Γαιοκτήµονες 

+   

Εκπόνηση και Αναθεώρηση Σχεδίων & Στρατηγικών ∆ιαχείρισης +   

Τρέχουσες ∆απάνες Φορέων ∆ιαχείρισης ή άλλων οργανωτικών σχηµάτων 
διαχείρισης 

+   

Συντήρηση Εγκαταστάσεων για το Κοινό - Πρόσβαση και Χρήση Περιοχών +   

Τρέχουσες ∆απάνες Προσωπικού +   
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Πίνακας 2: ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ/∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΤURΑ    
(συνέχεια) 2000. 

∆ιαχείριση Προστασίας – Εισβάλλοντα Ξενικά  Είδη +   

Υλοποίηση Σχεδίων και Συµβάσεων ∆ιαχείρισης +   

Παροχή Υπηρεσιών και απώλεια εσόδων από αγροτικές δραστηριότητες  +  

Παρακολούθηση και επισκόπηση +   

∆ιαχείριση Κινδύνων +   

(Συνεχιζόµενη) Επιτήρηση Περιοχών +   

Παροχή Ενηµερωτικού και ∆ιαφηµιστικού Υλικού Εθνικής και Περιφερειακής 
εµβέλειας 

+   

Παροχή Ενηµερωτικού και ∆ιαφηµιστικού Υλικού Τοπικής εµβέλειας   +  

Επιµόρφωση και Εκπαίδευση στις περιοχές Natura από τους Φορείς 
∆ιαχείρισης 

+   

Εγκαταστάσεις για την ενθάρρυνση της χρήσης επισκεπτών και την εκτίµηση 
περιοχών Natura 2000 

+   

Αγορά γαιών, περιλαµβανοµένης της αποζηµίωσης για δικαιώµατα ανάπτυξης +   

Υποδοµή που απαιτείται για την αποκατάσταση οικοτόπων ή ειδών +   

Υποδοµή που απαιτείται για την αποκατάσταση οικοτόπων ή ειδών µέσω 
γεωργοπεριβαλλοντικών και δασοπεριβαλλοντικών µέτρων  

 +  

Υποδοµή για ∆ηµόσια Πρόσβαση +   

Υποδοµή για ∆ηµόσια Πρόσβαση (αγροτική οδοποιία)   +  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΤURΑ 2000 ΕΤΠΑ ΕΓΤΑΑ Παρατηρήσεις 

∆ιαχείριση Προστασίας - Οικότοποι    

Ενισχύσεις για Φυσικά Μειονεκτήµατα στους γεωργούς ορεινών περιοχών  +  

Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός ορεινών  +  

Ενισχύσεις Natura 2000 και ενισχύσεις που συνδέονται µε την Οδηγία 2000/60  +  

Αγροπεριβαλλοντικές ενισχύσεις  +  

Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις (γεωργικές εκτάσεις)  +  

Πρώτη ∆άσωση Γεωργικών Γαιών  +  

Πρώτη εγκατάσταση αγροδασοκοµικών συστηµάτων σε γεωργική γη  +  

Πρώτη δάσωση µη γεωργικών γαιών  +  

Ενισχύσεις Natura (δάση)  +  

∆ασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις  +  

Αποκατάσταση δασοκοµικού δυναµικού & δράσεις πρόληψης  +  

Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις (δάση)  +  

∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς   +  

∆ιαχείριση Προστασίας - Είδη +   

∆ιαχείριση Προστασίας – Είδη, µέσω γεωργοπεριβαλλοντικών και 
δασοπεριβαλλοντικών µέτρων 

 +  
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Στο πλαίσιο της νέας προγραµµατικής περιόδου, δηµιουργείται Ειδική Υπηρεσία για το 

συντονισµό των δράσεων στον τοµέα του Περιβάλλοντος. Ο ρόλος και οι αρµοδιότητες της 

Ειδικής Υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά στο ΕΣΠΑ. Η σύσταση της Eιδικής Yπηρεσίας 

αναµένεται ότι όχι µόνο θα διασφαλίσει την αποφυγή επικαλύψεων, αλλά θα συµβάλλει 

στην µέγιστη συνέργεια και συµπληρωµατικότατα των πράξεων στον τοµέα του 

Περιβάλλοντος, ανεξάρτητα πηγής (Ταµείου) χρηµατοδότησης.  

   

3.4.4.3 Περιβάλλον στο πλαίσιο της αλιείας 

Στο βαθµό που η αειφόρος διαχείριση των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία και η 

προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν βασικούς στρατηγικούς στόχους της Κοινής 

Αλιευτικής Πολιτικής και του ΕΣΣΑΑΛ για την ∆’ προγραµµατική περίοδο, σχεδόν το 

σύνολο των δράσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος 

αποτελούν δράσεις για το περιβάλλον. 

Ειδικότερα, οι δράσεις προς την κατεύθυνση του περιβάλλοντος που θα 

χρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από το ΕΠΑΛ, είναι αυτές που προβλέπονται από τον 

Κανονισµό του ΕΤΑ και περιλαµβάνουν: 

 

 Μεθόδους υδατοκαλλιέργειας που µειώνουν τον αρνητικό αντίκτυπο ή ενισχύουν το 

θετικό αντίχτυπο στο περιβάλλον, σε σχέση µε τη συνήθη πρακτική στον τοµέα τα 

υδατοκαλλιέργειας. 

 Στήριξη παραδοσιακών µεθόδων υδατοκαλλιέργειας για τη διατήρηση και ανάπτυξη 

του οικονοµικού και κοινωνικού πλέγµατος και του περιβάλλοντος. 

 Μορφές υδατοκαλλιέργειας για τη βελτίωση του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων 
και της γενετικής ποικιλίας καθώς και την διαχείριση των χαρακτηριστικών τοπίου και 

των παραδοσιακών χαρακτηριστικών των ζωνών υδατοκαλλιέργειας. 

 Βιώσιµη υδατοκαλλιέργεια συµβατή µε συγκεκριµένους περιβαλλοντικούς 

περιορισµούς, που προκύπτουν από το χαρακτηρισµό των περιοχών Natura 2000, 

σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. 

 Βιώσιµη συµβολή στην καλύτερη διαχείριση ή προστασία των αλιευτικών πόρων. 

 ∆ράσεις που αφορούν άµεσα στις αλιευτικές δραστηριότητες για την προστασία και 
βελτίωση του περιβάλλοντος στο πλαίσιο του ∆ικτύου Natura, εκτός λειτουργικών 

εξόδων. 

 Προστασία του περιβάλλοντος σε µικρές αλιευτικές περιοχές για τη διατήρηση της 

ελκυστικότητάς τους, ανάπλαση µικρών παράκτιων κωµοπόλεων και χωριών και 

προστασία και βελτίωση της φυσικής και αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς. 

 Για την ανάπτυξη, αναδιάρθρωση ή την βελτίωση ζωνών υδατοκαλλιέργειας, στους 
φορείς διαχείρισης Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ), 
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(Νόµος 2742/1999 & αριθ Η.Π.17239 / 30.8.2002 Υπουργική Απόφαση), χορηγείται 

στήριξη προκειµένου να υλοποιούν ενέργειες συλλογικού χαρακτήρα, ιδίως για την 

προµήθεια συλλογικού εξοπλισµού για παρακολούθηση των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών του νερού στις ΠΟΑΥ και για αντιµετώπιση περιστατικών έκτακτης 

ρύπανσης, διενέργεια σχετικών µελετών κλπ.  

 Στο πλαίσιο την εφαρµογής του Κανονισµού 1967/2006, για τα µέτρα διαχείρισης στη 

Μεσόγειο, χορηγείται ενίσχυση, ιδίως για:  

(i) τη συλλογή επιστηµονικών πληροφοριών προκειµένου να χαρτογραφηθούν 

οι βιοτόποι που θα προστατευθούν (Posidonia oceanica) σύµφωνα µε το 

άρθρο 4 του Κανονισµού,  

(ii) τη συλλογή επιστηµονικών πληροφοριών για την επιστηµονική ταυτοποίηση 

και χαρτογράφηση των περιοχών (Εθνικές προστατευόµενες περιοχές), οι 

οποίες θα προστατευθούν στο πλαίσιο του άρθρου 7 του Κανονισµού, και  

(iii) την επιστηµονική παρακολούθηση των σχεδίων διαχείρισης, σύµφωνα µε τα  

άρθρα 18 και 19 του Κανονισµού. 



Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007 – 2013» 

 

199 

 

3.4.5. Παρεµβάσεις στο Παραγωγικό περιβάλλον  

 

Οι παρεµβάσεις στο Παραγωγικό Περιβάλλον, στο πλαίσιο εφαρµογής του άξονα 3 του 

ΠΑΑ, που αφορά στη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας και στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές, συνδέονται µε µέτρα τα οποία περιλαµβάνουν : 

- διαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες 

- στήριξη για τη δηµιουργία και ανάπτυξη πολύ µικρών επιχειρήσεων (όπως αυτές 

ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής) 

- ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων. 

 

Τα κριτήρια διαχωρισµού, οι όροι και οι προϋποθέσεις, για παρεµβάσεις από 

γεωργούς και µη γεωργούς, στις περιοχές εφαρµογής του Άξονα 3 του ΠΑΑ, 

ορίζονται στα παρακάτω σηµεία.  

 

3.4.5.1 ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες -   

 Επενδύσεις από γεωργούς  

Οι γεωργοί, όπως η ιδιότητα αυτή προσδιορίζεται από το εκάστοτε Εθνικό θεσµικό 

πλαίσιο, οι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ και τα µέλη των νοικοκυριών τους,  µπορούν να 

χρηµατοδοτηθούν µόνο από το ΕΓΤΑΑ (σύµφωνα µε τον Καν. 1698/2005) για τη 

δηµιουργία, τον εκσυγχρονισµό και την επέκταση πολύ µικρών επιχειρήσεων, 

κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.  

 

Ενδεικτικές δράσεις είναι οι εξής: 

• Μικρής δυναµικότητας υποδοµές διανυκτέρευσης, έως 40 κλίνες 

• Χώροι εστίασης και αναψυχής  

• Επισκέψιµα αγροκτήµατα 

• Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου 

(π.χ. εναλλακτικές µορφές τουρισµού, ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι 

αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας κλπ.). 

• Οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικές 

µονάδες  

• Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών  

• Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση  
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• Βελτίωση επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση προστασίας του περιβάλλοντος, 

εκτός των όσων προβλέπονται από τη νοµοθεσία (π.χ. φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση 

βιοµάζας µε σκοπό την ίδια κατανάλωση ΑΠΕ, γεωθερµίας κλπ.). 

Θα συγχρηµατοδοτηθούν επίσης ενέργειες για την εγκατάσταση συστηµάτων 

διασφάλισης ποιότητας και απόκτηση ποιοτικών σηµάτων. 

Όσον αφορά τις επενδύσεις από γεωργούς στον τουρισµό, αυτές χρηµατοδοτούνται 

αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ, µέχρι ύψους συνολικού προϋπολογισµού 600.000 ευρώ. 

Μεγαλύτερου συνολικού προϋπολογισµού επενδύσεις στον τοµέα του τουρισµού, 

θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ. 

Επίσης, οι παρεµβάσεις από γεωργούς στη µεταποίηση και τις υπηρεσίες 

χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ, µέχρι ύψους συνολικού 

προϋπολογισµού 300.000 ευρώ. Μεγαλύτερου συνολικού προϋπολογισµού 

επενδύσεις στους τοµείς της µεταποίησης και των υπηρεσιών, θα 

συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ. 

 

3.4.5.2 ∆ιαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας / Επενδύσεις από µη 

 γεωργούς  

Βασικές αρχές που θα διέπουν τα κριτήρια διαχωρισµού για επενδύσεις από µη 

γεωργούς, όπως ορίσθηκαν ανωτέρω, στους τοµείς της µεταποίησης, εµπορίας, 

υπηρεσιών και τουρισµού είναι οι παρακάτω: 

 Γεωγραφικό κριτήριο. Για τις περιοχές εφαρµογής των Ολοκληρωµένων 

Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ), που θα είναι ορεινές 

και µειονεκτικές, κατά την έννοια του Καν.1698/05 και που θα προσδιοριστούν 

µετά την συνεξέταση µιας σειράς παραµέτρων, η χρηµατοδότηση αντίστοιχων 

επενδύσεων θα γίνει από το ΕΓΤΑΑ. Η χρηµατοδότηση από το ΕΓΤΑΑ δεν θα 

αφορά σε ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα άνω των 3.000 κατοίκων. 

 Ύψος Προϋπολογισµού. Στις παραπάνω περιοχές, οι παρεµβάσεις στη  

µεταποίηση και τις υπηρεσίες από το ΕΓΤΑΑ δεν θα υπερβαίνουν τις 

300.000 € (συνολικός προϋπολογισµός). Οι επενδύσεις στον τουρισµό για 

ίδρυση και εκσυγχρονισµό µε αύξηση δυναµικότητας (µε προσθήκη καθ’ 

ύψος και κατ’ επέκταση) χρηµατοδοτούνται, για τις ίδιες περιοχές, 

αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ και µέχρι ύψους συνολικού 

προϋπολογισµού 600.000€.  

 Κλαδικό κριτήριο. Η εξειδίκευση του κριτηρίου αυτού, στους κλάδους της 

µεταποίησης, εµπορίου και υπηρεσιών, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 

3, ο οποίος αφορά στους κλάδους/παρεµβάσεις που θα συγχρηµατοδοτηθούν 

αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ.   
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Πίνακας 3: Κλάδοι που θα συγχρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ 

Κωδικός 

ΣΤΑΚΟ∆64 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ 

153.3 Παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά 

158.1 Αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής 

158.2 Παραγωγή φρυγανιών, µπισκότων, παραγωγή διατηρούµενων ειδών 

ζαχαροπλαστικής  

158.4 Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών 

158.5 Παραγωγή µακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόµοιων αλευρωδών 

προϊόντων 

158.6 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ 

158.9 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής µ.α.κ. 

159.1 Παραγωγή αποσταγµένων αλκοολούχων ποτών 

172 Υφαντήρια  

175.1 Ταπητουργία 

182.1 Κατασκευή ενδυµάτων εργασίας 

192.0 Κατασκευή ειδών ταξιδίου, τσαντών και παρόµοιων ειδών, ειδών 

σελοποιίας και σαγµατοποιίας 

201.0 Πριόνισµα, πλάνισµα και εµποτισµός ξύλου 

203.0 Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδοµική 

205.2 Κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτική 

212.1 Κατασκευή κυµατοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και ειδών συσκευασίας 

από χαρτί και χαρτόνι. 

241.4 Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χηµικών ουσιών (παραγωγή 

ξυλάνθρακα) 

 

                                                 
64  Στατιστική Ταξινόµηση των Κλάδων Οικονοµικής ∆ραστηριότητας, Εθνική Στατιστική 

Υπηρεσία της Ελλάδας.  
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Πίνακας 3 (συν.): Κλάδοι που θα συγχρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ 
 
Κωδικός 

ΣΤΑΚΟ∆ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ 

245.1 Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισµού και 

στίλβωσης  

246.3 Παραγωγή αιθέριων ελαίων 

261.3 Κατασκευή κοίλου γυαλιού 

262.1 Κατασκευή κεραµικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραµικών 

διακοσµητικών ειδών 

262.5 Κατασκευή άλλων κεραµικών προϊόντων 

286.1 Κατασκευή ειδών µαχαιροποιίας 

286.2 Κατασκευή εργαλείων 

293.9 Κατασκευή άλλων γεωργικών και δασοκοµικών µηχανηµάτων 

361.1 Κατασκευή καρεκλών και καθισµάτων 

361.2 Κατασκευή άλλων επίπλων για γραφεία και καταστήµατα 

361.3 Κατασκευή άλλων επίπλων κουζίνας 

361.4 Κατασκευή άλλων επίπλων 

362.9 Κατασκευή κοσµηµάτων και συναφών ειδών 

363.0 Κατασκευή µουσικών οργάνων 

521.2 Παντοπωλεία 

522.5 Λιανικό εµπόριο οινοπνευµατωδών και λοιπών ποτών 

525.5 Λιανικό εµπόριο αναµνηστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης 

528.1 Επισκευή υποδηµάτων κάθε είδους και άλλων δερµάτινων ειδών 

923.1 Καλλιτεχνική και λογοτεχνική δηµιουργία και ερµηνεία 

923.2 Εκµετάλλευση αιθουσών θεαµάτων και συναφείς δραστηριότητες 

923.3 Υπαίθριες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και πάρκα αναψυχής 
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930.1 Πλύσιµο και στεγνό καθάρισµα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων 

προϊόντων  

930.2 ∆ραστηριότητες κοµµωτηρίων, κουρείων 

930.4 ∆ραστηριότητες σχετικές µε τη φυσική ευεξία 
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3.4.6. Κριτήρια διαχωρισµού δράσεων, που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο  του 

Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) και  του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013 (ΕΠΑΛ). 

 

Παρεµβάσεις, οι οποίες στοχεύουν στην οικονοµική διαφοροποίηση των αγροτικών 

περιοχών και των αλιευτικών περιοχών θα υλοποιηθούν µέσω του Προγράµµατος 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και ειδικότερα µέσω των Αξόνων 

Προτεραιότητας 3 και 4 αλλά και µέσω του Ε.Π Αλιεία 2007-2013, Άξονας 

Προτεραιότητας 4: «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών». 

 

Για την αποφυγή επικαλύψεων αλλά και την διασφάλιση της συµπληρωµατικότητας 

µεταξύ των Ταµείων θα χρησιµοποιηθούν τα ακόλουθα κριτήρια διαχωρισµού των 

δράσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των δύο Προγραµµάτων. 

Άξονας Προτεραιότητας 4 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-

2013 «Προσέγγιση LEADER» και Άξονας Προτεραιότητας 4: «Αειφόρος 

Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» του Ε.Π. Αλιεία 2007 – 2013.  

Οι δύο Άξονες Προτεραιότητας υλοποιούνται µέσω Τοπικών Στρατηγικών 

Ανάπτυξης που υποβάλλονται από Οµάδες Τοπικής ∆ράσης, στη βάση της εκ των 

κάτω προς τα άνω προσέγγισης (bottom up). 

Οι περιοχές, οι οποίες θα ενταχθούν στον Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΠΑΑ και 

στον Άξονα Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛ, θα διαφοροποιούνται γεωγραφικά. 

Άξονας Προτεραιότητας 3 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-

2013 «Ποιότητα Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και ∆ιαφοροποίηση της 

Αγροτικής Οικονοµίας» και Άξονας Προτεραιότητας 4: «Aειφόρος Ανάπτυξη 

Αλιευτικών Περιοχών» του Ε.Π Αλιεία 2007 – 2013. 

Παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας 3 του ΠΑΑ είναι δυνατόν να υλοποιούνται σε 

περιοχές, οι οποίες εντάσσονται παράλληλα και στον Άξονα Προτεραιότητας 4 του 

ΕΠΑΛ. Στις περιπτώσεις αυτές η χρηµατοδότηση πράξεων ακολουθεί τα παρακάτω 

κριτήρια διαχωρισµού: 

• Προκειµένου για δηµόσια έργα, ο Άξονας Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛ 

χρηµατοδοτεί αποκλειστικά και µόνο τα έργα, τα οποία αναφέρονται ονοµαστικά 

και κατά προτεραιότητα στα Τοπικά Προγράµµατα που θα υποβληθούν από τις 

Οµάδες Τοπικής ∆ράσης Αλιευτικών Περιοχών, για την ένταξή τους στον Άξονα 

Προτεραιότητας. Λοιπά δηµόσια έργα στις ίδιες περιοχές είναι δυνατόν να 

χρηµατοδοτηθούν από τον Άξονα Προτεραιότητας 3 του ΠΑΑ «Ποιότητα Ζωής στις 

Αγροτικές Περιοχές και ∆ιαφοροποίηση της Αγροτικής Οικονοµίας» 
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• Οι ιδιωτικές επενδύσεις στις περιοχές αυτές χρηµατοδοτούνται από τον Άξονα 

Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛ και µέχρι την εξάντληση του προϋπολογισµού του, για 

κάθε περιοχή παρέµβασης.  

 

3.4.7. Οριζόντια ∆ιάταξη 

 

Ο όρος εφαρµογής των κριτηρίων µέχρι την εξάντληση του διαθέσιµου προϋπολογισµού 

(µε βάση την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο των 

σχετικών προκηρύξεων) ισχύει για όλα τα κριτήρια που παρατίθενται στο παρόν κεφάλαιο 

του προγράµµατος. Στην περίπτωση εξάντλησης του προϋπολογισµού, η αρµόδια 

∆ιαχειριστική Αρχή ενηµερώνει σχετικά το µηχανισµό συντονισµού, ο οποίος µε τη σειρά 

του µεριµνά για τη σχετική κατά περίπτωση άρση των κριτηρίων. 

Τέλος, λαµβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση των προγραµµάτων είναι µια δυναµική 

διαδικασία, η οποία καλύπτει χρονική περίοδο τουλάχιστον 7 ετών, τα κριτήρια 

διαχωρισµού µπορούν να συµπληρωθούν ή/και να αναθεωρηθούν, όποτε αυτό κριθεί 

απαραίτητο.  

 

 

 

 



Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007 – 2013» 

 

206 

3.5 Συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού 
Ταµείου Επενδύσεων 

 

∆εν προβλέπονται συνεισφορές της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του 

Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων στο παρόν Ε.Π. 
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3.6 Τεχνική Βοήθεια 

 

Η τεχνική βοήθεια του ΕΠ θα χρηµατοδοτήσει δραστηριότητες προπαρασκευής, 

διαχείρισης, παρακολούθησης, πληροφόρησης, αξιολόγησης ελέγχου και δραστηριότητες 

ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας των φορέων εφαρµογής του ΕΠ για την υλοποίηση 

των δράσεων του ΕΠ. 
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3.7 Ειδικά θέµατα για ΕΠ και ΠΕΠ που χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ 

 

∆εν αφορούν το παρόν επιχειρησιακό πρόγραµµα. 
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3.8 Ειδικά θέµατα για ΕΠ που χρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ 

 

α) Καινοτοµία 

Προβλέπεται η προώθηση καινοτόµων δράσεων σε όλο το εύρος των κατηγοριών δράσεων 

του ΕΠ και η αξιοποίησή τους σε ευρύτερη κλίµακα µε την διαδικασία «πιλοτική εφαρµογή 

– τελική εφαρµογή – διάδοση – προσαρµογή – µεταφορά». 

 

β) Συνάφεια και συµπληρωµατικότητα των δράσεων του ΕΚΤ µε δράσεις που 

υποστηρίζονται µέσω άλλων διακρατικών προγραµµάτων. 

Προβλέπεται η προώθηση δράσεων συµπληρωµατικών προς τις δράσεις του παρόντος ΕΠ 

στο πλαίσιο διακρατικών προγραµµάτων του Στόχου 3, στην µορφή κοινών έργων 

ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας της δηµόσιας διοίκησης και βελτίωσης της ποιότητας 

της διακυβέρνησης και δράσεων ανταλλαγής, µεταφοράς και προσαρµογής εµπειρίας και 

καλών πρακτικών. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

4.1. Αρχές και Φορείς Συντονισµού, διαχείρισης και ελέγχου 

 

Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και ειδικότερα τα όσα προβλέπονται 

στα άρθρα 58 έως 62 και του Καν. (ΕΚ) 1828/2006, άρθρα 12 έως 26, για κάθε 

επιχειρησιακό πρόγραµµα (ΕΠ) ορίζονται η διαχειριστική αρχή, η αρχή πιστοποίησης και η 

αρχή ελέγχου και προσδιορίζονται οι ενδιάµεσοι φορείς που θα οριστούν για τη διαχείρισή 

του. Στο κοινό σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου των ΕΠ του Εθνικού Στρατηγικού 

Πλαισίου Αναφοράς, εφεξής ΕΣΠΑ, ορίζεται εθνική αρχή συντονισµού για τη διασφάλιση 

του απαραίτητου συντονισµού της εφαρµογής των ΕΠ και την επίτευξη των στόχων του 

ΕΣΠΑ. Η εθνική αρχή συντονισµού συνεργάζεται µε την ειδική υπηρεσία συντονισµού και 

παρακολούθησης δράσεων ΕΚΤ του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 

για θέµατα που άπτονται του ΕΚΤ. Η εξειδίκευση των αρµοδιοτήτων, η απαραίτητη 

διάκριση καθηκόντων και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας αυτών των αρχών και 

φορέων καθορίζονται µε νόµο και όπου απαιτείται θα εκδοθούν επί µέρους κανονιστικές 

πράξεις. Οι αρµοδιότητες διαχείρισης, πιστοποίησης και ελέγχου ασκούνται µέσω 

διακριτών υπηρεσιών προκειµένου να διασφαλίζεται η απαιτούµενη διάκριση καθηκόντων 

µεταξύ των αρχών αυτών. 

Η εθνική αρχή συντονισµού, η ειδική υπηρεσία συντονισµού και παρακολούθησης 

δράσεων ΕΚΤ και οι διαχειριστικές αρχές των ΕΠ συνιστούν δίκτυο µε στόχο τη στενή 

συνεργασία, την άµεση ενηµέρωση και τη µεταφορά των καλών πρακτικών που 

αναπτύσσονται. 

Αναλυτική περιγραφή του τρόπου άσκησης των αρµοδιοτήτων κάθε αρχής και φορέα στην 

διαχείριση και τον έλεγχο του ΕΠ θα γίνει στην περιγραφή του κοινού Συστήµατος 

∆ιαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ που θα κοινοποιηθεί στην Επιτροπή σύµφωνα µε το 

άρθρο 71 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. 

Tο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών εκπροσωπεί τις ελληνικές αρχές έναντι της ΕΕ 

για θέµατα που άπτονται του ΕΣΠΑ. Για θέµατα που άπτονται των ΕΠ εκπροσωπεί τις 

ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τα κατά περίπτωση αρµόδια Υπουργεία.  Η διαχειριστική 

αρχή έχει την ευθύνη έναντι της Επιτροπής για θέµατα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 

4.1.1.  ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 

Η εθνική αρχή συντονισµού έχει την ευθύνη του συντονισµού του προγραµµατισµού και 

της εφαρµογής των ΕΠ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και της καθοδήγησης των διαχειριστικών 

αρχών, µε στόχο την εξασφάλιση της αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης και της 

εφαρµογής τους. Στο πλαίσιο αυτό η εθνική αρχή συντονισµού: 
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(i) παρακολουθεί και συντονίζει τον προγραµµατισµό και την εφαρµογή του ΕΣΠΑ και 

των ΕΠ του ΕΣΠΑ, παρέχοντας κατευθύνσεις για τη συµβατότητά τους µε τις 

εθνικές πολιτικές και τις πολιτικές και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

(ii) έχει την ευθύνη για το σχεδιασµό του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, την 

κοινοποίησή του στην Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Καν. (ΕΚ) 1828/06, 

συνοδευόµενο από τη γνώµη συµµόρφωσης του άρθρου 71 του Καν. (ΕΚ) 

1083/2006, την εποπτεία της αποτελεσµατικής εφαρµογής του και την 

προσαρµογή του ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων του, 

(iii) συντονίζει τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ του ΕΣΠΑ και εκδίδει οδηγίες και 

παρέχει κατευθύνσεις σχετικές µε τον προγραµµατισµό, τη διαχείριση, την 

εξειδίκευση των ΕΠ, την αξιολόγηση, τις επαληθεύσεις και κάθε δραστηριότητα που 

υπάγεται στην αποστολή των διαχειριστικών αρχών των ΕΠ, 

(iv) παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση προς τη ∆ιυπουργική Επιτροπή κοινοτικών 

προγραµµάτων που συστάθηκε µε το άρθρο 20 του Ν.3483/2006 και τη διάσκεψη 

των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ και µεριµνά για την 

εφαρµογή των αποφάσεων τους, 

(v) συνεργάζεται µε τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ του ΕΣΠΑ, την αρχή 

πιστοποίησης, την αρχή ελέγχου και τον αρµόδιο για τη λειτουργία του ΟΠΣ 

φορέα, προκειµένου το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) να 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις διαχείρισης, παρακολούθησης, ελέγχου και 

αξιολόγησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ, καθώς και ενηµέρωσης της Επιτροπής, 

(vi) παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για τη διενέργεια των αξιολογήσεων που 

συνδέονται µε την παρακολούθηση ΕΠ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 

47 και 48 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και στο υποκεφάλαιο 3 του παρόντος, 

επεξεργάζεται τα πορίσµατα των αξιολογήσεων και παρέχει κατευθύνσεις στις 

διαχειριστικές αρχές σχετικά µε την αναθεώρηση των ΕΠ, 

(vii) ενηµερώνει τις διαχειριστικές αρχές σχετικά µε το κοινοτικό και εθνικό δίκαιο, 

παρακολουθεί και ενηµερώνεται για τις σχετικές ενέργειες των διαχειριστικών 

αρχών για τη διασφάλιση της συµβατότητας των παρεµβάσεων µε το εθνικό και 

κοινοτικό δίκαιο, ιδίως σε ό,τι αφορά την τήρηση των διατάξεων για τον 

ανταγωνισµό, τις δηµόσιες συµβάσεις, την προστασία του περιβάλλοντος, την 

εξάλειψη των ανισοτήτων, την προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και 

γυναικών και της αρχής της µη διάκρισης εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της 

εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, 

της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισµού και εισηγείται στη ∆ιυπουργική 

Επιτροπή τη λήψη των κατάλληλων µέτρων για την αποτελεσµατική εφαρµογή 

αυτών, 

(viii) διαµορφώνει προτάσεις για τον προγραµµατισµό και τη διαχείριση του εθνικού 

αποθεµατικού απροβλέπτων, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, 
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(ix) διαµορφώνει το πλαίσιο αρχών δηµοσιότητας και πληροφόρησης για τα ΕΠ που 

συγχρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής, 

προκειµένου να εξασφαλίζεται η οµοιογένεια, η συνοχή και ο συντονισµός των 

µέτρων δηµοσιότητας και πληροφόρησης των ΕΠ και του ΕΣΠΑ και µεριµνά για την 

παρακολούθηση και τήρηση του πλαισίου αυτού, 

(x) συµµετέχει στις ετήσιες συναντήσεις των διαχειριστικών αρχών των ΕΠ και της 

Επιτροπής που προβλέπονται στο άρθρο 68 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, 

(xi) παρακολουθεί την τήρηση των δεσµεύσεων για την προσθετικότητα και παρέχει 

στην Επιτροπή τις απαιτούµενες πληροφορίες για την επαλήθευσή της, κατά τα 

προβλεπόµενα στο άρθρο 15 του Κανονισµού, 

(xii) µεριµνά για το συντονισµό του ΕΣΠΑ µε τις πολιτικές του Εθνικού Προγράµµατος 

Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ) και υποβάλλει τα αναγκαία στοιχεία σχετικά µε τη συµβολή 

των ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία στην εφαρµογή του ΕΠΜ, 

προκειµένου να συµπεριληφθούν στην ετήσια έκθεση υλοποίησής του κατά τα 

προβλεπόµενα στο άρθρο 29 παρ 1 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, 

(xiii) συντάσσει τις εκθέσεις στρατηγικής παρακολούθησης του ΕΣΠΑ που προβλέπονται 

στις παρ.2 και 3 του άρθρου 29 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, σχετικά µε τη συµβολή 

των ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία στην επίτευξη των στόχων της 

πολιτικής για τη συνοχή όπως ορίζεται στη Συνθήκη, των στόχων των Ταµείων 

όπως ορίζονται στον Κανονισµό, των προτεραιοτήτων που διατυπώνονται στις 

στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές για τη συνοχή όπως προσδιορίζονται στο 

ΕΣΠΑ και του στόχου προώθησης της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης,  

(xiv) διασφαλίζει από κοινού µε τις διαχειριστικές αρχές του Προγράµµατος Αγροτικής 

Ανάπτυξης και του ΕΠ Αλιείας, το συντονισµό µεταξύ της συνδροµής των 

διαφόρων Ταµείων, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΕΓΤΑΑ), του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας (EΤΑ) και το συντονισµό µεταξύ των 

Ταµείων και των παρεµβάσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και 

άλλων χρηµατοδοτικών µέσων, 

(xv) έχει την ευθύνη για την τήρηση της κατανοµής των πόρων των Ταµείων κατά τύπο 

Περιφερειών (Περιφέρειες αµιγούς στόχου 1, στατιστικής σύγκλισης, σταδιακής 

εισόδου) 

(xvi) µεριµνά για την υλοποίηση των αποφάσεων και κατευθύνσεων της ειδικής 

επιτροπής της παρ. 1.2.6 για τον προγραµµατισµό και την εφαρµογή των 

συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων κρατικών ενισχύσεων και για την τήρηση του 

κοινοτικού θεσµικού πλαισίου σε ότι αφορά τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων,  

(xvii) διαµορφώνει το σύστηµα επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των 

δικαιούχων εξαιρουµένων αυτών που λαµβάνουν κρατική ενίσχυση κατά τα άρθρα 

87 και 88 της συνθήκης, παρέχει οδηγίες και εποπτεύει την ορθή και ενιαία 

εφαρµογή του, 
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(xviii) διαµορφώνει σε συνεργασία µε την αρχή πιστοποίησης τους κανόνες για την 

επιλεξιµότητα των δαπανών και εκδίδει οδηγίες για την υποστήριξη των 

διαχειριστικών αρχών και των δικαιούχων, 

(xix) συγκροτεί και λειτουργεί θεµατικές δικτυώσεις µε στόχο τη διερεύνηση και διάχυση 

καλών πρακτικών και προτάσεων απλούστευσης και µείωσης της γραφειοκρατίας, 

(xx) οργανώνει και λειτουργεί την ηλεκτρονική δικτύωση όλων των διαχειριστικών 

αρχών, καθώς και των ειδικών υπηρεσιών συντονισµού, µε στόχο την καλύτερη και 

ταχύτερη ενηµέρωση και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών στην αντιµετώπιση 

και επίλυση κοινών θεµάτων, 

(xxi) υποστηρίζει την αποστολή και τις εργασίες της διάσκεψης των Προέδρων των 

επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ 

(xxii) µεριµνά για την παρακολούθηση της προόδου/εφαρµογής των κωδικών 

παρέµβασης που συνδέονται µε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας (earmarking) 

σύµφωνα µε το άρθρο 9.3 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006,  

(xxiii) παρακολουθεί την εφαρµογή των πολιτικών που σχετίζονται µε τους πόλους 

ανάπτυξης, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στο ΕΣΠΑ και τα ΕΠ 2007-2013.  

Η εθνική αρχή συντονισµού έχει την ευθύνη του συντονισµού και της καθοδήγησης των 

διαχειριστικών αρχών των ΕΠ του ΕΣΠΑ και δεν τις υποκαθιστά στην άσκηση των 

αρµοδιοτήτων τους. 

Η άσκηση των αρµοδιοτήτων που περιγράφονται ανωτέρω γίνεται µέσω ειδικών 

υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, 

Περιφερειακής Πολιτικής και ∆ηµοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραµµατείας Επενδύσεων 

και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

4.1.2. ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ  

Πέραν της εθνικής αρχής συντονισµού, η οποία συντονίζει το σύνολο των διαχειριστικών 

αρχών για θέµατα εφαρµογής του ΕΣΠΑ και των ΕΠ του ΕΣΠΑ, όπως ορίζεται στο 

υποκεφάλαιο 1.1, προσδιορίζονται µηχανισµοί συντονισµού των δράσεων σε 

συγκεκριµένους τοµείς, µε στόχο τη διασφάλιση της συνάφειας των 

συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων µε τις εθνικές πολιτικές κάθε τοµέα, καθώς και µεταξύ 

των παρεµβάσεων του ΕΓΤΑΑ, του ΕAT, της ΕΤΕπ και άλλων υφιστάµενων 

χρηµατοδοτικών µέσων.  

Για το σκοπό αυτό οι µηχανισµοί συντονισµού: 

(i) Καθορίζουν, σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού, προτεραιότητες και 

παρέχουν κατευθύνσεις για την υλοποίηση των εθνικών τοµεακών πολιτικών, 
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(ii) συνεργάζονται µε τις αρµόδιες διαχειριστικές αρχές και την εθνική αρχή 

συντονισµού για την ενσωµάτωση στα ΕΠ των κατευθύνσεων άσκησης πολιτικής 

στο τοµέα αρµοδιότητάς τους, 

(iii) παρακολουθούν την πρόοδο και αποτελεσµατικότητα των δράσεων και τη συµβολή 

τους στην επίτευξη των τεθέντων στόχων, 

(iv) προβαίνουν στις απαιτούµενες προτάσεις αναθεώρησης των κατευθύνσεων εφόσον 

απαιτείται. 

 

4.1.2.1. Συντονισµός δράσεων ΕΚΤ 

Ο συντονισµός των δράσεων που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ ασκείται από την 

Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης ∆ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) του 

Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας σε συνεργασία µε την εθνική αρχή 

συντονισµού και τις αρµόδιες εθνικές αρχές. 

Ειδικότερα η ΕΥΣΕΚΤ: 

(i) Ασκεί καθήκοντα συντονισµού και παρακολούθησης των δράσεων που 

συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και 

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες τής 

υπηρεσίας καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 

(ii) Παρακολουθεί τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις και πολιτικές στα 

θέµατα που σχετίζονται µε την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη, τη δια βίου 

µάθηση, την προώθηση της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών καθώς 

και τις επιπτώσεις άλλων πολιτικών (εθνικών, Ε.Ε., διεθνών) και συµµετέχει στις 

σχετικές επιτροπές της Ε.Ε. Παρακολουθεί την εφαρµογή των πολιτικών 

απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης και συµβάλλει στο σχεδιασµό τους.  

(iii) Παρακολουθεί την τήρηση της περιφερειακής κατανοµής των πόρων του ΕΚΤ ανά 

ΕΠ/δράση και τύπο Περιφερειών (Περιφέρειες αµιγούς στόχου 1, στατιστικής 

σύγκλισης, σταδιακής εισόδου).  

(iv) Εκπονεί το αναγκαίο θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση 

δράσεων συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ, όπου αυτό απαιτείται, σε 

συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού, τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ και 

τα συναρµόδια Υπουργεία, προκειµένου να διασφαλίζεται η ενιαία υλοποίηση 

δράσεων ίδιου τύπου. Στο πλαίσιο αυτό, εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις 

σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς.  

(v) Παρακολουθεί και επεξεργάζεται τις χρηµατοδοτικές ροές και τις συνολικές 

δεσµεύσεις των επιχειρησιακών προγραµµάτων ΕΚΤ για τον έγκαιρο εντοπισµό 

τυχόν προβληµάτων και σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού εισηγείται 
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κατάλληλα διορθωτικά µέτρα στις οικείες επιτροπές παρακολούθησης, για την 

αποφυγή εφαρµογής του κανόνα αυτόµατης αποδέσµευσης ν+3/ν+2. 

(vi) Είναι αρµόδια για την παροχή κατευθύνσεων και την παρακολούθηση δράσεων 

τύπου ΕΚΤ που συγχρηµατοδοτούνται µέσω της χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 

10% (ή 15%) σε όλα τα εµπλεκόµενα ΕΠ, µε στόχο την αποφυγή επικαλύψεων και 

την επίτευξη συνεργιών. 

(vii) Εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις για το σχεδιασµό και τις τροποποιήσεις 

των δεικτών και για τα θέµατα αξιολόγησης γενικά, που αφορούν σε παρεµβάσεις 

ΕΚΤ στο επίπεδο του ΕΣΠΑ και των ΕΠ, σε συνεργασία µε την εθνική αρχή 

συντονισµού και τους συναρµόδιους φορείς. Μεριµνά για τη συµβατότητα των 

παραπάνω µε τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση και 

τους συναφείς στόχους της Κοινότητας στους τοµείς της Κοινωνικής Ένταξης, της 

εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της ισότητας. 

(viii) Παρακολουθεί και συντονίζει την εκ των προτέρων αξιολόγηση και τις αξιολογήσεις 

που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραµµατισµού σε 

επίπεδο ΕΣΠΑ και ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ, σε συνεργασία µε 

τους συναρµόδιους φορείς. 

(ix) Συντονίζει τους αρµόδιους εθνικούς φορείς και συνεργάζεται µε την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή για την εκπόνηση των αξιολογήσεων σε θέµατα Ανθρωπίνων Πόρων,  

που πραγµατοποιούνται µε ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύµφωνα µε το 

Άρθρο 49 του Γεν. Κανονισµού 1083/2006. 

(x) Συµµετέχει στη διαµόρφωση του σχεδίου των αξιολογήσεων της περιόδου 2007-

2013 σε ό,τι αφορά θέµατα ανθρωπίνων πόρων, σε συνεργασία µε τις 

διαχειριστικές αρχές των ΕΠ του ΕΚΤ και την εθνική αρχή συντονισµού.  

(xi) Οργανώνει, συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις πληροφόρησης και 

δηµοσιότητας για την προβολή των πολιτικών και των παρεµβάσεων του ΕΚΤ στην 

Ελλάδα, προκειµένου να εξασφαλίζεται η συνέργια των δράσεων επικοινωνίας 

µεταξύ των ΕΠ, καθώς και τη συµπληρωµατικότητα αυτών µε τις δράσεις 

επικοινωνίας του ΕΣΠΑ. Συνεργάζεται προς τούτο, κυρίως µε τις αρµόδιες 

υπηρεσίες της Γεν. ∆/νσης Απασχόλησης της Ε.Ε., την εθνική αρχή συντονισµού, 

τις αρµόδιες εθνικές αρχές και τις διαχειριστικές αρχές για όλα τα ζητήµατα που 

αφορούν σε δράσεις επικοινωνίας για το ΕΚΤ. 

(xii) Αναπτύσσει υποβοηθητικά εργαλεία σε συνεργασία µε τις αρµόδιες εθνικές αρχές 

για την υποστήριξη των φορέων διαχείρισης και υλοποίησης και µεριµνά για την 

εκπόνηση µελετών, ερευνών, εµπειρογνωµοσυνών και αξιολογήσεων σχετικά µε 

ζητήµατα ανθρώπινων πόρων για την εκτέλεση του έργου της.  

Για την αποτελεσµατικότερη άσκηση των καθηκόντων της ΕΥΣΕΚΤ, διασφαλίζεται η 

επαρκής στελέχωσή της. Επίσης, στις διαχειριστικές αρχές των Περιφερειακών ΕΠ, καθώς 

και των ΕΠ τα οποία θα υλοποιήσουν δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω χρήσης της ρήτρας 
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ευελιξίας του 10% (ή 15%), ορίζονται στέλεχος /στελέχη µε αποκλειστικό καθήκον τη 

διαχείριση πράξεων ΕΚΤ και τη συνεργασία τους µε την ΕΥΣΕΚΤ και µε τις διαχειριστικές 

αρχές των αρµοδίων υπουργείων για θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων τους. 

Η ενσωµάτωση των αρχών της EQUAL κάθετα και οριζόντια (horizontal and vertical 

mainstreaming) θα διασφαλιστεί µέσω ειδικής υπηρεσίας, η οποία θα αποτελεί µετεξέλιξη 

της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του Προγράµµατος της Κ.Π. EQUAL του ΚΠΣ 2000-

2006. Η ειδική αυτή υπηρεσία αφενός θα εντοπίζει ευκαιρίες για την ενσωµάτωση των 

αρχών της EQUAL στις δράσεις των ΕΠ, αφετέρου θα παρέχει την απαραίτητη 

τεχνογνωσία προς την κατεύθυνση αυτή µε ενδεδειγµένες εµπειρογνωµοσύνες. Επίσης θα 

παρακολουθεί και θα παρέχει συµβουλευτική για την ορθή εφαρµογή των αρχών της 

EQUAL. 

Οι υφιστάµενες Ειδικές Υπηρεσίες Εφαρµογής που λειτουργούν στο πλαίσιο του Γ΄ΚΠΣ στα 

Υπουργεία Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων και 

Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης συνεχίζουν τη λειτουργία τους και την 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013.  

Για την υποστήριξη της αποτελεσµατικής εφαρµογής του ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση», 

προωθείται ο µετασχηµατισµός  της ανώνυµης µη κερδοσκοπικής εταιρίας του ευρύτερου 

∆ηµόσιου Τοµέα «Κοινωνία της Πληροφορίας» σε «∆ιοικητική Αναδιοργάνωση Α.Ε.», µε 

κύριο αντικείµενο τον περιορισµό της πολυνοµίας, την αξιολόγηση και αναβάθµιση της 

διοικητικής ικανότητας των δηµόσιων οργανισµών, τον οργανωτικό και λειτουργικό 

ανασχεδιασµό και την ανασυγκρότησή τους.  

Για την υποστήριξη της αποτελεσµατικής εφαρµογής του άξονα «Συστηµικές 

Προτεραιότητες» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», συνιστάται στο Υπουργείο 

Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, στη Γενική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Κοινοτικών & 

άλλων Πόρων, αρµόδια δοµή για το σχεδιασµό, την οργάνωση και την παρακολούθηση 

της εφαρµογής και αξιολόγησης των δράσεων του εν λόγω άξονα. 

4.1.2.2. Συντονισµός δράσεων στον τοµέα του περιβάλλοντος  

Ο συντονισµός των δράσεων στον τοµέα του περιβάλλοντος ασκείται µέσω Ειδικής 
Υπηρεσίας στο ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία θα συντονίζει, θα καθορίζει προτεραιότητες και θα 

παρακολουθεί σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού, το σύνολο των 

περιβαλλοντικών έργων και δράσεων ανεξάρτητα από την πηγή χρηµατοδότησής τους, 

ώστε να διασφαλιστεί η αναγκαία συνέργια και συµπληρωµατικότητα των παρεµβάσεων 

στον τοµέα του περιβάλλοντος. Επιπλέον θα συνεργάζεται µε την εθνική αρχή 

συντονισµού για την ενσωµάτωση των κατευθύνσεων άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής 

στα περιφερειακά ΕΠ.  

Η ειδική αυτή υπηρεσία θα υποστηρίζει και θα συντονίζει τη λειτουργία περιβαλλοντικού 

δικτύου (Environmental Network) σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και 

Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) και τις λοιπές Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε και τις συναρµόδιες 

Κεντρικές & Περιφερειακές Αρχές, θα συντάσσει ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις για την 
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πρόοδο των έργων και δράσεων περιβάλλοντος τις οποίες θα αποστέλλει και προς την 

εθνική αρχή συντονισµού και τις αρµόδιες υπηρεσίες της ΕΕ, θα υποστηρίζει µε 

επεξεργασµένα στοιχεία και αναφορές την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ 

«Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» και την Ετήσια ∆ιάσκεψη των Προέδρων των 

Επιτροπών Παρακολούθησης (Ε∆ΙΠ), θα συµµετέχει στις Επιτροπές Παρακολούθησης των 

ΕΠ και θα υποστηρίζει το ΥΠΕΧΩ∆Ε και τις λοιπές δηµόσιες αρχές στην αναγκαία διαρκή 

δηµόσια διαβούλευση µε τους Κοινωνικούς Εταίρους και τις Περιβαλλοντικές Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) για συναφή ζητήµατα.    

Στην ειδική αυτή υπηρεσία υποβάλλονται επίσης οι εκθέσεις που προβλέπονται στην κοινή 

υπουργική απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 

ΕΠ και αφορούν στην παρακολούθηση των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από 

την εφαρµογή του ΕΠ. 

 

4.1.2.3. Συντονισµός δράσεων στον τοµέα της υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης 

Ο συντονισµός των δράσεων του τοµέα της υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης ασκείται 

από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µέσω: 

(α)  ∆ιυπουργικού Οργάνου, όπως αυτό θα οριστεί από κοινή υπουργική απόφαση των 

εµπλεκόµενων εθνικών αρχών και υπό την προεδρία του Γενικού Γραµµατέα του 

Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο θα καθορίζει σε στρατηγικό, 

επιτελικό επίπεδο, τις αναγκαίες παρεµβάσεις στα τοµεακά και περιφερειακά ΕΠ και τις 

προτεραιότητες του συνόλου των έργων και δράσεων ανεξάρτητα από την πηγή 

χρηµατοδότησής τους, ώστε να διασφαλιστεί η αναγκαία συνέργια και 

συµπληρωµατικότητα των παρεµβάσεων,  

(β) ειδικής δοµής που θα οριστεί µε Κοινή Υπουργική Απόφαση και η οποία θα αποτελεί 

µετεξέλιξη της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του ΕΠ «Υγεία – Πρόνοια» της 

προγραµµατικής περιόδου 2000 – 2006. Η δοµή αυτή θα υποστηρίζει αφενός το 

διυπουργικό όργανο για θέµατα κατάρτισης της στρατηγικής και θα συντονίζει 

αφετέρου την εφαρµογή των δράσεων του τοµέα υγείας – κοινωνικής αλληλεγγύης 

που θα υλοποιούνται από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο του συντονισµού θα παρέχει 

οδηγίες και κατευθύνσεις για το σχεδιασµό και τις τροποποιήσεις των παρεµβάσεων 

των ΕΠ µε την σύµφωνη γνώµη της εθνικής αρχής συντονισµού και των 

εµπλεκόµενων συναρµόδιων αρχών.   

Στο πλαίσιο της ειδικής αυτής δοµής θα αναληφθούν επίσης καθήκοντα ενδιάµεσου φορέα 

διαχείρισης, ο οποίος θα οριστεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο υποκεφάλαιο 1.4. 

 

4.1.2.4 Συντονισµός δράσεων ΕΤΠΑ στον τοµέα της εκπαίδευσης 
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Ο συντονισµός των δράσεων ΕΤΠΑ στον τοµέα της εκπαίδευσης θα διασφαλιστεί από την 

αντίστοιχη µονάδα της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», η 

οποία θα αναλάβει και αρµοδιότητες συντονισµού της εφαρµογής των δράσεων ΕΤΠΑ του 

τοµέα της εκπαίδευσης που υλοποιούνται από τα περιφερειακά ΕΠ του ΕΣΠΑ και από το ΕΠ 

«Ψηφιακή Σύγκλιση». 

 

4.1.2.5 Συντονισµός των ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση» 

Για το συντονισµό της εφαρµογής των ΕΠ: «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» και «Ψηφιακή 

Σύγκλιση»  του ΕΣΠΑ 2007-2013, συνιστάται διυπουργική επιτροπή στην οποία µετέχουν 

ο Γενικός Γραµµατέας Εσωτερικών και ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης, ο Ειδικός Γραµµατέας Ψηφιακού Σχεδιασµού του Υπουργείου Οικονοµίας 

και Οικονοµικών, ο προϊστάµενος της εθνικής αρχής συντονισµού και οι προϊστάµενοι των 

οικείων ειδικών υπηρεσιών. Αποστολή της επιτροπής είναι ο συντονισµός των δύο ΕΠ στον 

προγραµµατισµό των προσκλήσεων για τις δράσεις και την εφαρµογή των 

αλληλοσυµπληρούµενων παρεµβάσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και 

Οικονοµικών και Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται η 

συγκρότηση και οι ειδικότερες αρµοδιότητες της επιτροπής. 

 

4.1.2.6. Συντονισµός συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων κρατικών ενισχύσεων, µέσων 

χρηµατοοικονοµικής τεχνικής και δανείων ΕΤΕπ 

Για το συντονισµό του προγραµµατισµού και της εφαρµογής των συγχρηµατοδοτούµενων 

δράσεων κρατικών ενισχύσεων, συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων για τη σώρευση 

ενισχύσεων και την αποφυγή της διπλής χρηµατοδότησης της δαπάνης από άλλα 

κοινοτικά ή εθνικά χρηµατοδοτικά µέσα ή από άλλη προγραµµατική περίοδο, συνιστάται 

επιτροπή στην οποία µετέχουν οι προϊστάµενοι της εθνικής αρχής συντονισµού, της 

διαχειριστικής αρχής του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα», της 

διαχειριστικής αρχής του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» και της διαχειριστικής αρχής των ΠΕΠ. Στις 

συνεδριάσεις της επιτροπής δύναται να µετέχουν κατά περίπτωση και εκπρόσωποι άλλων 

φορέων. 

Η ανωτέρω επιτροπή υποστηρίζει επίσης την εθνική αρχή συντονισµού στην εποπτεία της 

οργάνωσης και διαχείρισης των ταµείων που ιδρύονται και οργανώνονται και λειτουργούν 

σύµφωνα µε το άρθρο 44 του Κανονισµού. 

Ο συντονισµός των δανείων που χορηγούνται από την ΕΤΕπ για τη χρηµατοδότηση 

µεγάλων έργων που εντάσσονται στα ΕΠ (συµπεριλαµβανοµένων και των µεγάλων έργων 

που προωθούνται µε συγχρηµατοδότηση του ιδιωτικού τοµέα) ή άλλων επενδύσεων 

µικρότερου µεγέθους, ασκείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµίας & 
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Οικονοµικών, σε συνεργασία µε την ανωτέρω επιτροπή και τις αρµόδιες διαχειριστικές 

αρχές. 

4.1.2.7.Συντονισµός και προώθηση της Έρευνας και Τεχνολογίας 

Ο συντονισµός των δράσεων και παρεµβάσεων Έρευνας και Τεχνολογίας ασκείται µέσω της 

Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας η οποία αποτελεί τον αρµόδιο φορέα για τη 

χάραξη και άσκηση πολιτικής στους τοµείς αυτούς.  

 

4.1.2.8. Συντονισµός δράσεων στον τοµέα του πολιτισµού  

Ο συντονισµός των δράσεων στον τοµέα του πολιτισµού θα διασφαλιστεί από την ειδική 

υπηρεσία του ΕΠ «Πολιτισµός» η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο του ΚΠΣ 2000-2006 στο 

Υπουργείο Πολιτισµού, η οποία θα αναλάβει και αρµοδιότητες συντονισµού της εφαρµογής 

των δράσεων του τοµέα πολιτισµού που υλοποιούνται από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ. 

4.1.2.9. Συντονισµός ΕΠ του ΕΣΠΑ µε ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ 

Ο συντονισµός µεταξύ των ΕΠ του ΕΣΠΑ και των προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται 

από το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ, ασκείται από την εθνική αρχή συντονισµού και τις ειδικές 

υπηρεσίες διαχείρισης του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του ΕΠ Αλιείας 

(ΕΠΑ), σε συνεργασία µε αρµόδιες εθνικές αρχές, κατά τον προγραµµατισµό και την 

παρακολούθηση της υλοποίησης των αντίστοιχων δράσεων. 

Ο συντονισµός αυτός ασκείται µέσω µηχανισµού προώθησης της συµπληρωµατικότητας 

των δράσεων, χωρικά (περιοχή παρέµβασης) και θεµατικά (τοµέας παρέµβασης), που 

λειτουργεί σε επίπεδο α) προγραµµατισµού, β) παρακολούθησης υλοποίησης 

(διαχειριστικές αρχές), και γ) επανεξέτασης στρατηγικής (εθνική αρχή συντονισµού και 

διαχειριστικές αρχές του ΠΑΑ και του ΕΠΑ). 

Στο πρώτο επίπεδο, ο µηχανισµός αυτός εξειδικεύει κατευθύνσεις για τη διασφάλιση της 

συµπληρωµατικότητας και του διαχωρισµού των δράσεων και συντονίζει το πλαίσιο 

εφαρµογής τους, θεµατικά και γεωγραφικά.  

Στο δεύτερο επίπεδο, οι διαχειριστικές αρχές των ΕΠ του ΕΣΠΑ, του ΠΑΑ και του ΕΠΑ 

τηρούν τις κατευθύνσεις κατά τη διαδικασία επιλογής των συγχρηµατοδοτούµενων 

πράξεων. Σε ετήσια βάση, συντάσσουν ειδική αναφορά για την πρόοδο και 

αποτελεσµατικότητα των δράσεων µε χρήση των κωδικών θεµατικής και εδαφικής 

διάστασης και τις γνωστοποιούν στον µηχανισµό αυτό. 

Στο τρίτο επίπεδο και στο πλαίσιο της ανωτέρω ειδικής αναφοράς, ο µηχανισµός, εξετάζει 

την πρόοδο και αποτελεσµατικότητα των δράσεων, προσδιορίζει ενδεχόµενη ανάγκη 

αναθεώρησης των κατευθύνσεων και της κατανοµής των Κοινοτικών πόρων, συνεπεία 

αλλαγών στις προτεραιότητες (κοινοτικές, εθνικές, περιφερειακές) ή στις συνθήκες 

υλοποίησής τους και εισηγείται µέτρα στην Ετήσια ∆ιάσκεψη των προέδρων των 

Επιτροπών Παρακολούθησης. 
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4.1.3. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Ως διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράµµατος «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση», 

σύµφωνα µε το άρθρο 59, παρ.1 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, ορίζεται µε κοινή απόφαση 

του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 

και του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, η ειδική υπηρεσία διαχείρισης 

επιχειρησιακού προγράµµατος «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» η οποία συστήνεται για τους 

σκοπούς αυτούς στο οικείο Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης. 

H διαχειριστική αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 60 του Καν. (ΕΚ) 1083/06, είναι υπεύθυνη 

για τη διαχείριση και την υλοποίηση του ΕΠ σύµφωνα µε την αρχή της χρηστής 

δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες : 

(i) ∆ιασφαλίζει την επιλογή των προς χρηµατοδότηση πράξεων σύµφωνα µε τα 

κριτήρια που εφαρµόζονται στο ΕΠ καθώς και τη συµµόρφωση των 

συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων µε τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς 

κανόνες, καθ' όλη την περίοδο υλοποίησής τους, 

Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή: 

• Μεριµνά, µέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους 

λεπτοµερών πληροφοριών σχετικά µε: 

− τους όρους επιλεξιµότητας τους οποίους πρέπει να πληρούν οι 

προτεινόµενες πράξεις προκειµένου να ενταχθούν για χρηµατοδότηση στο 

πλαίσιο του ΕΠ, 

− τα τυποποιηµένα έντυπα που θα χρησιµοποιηθούν για την υποβολή 

αιτήσεων χρηµατοδότησης, 

− τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων χρηµατοδότησης και των 

σχετικών χρονικών περιόδων, 

− τα κριτήρια για την ένταξη των προς χρηµατοδότηση πράξεων, 

− τους αρµόδιους σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, οι οποίοι 

µπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε το ΕΠ, 

− τη δηµοσιοποίηση καταλόγου στον οποίο παρατίθενται ο τίτλος των 

πράξεων, οι δικαιούχοι και το ποσό της δηµόσιας χρηµατοδότησης που 

χορηγείται. 

• Εφαρµόζει διαδικασίες αξιολόγησης των πράξεων µε βάση τα κριτήρια ένταξης 

που εγκρίνονται από την επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ. Οι προτάσεις που 

δεν έχουν αξιολογηθεί ή δεν έχουν λάβει θετική αξιολόγηση δεν δύνανται να 

ενταχθούν στο ΕΠ. Ως οµάδες κριτηρίων δύναται να χρησιµοποιεί τη 

σκοπιµότητα της πράξης, τη συµβατότητα της πράξης µε τις εθνικές και 

κοινοτικές πολιτικές, τη συµβολή της πράξης στους στόχους του ΕΠ, τη φύση 

και το είδος της πράξης στο πλαίσιο της διενεργούµενης πρόσκλησης, την 



Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007 – 2013» 

 

221 

πληρότητα και την ωριµότητα της πράξης. Εξετάζει τη διαχειριστική επάρκεια 

των δικαιούχων εξαιρουµένων αυτών που λαµβάνουν κρατική ενίσχυση κατά τα 

άρθρα 87 και 88 της συνθήκης σύµφωνα µε το σύστηµα που προσδιορίζεται 

στην παράγραφο (xvii) του υποκεφαλαίου 1.1, πριν ληφθεί η απόφαση ένταξης 

της πράξης στο ΕΠ. Στις περιπτώσεις πράξεων για τις οποίες κατά τη χρονική 

στιγµή υποβολής τους στο ΕΠ έχουν αναληφθεί νοµικές δεσµεύσεις ή 

βρίσκονται σε εκτέλεση ή περατώθηκαν µετά την ηµεροµηνία έναρξης της 

επιλεξιµότητας, συνεκτιµά τυχόν αξιολογήσεις που έχουν διενεργηθεί από 

αρµόδιες αρχές και διασφαλίζει ότι η επιλογή των πράξεων ικανοποιεί τα 

κριτήρια που εφαρµόζονται για το ΕΠ. 

• Γνωστοποιεί τις προς ένταξη πράξεις προϋπολογισµού άνω των πέντε εκατ. 

(5.000.000) ευρώ στην εθνική αρχή συντονισµού προκειµένου να διατυπώσει 

γνώµη εντός δέκα πέντε ηµερών. Οι συγχρηµατοδοτούµενες από το ΕΚΤ 

προτεινόµενες προς ένταξη πράξεις, γνωστοποιούνται στην ΕΥΣΕΚΤ για 

διατύπωση γνώµης, όταν είναι προϋπολογισµού άνω των δύο εκατ. 

(2.000.000) ευρώ. Η απόφαση ένταξης εκδίδεται µε ευθύνη της διαχειριστικής 

αρχής µετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής. Για τα δηµόσια έργα 

προϋπολογισµού άνω των είκοσι πέντε εκατ. (25.000.000) ευρώ στον τοµέα 

του περιβάλλοντος και άνω των πενήντα εκατ. (50.000.000) ευρώ σε άλλους 

τοµείς, η απόφαση ένταξης εκδίδεται µόνο µετά από σύµφωνη γνώµη του 

Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

• Εκδίδει την απόφαση ένταξης πράξεων στο ΕΠ και ενηµερώνει γραπτώς τον 

δικαιούχο για όλες τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει. Ενηµερώνει επίσης 

γραπτώς µε επαρκή αιτιολόγηση τους φορείς των οποίων οι προτάσεις δεν 

έγιναν αποδεκτές, προκειµένου να καταστεί δυνατή η βελτίωση τους σε 

µεταγενέστερη υποβολή τους. 

• Προβαίνει σε εξέταση των σταδίων εξέλιξης δηµοσίων συµβάσεων και ιδίως 

κατά τη διαδικασία διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης σύµβασης. Η 

διαχειριστική αρχή εκφράζει τη σύµφωνη γνώµη της εντός δέκα (10) 

εργασίµων ηµερών ή εντός δέκα πέντε (15) εργασίµων ηµερών σε περιπτώσεις 

συµβάσεων άνω των είκοσι πέντε εκατοµµυρίων ευρώ η οποία και αποτελεί όρο 

για τη χρηµατοδότηση της πράξης. 

• Συνεργάζεται µε την εθνική αρχή συντονισµού, την καθ’ ύλην αρµόδια 

υπηρεσία συντονισµού και την Επιτροπή και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία 

που ζητείται. 

(ii) Επαληθεύει την παράδοση των συγχρηµατοδοτούµενων προϊόντων και υπηρεσιών 

και την πραγµατοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι για τις 

διάφορες πράξεις, καθώς και τη συµµόρφωσή τους προς τους κοινοτικούς και τους 

εθνικούς κανόνες. 

Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή: 
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• διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις, οι οποίες καλύπτουν 

κατάλληλα τις διοικητικές, δηµοσιονοµικές, τεχνικές και φυσικές πτυχές των 

υλοποιούµενων πράξεων. Ειδικότερα διενεργεί: 

(α) διοικητικές επαληθεύσεις για κάθε δήλωση δαπανών που υποβάλλεται από 

τους δικαιούχους, κατά τις οποίες επιβεβαιώνονται µε τα κατάλληλα 

έγγραφα, ότι: 

 η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγµατική, 

 τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί σύµφωνα µε την 

απόφαση ένταξης,  

 οι δηλώσεις δαπανών από τους δικαιούχους είναι ακριβείς, 

 η πράξη και η δαπάνη είναι σύµφωνες µε το εθνικό και κοινοτικό 

δίκαιο  

 τηρήθηκαν οι κατάλληλες διαδικασίες για την αποφυγή διπλής 

χρηµατοδότησης της δαπάνης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά 

χρηµατοδοτικά µέσα ή από άλλη προγραµµατική περίοδο. 

Στην περίπτωση µεγάλου πλήθους δικαιολογητικών εγγράφων είναι 

δυνατόν να πραγµατοποιούνται δειγµατοληπτικές επαληθεύσεις βάσει 

µεθόδου δειγµατοληψίας.  

Το αργότερο κατά την πρώτη δήλωση δαπάνης του δικαιούχου, η 

διαχειριστική αρχή επιβεβαιώνει την εφαρµογή των όρων και 

προϋποθέσεων που ενδεχοµένως έχει θέσει κατά την εξέταση της 

διαδικασίας ανάθεσης των δηµοσίων συµβάσεων. Η διαχειριστική αρχή 

παρακολουθεί τη συµµόρφωση της σύµβασης µε την εθνική και κοινοτική 

νοµοθεσία καθ΄ όλη τη διάρκεια υλοποίησής της. 

(β)  επιτόπιες επαληθεύσεις επιµέρους πράξεων κατά τις οποίες επαληθεύεται 

ότι οι πράξεις όντως εκτελούνται και τα παραδιδόµενα προϊόντα ή/και 

παρεχόµενες υπηρεσίες συµµορφώνονται προς τους όρους της αντίστοιχης 

σύµβασης ή απόφασης χορήγησης ενίσχυσης, η φυσική πρόοδος της 

πράξης, η τήρηση των κοινοτικών κανόνων όσον αφορά τη δηµοσιότητα 

και η ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχει ο δικαιούχος όσον αφορά τη 

φυσική και οικονοµική πρόοδο της πράξης.  

Για τις πράξεις που η επαλήθευσή τους επιτοπίως, γίνεται δειγµατοληπτικά, 

η διαχειριστική αρχή τηρεί αρχεία που περιγράφουν και δικαιολογούν τη 

δειγµατοληπτική µέθοδο που καθορίζει τις πράξεις ή τις συναλλαγές που 

επιλέγονται προς επαλήθευση. Η διαχειριστική αρχή καθορίζει το µέγεθος 

του δείγµατος, προκειµένου να αποκτήσει εύλογη βεβαιότητα ως προς τη 

νοµιµότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, όσον αφορά το 

επίπεδο κινδύνου που διαπιστώνεται (από τη διαχειριστική αρχή) για τον 
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τύπο των σχετικών δικαιούχων και πράξεων. Η διαχειριστική αρχή 

επανεξετάζει τη µέθοδο δειγµατοληψίας σε ετήσια βάση σύµφωνα µε τους 

κανόνες του Σ∆Ε. 

Σε ότι αφορά στα δηµόσια έργα ο έλεγχος που διενεργείται από τον Ειδικό 

Σύµβουλο Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ) µπορεί να αντικαταστήσει επιτόπιες 

επαληθεύσεις της διαχειριστικής αρχής και συνυπολογίζεται σε ότι αφορά 

στην εκτίµηση του δείγµατος. 

• Τηρεί αρχείο των διενεργούµενων επαληθεύσεων στο ΟΠΣ, όπου για κάθε 

επαλήθευση αναφέρονται οι εργασίες που υλοποιήθηκαν για την επαλήθευση, η 

ηµεροµηνία και τα αποτελέσµατα της επαλήθευσης και τα µέτρα που 

ελήφθησαν στις περιπτώσεις ανεύρεσης παρατυπιών. Τα πορίσµατα των 

επιτόπιων επαληθεύσεων καταχωρούνται στο ΟΠΣ και κοινοποιούνται στο 

δικαιούχο και στο φορέα που είναι αρµόδιος για τη χορήγηση ενισχύσεων στην 

περίπτωση κρατικών ενισχύσεων. 

• Στην περίπτωση που η διαχειριστική αρχή ή ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης 

είναι και δικαιούχος στο πλαίσιο του ίδιου ΕΠ, η υλοποίηση της πράξης θα 

γίνεται από µονάδα διαφορετική από τη µονάδα που είναι αρµόδια για τη 

διενέργεια των επαληθεύσεων, ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούµενη διάκριση 

καθηκόντων. 

Στις περιπτώσεις πράξεων κρατικών ενισχύσεων η διαχειριστική αρχή: 

• διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις, οι οποίες καλύπτουν 

κατάλληλα τις διοικητικές, δηµοσιονοµικές, τεχνικές και φυσικές πτυχές των 

υλοποιούµενων πράξεων. Ειδικότερα διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες 

επαληθεύσεις για κάθε δήλωση δαπανών που υποβάλλεται από τους 

δικαιούχους, κατά τις οποίες επιβεβαιώνονται µε τα κατάλληλα έγγραφα, ότι: 

 η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγµατική, 

 τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί σύµφωνα µε την 

απόφαση ένταξης,  

 οι δηλώσεις δαπανών από τους δικαιούχους είναι ακριβείς, 

 η πράξη και η δαπάνη είναι σύµφωνες µε το εθνικό και κοινοτικό 

δίκαιο,  

 τηρήθηκαν οι κατάλληλες διαδικασίες για την αποφυγή διπλής 

χρηµατοδότησης της δαπάνης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά 

χρηµατοδοτικά µέσα ή από άλλη προγραµµατική περίοδο. 

Στην περίπτωση µεγάλου πλήθους δικαιολογητικών εγγράφων είναι 

δυνατόν να πραγµατοποιούνται δειγµατοληπτικές επαληθεύσεις βάσει 

µεθόδου δειγµατοληψίας.  
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Για τις πράξεις που η επαλήθευσή τους επιτοπίως, γίνεται δειγµατοληπτικά, 

η διαχειριστική αρχή τηρεί αρχεία που περιγράφουν και δικαιολογούν τη 

δειγµατοληπτική µέθοδο που καθορίζει τις πράξεις ή τις συναλλαγές που 

επιλέγονται προς επαλήθευση. Η διαχειριστική αρχή καθορίζει το µέγεθος 

του δείγµατος, προκειµένου να αποκτήσει εύλογη βεβαιότητα ως προς τη 

νοµιµότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων όσον αφορά το 

επίπεδο κινδύνου που διαπιστώνεται για τον τύπο των σχετικών 

δικαιούχων και πράξεων. Η διαχειριστική αρχή επανεξετάζει τη µέθοδο 

δειγµατοληψίας σε ετήσια βάση σύµφωνα µε τους κανόνες του Σ∆Ε. 

• Τηρεί αρχείο των διενεργούµενων επαληθεύσεων, όπου για κάθε επαλήθευση 

αναφέρονται οι εργασίες που υλοποιήθηκαν για την επαλήθευση, η ηµεροµηνία 

και τα αποτελέσµατα της επαλήθευσης και τα µέτρα που ελήφθησαν στις 

περιπτώσεις ανεύρεσης παρατυπιών. Τα πορίσµατα των επιτόπιων 

επαληθεύσεων κοινοποιούνται στο δικαιούχο και στο φορέα που είναι αρµόδιος 

για τη χορήγηση των ενισχύσεων. 

(iii) διασφαλίζει τη συλλογή, καταχώρηση και αποθήκευση στο ΟΠΣ λογιστικών 

εγγραφών για κάθε πράξη στο πλαίσιο του ΕΠ καθώς και τη συλλογή και 

καταχώρηση στο ΟΠΣ των δεδοµένων υλοποίησης που απαιτούνται για τη 

χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους 

ελέγχους και την αξιολόγηση, συµπεριλαµβανοµένων των στοιχείων που ορίζονται 

στο Παράρτηµα III του Καν. (ΕΚ) 1828/2006. Μεριµνά για την πληρότητα και 

επάρκεια των στοιχείων που καταχωρούνται στο  ΟΠΣ.  

Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή: 

• Συλλέγει µέσω περιοδικών αναφορών βάσει τυποποιηµένων εντύπων και τηρεί 

στο ΟΠΣ και στο φάκελο της πράξης, λογιστικές εγγραφές για κάθε πράξη, 

καθώς και δεδοµένα υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική 

διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους και την 

αξιολόγηση. Στις περιπτώσεις πράξεων κρατικών ενισχύσεων τα δεδοµένα 

υλοποίησης που απαιτούνται για την παρακολούθηση και τις επαληθεύσεις 

τηρούνται σε αρχεία. 

• Παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων των δικαιούχων για την υποβολή 

όλων των δεδοµένων υλοποίησης των πράξεων που απαιτούνται για τη 

χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους 

ελέγχους και την αξιολόγηση των δράσεων, 

• έχει την ευθύνη της ποιότητας και πληρότητας των στοιχείων που 

καταχωρούνται στο ΟΠΣ. 

• διασφαλίζει την πρόσβαση της αρχής πιστοποίησης και της αρχής ελέγχου στα 

εν λόγω στοιχεία. 
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(iv) παρέχει στην Επιτροπή, κατόπιν γραπτού σχετικού αιτήµατός της, τις πληροφορίες 

που αναφέρονται στο Παράρτηµα III του Καν. (ΕΚ) 1828/06 εντός δεκαπέντε 

εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή του αιτήµατος ή εντός οποιασδήποτε άλλης 

συµφωνηµένης περιόδου, µε σκοπό τον έλεγχο εγγράφων και τη διενέργεια 

επιτόπιων ελέγχων. 

(v) διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι και οι άλλοι φορείς που εµπλέκονται στην υλοποίηση 

πράξεων τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστηµα, είτε επαρκή λογιστική 

κωδικοποίηση για όλες τις συναλλαγές που έχουν σχέση µε την πράξη, µε την 

επιφύλαξη των εθνικών λογιστικών κανόνων,  

Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα ώστε: 

• οι δικαιούχοι που υποχρεούνται από την ελληνική νοµοθεσία να τηρούν ενιαίο 

λογιστικό σύστηµα (το Γενικό ή τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια) να 

δηµιουργήσουν ειδική λογιστική µερίδα για το συγχρηµατοδοτούµενο έργο, 

• οι δικαιούχοι που δεν είναι υποχρεωµένοι από την ελληνική νοµοθεσία στην 

τήρηση του Γενικού ή των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων, να εφαρµόζουν 

κατάλληλη λογιστική κωδικοποίηση για το συγχρηµατοδοτούµενο έργο, όπως 

αυτή θα οριστεί από τη διαχειριστική αρχή κατά την έναρξη υλοποίησής του,  

(vi) διασφαλίζει ότι οι αξιολογήσεις του ΕΠ που αναφέρονται στο άρθρο 48(3) του Καν. 

(ΕΚ) 1083/2006 εκτελούνται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 47 του 

ίδιου Κανονισµού,  

Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή: 

 προετοιµάζει και οργανώνει τις αξιολογήσεις που προβλέπονται στο 

υποκεφάλαιο 4 του παρόντος κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της προγραµµατικής 

περιόδου, µεριµνώντας ιδιαίτερα για τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων 

σύµφωνα µε οδηγίες και κατευθύνσεις της εθνικής αρχής συντονισµού, 

 οργανώνει την παραγωγή και τη συλλογή των απαραίτητων δεδοµένων για την 

διεξαγωγή των αξιολογήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των διαφόρων τύπων 

πληροφοριών που παρέχονται από το σύστηµα παρακολούθησης, 

 κοινοποιεί τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων στην εθνική αρχή συντονισµού 

και στην ΕΥΣΕΚΤ, εφόσον το ΕΠ συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ ή υλοποιεί 

δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%), στην 

επιτροπή παρακολούθησης και την Επιτροπή, 

 εξασφαλίζει την κατάλληλη δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων των 

αξιολογήσεων, µε βάση τους κανόνες που αφορούν στην πρόσβαση στα 

έγγραφα, 

 λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για την αξιοποίηση των συµπερασµάτων των 

αξιολογήσεων, 
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 προτείνει στην επιτροπή παρακολούθησης τη διεξαγωγή αξιολογήσεων 

ιδιαιτέρως στις περιπτώσεις που η παρακολούθηση αναδεικνύει σηµαντικές 

αποκλίσεις από τους στόχους που έχουν τεθεί σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις 

της εθνικής αρχής συντονισµού, 

(vii) καθορίζει διαδικασίες, σύµφωνα µε τους κανόνες του συστήµατος διαχείρισης & 

ελέγχου, για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά µε τις 

δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση 

επαρκούς διαδροµής ελέγχου. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να διασφαλίζουν ότι: 

• τηρούνται όλα τα απαραίτητα έγγραφα (πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα) 

στο κατάλληλο επίπεδο (διαχειριστική αρχή, ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης, 

δικαιούχος) για την εξασφάλιση επαρκούς διαδροµής ελέγχου όπως αυτή 

ορίζεται στο άρθρο 15 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006, 

• στην περίπτωση τήρησης εγγράφων σε ηλεκτρονική µορφή, τα ηλεκτρονικά 

συστήµατα τήρησης των εγγράφων συµµορφώνονται µε αποδεκτά πρότυπα 

ασφάλειας ώστε να διασφαλίζεται ότι τα ηλεκτρονικά έγγραφα πληρούν τους 

εθνικούς κανόνες και είναι αξιόπιστα, 

• όλα τα έγγραφα τηρούνται για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών ετών από 

τη γνωστοποίηση της γνώµης της Επιτροπής σχετικά µε το περιεχόµενο της 

δήλωσης κλεισίµατος του ΕΠ ή µερικού κλεισίµατος, µε την επιφύλαξη των 

κανόνων που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις, 

• ο δικαιούχος παρέχει πρόσβαση στα τηρούµενα από αυτόν έγγραφα που 

σχετίζονται µε την υλοποίηση της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης αλλά και  

αντίγραφα ή αποσπάσµατα αυτών σε εξουσιοδοτηµένα για το σκοπό αυτό άτοµα 

της διαχειριστικής αρχής, του ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης, της αρχής 

πιστοποίησης, της αρχής ελέγχου, της Επιτροπής και των εξουσιοδοτηµένων 

αυτής εκπροσώπων, 

• τα ονόµατα των φορέων που διαθέτουν τα πρωτογενή έγγραφα που 

απαιτούνται για την εξασφάλιση επαρκούς διαδροµής ελέγχου, και η τοποθεσία 

που βρίσκονται οι έδρες των φορέων αυτών είναι γνωστά στη διαχειριστική 

αρχή, τον ενδιάµεσο φορέα διαχείρισης και τηρούνται στο ΟΠΣ. 

(viii) διασφαλίζει ότι η αρχή πιστοποίησης λαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά 

µε τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις για σκοπούς πιστοποίησης,  

Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή: 

• µεριµνά για την έγκαιρη ενηµέρωση του ΟΠΣ µε όλα τα στοιχεία που 

απαιτούνται προκειµένου η αρχή πιστοποίησης να εκτελέσει τους απαραίτητους 

ελέγχους για την πιστοποίηση των δαπανών, 
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• συνεργάζεται µε την αρχή πιστοποίησης προκειµένου να αποσαφηνιστεί 

οποιοδήποτε θέµα ανακύπτει σχετικά µε την πιστοποίηση εγκεκριµένων 

δαπανών, 

(ix) υποστηρίζει τις εργασίες της επιτροπής παρακολούθησης και τον εφοδιασµό της µε 

τα απαιτούµενα έγγραφα τα οποία καθιστούν δυνατή την παρακολούθηση της 

ποιότητας υλοποίησης του ΕΠ σε σχέση µε τους στόχους του, 

Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή: 

• µεριµνά για τη συλλογή και επεξεργασία όλων των στοιχείων που απαιτούνται 

για την παρακολούθηση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της 

υλοποίησης του ΕΠ από την επιτροπή παρακολούθησης και τη λήψη 

αποφάσεων από αυτήν,  

• µεριµνά για την υλοποίηση των αποφάσεων της επιτροπής παρακολούθησης, 

(x) συντάσσει και υποβάλλει στην Επιτροπή, µετά την έγκριση της επιτροπής 

παρακολούθησης, την ετήσια και τελική έκθεση εκτέλεσης του ΕΠ σχετικά µε την 

υλοποίηση, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 67 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, µε 

βάση τα στοιχεία του ΟΠΣ και τις οδηγίες της εθνικής αρχής συντονισµού, 

(xi) διασφαλίζει τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις ενηµέρωσης και δηµοσιότητας που 

ορίζονται στο άρθρο 69 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, 

Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή: 

• εκπονεί επικοινωνιακό σχέδιο του ΕΠ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 

παρ. 2 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 και το πλαίσιο αρχών δηµοσιότητας και 

πληροφόρησης που διαµορφώνει η εθνική αρχή συντονισµού, σε συνεργασία 

µε την ΕΥΣΕΚΤ εφόσον το ΕΠ συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ ή υλοποιεί 

δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω της χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%), 

το οποίο οριστικοποιείται µε τη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής,  

• υλοποιεί τις προβλεπόµενες στο εγκεκριµένο σχέδιο επικοινωνίας δράσεις, 

ενηµερώνει σχετικά την επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ και την Επιτροπή 

και αξιολογεί την αποτελεσµατικότητά τους σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καν. 

(ΕΚ) 1828/2006, 

• παρακολουθεί την πορεία της υλοποίησης των δράσεων δηµοσιότητας, η 

υλοποίηση των οποίων έχει αναληφθεί από ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης,  

• ενηµερώνει τους δικαιούχους για τις ενέργειες δηµοσιότητας που 

αναλαµβάνουν στο πλαίσιο εκτέλεσης πράξεων και παρακολουθεί την ορθή 

τήρηση των υποχρεώσεων αυτών, 

(xii) υποβάλλει στην Επιτροπή, τις αναγκαίες πληροφορίες προκειµένου να αξιολογήσει 

τα µεγάλα έργα και να προσδιορίσει τη συνδροµή των Ταµείων σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1828/2006,  
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(xiii) συντονίζει την εξειδίκευση του ΕΠ και παρακολουθεί την ποιότητα και την 

αποτελεσµατικότητα της υλοποίησης του ΕΠ, συµπεριλαµβανοµένου του κανόνα 

ν+3/ν+2, 

(xiv) συντάσσει και υποβάλλει στην επιτροπή παρακολούθησης προτάσεις για 

αναθεώρηση του ΕΠ σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 33 του Καν. (ΕΚ) 

1083/2006 και τις κατευθύνσεις της εθνικής αρχής συντονισµού, 

(xv) παρακολουθεί τα έσοδα που προκύπτουν από έργα που παράγουν έσοδα και 

ενηµερώνει σχετικά την αρχή πιστοποίησης, ιδίως για τα έργα των οποίων τα έσοδα 

δεν είναι δυνατό να εκτιµηθούν εκ των προτέρων, 

(xvi) συµµετέχει στην από κοινού µε την Επιτροπή ετήσια εξέταση της υλοποίησης του 

ΕΠ, ενηµερώνει την επιτροπή παρακολούθησης για τα αποτελέσµατά της και 

παρακολουθεί τη συνέχεια που δίδεται στα σχόλιά της, 

(xvii) προβαίνει σε  ακύρωση µέρους ή του συνόλου της κοινοτικής συνεισφοράς της 

πράξης η οποία επιβάλλεται βάσει πορίσµατος επαλήθευσης ή πορίσµατος ελέγχου 

της αρχής ελέγχου,  

(xviii) εισηγείται  στον αρµόδιο υπουργό για την έκδοση απόφασης ανάκτησης 

αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών τα οποία διαπιστώνονται βάσει των 

επαληθεύσεων που διενεργεί, 

(xix) µεριµνά για την εφαρµογή και εξειδίκευση των οριζόµενων στην κοινή υπουργική 

απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΕΠ 

στο πλαίσιο της υλοποίησης του ΕΠ.  

Επιπλέον των ανωτέρω αρµοδιοτήτων, η διαχειριστική αρχή του ΕΠ συντονίζει και 

εποπτεύει την άσκηση των αρµοδιοτήτων των ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης της 

ενότητας 1.4 και έχει την τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής. Ειδικότερα:  

(xx) συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των αρµοδιοτήτων των ενδιάµεσων φορέων 

διαχείρισης της ενότητας 1.4 του παρόντος κεφαλαίου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 

του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου και έχει την τελική ευθύνη έναντι της 

Επιτροπής για το ΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό: 

 µεριµνά για την ύπαρξη και πλήρη εφαρµογή συστήµατος αναφοράς και 

παρακολούθησης των δράσεων, η διαχείριση των οποίων έχει εκχωρηθεί σε 

ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης,  

 παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενηµέρωση του ΟΠΣ µε τα απαραίτητα 

δεδοµένα και έγγραφα από τους ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης,  

(xxi) διασφαλίζει ότι η αρχή πιστοποίησης λαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά 

µε τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις για σκοπούς πιστοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό 

εποπτεύει και συντονίζει πριν από κάθε αίτηµα πληρωµής την πληρότητα των 

πληροφοριών που παρέχονται στην αρχή πιστοποίησης, 
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(xxii) παρέχει κατευθύνσεις για προτάσεις αναθεώρησης του ΕΠ τις οποίες συνθέτει, 

επεξεργάζεται και τις υποβάλλει στην οικεία επιτροπή παρακολούθησης. 

4.1.4. ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση», ορίζονται ως 

ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 6 και το άρθρο 59 

παράγραφος 2 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, οι ακόλουθοι:  

(α) η ειδική υπηρεσία στρατηγικού σχεδιασµού, συντονισµού και εφαρµογής του 

ΥΠΕΣ∆∆Α  για δράσεις των αξόνων προτεραιότητας 1 και 2 του ΕΠ.  

(β) Η ειδική υπηρεσία εφαρµογής επιχειρησιακών προγραµµάτων της Γενικής 

Γραµµατείας Ισότητας, για δράσεις του άξονα προτεραιότητα 3 του ΕΠ. 

(γ) Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ Α.Ε) για 

δράσεις τοπικής αυτοδιοίκησης του άξονα προτεραιότητας 1 του ΕΠ. 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του Υπουργού 

Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης, προσδιορίζονται: 

 οι πράξεις ή κατηγορίες πράξεων των οποίων αναλαµβάνεται η διαχείριση και 

ο συνολικός προϋπολογισµός αυτών 

 οι υποχρεώσεις του ενδιάµεσου φορέα και της διαχειριστικής αρχής. 

Οι ανωτέρω ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης αναλαµβάνουν σύµφωνα µε το υφιστάµενο 

κανονιστικό πλαίσιο, τις αρµοδιότητες διαχείρισης (i), (ii), (iii), (v), (vii), (viii), (ix), (xii), 

(xv), (xvi), (xvii) και (xviii) όπως έχουν οριστεί στην ενότητα 1.3 του παρόντος κεφαλαίου 

και οι οποίες θα προσδιορισθούν στην κοινή υπουργική απόφαση ορισµού τους.  

Ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης συνεργάζεται µε τη διαχειριστική αρχή και παρέχει σε 

αυτή όλα τα αναγκαία στοιχεία για την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων της 

συµπεριλαµβανοµένων των στοιχείων για τη σύνταξη των ετήσιων και τελικής έκθεσης 

εκτέλεσης του ΕΠ, τη διενέργεια των προβλεπόµενων αξιολογήσεων, των στοιχείων που 

αιτείται η Επιτροπή κλπ. 

Επιπλέον ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης: 

 ∆ιασφαλίζει τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις ενηµέρωσης και δηµοσιότητας που 

ορίζονται στο άρθρο 69 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. 

Στο πλαίσιο αυτό ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης: 

• υλοποιεί τις προβλεπόµενες στο εγκεκριµένο σχέδιο επικοινωνίας δράσεις,  

• ενηµερώνει τους δικαιούχους για τις ενέργειες δηµοσιότητας που 

αναλαµβάνουν στο πλαίσιο εκτέλεσης πράξεων και παρακολουθεί την ορθή 

τήρηση των υποχρεώσεων αυτών. 
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 Συντάσσει και υποβάλλει στη διαχειριστική αρχή προτάσεις για αναθεώρηση του ΕΠ 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 33 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. 

4.1.4.1. Άλλοι Ενδιάµεσοι φορείς  

Με κοινή απόφαση των καθ΄ ύλην αρµόδιων Υπουργών, µετά από εισήγηση της 

διαχειριστικής αρχής, δύναται να ορίζονται άλλοι ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης, οι οποίοι 

αναλαµβάνουν την άσκηση µέρους των αρµοδιοτήτων της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ, 

ενεργώντας σε σχέση µε δικαιούχους που εκτελούν πράξεις για λογαριασµό και υπό την 

ευθύνη της διαχειριστικής αρχής. Στην ως άνω απόφαση καθορίζονται: 

(α) ο φορέας ο οποίος αναλαµβάνει τη διαχείριση πράξεων του οικείου ΕΠ 

(β) οι πράξεις που αναλαµβάνονται, το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής τους και ο 

αντίστοιχος προϋπολογισµός αυτών 

(γ) οι αρµοδιότητες διαχείρισης που ανατίθενται µε την αναγκαία εξειδίκευση 

ανάλογα µε το είδος των δράσεων 

(δ) οι υποχρεώσεις του ενδιάµεσου φορέα και της διαχειριστικής αρχής 

(ε) το αρµόδιο για την ένταξη των πράξεων όργανο. 

Με την ίδια απόφαση ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε την άσκηση των 

αρµοδιοτήτων που αναλαµβάνει ο φορέας ανάλογα µε τον τύπο και το είδος των δράσεων. 

Ως ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης δύναται να οριστεί δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό 

πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή άλλο κρατικό νοµικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί αρµοδιότητες 

διαχείρισης βάσει δικαιώµατος που του παρέχεται δυνάµει νοµοθετικής ή κανονιστικής 

ρυθµίσεως.  

Σε κάθε άλλη περίπτωση ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης επιλέγεται µετά από ανοικτή ή 

κλειστή διαγωνιστική διαδικασία. Στην περίπτωση που ο ενδιάµεσος φορέας επιλέγεται 

µετά από διαγωνιστική διαδικασία απαιτείται σύναψη σύµβασης ανάθεσης. Η σύµβαση 

ανάθεσης υπογράφεται µεταξύ της οικείας διαχειριστικής αρχής και του ενδιάµεσου φορέα 

διαχείρισης. 

Ενδεχόµενες αλλαγές στο κοινοποιηθέν Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου 

συµπεριλαµβανοµένου και του ορισµού νέων ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης, 

αποτυπώνονται στην ετήσια έκθεση ελέγχου του ΕΠ, σύµφωνα µε το άρθρο 18, παρ.2 του  

Καν. (ΕΚ) 1828/2006. 

4.1.4.2 Ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης και υλοποίησης συνολικών επιχορηγήσεων 

 
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του εκάστοτε αρµόδιου 

Υπουργού, η διαχειριστική αρχή δύναται να αναθέτει σε ενδιάµεσους φορείς αρµοδιότητες 

διαχείρισης και υλοποίησης συνολικών επιχορηγήσεων, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 42 

και 43 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. Στην ως άνω απόφαση καθορίζονται: 
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(α) τα είδη των πράξεων που πρόκειται να καλυφθούν από τη συνολική 

επιχορήγηση 

(β) τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων  

(γ)  τα ποσοστά συνδροµής από τα Ταµεία και οι κανόνες που διέπουν τη συνδροµή 

αυτή 

(δ) οι ρυθµίσεις για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την εξασφάλιση του 

δηµοσιονοµικού ελέγχου της συνολικής επιχορήγησης έναντι της διαχειριστικής 

αρχής, συµπεριλαµβανοµένων των διευθετήσεων για την ανάκτηση 

αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και την παρουσίαση των λογαριασµών 

(ε) τυχόν χρήση οικονοµικής εγγύησης ή ισοδύναµου µέτρου. 

Ο ενδιάµεσος φορέας πρέπει να παρέχει εγγυήσεις για τη φερεγγυότητά του, την 

ικανότητα διαχείρισης στο σχετικό αντικείµενο, καθώς επίσης και για την επάρκειά του 

όσον αφορά τη διοικητική και την οικονοµική διαχείριση. Ο φορέας αυτός, κατά κανόνα, 

εδρεύει ή εκπροσωπείται στην ή στις περιφέρειες που καλύπτονται από το ΕΠ. 

Ο ορισµός ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης ή/και διαχείρισης και υλοποίησης συνολικών 

επιχορηγήσεων σε ένα ΕΠ, συνεπάγεται την παροχή στην Επιτροπή των πληροφοριών που 

απαιτούνται σύµφωνα µε το άρθρο 71 του Καν. (ΕΚ) 1083/06 και τα άρθρα 21 και 22 του 

Καν. (ΕΚ) 1828/2006. 

 

4.1.5. ΑΡΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η αρχή πιστοποίησης είναι υπεύθυνη για την πιστοποίηση των καταστάσεων δαπανών και 

αιτήσεων πληρωµών πριν αυτές διαβιβαστούν στην Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό η αρχή 

πιστοποίησης εκτελεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 61 του Καν. (ΕΚ) 

1083/2006. Ειδικότερα: 

(i) καταρτίζει και υποβάλλει ηλεκτρονικά πιστοποιηµένες δηλώσεις δαπανών και 

αιτήσεις πληρωµών στην Επιτροπή σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος X 

του Καν. (ΕΚ) 1828/06 και κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 78 του Καν. (ΕΚ) 

1083/2006. 

(ii) πιστοποιεί ότι:  

• η δήλωση δαπανών είναι ακριβής, ότι είναι προϊόν αξιόπιστων λογιστικών 

συστηµάτων και ότι στηρίζεται σε επαληθεύσιµα δικαιολογητικά,  

• οι δηλωθείσες δαπάνες συµµορφώνονται προς τους ισχύοντες κοινοτικούς και 

εθνικούς κανόνες και ότι διενεργήθηκαν για πράξεις που επελέγησαν για 

χρηµατοδότηση σύµφωνα µε τα κριτήρια που εφαρµόζονται στο πρόγραµµα και 

πληρούν τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες, 

στο πλαίσιο αυτό δύναται: 
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- να εξαιρεί προσωρινά από τις δηλώσεις δαπανών τις δαπάνες που 

παρουσιάζουν προβλήµατα σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες και 

ενηµερώνει γραπτώς τη διαχειριστική αρχή σχετικά µε τα ποσά αυτά. Για την 

προσωρινή εξαίρεση πληρωµών από την πιστοποίηση της Αρχής 

Πιστοποίησης λαµβάνεται υπόψη και αξιολογείται η ενδεχόµενη 

δηµοσιονοµική επίπτωση ή το εύρος του κινδύνου για τις κοινοτικές 

χρηµατοδοτήσεις που συνεπάγονται τα παρακάτω:  

i. τα ευρήµατα των επιθεωρήσεων για το επίπεδο λειτουργίας της 

διαχειριστικής αρχής ή/και των ενδιάµεσων φορέων που λειτουργούν 

εξ΄ ονόµατος ή για λογαριασµό της, 

ii. τα αποτελέσµατα των διοικητικών ελέγχων της Αρχής Πιστοποίησης,   

iii. τα ευρήµατα των ελέγχων της Αρχής Ελέγχου, 

iv. τα ευρήµατα των επιτόπου επαληθεύσεων της διαχειριστικής αρχής, 

v. τα ευρήµατα από ελέγχους ποιότητας του ΕΣΠΕΛ, 

vi. τα ευρήµατα από ελέγχους των ελεγκτικών οργάνων της Ευρωπαϊκής  
Ένωσης, 

vii. τα ευρήµατα από άλλα ελεγκτικά όργανα (Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, 
Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Ελεγκτικό Συνέδριο),   

viii. κάθε άλλη τεκµηριωµένη πληροφορία που έρχεται σε γνώση της Αρχής 

Πιστοποίησης. (καταγγελίες, δηµοσιεύσεις κλπ),  

- να διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις στις διαχειριστικές αρχές, τους 

ενδιάµεσους φορείς και στους δικαιούχους, 

(iii) διασφαλίζει για σκοπούς πιστοποίησης, ότι έχει λάβει επαρκείς πληροφορίες από τη 

διαχειριστική αρχή σχετικά µε τις διαδικασίες που εφαρµόστηκαν, τα διαθέσιµα στο 

ΟΠΣ και στο φάκελο πράξης στοιχεία και λογιστικές εγγραφές και τις επαληθεύσεις 

που πραγµατοποιήθηκαν όσον αφορά τις δαπάνες που περιλαµβάνονται στις 

δηλώσεις δαπανών,  

(iv) συνυπολογίζει για σκοπούς πιστοποίησης, τα αποτελέσµατα όλων των ελέγχων που 

διενεργήθηκαν υπό την ευθύνη της αρχής ελέγχου,  

(v) τηρεί σε ηλεκτρονική µορφή, λογιστικά µητρώα για τις δαπάνες που υποβάλλονται 

στην Επιτροπή,  

(vi) τηρεί µητρώο των ποσών που µπορούν να ανακτηθούν και των ποσών που 

αποσύρονται µετά από ακύρωση του συνόλου ή µέρους της συνεισφοράς για µια 

πράξη. Τα ανακτηθέντα ποσά επιστρέφονται στον γενικό προϋπολογισµό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από το κλείσιµο του ΕΠ, µε αφαίρεσή τους από την 

επόµενη κατάσταση δαπανών. 
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(vii) υποβάλλει στην Επιτροπή προσωρινές προβλέψεις για τις µελλοντικές αιτήσεις 

πληρωµών σύµφωνα µε το άρθρο 76, παρ.3 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. 

(viii) αποστέλλει στην Επιτροπή, έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους αρχής γενοµένης από το 

2008, δήλωση, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παρ. ΧΙ του Καν. (ΕΚ) 1828/06, 

στην οποία αναφέρονται, για κάθε άξονα προτεραιότητας των ΕΠ, τα εξής: 

• Τα ποσά τα οποία αποσύρθηκαν από δηλώσεις δαπανών που υποβλήθηκαν κατά 

το προηγούµενο έτος µετά την ακύρωση του συνόλου ή µέρους της δηµόσιας 

συνεισφοράς για µια πράξη, 

• Τα ανακτηθέντα ποσά που αφαιρέθηκαν από αυτές τις δηλώσεις δαπανών, 

• ∆ήλωση των ποσών που πρέπει να ανακτηθούν στις 31 ∆εκεµβρίου του 

προηγούµενου έτους, ταξινοµηµένων κατά το έτος έκδοσης των ενταλµάτων 

είσπραξης, 

(ix) αποστέλλει στην Επιτροπή την κατάσταση δαπανών που αναφέρεται στο άρθρο 88 

του Καν. (ΕΚ) 1083/06, µε βάση το υπόδειγµα του Παρ. XIV του Καν. (ΕΚ) 

1828/06, προκειµένου να προβεί στο µερικό κλείσιµο ενός ΕΠ, 

(x) συνεργάζεται µε τους αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες για τον καθορισµό των 

κανόνων λειτουργίας του ΟΠΣ ως προς την επεξεργασία των πληροφοριών τις 

οποίες χρησιµοποιεί κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της. 

Ως αρχή πιστοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 61 του Καν.1083/2006 

ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωµής του ΚΠΣ, των κοινοτικών πρωτοβουλιών και 

του Ταµείου Συνοχής του ΚΠΣ 2000-2006, η οποία υπάγεται στο Γενικό Γραµµατέα 

Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και 

µετονοµάζεται σε αρχή πιστοποίησης. 

 

4.1.6. ΑΡΧΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Η αρχή ελέγχου έχει την ευθύνη για την επαλήθευση της αποτελεσµατικής λειτουργίας 

του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό η αρχή ελέγχου 

αναλαµβάνει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 62 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. 

Ειδικότερα: 

(i) ∆ιασφαλίζει την εκτέλεση των ελέγχων για την επαλήθευση της ουσιαστικής 

λειτουργίας του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ,  

(ii) ∆ιασφαλίζει ότι οι έλεγχοι των πράξεων πραγµατοποιούνται σε κατάλληλο δείγµα 

για την επαλήθευση των δηλωνόµενων στην Επιτροπή δαπανών, για το σκοπό 

αυτό διαµορφώνει µεθοδολογία δειγµατοληψίας πράξεων σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1828/2006, 
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(iii) Υποβάλλει στην Επιτροπή, εντός εννέα µηνών από την έγκριση του ΕΠ, στρατηγική 

ελέγχου, η οποία καλύπτει τους φορείς που θα εκτελέσουν τους ελέγχους, τη 

µέθοδο ελέγχου που θα χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα 

ελέγχου, τη µέθοδο δειγµατοληψίας για τους ελέγχους των πράξεων, καθώς και 

ενδεικτικό προγραµµατισµό των ελέγχων προκειµένου να διασφαλίζεται ο έλεγχος 

των κυριότερων φορέων καθώς και η οµοιόµορφη κατανοµή των ελέγχων καθ’ όλη 

την περίοδο προγραµµατισµού. 

Στην περίπτωση που εφαρµόζεται κοινό σύστηµα σε περισσότερα του ενός 

επιχειρησιακά προγράµµατα, είναι δυνατόν να υποβάλλεται, ενιαία στρατηγική 

ελέγχου. 

(iv) Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου κάθε έτους από το 2008 έως το 2015 υποβάλλει στην 

Επιτροπή: 

• ετήσια έκθεση ελέγχου στην οποία παρατίθενται τα πορίσµατα των ελέγχων 

(συστηµάτων και πράξεων) που πραγµατοποιήθηκαν κατά το προηγούµενο 

δωδεκάµηνο που λήγει στις 30 Ιουνίου του συγκεκριµένου έτους σύµφωνα µε 

την στρατηγική ελέγχου του ΕΠ, και αναφέρονται οι τυχόν ελλείψεις που 

διαπιστώθηκαν στα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου του προγράµµατος.  Η 

πρώτη έκθεση, που θα υποβληθεί στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 το αργότερο, 

καλύπτει την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 µέχρι τις 30 Ιουνίου 2008. Οι 

πληροφορίες που αφορούν τους ελέγχους που διεξάγονται µετά την 1η Ιουλίου 

2015 περιλαµβάνονται στην τελική έκθεση ελέγχου η οποία υποστηρίζει τη 

δήλωση κλεισίµατος, 

• γνωµοδότηση, βάσει των ελέγχων που έχουν πραγµατοποιηθεί υπό την ευθύνη 

της και άλλων ελέγχων, ως προς το κατά πόσον το σύστηµα διαχείρισης και 

ελέγχου λειτουργεί ουσιαστικά ώστε να διασφαλίζει επαρκώς το γεγονός ότι οι 

καταστάσεις δαπανών που υποβάλλονται στην Επιτροπή είναι ορθές και, 

συνεπώς, ότι οι σχετικές συναλλαγές είναι νόµιµες και κανονικές, 

• δήλωση µερικού κλεισίµατος, ανάλογα µε την περίπτωση δυνάµει του άρθρου 

88, παρ.2, σηµείο(β) του Καν.1083/2006, η οποία αξιολογεί τη νοµιµότητα και 

κανονικότητα των σχετικών δαπανών.  

(v) Υποβάλλει στην Επιτροπή, το αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2017, δήλωση 

κλεισίµατος του προγράµµατος, στην οποία αξιολογείται η εγκυρότητα της αίτησης 

πληρωµής του τελικού υπολοίπου καθώς και η νοµιµότητα και κανονικότητα των 

σχετικών συναλλαγών που καλύπτονται από την τελική κατάσταση δαπανών η 

οποία υποστηρίζεται από τελική έκθεση ελέγχου,  

(vi) Μεριµνά για την ηλεκτρονική διαβίβαση στην Επιτροπή των παρατυπιών, οι οποίες 

αποτέλεσαν αντικείµενο διοικητικών και δικαστικών προσφυγών σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στα άρθρα 27 έως 36 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006. 
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Η αρχή ελέγχου διασφαλίζει ότι το έργο του ελέγχου ασκείται λαµβάνοντας υπόψη 

διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ελέγχου.  

Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της η αρχή ελέγχου διασφαλίζει τη διαφύλαξη 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και εµπιστευτικών πληροφοριών, για τα οποία 

λαµβάνουν γνώση αυτή ή/και τα όργανα ελέγχου που λειτουργούν υπό την ευθύνη της. 

Ως αρχή ελέγχου, κοινή για όλα τα ΕΠ του ΕΣΠΑ, ορίζεται η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού 

Ελέγχου (Ε∆ΕΛ), η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και 

Οικονοµικών στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών - Γενική Γραµµατεία 

∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους). Η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού 

Ελέγχου είναι επταµελής και είναι ανεξάρτητη από τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ, τους 

ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης  και την αρχή πιστοποίησης. 

 

4.1.6.1. Έλεγχοι υπό την ευθύνη της αρχής ελέγχου 

Για τις ανάγκες της εκτέλεσης των ελέγχων και τη λειτουργία της Επιτροπής 

∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, συνιστώνται στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών – 

Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής (ΓΛΚ) οι ∆ιευθύνσεις: 

(i) ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και 

έργων που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και το Ταµείο Συνοχής, αρµόδια για τον προγραµµατισµό και τη 

διενέργεια ελέγχων Προγραµµάτων και έργων που συγχρηµατοδοτούνται από το 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταµείο Συνοχής, 

(ii) ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Ελέγχων Προγραµµάτων και έργων που 

συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, από το Ευρωπαϊκό 

Ταµείο Αλιείας και επιχειρησιακών προγραµµάτων που εντάσσονται στο στόχο 

Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, αρµόδια για τον προγραµµατισµό και τη 

διενέργεια ελέγχων Προγραµµάτων και έργων που συγχρηµατοδοτούνται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας και επιχειρησιακών 

προγραµµάτων που εντάσσονται στο στόχο Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, 

(iii) ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Ελέγχων, αρµόδια για την ανάπτυξη 

µεθοδολογίας επιλογής δείγµατος, την διαχείριση της έκθεσης ελέγχου, την 

παροχή γνωµοδοτήσεων, την παρακολούθηση των προτεινόµενων διορθωτικών 

µέτρων, καθώς και για την αξιολόγηση των ελέγχων και τη δήλωση κλεισίµατος 

ΕΠ. 

Η αξιοπιστία των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου εκτιµάται µε βάση κριτήρια που 

καθορίζονται από την αρχή ελέγχου για τους ελέγχους των συστηµάτων. Περιλαµβάνει 

επίσης ποσοτική αξιολόγηση όλων των καίριων στοιχείων των συστηµάτων και καλύπτει 

τις βασικές αρχές και τους ενδιάµεσους φορείς που συµµετέχουν στη διαχείριση και τον 
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έλεγχο του επιχειρησιακού προγράµµατος. Στο φάκελο ελέγχου τηρείται αρχείο των 

αξιολογήσεων που διενεργήθηκαν.  

Οι έλεγχοι των πράξεων πραγµατοποιούνται επιτόπου, βάσει εγγράφων και αρχείων που 

τηρούνται από το δικαιούχο. Οι έλεγχοι επαληθεύουν ότι πληρούνται οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

(α) η πράξη ικανοποιεί τα κριτήρια επιλογής για το ΕΠ, υλοποιήθηκε σύµφωνα µε 

την απόφαση ένταξης και πληροί οποιονδήποτε ισχύοντα όρο ως προς τη 

λειτουργικότητα και τη χρήση της ή σχετικά µε τους επιδιωκόµενους στόχους· 

(β) οι δηλωθείσες στην Επιτροπή δαπάνες αντιστοιχούν στα λογιστικά έγγραφα και 

τα δικαιολογητικά που τηρούνται από το δικαιούχο· 

(γ) οι δηλωθείσες στην Επιτροπή δαπάνες συνάδουν προς τους κοινοτικούς και 

τους εθνικούς κανόνες 

(δ) η δηµόσια συνεισφορά έχει καταβληθεί στο δικαιούχο σύµφωνα µε το άρθρο 80 

του Κανονισµού. 

Οι έλεγχοι διενεργούνται βάσει ετήσιου προγραµµατισµού που εγκρίνεται από την 

Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου στο πλαίσιο της στρατηγικής ελέγχου, ύστερα από 

εισήγηση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Ελέγχων. Επίσης διενεργούνται 

έκτακτοι έλεγχοι εκτός προγραµµατισµού, όταν αυτό απαιτείται. 

Όταν τα προβλήµατα που διαπιστώνονται εντοπίζονται στη λειτουργία των συστηµάτων 

διαχείρισης και ελέγχου και ως εκ τούτου συνεπάγονται κίνδυνο για άλλες πράξεις στο 

πλαίσιο του ΕΠ, η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου εξασφαλίζει τη διενέργεια περαιτέρω 

εξέτασης, συµπεριλαµβανοµένων πρόσθετων ελέγχων όπου κρίνεται απαραίτητο, 

προκειµένου να προσδιοριστεί το µέγεθος αυτών των προβληµάτων.  

4.1.6.2. Όργανα ελέγχου 

Οι έλεγχοι διενεργούνται από ελεγκτικές οµάδες που συγκροτούνται από υπαλλήλους των 

τριών ∆ιευθύνσεων της παραγράφου 1.6.1 και υπαλλήλους των λοιπών υπηρεσιών της 

Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής. Οι ανωτέρω ελεγκτικές οµάδες δύναται να 

συνεπικουρούνται στο έργο τους από εµπειρογνώµονες. Οι εµπειρογνώµονες µπορεί να 

είναι δηµόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και ιδιώτες. Οι ιδιώτες εµπειρογνώµονες 

είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο εµπειρογνωµόνων.  

Στο µητρώο εµπειρογνωµόνων, που καταρτίζεται και τηρείται από την Γενική ∆ιεύθυνση 

∆ιοίκησης και Ελέγχου συγχρηµατοδοτούµενων από την ΕΕ προγραµµάτων, εγγράφονται 

µε απόφαση του προϊσταµένου αυτής, ύστερα από δηµόσια πρόσκληση και αξιολόγηση 

από την Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, πρόσωπα, τα οποία έχουν ειδικές γνώσεις και 

εµπειρία σχετική µε τους διενεργούµενους υπό την ευθύνη της ελέγχους. Με απόφαση του 

Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ορίζονται επιµέρους θέµατα για την κατάρτιση του 

µητρώου εµπειρογνωµόνων. 
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Με απόφαση της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου µετά από εισήγηση του αρµόδιου 

προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Ελέγχων, οι έλεγχοι δύναται να 

ανατίθενται σε ελεγκτικές εταιρείες.  

Στην περίπτωση που οι έλεγχοι διενεργούνται από φορείς διαφορετικούς από την αρχή 

ελέγχου, η αρχή ελέγχου διασφαλίζει ότι οι φορείς αυτοί διαθέτουν την αναγκαία 

λειτουργική ανεξαρτησία από τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ, τους ενδιάµεσους φορείς 

διαχείρισης και την αρχή πιστοποίησης. 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 71(2) του Καν. (ΕΚ) 1083/06 η κοινοποίηση του Συστήµατος 

∆ιαχείρισης και Ελέγχου του ΕΠ στην Επιτροπή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση στην 

οποία να αποτυπώνονται τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης του συστήµατος και 

διατύπωση γνώµης σχετικά µε τη συµµόρφωσή του συστήµατος µε τα προβλεπόµενα στα 

άρθρα 58-62 του ίδιου κανονισµού.  

Η έκθεση και η γνώµη σχετικά µε τα παραπάνω θα συνταχθούν είτε από την αρχή ελέγχου 

είτε από ιδιωτικό φορέα αποδεδειγµένης εµπειρίας, µετά από αξιολόγηση του συστήµατος 

διαχείρισης και ελέγχου του προγράµµατος, κατά την οποία θα έχουν ληφθεί υπόψη 

διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ελέγχου. Στην περίπτωση ιδιωτικού φορέα, αυτός θα επιλεγεί 

µετά από διαγωνισµό που θα γίνει µε βάση τις κείµενες διατάξεις. Αναθέτουσα αρχή θα 

είναι η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου. 

4.1.8. ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Φορέας υπεύθυνος  για την είσπραξη των πληρωµών από την Επιτροπή είναι η αρχή 

πιστοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ, η οποία προσδιορίστηκε στο υποκεφάλαιο 1.5 του 

παρόντος. Η Επιτροπή παραλαµβάνοντας τις αιτήσεις, βεβαιώσεις και πιστοποιήσεις από 

την αρχή πιστοποίησης, ανταποκρινόµενη βάσει των εσωτερικών της διαδικασιών, 

καταθέτει την αιτηθείσα συµµετοχή της στην Τράπεζα της Ελλάδος, στους ειδικούς 

λογαριασµούς που έχει ανοίξει για το σκοπό αυτό η αρχή πιστοποίησης. Η αρχή 

πιστοποίησης: 

(i) είναι αποδέκτης των εγκρίσεων πληρωµών των Ταµείων που πραγµατοποιούνται 

από την Επιτροπή. 

(ii) ενηµερώνει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τη διάθεση των πιστώσεων που 

εισπράχθηκαν ανά ΕΠ και Ταµείο,  

(iii) παρακολουθεί τη διαδικασία µεταφοράς των σχετικών πιστώσεων στους 

δικαιούχους και µεριµνά ώστε αυτή να πραγµατοποιείται το συντοµότερο δυνατό 

και χωρίς καµία κράτηση.  

4.1.9. ΦΟΡΕΑΣ/ΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/ΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ  
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Η εθνική και κοινοτική συµµετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στο ΕΠ αποτελούν 

δηµόσιες επενδύσεις και χρηµατοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό µέσω του 

Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε). Φορείς υπεύθυνοι για τη διενέργεια 

πληρωµών στους δικαιούχους (φορείς χρηµατοδότησης) είναι κατά περίπτωση τα 

Υπουργεία, οι Περιφέρειες και οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι οποίοι είναι αρµόδιοι για 

την υποβολή πρότασης κατάρτισης του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων.  

Η πληρωµή στους δικαιούχους γίνεται τµηµατικά µε αποφάσεις χρηµατοδότησης που 

εκδίδονται από τη ∆/νση ∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και 

Οικονοµικών και έγκριση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ύστερα από αίτηµα των 

φορέων χρηµατοδότησης. 

Η απόδοση στους δικαιούχους γίνεται σε κάθε περίπτωση χωρίς καµία µείωση ή κράτηση ή 

µεταγενέστερη ειδική επιβάρυνση που επιφέρει µείωση των ποσών αυτών. 

 

4.2. Παρακολούθηση  

4.2.1. ∆ΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (∆ΕΠ) 

Για την επίτευξη της πολιτικής για τη συνοχή και των στρατηγικών στόχων που 

περιγράφονται στο ΕΣΠΑ, έχει συσταθεί ∆ιυπουργική Επιτροπή κοινοτικών προγραµµάτων 

(Νόµος 3483/2006, άρθρο 20), έργο της οποίας είναι ο συντονισµός και η 

παρακολούθηση της εφαρµογής των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων µε στόχο τη 

διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των παρεµβάσεων και τη µεγιστοποίηση της 

απορροφητικότητας των κοινοτικών κονδυλίων. 

Η ∆ΕΠ αποτελεί στο πλαίσιο της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ένα ολιγοµελές 

σχήµα διοίκησης του ΕΣΠΑ και των προγραµµάτων, το οποίο εξασφαλίζει την απαραίτητη 

ευελιξία και επιτάχυνση της διαδικασίας λήψης πολιτικών αποφάσεων σε στρατηγικό, 

διαχειριστικό και επιχειρησιακό επίπεδο, σε συνέργεια µε τις πολιτικές του Εθνικού 

Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ). Η ∆ΕΠ εκφράζει γνώµη επί των εκθέσεων 

στρατηγικής παρακολούθησης του ΕΣΠΑ που υποβάλλονται στην Επιτροπή δυνάµει του 

Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και δίνει κατευθύνσεις στην ετήσια διάσκεψη των Προέδρων των 

επιτροπών παρακολούθησης ΕΠ. 

Στην Επιτροπή συµµετέχουν ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών ως πρόεδρος και οι 

υπουργοί Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος-

Χωροταξίας & ∆ηµοσίων Έργων, Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, ως µέλη. Ως 

εισηγητής συµµετέχει επιπλέον ο υφυπουργός Οικονοµίας & Οικονοµικών, αρµόδιος για 

θέµατα κοινοτικών προγραµµάτων. 

Τη διοικητική υποστήριξη της ∆ιυπουργικής Επιτροπής και την παρακολούθηση της 

υλοποίησης των αποφάσεών της αναλαµβάνει η Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και 

Ανάπτυξης του Υπ.Οι.Ο. µέσω της εθνικής αρχής συντονισµού. 
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4.2.2.  ΕΤΗΣΙΑ ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Ε∆ΙΠ) 

Η παρακολούθηση της εκπλήρωσης των στόχων των Ταµείων και των ΕΠ στο σύνολό τους 

γίνεται από την ετήσια διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ.  

Η διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης συγκροτείται εντός 3 µηνών 

από τη συγκρότηση των επιτροπών παρακολούθησης του συνόλου των ΕΠ. Της διάσκεψης 

των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ προεδρεύει ο υπουργός 

Οικονοµίας & Οικονοµικών. 

Η διάσκεψη θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό µετά από εισήγηση της εθνικής αρχής 

συντονισµού. Συνέρχεται ετησίως µετά από πρόσκληση του προέδρου της µε αντικείµενο 

την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των στρατηγικών στόχων του ΕΣΠΑ και της 

συµβολής κάθε ΕΠ στους στόχους αυτούς. 

Ως µέλη συµµετέχουν 

• Οι Πρόεδροι των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 

(συµπεριλαµβανοµένων όλων των Γενικών Γραµµατέων των Περιφερειών), του 

Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης και του ΕΠ Αλιεία 

• Εκπρόσωποι της εθνικής αρχής συντονισµού και της ΕΥΣΕΚΤ 

• Εκπρόσωπος της αρχής πιστοποίησης  

• Εκπρόσωπος της αρχής ελέγχου (µε ρόλο παρατηρητή) 

• Εκπρόσωποι των ειδικών υπηρεσιών συντονισµού δράσεων (π.χ. Υπουργείο 

Πολιτισµού, Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κλπ) 

• Εκπρόσωπος της Ένωσης Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος 

• Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων 

• Εκπρόσωποι των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων 

• Εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας 

• Εκπρόσωποι αντιπροσωπευτικών µη κυβερνητικών οργανώσεων (εκπρόσωπος της 

Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία, κλπ) 

• Αντιπροσωπεία της Επιτροπής µε ρόλο παρατηρητή.  

Στη ∆ιάσκεψη των προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ µπορούν να 

προσκληθούν µη µόνιµα µέλη π.χ. ειδικοί επιστήµονες ή εµπειρογνώµονες σε οικονοµικά, 

τεχνικά, κοινωνικά, επιστηµονικά και λοιπά θέµατα ανάλογα µε την ηµερήσια διάταξη της 

διάσκεψης. 

Η διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ:  



Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007 – 2013» 

 

240 

• Παρακολουθεί τα αποτελέσµατα της εφαρµογής των προγραµµάτων και τη 

συµβολή τους στους στρατηγικούς στόχους που περιλαµβάνονται στο ΕΣΠΑ και 

υποβάλλει σχετική έκθεση στη ∆ιυπουργική Επιτροπή Κοινοτικών Προγραµµάτων. 

• Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των εφαρµοζόµενων πολιτικών και 

διαµορφώνει προτάσεις για το συντονισµό τους και την ευρεία εφαρµογή τους.  

• Παρακολουθεί την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών για τη διασφάλιση του 

συντονισµού και της συµπληρωµατικότητας των δράσεων των ∆ιαρθρωτικών 

Ταµείων µε το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 

Ταµείο Αλιείας. 

Η Ε∆ΙΠ δεν υποκαθιστά τις Επιτροπές Παρακολούθησης των ΕΠ στην άσκηση των 

αρµοδιοτήτων τους. 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών είναι δυνατή η συγκρότηση 

επιτροπών συµβουλευτικού χαρακτήρα για το συντονισµό των παρεµβάσεων σε ειδικούς 

τοµείς, στις οποίες προεδρεύουν µέλη της ∆ιάσκεψης. 

Για την υποβοήθηση του έργου της Ε∆ΙΠ, η παρακολούθηση της εκπλήρωσης των στόχων 

του ΕΚΤ γίνεται από την ετήσια διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης 

των ΕΠ αρµοδιότητας ΕΚΤ και των ΕΠ τα οποία υλοποιούν δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω της 

χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%) (Ε∆ΙΠΕΚΤ). Η Ε∆ΙΠΕΚΤ συνέρχεται 

ετησίως πριν από την Ε∆ΙΠ και έχει συµβουλευτικό χαρακτήρα. 

Για την υποβοήθηση του έργου της Ε∆ΙΠ, συνιστάται τεχνική επιτροπή συµβουλευτικού 

χαρακτήρα στην οποία µετέχουν εκπρόσωποι των Υπουργείων που εµπλέκονται στο 

σχεδιασµό και υλοποίηση των ΕΠ του ΕΣΠΑ και εκπρόσωποι της Εθνικής Συνοµοσπονδίας 

Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣΑµεΑ). Η επιτροπή εισηγείται στην Ε∆ΙΠ προτάσεις αναφορικά µε 

την οριζόντια ενσωµάτωση και εφαρµογή των αρχών της προσβασιµότητας και µη 

διάκρισης των Ατόµων µε Αναπηρία στα ΕΠ του ΕΣΠΑ.  

Τη γραµµατειακή υποστήριξη της διάσκεψης αναλαµβάνει η εθνική αρχή συντονισµού, η 

οποία επιφορτίζεται µε την προετοιµασία της σχετικής τεκµηρίωσης για τη διεξαγωγή των 

συνεδριάσεων καθώς και της ηµερήσιας διάταξης και των πρακτικών που τηρούνται. 

 

4.2.3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 63 του Καν. (ΕΚ) 1083/06 για κάθε ΕΠ συστήνεται επιτροπή 

παρακολούθησης του ΕΠ µε αποστολή την παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας και 

της ποιότητας υλοποίησης του ΕΠ.  

Η επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ συστήνεται εντός 3 µηνών από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης από την Επιτροπή της απόφασης έγκρισης του ΕΠ. 
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Η σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης του ΕΠ ορίζεται µε τη σύµφωνη γνώµη της 

διαχειριστικής αρχής, λαµβάνοντας υπόψη την αρχή της εταιρικής σχέσης στη διαχείριση, 

παρακολούθηση και αξιολόγηση των παρεµβάσεων σε όλα τα στάδια υλοποίησης του 

προγράµµατος. 

Πρόεδρος της επιτροπής παρακολούθησης του ΕΠ είναι ο Γενικός ή Ειδικός Γραµµατέας, ο 

οποίος θα οριστεί µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & 

Αποκέντρωσης.  

Ως µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης συµµετέχουν: 

• Ο προϊστάµενος της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ 

• Εκπρόσωπος της εθνικής αρχής συντονισµού 

• Εκπρόσωπος της ΕΥΣΕΚΤ, εφόσον το ΕΠ συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ ή 

υλοποιεί δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω της χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 

15%) 

• Εκπρόσωπος της αρχής πιστοποίησης 

• Εκπρόσωπος της αρχής ελέγχου (µε ρόλο παρατηρητή)  

• Εκπρόσωποι των ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης του ΕΠ  

• Εκπρόσωποι Υπουργείων ή άλλων κρατικών αρχών 

• Εκπρόσωποι δηµόσιων αρχών και ειδικών υπηρεσιών συντονισµού που είναι 

αρµόδιες για θέµατα κρατικών ενισχύσεων, απασχόλησης, περιβάλλοντος, υγείας– 

κοινωνικής αλληλεγγύης, έρευνας και τεχνολογίας, δηµόσιας διοίκησης, πολιτισµού 

κλπ. 

• Εκπρόσωπος της Ένωσης Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος  

• Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων  

• Εκπρόσωποι των Οικονοµικών και Κοινωνικών Εταίρων. Ενδεικτικά: Σύνδεσµος 

Ελληνικών Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.), Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών, 

Βιοτεχνών, Εµπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού 

Εµπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), Ανώτατη 

∆ιοίκηση Ενώσεων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (Α.∆.Ε.∆.Υ.), Συνοµοσπονδία Ενώσεων 

Γεωργικών Συνεταιρισµών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.) κλπ. 

• Εκπρόσωπος της Επιτροπής ή και των ΕΤΕ ή ΕΤΕπ στην περίπτωση που οι 

τελευταίες συνεισφέρουν στο ΕΠ (µε συµβουλευτικό ρόλο). 

• Εκπρόσωποι της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας. 

• Εκπρόσωποι αντιπροσωπευτικών µη κυβερνητικών οργανώσεων (Εθνική 

Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία, περιβαλλοντικές οργανώσεις κλπ.). 

Στη σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης διασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η ισόρροπη 

συµµετοχή ανδρών και γυναικών. 
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Κατά τις συνεδριάσεις της επιτροπής παρακολούθησης µπορούν να προσκληθούν µη 

µόνιµα µέλη π.χ. ειδικοί επιστήµονες ή εµπειρογνώµονες σε οικονοµικά, τεχνικά, 

κοινωνικά, επιστηµονικά και λοιπά θέµατα ανάλογα µε την ηµερήσια διάταξη της 

συνεδρίασης.  

Την υποστήριξη των εργασιών της επιτροπής παρακολούθησης αναλαµβάνει η 

διαχειριστική αρχή του ΕΠ, η οποία επιφορτίζεται µε την προετοιµασία της σχετικής 

τεκµηρίωσης για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων καθώς και της ηµερήσιας διάταξης και 

των πρακτικών που τηρούνται. 

Η επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ λειτουργεί µε βάση εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας 

στο πλαίσιο της εθνικής έννοµης τάξης. Ο κανονισµός λειτουργίας καθορίζεται σε 

συνεργασία µε τη διαχειριστική αρχή του ΕΠ, ώστε να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των 

καθηκόντων της επιτροπής που απορρέουν από τον Κανονισµό (ΕΚ) 1083/2006. Στην 

πρώτη συνεδρίασή της η Επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της. 

Η επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ έχει τις αρµοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 65 

του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. Ειδικότερα : 

• εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια για την επιλογή των προς χρηµατοδότηση 

πράξεων εντός έξι µηνών από την έγκριση του ΕΠ και εγκρίνει τις τυχόν 

αναθεωρήσεις των κριτηρίων αυτών σύµφωνα µε τις ανάγκες του 

προγραµµατισµού, 

• επανεξετάζει σε περιοδική βάση την πρόοδο που σηµειώθηκε στην επίτευξη των 

ειδικών στόχων του ΕΠ µε βάση τα έγγραφα που υποβάλλει η διαχειριστική αρχή,  

• εξετάζει τα αποτελέσµατα της υλοποίησης, ιδίως δε την επίτευξη των στόχων που 

καθορίζονται για κάθε άξονα προτεραιότητας και τη συµβολή στους στόχους της 

στρατηγικής της Λισσαβόνας και παρέχει κατευθύνσεις στην οικεία διαχειριστική 

αρχή για την επίτευξή τους, καθώς και τις αξιολογήσεις που αναφέρονται στο 

άρθρο 48, παράγραφος 3, του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006 και στο  υποκεφάλαιο 

3, 

• εξετάζει και εγκρίνει τις ετήσιες και την τελική έκθεση υλοποίησης που 

αναφέρονται στο άρθρο 67 του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006,  

• ενηµερώνεται σχετικά µε την ετήσια έκθεση ελέγχου ή µε το τµήµα της έκθεσης 

που αφορά το οικείο ΕΠ, καθώς και για τυχόν σχετικά σχόλια τα οποία µπορεί να 

διατυπώσει η Επιτροπή µετά την εξέταση της εν λόγω έκθεσης ή του σχετικού 

τµήµατός της,  

• προτείνει στη διαχειριστική αρχή οποιαδήποτε αναθεώρηση ή εξέταση του ΕΠ η 

οποία ενδεχοµένως µπορεί να συµβάλει στην επίτευξη των στόχων του ή στη 

βελτίωση της διαχείρισής τους, συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατοοικονοµικής 

διαχείρισής του,  
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• εξετάζει και εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση για την τροποποίηση του περιεχοµένου 

της απόφασης της Επιτροπής σχετικά µε τη συνεισφορά των Ταµείων, 

• προτείνει στην ετήσια διάσκεψη των προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης 

τροποποιήσεις που επιφέρουν αλλαγή στη συνολική και την ετήσια συµµετοχή των 

Ταµείων. 

4.2.4. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 66 παρ.2 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, η παρακολούθηση του ΕΠ 

διενεργείται από τη διαχειριστική αρχή και την επιτροπή παρακολούθησης του 

προγράµµατος, κυρίως µε βάση τους δείκτες (χρηµατοοικονοµικούς και δείκτες εκροών 

και αποτελεσµάτων) που έχουν καθορισθεί για κάθε άξονα προτεραιότητας του ΕΠ 

σύµφωνα µε το άρθρο 37 παρ. 1, περ. (γ) του ίδιου κανονισµού. 

Οι δείκτες του ΕΠ έχουν αναπτυχθεί και µε βάση την προτεινόµενη από την Επιτροπή 

µεθοδολογία που αναπτύσσεται στο σχετικό έγγραφο εργασίας για την προγραµµατική 

περίοδο 2007-2013, «∆είκτες για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση: Οδηγός 

Εφαρµογής».  

Οι δείκτες που επιλέχθηκαν για την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων του ΕΠ 

ανταποκρίνονται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του ΕΠ, στους στόχους του καθώς και στις 

κοινωνικοοικονοµικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στο γεωγραφικό 

πεδίο εφαρµογής του. Η παρακολούθηση των δεικτών εκροών και αποτελεσµάτων 

πράξεων ψηφιακής σύγκλισης, θα γίνεται µε την υποστήριξη του  Παρατηρητηρίου για την 

Κοινωνία της Πληροφορίας. 

Τα δεδοµένα που απαιτούνται για τον υπολογισµό των τιµών των δεικτών κατά την 

υλοποίηση του προγράµµατος συλλέγονται σε επίπεδο έργου και συναθροίζονται σε 

επίπεδο άξονα προτεραιότητας και τέλος σε επίπεδο προγράµµατος.  

Στο πλαίσιο της τακτικής αξιολόγησης της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της 

υλοποίησης του ΕΠ, η διαχειριστική αρχή διαβιβάζει στην επιτροπή παρακολούθησης τα 

δεδοµένα που προκύπτουν από το σύστηµα παρακολούθησης και αφορούν κυρίως σε 

συγκεντρωτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε τους δείκτες κυρίως 

εκροών και αποτελεσµάτων. 

Για τη συλλογή αξιόπιστων χρηµατοοικονοµικών και στατιστικών δεδοµένων σχετικών µε 

την υλοποίηση του προγράµµατος θα χρησιµοποιηθεί το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό 

Σύστηµα στο οποίο θα τηρούνται πληροφορίες για όλες τις πράξεις που χρηµατοδοτούνται 

από το πρόγραµµα.  
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4.2.5. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης του ΕΠ η διαχειριστική αρχή συντάσσει ετήσια έκθεση 

υλοποίησης του προγράµµατος την οποία αποστέλλει στην Επιτροπή µετά την έγκρισή της 

από την επιτροπή παρακολούθησης (άρθρο 67 παρ. 1 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006). Η 

έκθεση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του ίδιου 

άρθρου και συντάσσεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 και τις 

οδηγίες της εθνικής αρχής συντονισµού.  

Στο παραπάνω πλαίσιο η διαχειριστική αρχή µεριµνά σε συνεργασία µε την εθνική αρχή 

συντονισµού και την ΕΥΣΕΚΤ, εφόσον το ΕΠ συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ ή υλοποιεί 

δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%), για τη συνεχή 

παρακολούθηση και βελτίωση των δεικτών που θα χρησιµοποιηθούν για την 

παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΕΠ. 

 

4.2.6 ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, κάθε χρόνο µετά την υποβολή της 

ετήσιας έκθεσης, η διαχειριστική αρχή του ΕΠ και η Επιτροπή εξετάζουν από κοινού την 

πρόοδο υλοποίησης του ΕΠ, τα κύρια αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν κατά το 

προηγούµενο έτος, τη χρηµατοοικονοµική υλοποίηση καθώς και οποιοδήποτε παράγοντα 

µπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της υλοποίησης προκειµένου να επιτευχθούν τα 

επιθυµητά αποτελέσµατα. Είναι δυνατόν επίσης να εξετάζονται θέµατα λειτουργίας του 

συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου που επισηµαίνονται στην τελευταία ετήσια έκθεση 

ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 62 παρ.1 περ. δ-i του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. 

Για οποιοδήποτε σχόλιο διατυπώσει η Επιτροπή µετά την ετήσια εξέταση του 

προγράµµατος, η διαχειριστική αρχή σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού 

ενηµερώνει την επιτροπή παρακολούθησης και την Επιτροπή για τα µέτρα που ελήφθησαν 

αναφορικά µε τα σχόλια αυτά.  

 

4.2.7 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Για τις πέντε περιφέρειες που εµπίπτουν στο άρθρο 8 του Κανονισµού 1083/06 

επιβάλλονται υποχρεωτικές πιστώσεις και διακριτή παρακολούθησή των πιστώσεων αυτών 

στα ΕΠ (πόροι που προέρχονται από το ΕΤΠΑ και ΕΚΤ). Οι Περιφέρειες αυτές χωρίζονται 

σε δύο κατηγορίες: στις Περιφέρειες στατιστικής σύγκλισης (Κεντρική Μακεδονία, ∆υτική 

Μακεδονία, Αττική) και στις Περιφέρειες σταδιακής εισόδου (Στερεά Ελλάδα, Νότιο 

Αιγαίο).  
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Οι συγχρηµατοδοτούµενες αναπτυξιακές παρεµβάσεις στις Περιφέρειες αυτές (εκτός του 

Ταµείου Συνοχής) θα υλοποιηθούν µέσω: 

• των αντίστοιχων περιφερειακών ΕΠ (συγχρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το 

ΕΤΠΑ) και  

• των τριών (3) τοµεακών ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ.  

Επισηµαίνεται ότι οι ανάγκες των οκτώ Περιφερειών αµιγούς Στόχου Σύγκλισης θα 

καλυφθούν από όλα τα τοµεακά ΕΠ όσο και από τα περιφερειακά ΕΠ µε απόλυτα διακριτές 

πιστώσεις. 

Η τήρηση των πιστώσεων για τις περιφέρειες µεταβατικής στήριξης διασφαλίζεται πλήρως 

σε προγραµµατικό επίπεδο µε την ύπαρξη διακριτών αξόνων προτεραιότητας για κάθε 

τύπο Περιφερειών, ως εξής:  

• Τα περιφερειακά ΕΠ έχουν διακριτούς Άξονες Προτεραιότητας για κάθε Περιφέρεια 

που περιλαµβάνουν.  

• Τα τρία (3) τοµεακά ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ και καλύπτουν και 

τους τρεις τύπους Περιφερειών (αµιγής στόχος 1, στατιστική σύγκλιση, σταδιακή 

είσοδος) έχουν διακριτούς θεµατικούς Άξονες Προτεραιότητας που 

επαναλαµβάνονται για κάθε έναν από τους τρεις τύπους Περιφερειών.  

Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται κατά την υλοποίηση, µε τη σύνθεση και 

παρακολούθηση των σχετικών πληροφοριών στο ΟΠΣ. 

 
 



Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007 – 2013» 

 

246 

4.3. Αξιολόγηση 

4.3.1. ΓΕΝΙΚΑ  

Για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των κοινοτικών και εθνικών πόρων που 

συνδράµουν την πολιτική για τη συνοχή, προβλέπεται η διεξαγωγή αξιολογήσεων πριν, 

κατά τη διάρκεια και µετά την υλοποίηση του ΕΠ (άρθρα 47-49 του Καν. (ΕΚ) 

1083/2006). Οι αξιολογήσεις αυτές, στρατηγικής ή επιχειρησιακής φύσης, λαµβάνουν 

υπόψη το στόχο της  βιώσιµης ανάπτυξης και τη σχετική κοινοτική νοµοθεσία όσον αφορά 

τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη στρατηγική περιβαλλοντική αξιολόγηση. 

Πραγµατοποιούνται µε ευθύνη του κράτους µέλους ή της Επιτροπής και διεξάγονται από 

εµπειρογνώµονες ή φορείς λειτουργικά ανεξάρτητους από την αρχή πιστοποίησης και την 

αρχή ελέγχου που έχουν οριστεί στο πλαίσιο του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του 

προγράµµατος. Τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων δηµοσιοποιούνται µε βάση τους 

εφαρµοστέους κανόνες για την πρόσβαση στα έγγραφα. 

4.3.2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 48 παρ.3 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 τα κράτη µέλη πραγµατοποιούν 

αξιολογήσεις που συνδέονται µε την παρακολούθηση ΕΠ, ιδίως όταν, κατά την εν λόγω 

παρακολούθηση διαπιστωθεί σηµαντική απόκλιση από τους στόχους που τέθηκαν αρχικά ή 

όταν υποβάλλονται προτάσεις για την αναθεώρηση των προγραµµάτων αυτών 

(αξιολογήσεις επιχειρησιακής φύσης). 

Επιπλέον σύµφωνα µε τον προαναφερόµενο Κανονισµό, τα κράτη µέλη µπορούν για τα ΕΠ 

του στόχου «Σύγκλιση» και σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, να συντάσσουν 

σχέδιο αξιολόγησης που περιλαµβάνει τις ενδεικτικές δραστηριότητες αξιολόγησης που 

σκοπεύει να πραγµατοποιήσει το κράτος µέλος κατά τις διάφορες φάσεις της υλοποίησης.  

Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα αξιοποιώντας και τις οδηγίες της Επιτροπής για την αξιολόγηση 

των ΕΠ και του ΕΣΠΑ κατά την διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου (Draft Working 

Paper No 5: Evaluation during the programming period: on going evaluation –An 

integrated management tool) διαµόρφωσε ενδεικτικό  σχέδιο αξιολογήσεων της περιόδου  

2007-2013, όπου αποτυπώνεται ο προγραµµατισµός των αξιολογήσεων σε στρατηγικό και 

επιχειρησιακό επίπεδο στο πλαίσιο των στόχων της «Σύγκλισης» και της «Περιφερειακής 

Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης».  

Οι αξιολογήσεις που συνδέονται µε την παρακολούθηση του ΕΠ πραγµατοποιούνται µε 

ευθύνη της διαχειριστικής αρχής και σύµφωνα µε τις γενικές αρχές που καθορίζονται από 

την εθνική αρχή συντονισµού για την αξιολόγηση όλων των ΕΠ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και 

σε συνεργασία µε την  ΕΥΣΕΚΤ, εφόσον το ΕΠ συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ ή υλοποιεί 

δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω της χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%). 



Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007 – 2013» 

 

247 

Εκτός από τις προτεινόµενες στο σχέδιο, αξιολογήσεις, είναι δυνατόν να  

πραγµατοποιηθούν, κατά τη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου και άλλες 

αξιολογήσεις, σε περιπτώσεις που θα κριθεί αυτό αναγκαίο, λόγω τροποποιήσεων των 

επιχειρησιακών προγραµµάτων ή του ΕΣΠΑ. Τροποποιήσεις του ΕΠ που θα απαιτήσουν 

πιθανά αξιολόγηση αφορούν τροποποιήσεις στη χρηµατοδοτική κατανοµή των 

διατιθέµενων πόρων µεταξύ των Αξόνων προτεραιότητας, τροποποιήσεις στους στόχους 

ή/και το περιεχόµενο των Αξόνων του ΕΠ, και τέλος τροποποιήσεις στις ∆ιατάξεις 

Εφαρµογής. Οι παραπάνω αξιολογήσεις δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν χρονικά 

στην παρούσα φάση σχεδιασµού.  

Για τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων αυτών η διαχειριστική αρχή ενηµερώνει την 

επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ, την Επιτροπή, την εθνική αρχή συντονισµού και την 

ΕΥΣΕΚΤ, εφόσον το ΕΠ συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ ή υλοποιεί δράσεις τύπου ΕΚΤ 

µέσω της χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%). 

Το ενδεικτικό σχέδιο των αξιολογήσεων µε τον προγραµµατισµό της περιόδου 2007-2013 

παρουσιάζεται στον πίνακα  που ακολουθεί. 

4.3.3. ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Σύµφωνα µε το άρθρο 49 παρ.3 του Καν. (ΕΚ) 1083/06, η εκ των υστέρων αξιολόγηση 

αποτελεί ευθύνη της Επιτροπής. Κατά την εκ των υστέρων αξιολόγηση εξετάζονται 

ζητήµατα όπως η έκταση χρήσης των πόρων, η αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα 

του προγραµµατισµού των Ταµείων και οι κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις από την 

εφαρµογή του προγράµµατος µε στόχο την εξαγωγή συµπερασµάτων για την πολιτική 

στους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής. Τέλος προσδιορίζονται οι 

παράγοντες που συνέβαλαν στην επιτυχία ή την αποτυχία της υλοποίησης των ΕΠ και 

εντοπίζονται οι ορθές πρακτικές. 

Η εκ των υστέρων αξιολόγηση είναι στρατηγικής φύσης, διεξάγεται από ανεξάρτητους 

αξιολογητές και ολοκληρώνεται το αργότερο µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2015. Η διαχειριστική 

αρχή και η εθνική αρχή συντονισµού συνεργάζονται µε την Επιτροπή για τη διενέργεια της 

αξιολόγησης παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 23: ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΕΡΙΟ∆Ο 2007 - 2013 
 

ΕΙ∆ΟΣ  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΧΡΟΝΟ- 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟ-
∆ΟΤΗΣΗ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

Τεκµηρίωση της 
συµβολής των ΕΠ 
στην εφαρµογή 
του εθνικού 
προγράµµατος 

µεταρρυθµίσεων 

 Απαίτηση άρθρου 
29  του Καν. 

1083/2006 για τη 
στρατηγική 

υποβολή εκθέσεων 
από τα κράτη µέλη 

Στα σηµεία α, β, γ και δ της παραγράφου 
2 του  άρθρου 29  του Καν. 1083/2006  

Συµβολή στην 
υποβολή των 
στρατηγικών 
εκθέσεων του 
άρθρου 29  του 
Καν. 1083/2006 

2ο  εξάµηνο 
2007          

2ο εξάµηνο 
2009          

2ο εξάµηνο 
2012 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Τεχνική 
Βοήθεια 

Γραφείο 
Πρωθυπουργού, 
Ειδική Τεχνική 
Επιτροπή για 

την Αξιολόγηση, 
Ε.Ε., αρχή 
συντονισµού, 
∆ιαβουλεύσεις 

µε αρχές 
διαχείρισης ΕΠ 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
(ΕΣΠΑ) 

Αξιολόγηση της 
πορείας 

εκτέλεσης του 
ΕΣΠΑ στο µέσο  

της 
προγραµµατικής 

περιόδου 

Επιβεβαίωση της 
επικαιρότητας της 
στρατηγικής και της 
επιτευξιµότητας των 
στόχων του ΕΣΠΑ 

Ποια είναι τα αποτελέσµατα από την 
υλοποίηση του ΕΣΠΑ  έως τώρα; Που 
εντοπίζονται οι µεγαλύτερες αποκλίσεις 
των πραγµατοποιήσεων σε σχέση µε τους 
προγραµµατικούς στόχους και ποιες είναι 
οι βασικές αιτίες; Για ποιους στόχους 
εκτιµάται χαµηλός βαθµός επίτευξης για 
το τέλος της προγραµµατικής περιόδου  
και ποιες είναι οι απαραίτητες 
διορθωτικές παρεµβάσεις προκειµένου να 
ανατραπεί η τάση αυτή; Πως αποτιµάται 
η ποιότητα της στοχοθεσίας στο ΕΣΠΑ; 
Με ποιους τρόπους µπορεί να υπάρξει 
βελτίωση του προγραµµατισµού και της 
στοχοθεσίας ; 

Λήψη απόφασης 
για πιθανή  

αναθεώρηση του 
ΕΣΠΑ και των ΕΠ 

του 

1ο εξάµηνο 
2011 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Τεχνική 
Βοήθεια 

Ειδική Τεχνική 
Επιτροπή για 

την Αξιολόγηση, 
Ε.Ε., αρχή 
συντονισµού, 
∆ιαβουλεύσεις 

µε αρχές 
διαχείρισης ΕΠ 
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Αξιολόγηση της 
πορείας 

εκτέλεσης του 
ΕΣΠΑ πριν τη 
λήξη  της 

προγραµµατικής 
περιόδου 

Επιβεβαίωση της 
επικαιρότητας της 
στρατηγικής και της 
επιτευξιµότητας των 
στόχων του ΕΣΠΑ 

  
Ποια είναι τα αποτελέσµατα από την 
υλοποίηση του ΕΣΠΑ  έως τώρα; Που 
εντοπίζονται οι µεγαλύτερες αποκλίσεις 
των πραγµατοποιήσεων σε σχέση µε τους 
προγραµµατικούς στόχους και ποιες είναι 
οι βασικές αιτίες; Για ποιους στόχους 
εκτιµάται χαµηλός βαθµός επίτευξης  και 
ποιες  είναι οι απαραίτητες διορθωτικές 
παρεµβάσεις προκειµένου να ανατραπεί η 
τάση αυτή; Πως αποτιµάται η ποιότητα 
της στοχοθεσίας στο ΕΣΠΑ; Υπάρχει 
δυνατότητα και αν ναι µε ποιους τρόπους 
µπορεί να υπάρξει βελτίωση του 
προγραµµατισµού και της στοχοθεσίας, 
ενόψει και της νέας προγραµµατικής 
περιόδου ; 
 
 

Λήψη απόφασης 
για πιθανή  

αναθεώρηση του 
ΕΣΠΑ και των ΕΠ 

του 

1ο εξάµηνο 
2013 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Τεχνική 
Βοήθεια 

Ειδική Τεχνική 
Επιτροπή για 

την Αξιολόγηση, 
Ε.Ε., αρχή 
συντονισµού, 
∆ιαβουλεύσεις 

µε αρχές 
διαχείρισης ΕΠ 

ΕΙ∆ΟΣ  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΧΡΟΝΟ- 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟ-
∆ΟΤΗΣΗ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : 
1. ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

2. ΕΠ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗ
ΤΑΣ 

3. ΕΠ  
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗ
ΤΑ & 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤ
ΗΤΑ  

4. ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗ 

5. ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

6. ΕΠ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗ 

7. ΕΠ .∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ  

Αξιολόγηση της 
πορείας 

εκτέλεσης του ΕΠ 
στο µέσο  της 
προγραµµατικής 

περιόδου 

Επιβεβαίωση της 
επικαιρότητας της 
στρατηγικής και της 
επιτευξιµότητας των 
στόχων του ΕΠ 

Ποια είναι τα αποτελέσµατα από την 
υλοποίηση του ΕΠ  έως τώρα; Που 

εντοπίζονται οι µεγαλύτερες αποκλίσεις 
των πραγµατοποιήσεων σε σχέση µε τους 
προγραµµατικούς στόχους και ποιες είναι 
οι βασικές αιτίες; Για ποιους στόχους 
εκτιµάται χαµηλός βαθµός επίτευξης για 
το τέλος της προγραµµατικής περιόδου  

και ποιες είναι οι απαραίτητες 
διορθωτικές παρεµβάσεις προκειµένου να 
ανατραπεί η τάση αυτή; Πως αποτιµάται 
η ποιότητα της στοχοθεσίας στο ΕΠ; Με 
ποιους τρόπους µπορεί να υπάρξει 

βελτίωση του προγραµµατισµού και της 
στοχοθεσίας ; 

Λήψη απόφασης 
για πιθανή  

αναθεώρηση του 
ΕΠ 

1ο εξάµηνο 
2011 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Τεχνική 
Βοήθεια 

Αρχή 
συντονισµού, 
Ε.Ε., αρχή  

διαχείρισης του 
κάθε ΕΠ 
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8. ΕΠ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-
ΘΡΑΚΗΣ  

9. ΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ -
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

10. ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ & 
ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 

11. ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -  
ΣΤΕΡΕΑΣ  
ΕΛΛΑ∆ΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 

12. ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Αξιολόγηση της 
πορείας 

εκτέλεσης του ΕΠ 
πριν την λήξη  

της 
προγραµµατικής 

περιόδου 

Επιβεβαίωση της 
επικαιρότητας της 
στρατηγικής και της 
επιτευξιµότητας των 
στόχων του ΕΠ 

Ποια είναι τα αποτελέσµατα από την 
υλοποίηση του ΕΠ έως τώρα; Που 

εντοπίζονται οι µεγαλύτερες αποκλίσεις 
των πραγµατοποιήσεων σε σχέση µε τους 
προγραµµατικούς στόχους και ποιες είναι 
οι βασικές αιτίες; Για ποιους στόχους 

εκτιµάται χαµηλός βαθµός επίτευξης  και 
ποιες  είναι οι απαραίτητες διορθωτικές 
παρεµβάσεις προκειµένου να ανατραπεί η 
τάση αυτή; Πως αποτιµάται η ποιότητα 
της στοχοθεσίας στο ΕΠ; Υπάρχει 

δυνατότητα και αν ναι µε ποιους τρόπους 
µπορεί να υπάρξει βελτίωση του 

προγραµµατισµού και της στοχοθεσίας, 
ενόψει και της νέας προγραµµατικής 

περιόδου ; 

Λήψη απόφασης 
για πιθανή  

αναθεώρηση του 
ΕΠ 

1ο εξάµηνο 
2013 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Τεχνική 
Βοήθεια 

Αρχή 
συντονισµού, 
Ε.Ε., αρχή  

διαχείρισης του 
κάθε ΕΠ 

 
Παρατήρηση : Στην περίπτωση σηµαντικών αλλαγών στην κοινωνικοοικονοµική κατάσταση της χώρας ή/και αν διαπιστωθεί απόκλιση από τους στόχους που τέθηκαν αρχικά, είναι δυνατόν να 

διενεργηθούν αξιολογήσεις του ΕΣΠΑ και των ΕΠ επιπλέον των αναφεροµένων στο χρονοδιάγραµµα   
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4.4. Πληροφόρηση και δηµοσιότητα 

Σύµφωνα µε το άρθρο 69 του κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006 «το κράτος µέλος και η 

διαχειριστική αρχή για το επιχειρησιακό πρόγραµµα παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά 

τις πράξεις και τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα και εξασφαλίζουν τη σχετική 

δηµοσιότητα. Η πληροφόρηση απευθύνεται στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

στους δικαιούχους µε στόχο την προβολή του ρόλου της Κοινότητας και τη διασφάλιση 

της διαφάνειας της συνδροµής των Ταµείων». Η εξειδίκευση της εφαρµογής των 

απαιτήσεων δηµοσιότητας και πληροφόρησης περιγράφεται στις διατάξεις (άρθρα 2 έως 

και 10) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006. 

Για την παροχή των πληροφοριών αυτών αναλαµβάνονται καθ’ όλη τη διάρκεια 

υλοποίησης του προγράµµατος µέτρα δηµοσιότητας και πληροφόρησης τα οποία 

αποτυπώνονται µε δοµηµένο τρόπο στο επικοινωνιακό σχέδιο του ΕΠ. Το επικοινωνιακό 

σχέδιο περιλαµβάνει τους στόχους και το στοχοθετούµενο κοινό, τη στρατηγική και το 

περιεχόµενο των µέτρων πληροφόρησης και δηµοσιότητας που θα αναληφθούν για κάθε 

οµάδα στόχο (δυνητικοί δικαιούχοι, δικαιούχοι, κοινό), τον ενδεικτικό προϋπολογισµό για 

την εφαρµογή του επικοινωνιακού σχεδίου, τα διοικητικά τµήµατα ή τους διοικητικούς 

φορείς που θα είναι αρµόδια για την εφαρµογή των µέτρων πληροφόρησης και 

δηµοσιότητας, ενδεικτικούς τρόπους αξιολόγησης των µέτρων δηµοσιότητας και 

πληροφόρησης αναφορικά µε την προβολή και τη γνώση του ΕΠ και το ρόλο της 

Κοινότητας. Αναλόγως µε τις ανάγκες του ΕΠ για πληροφόρηση και δηµοσιότητα δύναται 

να προβλεφθεί η ανάθεση σχετικών δράσεων σε εξωτερικούς εξειδικευµένους 

σύµβουλους. 

Κατά την έναρξη των ΕΠ η διαχειριστική αρχή επιλέγει να υλοποιήσει µια ενέργεια  

δηµοσιοποίησης  σύµφωνα µε τη φύση και τους στόχους του ΕΠ. Αναφέρονται ενδεικτικά: 

ηµερίδα, δηµοσιότητα στον τύπο. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΕΠ πραγµατοποιούνται 

ενέργειες πληροφόρησης και δηµοσιότητας εκ των οποίων µια σηµαντική ενέργεια ετησίως 

που θα επικοινωνεί τα επιτεύγµατα και τα έργα του ΕΠ. Ενδεικτικά αναφέρονται ηµερίδες, 

συνέδρια, σεµινάρια, δελτία τύπου, εκθέσεις, παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού 

ενηµερωτικού υλικού καθώς και προβολή στα ΜΜΕ. Τα ΕΠ διατηρούν ιστοσελίδες καθώς 

και άλλα µέσα πληροφόρησης έντυπα ή ηλεκτρονικά. 

Τα µέτρα δηµοσιότητας και πληροφόρησης θα κάνουν αναφορά στην προστιθέµενη αξία 

της κοινοτικής συνδροµής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

∆ύναται να εµπλακεί στα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας  ένας  τουλάχιστον 

πολλαπλασιαστής πληροφόρησης, αναλόγως µε το περιεχόµενο του ΕΠ ή τις Περιφέρειες 

που καλύπτει, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Άρθρο 5 παρ.3 του Καν. (ΕΚ) 1828/06. 

Το επικοινωνιακό σχέδιο, καθώς και οποιαδήποτε σηµαντική τροποποίησή του, εκπονείται 

από τη διαχειριστική αρχή του ΕΠ µε βάση τις κατευθύνσεις της εθνικής αρχής 

συντονισµού και σε συνεργασία µε την ΕΥΣΕΚΤ εφόσον το ΕΠ συγχρηµατοδοτείται από το 

ΕΚΤ ή υλοποιεί δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω της χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 
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15%) και υποβάλλεται προς εξέταση στην Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία που 

περιγράφεται στο άρθρο 3 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.  

Για την εξασφάλιση της οµοιογένειας, συνοχής και συνέργιας µεταξύ των µέτρων 

δηµοσιότητας και πληροφόρησης των ΕΠ που χρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία που 

συνδράµουν στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, η εθνική αρχή συντονισµού παρέχει 

ενιαίες αρχές προς τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ και µεριµνά για τη συνολική 

παρακολούθηση, εποπτεία και συντονισµό τους.  

Τα ποσά που προβλέπονται για την πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα περιλαµβάνονται 

στη χρηµατοδότηση του ΕΠ στo πλαίσιο της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρµογής (άρθρο 46 

παρ. 1 του κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006).  

Η διαχειριστική αρχή ορίζει τουλάχιστον ένα πρόσωπο επαφής υπεύθυνο για την 

πληροφόρηση και την δηµοσιότητα βάσει του άρθρου 10 του Καν. (ΕΚ) 1828/06 και 

ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή. 

 

 

4.5. Χρηµατοδοτικές ροές  

Η εθνική και κοινοτική συµµετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στα ΕΠ του ΕΣΠΑ 

αποτελούν δηµόσιες επενδύσεις και µπορούν να χρηµατοδοτούνται από τον Κρατικό 

Προϋπολογισµό µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε).  Οι πιστώσεις των 

Ταµείων εγγράφονται στο Τµήµα Εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού (Πρόγραµµα 

∆ηµοσίων Επενδύσεων). Στο τµήµα δαπανών του Π∆Ε εγγράφονται οι προβλέψεις 

µεταφοράς πιστώσεων προς τους φορείς χρηµατοδότησης του Π∆Ε. Οι πιστώσεις προς 

τους δικαιούχους αφορούν την προβλεπόµενη δηµόσια δαπάνη (κοινοτική και εθνική). 

Τυχόν ιδιωτική συµµετοχή παρακολουθείται µέσω του ΟΠΣ. 

Στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων τηρούνται τα απαιτούµενα στοιχεία προκειµένου 

να είναι δυνατή η πρόβλεψη απαιτήσεων χρηµατοδότησης για την υλοποίηση των ΕΠ του 

ΕΣΠΑ.  

Η διαδικασία για τη διενέργεια πληρωµών στους δικαιούχους είναι η ακόλουθη: 

 

1. Εγγραφή της δηµόσιας δαπάνης της πράξης (εθνική και κοινοτική συµµετοχή) στο 

Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων µετά την ένταξή της σε ΕΠ σε συλλογική 

απόφαση του φορέα χρηµατοδότησης 

2. Υποβολή αιτήµατος διάθεσης χρηµατοδότησης από το δικαιούχο ή ενδιάµεσο φορέα 
διαχείρισης στις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων προς τον φορέα 

χρηµατοδότησης 

3. Υποβολή αιτήµατος από τον φορέα χρηµατοδότησης προς το Υπουργείο Οικονοµίας 
και Οικονοµικών για τη διάθεση χρηµατοδότησης 
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4. Έκδοση απόφασης διάθεσης χρηµατοδότησης από το Υπ.Οι.Ο. µε βάση το αίτηµα 

και το διαθέσιµο όριο πληρωµών, και κοινοποίησή της στο Γενικό Λογιστήριο του 

Κράτους, στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο φορέα χρηµατοδότησης  

5. Εντολή κατανοµής των πιστώσεων στην πράξη από το φορέα χρηµατοδότησης 
προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και την Τράπεζα της Ελλάδος η οποία 

κοινοποιείται στο δικαιούχο ή ενδιάµεσο φορέα διαχείρισης 

Με την κατανοµή χρηµατοδότησης στην πράξη οι πιστώσεις είναι διαθέσιµες στο 

δικαιούχο, ο οποίος µπορεί να προχωρήσει σε χρεώσεις του λογαριασµού της πράξης 

εκδίδοντας επιταγές προς τους αναδόχους. Οι πληρωµές προς τους αναδόχους βαρύνουν 

άµεσα το λογαριασµό της πράξης. 

Στις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων οι πιστώσεις είναι διαθέσιµες στον ενδιάµεσο 

φορέα διαχείρισης ο οποίος µπορεί να προχωρήσει σε χρεώσεις του λογαριασµού της 

πράξης εκδίδοντας επιταγές προς τους δικαιούχους. Οι πληρωµές προς τους δικαιούχους 

βαρύνουν άµεσα το λογαριασµό της πράξης. 

 

Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι ή οι ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης είναι Νοµικά 

Πρόσωπα ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου  µετά την ολοκλήρωση των βηµάτων 1 έως 4 

εκδίδεται εντολή µεταφοράς των πιστώσεων από το φορέα χρηµατοδότησης στο 

λογαριασµό του Νοµικού Προσώπου προκειµένου να διενεργηθούν πληρωµές. Η 

µεταφορά των ποσών γίνεται υπό µορφή άµεσης επιχορήγησης ή αύξησης µετοχικού 

κεφαλαίου (περιπτώσεις Ανωνύµων Εταιρειών του δηµοσίου). 

Μετά την µεταφορά στο λογαριασµό του Νοµικού Προσώπου, ο δικαιούχος ή ενδιάµεσος 

φορέας διαχείρισης προβαίνει στις πληρωµές των αναδόχων ή δικαιούχων αντιστοίχως. 

Κατά την πληρωµή στους αναδόχους ή δικαιούχους κανένα ποσό δεν αφαιρείται, ούτε 

παρακρατείται, ούτε εισπράττεται οποιαδήποτε ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος 

ισοδύναµου αποτελέσµατος, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση των ποσών 

αυτών.  

Οι δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκαν οι δικαιούχοι καταχωρούνται στο ΟΠΣ µετά την 

επαλήθευσή τους από τη διαχειριστική αρχή και δικαιολογούνται από εξοφληµένα 

τιµολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας .  

Η αρχή πιστοποίησης συγκεντρώνει τις καταχωρηθείσες δαπάνες µέσω του ΟΠΣ 

προκειµένου να πιστοποιήσει τις δαπάνες και να συντάξει τη δήλωση δαπανών που 

προβλέπεται στο άρθρο 78.  

Τυχόν τόκοι που παράγονται από πιστώσεις για χρηµατοδότηση πράξεων στο πλαίσιο του 

ΕΠ, θεωρούνται εθνικοί πόροι και καλύπτουν εθνική δηµόσια δαπάνη. Οι φορείς που 

διαχειρίζονται τα ανωτέρω ποσά έχουν υποχρέωση να δηλώνουν ετησίως τους 

δηµιουργούµενους τόκους στη διαχειριστική αρχή του οικείου ΕΠ. Τα τραπεζικά ή 

πιστωτικά ιδρύµατα, µέσω των οποίων κινούνται τα ανωτέρω ποσά υποχρεούνται στην 
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παροχή στοιχείων κίνησης των σχετικών λογαριασµών στην αρχή πιστοποίησης, µετά από 

αίτηµά της. 

4.6. Ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδοµένων  

Για τους σκοπούς των άρθρων 66 και 76 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, η 

διαχειριστική αρχή του ΕΠ, θα ενηµερώνει το σύστηµα πληροφορικής το οποίο 

καθιερώνεται στην Ευρωπαϊκή Επτροπή (SFC 2007), για την ανταλλαγή στοιχείων που 

αφορούν το ΕΠ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 39, 40, 41 και 42 του του Καν. 

(ΕΚ) 1828/2006. 

Η διαχειριστική αρχή του ΕΠ διασφαλίζει, επίσης, την ύπαρξη συστήµατος καταχώρισης 

και αποθήκευσης, σε ηλεκτρονική µορφή, λογιστικών εγγραφών για κάθε πράξη στο 

πλαίσιο του ΕΠ καθώς και της συλλογής δεδοµένων υλοποίησης που απαιτούνται για τη 

χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους λογιστικούς 

ελέγχους και την αξιολόγηση, σύµφωνα µε το άρθρο 60 στοιχείο γ του κανονισµού (ΕΚ) 

αριθ. 1083/2006. Για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο της περιγραφής των Συστηµάτων 

∆ιαχείρισης και Ελέγχου, θα υποβληθεί στην Επιτροπή περιγραφή του εν λόγω 

συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένου του οργανογράµµατος ροής (κεντρικό ή κοινό 

σύστηµα δικτύου ή αποκεντρωµένο σύστηµα µε συνδέσεις µεταξύ των συστηµάτων), 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 71 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

1083/2006 και κατ’ αντιστοιχία στο άρθρο 21 και στο παράρτηµα ΧΙΙ παράγραφος 6 του 

του Καν. (ΕΚ) 1828/2006. 

Για τους ανωτέρω σκοπούς, θα προσαρµοστεί κατάλληλα το υφιστάµενο Ολοκληρωµένο 

Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, που έχει 

δηµιουργηθεί για τις απαιτήσεις του ΚΠΣ 2000-2006. 

Το ΟΠΣ θα καλύπτει, επίσης, τις απαιτήσεις συλλογής και καταχώρισης δεδοµένων που 

αφορούν στις αρµοδιότητες των αρχών ελέγχου και πιστοποίησης του προγράµµατος και 

θα υποστηρίζει τις εν λόγω Αρχές στις υποχρεώσεις ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδοµένων 

µε την Επιτροπή. Προς αυτή την κατεύθυνση θα καταβληθεί προσπάθεια να αναπτυχθεί 

σύστηµα συµβατό µε το ΟΠΣ για την εισαγωγή της χρήσης ηλεκτρονικών µέσων στις 

διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων. 

Το ΟΠΣ βρίσκεται ήδη σε λειτουργία για την κάλυψη των απαιτήσεων του ΚΠΣ 2000-2006 

και µε την ολοκλήρωση των απαραίτητων προσαρµογών, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, 

θα αποτελεί την έγκυρη βάση οικονοµικών και στατιστικών δεδοµένων, η οποία θα 

καλύπτει και τις ανάγκες ηλεκτρονικής ενηµέρωσης της Επιτροπής.  

Η διαχείριση και λειτουργία του ΟΠΣ καθώς και θέµατα οργάνωσης, λειτουργίας και 

ανάπτυξής του προσδιορίζονται στο νόµο και στις ειδικές κανονιστικές αποφάσεις που 

εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού.  

Για την αντιµετώπιση τεχνικών και διαχειριστικών θεµάτων σχετικά µε το ΟΠΣ, λειτουργεί 

πλήρης δικτυακή εφαρµογή Helpdesk. 
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4.7. ∆ιασφάλιση της εταιρικής σχέσης 

Στο άρθρο 11 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 διατυπώνεται η απαίτηση της επίτευξης των 

στόχων των Ταµείων στο πλαίσιο στενής συνεργασίας, εταιρική σχέση, τόσο µεταξύ της 

Επιτροπής και του κράτους µέλους, όσο και µεταξύ του κράτους µέλους και των 

ενδιαφερόµενων φορέων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο (κάθετη και 

οριζόντια διάσταση της εταιρικής σχέσης). Η διασφάλιση της εταιρικής σχέσης σε όλα τα 

επίπεδα υλοποίησης του ΕΠ, αντανακλάται από τα µέτρα που έχουν ληφθεί όπως: 

(i) Η εφαρµογή διαδικασιών ευρείας διαβούλευσης σε όλα τα επίπεδα σχεδιασµού µε 

στόχο τη διαµόρφωση πολύπλευρης προσέγγισης των εναλλακτικών επιλογών 

ανάπτυξης των περιφερειών της χώρας, µέσω γόνιµου και αποτελεσµατικού 

διαλόγου µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. 

(ii) Η εκπροσώπηση των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων, των 

αντιπροσωπευτικών µη κυβερνητικών οργανώσεων, των εκπροσώπων των ΟΤΑ ά 

και β΄ βαθµού στη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ, η οποία 

αποτελεί τον κύριο µηχανισµό για την διασφάλιση της ποιότητας και της 

αποτελεσµατικότητας του προγράµµατος, όπου αντιπροσωπεύονται όλοι οι σχετικοί 

µε τους στόχους και τις δράσεις του προγράµµατος φορείς. 

Η επιλογή των σχετικών εταίρων σε κάθε επίπεδο υλοποίησης του ΕΠ λαµβάνει υπόψη το 

βαθµό της συνεισφοράς των Ταµείων στην περιοχή που αντιπροσωπεύουν οι εταίροι, την 

εµπειρία και ικανότητα των εταίρων στους τοµείς που εστιάζει το ΕΠ και την ανάγκη 

προώθησης της ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών καθώς της βιώσιµης ανάπτυξης. 

Η µέριµνα για την αποτελεσµατική λειτουργία της αρχής της εταιρικής σχέσης, ώστε να 

προσφέρει την αναµενόµενη προστιθέµενη αξία, αποτελεί ευθύνη του κράτους µέλους και 

υλοποιείται µέσω της ακριβούς και επαρκούς διάκρισης των ρόλων και αρµοδιοτήτων των 

διαφόρων εταίρων στο κατάλληλο κάθε φορά επίπεδο. 
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4.8.  Προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων και διασφάλιση της αρχής της µη 
διάκρισης 

Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 τα Κ-Μ και η Επιτροπή διασφαλίζουν 

την προαγωγή της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και την ενσωµάτωση της 

διάστασης του φύλου κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων υλοποίησης των δράσεων 

των Ταµείων. Επίσης λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να αποτρέψουν κάθε 

διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής της θρησκείας ή των 

πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισµού 

κατά τα διάφορα στάδια υλοποίησης των δράσεων των Ταµείων και ειδικότερα της 

πρόσβασης σε αυτά. Ειδικότερα, η δυνατότητα πρόσβασης για τα άτοµα µε αναπηρίες 

αποτελεί ένα από τα κριτήρια που πρέπει να τηρούνται κατά τον καθορισµό πράξεων που 

συγχρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία και που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τις 

διάφορες φάσεις υλοποίησης.  

Τα µέτρα που προβλέπονται για την προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων και την 

αποτροπή διακρίσεων στα διάφορα στάδια υλοποίησης του ΕΠ περιλαµβάνουν: 

(i) Την ισόρροπη κατά το δυνατόν συµµετοχή ανδρών και γυναικών στην επιτροπή 

παρακολούθησης του ΕΠ και την εκπροσώπηση σε αυτή κρατικών αρχών που είναι 

αρµόδιες για θέµατα ισότητας καθώς και κοινωνικών οργανώσεων ειδικών 

πληθυσµιακών οµάδων (Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία, ∆ίκτυο ROM 

κλπ)   

(ii) Τη λήψη κατάλληλων µέτρων για τη δηµοσιοποίηση του προγράµµατος και των 

ειδικότερων δράσεων που περιλαµβάνονται σε αυτό, ώστε να διασφαλίζεται η κατά 

το δυνατό ευρύτερη δυνατότητα πρόσβασης στην κοινοτική συγχρηµατοδότηση. 

Στα µέτρα αυτά συµπεριλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, η αποστολή των 

προκηρύξεων σε όλα τα µέλη της επιτροπής παρακολούθησης του ΕΠ αλλά και σε 

όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς, οι οποίοι µπορούν να εξασφαλίσουν ευρεία 

διάδοση τόσο των ευκαιριών χρηµατοδότησης όσο και των ειδικών όρων και 

προϋποθέσεων για τη λήψη της. 

(iii) Την παρακολούθηση και τη σχετική ενηµέρωση της επιτροπής παρακολούθησης 

του ΕΠ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µέσω της ετήσιας έκθεσης, όσον αφορά τα 

µέτρα που έχουν ληφθεί σε σχέση µε την παροχή ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο του 

ΕΠ, την αποτελεσµατικότητα τους και τις διορθωτικές παρεµβάσεις που απαιτούνται 

ώστε να διασφαλίζεται η αρχή της µη διάκρισης. 

(iv) Τη χρήση εξειδικευµένων κριτηρίων προσβασιµότητας ατόµων µε αναπηρίες κατά 

την διαδικασία επιλογής πράξεων για συγχρηµατοδότηση. 
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4.9. Ρήτρα ευελιξίας 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 34 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, τα ΕΠ λαµβάνουν χρηµατοδότηση 

µόνο από ένα Ταµείο, µε εξαίρεση ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το 

Ταµείο Συνοχής. Ωστόσο µπορούν, µε την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που 

προβλέπονται στους ειδικούς κανονισµούς των Ταµείων, να χρηµατοδοτούν, κατά 

συµπληρωµατικό τρόπο και εντός του ορίου του 10% της κοινοτικής χρηµατοδότησης του 

κάθε άξονα προτεραιότητας (ρήτρα ευελιξίας), δράσεις που εµπίπτουν στο πεδίο 

συνδροµής του άλλου Ταµείου, εφόσον οι δράσεις αυτές απαιτούνται για την 

ικανοποιητική υλοποίηση της πράξης και συνδέονται άµεσα µε αυτή. 

Για την υλοποίηση των ΕΠ προβλέπεται η αξιοποίηση κατά τη διάρκεια της 

προγραµµατικής περιόδου της ρήτρας ευελιξίας. Η χρηµατοδότηση κατά συµπληρωµατικό 

τρόπο του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ µπορεί να φτάσει µέχρι και 10% της κοινοτικής 

χρηµατοδότησης ανά άξονα προτεραιότητας κατά µέγιστο (ή µέχρι 15% για τον άξονα 

προτεραιότητας Κοινωνική Ενσωµάτωση του ΕΚΤ για όλες τις Περιφέρειες και τον άξονα 

προτεραιότητας Αειφόρος Αστική Ανάπτυξη του ΕΤΠΑ που αφορά στις Περιφέρειες 

σταδιακής εισόδου).  

Στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη περιγραφεί στα ΕΠ οι κατηγορίες παρεµβάσεων τις οποίες οι 

αρµόδιες αρχές θα υλοποιήσουν µέσω της χρήσης της ανωτέρω ρήτρας. Ενδεικτικά 

αναφέρονται: 

• ∆ράσεις για τον εµπλουτισµό, την αναβάθµιση των δεξιοτήτων και την αύξηση της 

κινητικότητας του ανθρώπινου δυναµικού που εµπίπτουν στην στρατηγική  του 

υπουργείου Ανάπτυξης και περιλαµβάνονται στο ΕΠ «Επιχειρηµατικότητα-

Ανταγωνιστικότητα» για τις 8 περιφέρειες αµιγούς Στόχου Σύγκλισης και στα ΠΕΠ για 

τις 5 περιφέρειες µεταβατικής στήριξης (π.χ. θεµατικά δίκτυα Ε&Α, δηµιουργία 

περιφερειακών πόλων καινοτοµίας, δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας, 

βελτίωση της εποπτείας της αγοράς και στήριξη του καταναλωτή, ενίσχυση των δοµών 

στήριξης της επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας). 

• Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο µέσω των ΠΕΠ (προγράµµατα τύπου 

«Βοήθεια στο σπίτι»), που εντάσσονται στη στρατηγική των αξόνων προτεραιότητας 

«Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής» για την ενίσχυση της ποιότητας ζωής των 

κατοίκων των περιφερειών και την ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής. 

• Παρεµβάσεις που περιλαµβάνονται σε όλους τους άξονες προτεραιότητας του ΕΠ 

«Εκπαίδευση και δια βίου µάθηση» για την προµήθεια εξοπλισµού µε στόχο τη χρήση 

νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία (π.χ. εξοπλισµός εργαστηρίων 

φυσικών επιστηµών ιδιαίτερα για ΑµεΑ, εξοπλισµός εργαστηρίων για επαγγελµατικά 

λύκεια και σχολές, εξοπλισµός για τις δοµές εκπαίδευσης ενηλίκων, εξοπλισµός για την 

τριτοβάθµια εκπαίδευση). 
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• Παρεµβάσεις που περιλαµβάνονται στους άξονες προτεραιότητας 1 και 2 του ΕΠ 

«Ψηφιακή Σύγκλιση» (π.χ. εκπαίδευση στη χρήση πληροφοριακών συστηµάτων όπως 

TΑΧIS). 

• Παρεµβάσεις που περιλαµβάνονται στους άξονες προτεραιότητας 1, 2 και 3 του ΕΠ 

«∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού, δικτύωσης, 

διαµόρφωσης χώρων, προµήθειας έτοιµου λογισµικού κλπ. 

Επισηµαίνεται ότι όµοιες ή οµοειδείς κατηγορίες παρεµβάσεων θα υλοποιούνται κάτω από 

ένα και το αυτό θεσµικό πλαίσιο, ανεξάρτητα από την πηγή χρηµατοδότησής τους 

(επιχειρησιακό πρόγραµµα ή ∆ιαρθρωτικό Ταµείο). 

Κατά τη διαδικασία αναθεώρησης των ΕΠ θα εξετάζεται από τα αρµόδια όργανα το 

ενδεχόµενο και η αναγκαιότητα αξιοποίησης της ρήτρας ευελιξίας και σε πρόσθετες 

κατηγορίες παρεµβάσεων (όπως π.χ. ολοκληρωµένες παρεµβάσεις σε τοπικό ή κλαδικό 

επίπεδο, ολοκληρωµένες παρεµβάσεις µε στόχευση σε συγκεκριµένες πληθυσµιακές 

οµάδες, ολοκληρωµένες παρεµβάσεις αστικής ανάπτυξης).  

Η χρησιµοποίηση της ρήτρας ευελιξίας παρακολουθείται από τη διαχειριστική αρχή µέσω 

του ΟΠΣ στο επίπεδο του άξονα προτεραιότητας, ώστε να διασφαλίζεται ότι το ποσοστό 

συµπληρωµατικής χρηµατοδότησης από το αντίστοιχο Ταµείο δεν υπερβαίνει το 

καθορισµένο ποσοστό-κατώφλι του 10% (ή 15%).   

Η διαχειριστική αρχή ενηµερώνει την Επιτροπή, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης, σχετικά 

µε τη χρησιµοποίηση της ρήτρας ευελιξίας παρέχοντας πληροφορίες σε επίπεδο άξονα 

προτεραιότητας που να επιτρέπουν την επαλήθευση των προϋποθέσεων χρησιµοποίησης 

της ρήτρας ευελιξίας καθώς και της µη υπέρβασης του ανώτατου επιτρεπτού ορίου 

συνδροµής του αντίστοιχου Ταµείου. 

 

4.10.  Ειδικά θέµατα65 

Η αρχή της εταιρικής σχέσης εφαρµόσθηκε πλήρως  από το Υπουργείο Απασχόλησης & 

Κοινωνικής Προστασίας στις διαδικασίες κατάρτισης του τοµεακού ΕΠ «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου ∆υναµικού», µε την  κινητοποίηση του συνόλου των τοµέων πολιτικής και 

των κοινωνικών εταίρων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς και βασιζόµενη 

στην αρχή της διαφάνειας. Η συµµετοχή των εταίρων στη διαδικασία προέκυψε µε βάση 

την αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση και των κοινωνικών οµάδων σε εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο, την πλήρη κάλυψη του εύρους των πολιτικών και ειδικών 

οριζόντιων θεµάτων που αναπτύσσονται στο ΕΠ.  

Ήδη σήµερα οι κοινωνικοί εταίροι συµµετέχουν µε αποφασιστικό ρόλο: 

                                                 
65  Η συγκεκριµένη ενότητα αφορά µόνο στο Στόχο Σύγκλιση στο πλαίσιο του ΕΠ 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού». 
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• στην Επιτελική Επιτροπή του Εθνικού Συστήµατος Σύνδεσης της Επαγγελµατικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ). 

• στις διαδικασίες  εκπόνησης  και ανάπτυξης των επαγγελµατικών περιγραµµάτων.  

• στο Εθνικό Συµβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΣΥΚΠ). 

Στο πλαίσιο της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013, το Υπουργείο Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Προστασίας προτίθεται να προχωρήσει σε διάλογο µε τους κοινωνικούς 

εταίρους για την εκπόνηση ολοκληρωµένου επιχειρησιακού σχεδιασµού µε στόχο την 

ενίσχυση του ρόλου τους, προκειµένου να αποκτήσει η εµπλοκή  τους µόνιµο και βιώσιµο 

χαρακτήρα.    

Το Υπουργείο Απασχόλησης, µέσω «προγραµµατικής συµφωνίας», προτίθεται να διαθέσει 

έως το 2% των πόρων του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», για συγκεκριµένες 

ενέργειες στήριξης παρεµβάσεων και ευαισθητοποίησης των ωφελουµένων, για την 

υλοποίηση κοινών δράσεων, καθώς και την ενδυνάµωση των επιχειρησιακών 

δυνατοτήτων των κοινωνικών εταίρων, ειδικότερα όσον αφορά την προσαρµοστικότητα 

των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων. 

4.11. Μέσα χρηµατοοικονοµικής τεχνικής 

Στο πλαίσιο του ΕΠ δύναται να χρηµατοδοτηθούν πράξεις που αφορούν στην ίδρυση, 

οργάνωση και λειτουργία  ταµείων ή ταµείων χαρτοφυλακίου όπως ορίζονται στο άρθρο 

44 του Κανονισµού. Τα ταµεία ιδρύονται µε Προεδρικό ∆ιάταγµα, το οποίο εκδίδεται µετά 

από πρόταση των Υπουργών  Οικονοµίας και Οικονοµικών και του εκάστοτε αρµόδιου 

Υπουργού.  

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του εκάστοτε αρµόδιου 

Υπουργού προσδιορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη 

συνεισφορά από ΕΠ σε ταµεία της προηγουµένης παραγράφου.  

4.12. Έργα Γέφυρες 

Ως έργα-γέφυρες χαρακτηρίζονται έργα των οποίων µέρος του φυσικού αντικειµένου 

συγχρηµατοδοτείται από ΕΠ της περιόδου 2000-2006 και µέρος από ΕΠ της 

προγραµµατικής περιόδου 2007-2013. 

Τα έργα αυτά µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από ΕΠ της περιόδου 2007-2013 εφόσον 

πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

− η αρµόδια αρχή κατανέµει τις πράξεις σε δύο χωριστά, σαφώς διακριτά στάδια ή 

τµήµατα για κάθε ΕΠ της αντίστοιχης περιόδου µε αντίστοιχο διακριτό οικονοµικό και 

φυσικό αντικείµενο,  

− πληρούνται οι όροι επιλεξιµότητας του ΕΠ της περιόδου 2007-2013 από το οποίο 

πρόκειται να συγχρηµατοδοτηθεί ως έργο-γέφυρα, 

− πληρούνται οι όροι επιλεξιµότητας του ΕΠ της περιόδου 2000-2006, υπό το οποίο είχε 

αρχικά συγχρηµατοδοτηθεί. Στην περίπτωση που, βάσει εκθέσεων ελέγχου ή άλλων 
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µέσων, προκύπτει ότι η δαπάνη ενός έργου δεν είναι επιλέξιµη για συγχρηµατοδότηση 

κατά την περίοδο 2000-2006, η δαπάνη αυτή δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή για 

συγχρηµατοδότηση ούτε κατά την περίοδο 2007-2013,   

− αιτιολογείται επαρκώς η µη ολοκλήρωση του έργου κατά την περίοδο 2000-2006,  

− για το τµήµα του έργου που θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ θα ισχύσουν τα ποσοστά 

συγχρηµατοδότησης του σχετικού ΕΠ του ΕΣΠΑ  2007 – 2013 ανά περίπτωση, 

− στις περιπτώσεις µεγάλων έργων γεφυρών, για τα οποία το συνολικό κόστος 

επένδυσης και από τις δύο προγραµµατικές περιόδους είναι άνω των είκοσι πέντε εκατ. 

(25.000.000) ευρώ στην περίπτωση του περιβάλλοντος και άνω των πενήντα εκατ. 

(50.000.000) ευρώ σε άλλους τοµείς, σύµφωνα µε το άρθρο 39 του Καν. (ΕΚ) 

1083/06, στις πληροφορίες που υποβάλλονται στην Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 

40 του ίδιου Κανονισµού, συµπεριλαµβάνονται τα στοιχεία διακριτότητας φυσικού και 

οικονοµικού αντικειµένου µεταξύ των δύο προγραµµατικών περιόδων. 

Σε κάθε ΕΠ του ΕΣΠΑ προσδιορίζονται τα µεγάλα έργα γέφυρες (κατά την έννοια του 

άρθρου 39 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006) που πρόκειται να χρηµατοδοτηθούν από αυτό.  

Στις τελικές εκθέσεις εκτέλεσης των ΕΠ της περιόδου 2000-2006 θα δοθούν αναλυτικά 

στοιχεία σε ότι αφορά στα έργα-γέφυρες που δεν αποτελούν µεγάλα έργα κατά την έννοια 

του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. Έργα που κατά τη λήξη της προγραµµατικής περιόδου 2000-

2006 προσδιοριστούν ως ηµιτελή ή µη-λειτουργικά και τα οποία σύµφωνα µε τους 

στόχους και τις προτεραιότητες των ΕΠ 2007-2013 δεν είναι επιλέξιµα, το κράτος µέλος 

υποχρεούται να τα ολοκληρώσει και να τα καταστήσει λειτουργικά µε εθνικούς πόρους. 

Η χρηµατοδότηση των έργων γεφυρών δεν αναιρεί τις υποχρεώσεις της χώρας για την 

περίοδο 2007-2013, ως προς την τήρηση των  περιφερειακών κατανοµών και των στόχων 

της Λισσαβόνας. 

4.13. Λοιπά θέµατα 

4.13.1.  ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΙΣΕΣ 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Οι οδηγίες και οι κατευθύνσεις σχετικά µε τους ισχύοντες κανόνες στους ανωτέρω τοµείς 

θα προσδιοριστούν κατά την περιγραφή του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 21 του Καν.1828/2006 της Επιτροπής. Στο πλαίσιο 

αυτό θα εκδοθούν και οδηγίες για την τήρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις 

συµπεριλαµβανοµένων οδηγιών για τη σώρευση των ενισχύσεων και της αποφυγής διπλής 

χρηµατοδότησης. 

Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει την τήρηση του κοινοτικού θεσµικού πλαισίου σε ότι 

αφορά τον ανταγωνισµό και τις δηµόσιες συµβάσεις, τις κρατικές ενισχύσεις, το 

περιβάλλον, τις µεταφορές και την ενέργεια, την διασφάλιση της υγείας του πληθυσµού 

και την κοινωνική φροντίδα, τις ίσες ευκαιρίες. Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι 
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εφαρµόζονται οι κανόνες κρατικών ενισχύσεων που ισχύουν κατά την έγκριση της 

απόφασης χορήγησης της ενίσχυσης.  

Προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες παρατυπιών στη διαδικασία ανάθεσης 

και υλοποίησης των δηµοσίων συµβάσεων, οι ελληνικές αρχές θα προχωρήσουν στην 

κωδικοποίηση και απλοποίηση του νοµικού πλαισίου για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων.  

 

Η ∆ιαχειριστική Αρχή, οι Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης και οι ∆ικαιούχοι του Ε.Π. 

διασφαλίζουν ότι όλες οι δηµόσιες συµβάσεις ή συµβάσεις παραχώρησης, που θα 

συγχρηµατοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, θα είναι σύµφωνες µε τους 

κανόνες των Οδηγιών, 2004/18/ΕΚ 2004/17/ΕΚ του Κανονισµού (ΕΚ) No 1564/2005 ή τις 

αρχές της Συνθήκης,  όπου εφαρµόζονται. 

4.13.2. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΠ  

Στην προγραµµατική περίοδο 2007-2013 ενισχύεται η διοικητική αποτελεσµατικότητα των 

φορέων υλοποίησης (δικαιούχων) συγχρηµατοδοτούµενων έργων, µε τη θέσπιση κανόνων 

επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειάς τους, πριν από την ανάληψη της ευθύνης 

εκτέλεσης έργων. Προβλέπεται ειδική διαδικασία µε την οποία καθορίζονται οι απαιτήσεις 

ή το πρότυπο διαχείρισης έργων, οι διαδικασίες και οι αρµόδιοι φορείς για την επιβεβαίωση 

της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων, λαµβάνοντας µέριµνα του µεγέθους και των 

ιδιαιτεροτήτων των έργων που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ, καθώς και των 

δικαιούχων που θα τα υλοποιήσουν.  

Μέχρι την έναρξη εφαρµογής της ανωτέρω διαδικασίας, η οποία προβλέπεται να γίνει την 

1.1.2009, και για ειδικές κατηγορίες πράξεων και ιδίως για τα συνεχιζόµενα από το ΚΠΣ 

2000-2006 έργα, η διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων επιβεβαιώνεται σύµφωνα µε 

οδηγίες της εθνικής αρχής συντονισµού και µε τα όσα προβλέπονται στην επιστολή µε αρ. 

πρωτ. ΕΥΣΣΑΑΠ1469/04.05.2007 του Υπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών.  

Σε περίπτωση δικαιούχων για τους οποίους δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική τους 

επάρκεια, η αρµοδιότητα υλοποίησης δύναται να µεταβιβαστεί µε προγραµµατική 

συµφωνία των δύο µερών στην αρχή στην οποία υπάγονται ή από την οποία εποπτεύονται 

ή σε συναφή δηµόσια υπηρεσία ή ανώνυµη εταιρεία του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, η 

οποία ικανοποιεί τα κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων. Στην περίπτωση που 

στον φορέα που αναλαµβάνει υλοποίηση έργου σύµφωνα µε τα προηγούµενα, 

προκαλούνται πρόσθετες δαπάνες για τις υπηρεσίες διοίκησης που παρέχει, αυτές 

περιλαµβάνονται στον προϋπολογισµό του έργου και καλύπτονται απολογιστικά είτε από 

το ίδιο το έργο είτε από την τεχνική βοήθεια του ΕΠ στο οποίο εντάσσεται. Μετά την 

παραλαβή προς χρήση, το έργο παραδίδεται στον δικαιούχο µαζί µε πλήρη τεχνική και 

οικονοµική τεκµηρίωση.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 23. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤ ΑΝΑ ΘΕΜΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ 2 ΣΥΝΟΛΟ 

13 
Υπηρεσίες και εφαρµογές για τον πολίτη 
(ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 
ηλεκτρονική µάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, κ.λ.π). 

24.723.781 
 

776.219 
 

25.500.000 
 

14 
Υπηρεσίες και εφαρµογές για τις ΜΜΕ 
(ηλεκτρονικό εµπόριο, εκπαίδευση και κατάρτιση, 
δικτύωση, κ.λ.π). 

24.723.781 
 

776.219 
 
 

25.500.000 
 

70 

Ειδικές δράσεις για την αύξηση της συµµετοχής 
των µεταναστών στην απασχόληση και, συνεπώς, 
για την ενίσχυση της κοινωνικής τους 
ενσωµάτωσης. 

8.241.260 
 

258.740 
 
 

8.500.000 
 

71 

Τρόποι για την ενσωµάτωση και την επανένταξη 
στην αγορά εργασίας µειονεκτούντων ατόµων, 
καταπολέµηση των διακρίσεων κατά την πρόσβαση 
και την πρόοδο στην αγορά εργασίας και 
προαγωγή της αποδοχής της ποικιλίας στο χώρο 
εργασίας. 

8.241.260 
 

258.740 
 

8.500.000 
 

63 
Σχεδιασµός και προώθηση καινοτόµων και 
περισσότερο παραγωγικών τρόπων οργάνωσης της 
εργασίας. 

123.640.389 
 
 

5.228.702 
 

128.869.091 
 

69 

Μέτρα για την βελτίωση της προσβασιµότητας 
στην εργασία και την ενδυνάµωση της βιώσιµης 
εργασιακής συµµετοχής και εξέλιξης της γυναίκας, 
ώστε να µειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην αγορά 
εργασίας, και να εναρµονισθεί η εργασιακή µε την 
ιδιωτική ζωή, όπως οι διευκολύνσεις παροχής 
υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και φροντίδας 
εξαρτηµένων προσώπων. 

50.114.936 
 
 

1.689.500 
 
 

51.804.436 
 

72 

Σχεδιασµός, εισαγωγή και εφαρµογή 
µεταρρυθµίσεων στα συστήµατα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης προκειµένου να αυξηθεί η 
απασχολησιµότητα, να βελτιωθεί η συνάφεια της 
υποχρεωτικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης/ 
κατάρτισης προς την αγορά εργασίας, και να 
προσαρµοστούν οι δεξιότητες του εκπαιδευµένου 
προσωπικού σε µία καινοτόµο αντίληψη και σε µια 
οικονοµία βασισµένη στην κοινωνία της γνώσης. 

55.026.054 
 

1.069.130 
 

56.095.184 
 

73 

Μέτρα για την αύξηση της δια βίου συµµετοχής 
στην εκπαίδευση και την κατάρτιση συµπεριλαµβά-
νοντας δράσεις για µείωση της προώρης εγκατά-
λειψης από το σχολείο, του διαχωρισµού στα γνω-
στικά αντικείµενα µε διακρίσεις φύλου, και για 
διεύρυνση της πρόσβασης στα αντικείµενα και 
στην ποιότητα της υποχρεωτικής/επαγγελµατικής 
και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

114.284.881 
 

2.220.500 
 

116.505.381 
 

81 

Μηχανισµοί για την βελτίωση των καλών πρακτι-
κών και του προγραµµατικού σχεδιασµού, παρακο-
λούθηση και αξιολόγηση σε εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο, δηµιουργία ετοιµότητας στην 
εφαρµογή πολιτικών και προγραµµάτων. 

61.046.370 
 

2.479.538 
 

63.525.908 
 

85 
Προετοιµασία, εφαρµογή παρακολούθηση και 
επιθεώρηση. 

16.647.345 
 

522.655 
 

17.170.000 
 

86 
Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και 
επικοινωνία. 

2.937.767 
 

92.233 
 

3.030.000 
 

  ΣΥΝΟΛΟ 
489.627.824 

 
15.372.176 

 
505.000.000 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 23Α. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤ 
ΑΝΑ ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ Σύνολο 

1 Μη επιστρεπτέα ενίσχυση 505.000.000 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 23Β. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤ 
ΑΝΑ Ε∆ΑΦΙΚΟ ΤΥΠΟ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ Ε∆ΑΦΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ Σύνολο 

0 ΄Ανευ αντικειµένου 505.000.000 

 



Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007 – 2013» 

 

265 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 24Α - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 1 

ΕΚΤ Ταµείο Συνοχής Σύνολο 
  (1) (2) (3)=(1)+(2) 

2007 
Περιφέρειες  χωρίς µεταβατική στήριξη  37.429.351   37.429.351 
Περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη 35.205.045   35.205.045 
Σύνολο 72.634.396 0 72.634.396 
2008 
Περιφέρειες  χωρίς µεταβατική στήριξη 38.177.938   38.177.938 
Περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη 33.665.347   33.665.347 
Σύνολο 71.843.285 0 71.843.285 
2009  
Περιφέρειες  χωρίς µεταβατική στήριξη 38.941.497   38.941.497 
Περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη 32.049.978   32.049.978 
Σύνολο 70.991.475 0 70.991.475 
2010 
Περιφέρειες  χωρίς µεταβατική στήριξη 39.720.326   39.720.326 
Περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη 30.356.529   30.356.529 
Σύνολο 70.076.855 0 70.076.855 
2011 
Περιφέρειες  χωρίς µεταβατική στήριξη 40.514.733   40.514.733 
Περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη 28.582.525   28.582.525 
Σύνολο 69.097.258 0 69.097.258 
2012 
Περιφέρειες  χωρίς µεταβατική στήριξη 41.325.031   41.325.031 
Περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη 26.725.412   26.725.412 
Σύνολο 68.050.443 0 68.050.443 
2013 
Περιφέρειες  χωρίς µεταβατική στήριξη 42.151.528   42.151.528 
Περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη 24.782.584   24.782.584 
Σύνολο 66.934.112 0 66.934.112 
2007 – 2013 
Περιφέρειες  χωρίς µεταβατική στήριξη 278.260.404   278.260.404 
Περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη 211.367.420   211.367.420 
Σύνολο 489.627.824 0 489.627.824 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 24Β - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2 

ΕΚΤ 
Ταµείο 
Συνοχής 

Σύνολο 
  

(1) (2) (3)=(1)+(2) 
2007  
Περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη 

5.272.094   5.272.094 

2008 
Περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη 

4.133.699   4.133.699 

2009 
Περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη 

2.947.660   2.947.660 

2010 
Περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη 

1.712.525   1.712.525 

2011 
Περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη 

426.806   426.806 

2012 
Περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη 

435.343   435.343 

2013 
Περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη 

444.049   444.049 

2007 - 2013       Περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη 15.372.176   15.372.176 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 25. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ Ε.Π. ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
 

 
 

 

* Άλλοι εθνικοί πόροι, προβλεπόµενα έσοδα, µη επιλέξιµες δαπάνες κλπ. 

** Ιδιωτική συµµετοχή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ 
∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

 

• Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης 

Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης 

• Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας 

• Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

• Γενική Γραµµατεία Ισότητας 

• Σώµα Επιθεωρητών – Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών 

• Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης 

Υπουργείο Ανάπτυξης 

• Γενική Γραµµατεία Εµπορίου 

• Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας 

• Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & ∆ηµοσίων Έργων 

• Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 

• Γενική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων 

• Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων  

• Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

• Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

• Συνήγορος του Πολίτη 

• Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 

• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

• Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας 

• Περιφέρεια Ηπείρου 

• Περιφέρεια Θεσσαλίας 

• Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

• Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος 

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 

• Περιφέρεια Αττικής 

• Περιφέρεια Πελοποννήσου 

• Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

• Περιφέρεια Κρήτης 
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• Α∆Ε∆Υ 

• Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή 

• Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος 

• Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος 

• Κεντρική Ένωση ∆ήµων και κοινοτήτων Ελλάδος 

• Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης  

• Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος 

• Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών 

• Πανελλαδικός Σύνδεσµος Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων 

• Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης 

• Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος 

• Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας  

• Σύνδεσµος Εταιρειών Συµβούλων Management Ελλάδας)  

• Εθνική Σχολή ∆ικαστών 

• Σχολή Επιµόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονοµικών 

• ∆ιπλωµατική Ακαδηµία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.1 ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (1996-2005) 

 

Πηγή: World Bank, 2005, Governance indicators, www.worldbank.org  

 
α) Η θέση της Ελλάδας µεταξύ των 25 χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

των τριών υποψήφιων προς ένταξη χωρών σε 5 κριτήρια καλής 
διακυβέρνησης (2005) 

 

. 
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Αποτελεσµατικότητα διακυβέρνησης (Government effectiveness) 
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Ποιότητα ρυθµίσεων (Regulatory quality) 
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Εφαρµογή της νοµιµότητας (Rule of law) 
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Έλεγχος της διαφθοράς (Control of corruption) 
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β) Η διαχρονική εξέλιξη της θέσης της Ελλάδας σε 5 κριτήρια καλής 
διακυβέρνησης, 1996-2005 
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Ποιότητα ρυθµίσεων (Regulatory quality) 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.2: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
(2000, 2004) 

Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, 2005, ∆ελτία 
Στατιστικών Στοιχείων Προσωπικού του ∆ηµόσιου Τοµέα, Απογραφές 31/12/2000, 
31/12/2004. 

 
 

Πίνακας 1. Μεταβολές Αριθµού ∆ηµόσιων Υπαλλήλων 

 
∆ηµόσιες 
υπηρεσίες 

ΝΠ∆∆ 
Οργανισµοί 
αυτοδιοίκησης 

Τακτικό& 
Έκτακτο 
Προσωπικό 
ΚΝΠΙ∆ 

Σύνολο 

2004 91.240 117.499 70.381 83.817 362.937 

2000 103.538 113.770 51.647 132.205 401.160 

Μεταβολή 2004-2000 -11,87% 3,27% 36,27% -36,6% -9,52 % 
 
 

Πίνακας 2. Προσωπικό ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης κατά Επίπεδο Εκπαίδευσης 

Κατηγορίες ∆ηµόσιας  
∆ιοίκησης 

ΠΕ ΤΕ ∆Ε ΥΕ Σύνολο 
Ποσοστό ΠΕ  
& ΤΕ επί του 
συνόλου 

2004 

∆ηµόσιες υπηρεσίες 28.293 7.504 46.816 8.627 91.240 39% 

ΝΠ∆∆ 13.268 27.806 55.593 20.832 117.499 35% 

Οργανισµοί αυτοδιοίκησης 12.756 5.482 34.569 17.574 70.381 26% 

ΚΝΠΙ∆ 11.588 6.176 49.792 16.261 83.817 21% 

Σύνολο 65.905 46.968 186.770 63.294 362.937  

Σύνολο % 18% 13% 51% 17% 100% 31% 

2000 

∆ηµόσιες Υπηρεσίες 30.235 8.359 52.515 12.429 103.538 37% 

ΝΠ∆∆ 11.021 24.609 52.867 25.273 113.770 31% 

Οργανισµοί αυτοδιοίκησης 6.206 2.755 27.357 15.329 51.647 17% 

ΚΝΠΙ∆ 16.030 12.025 71.323 32.827 132.205 21% 

Σύνολο 63.492 47.748 204.062 85.858 401.160  

Ποσοστό 16% 12% 51% 21% 100% 28% 
 
 

Πίνακας 3. Ηλικιακή Κατανοµή Προσωπικού ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

Ηλικίες 
  

-34 35-44 45-54 55+ 

2004 11% 25% 42% 22% 

2000 11% 33% 42% 14% 
 
 
Πίνακας 4. Συµµετοχή των Γυναικών σε ανώτερες θέσεις ∆ιοίκησης (Προϊστάµενοι Γενικών 

∆ιευθύνσεων και ∆ιευθύνσεων) 

∆ηµόσιες Υπηρεσίες Ν.Π.∆.∆. ΟΤΑ Σύνολο 
Προϊστάµενοι Προϊστάµενοι Προϊστάµενοι Προϊστάµενοι 

 Σύνο-
λο ΠΕ 
& ΤΕ 

Γενικές 
∆ιευθύ-
νσεις 

∆ιευθύ-
νσεις 

Σύνο-
λο ΠΕ 
& ΤΕ 

Γενικές 
∆ιευθύ-
νσεις 

∆ιευ-
θύ-
νσεις 

Σύνολο 
ΠΕ & 
ΤΕ 

Γενικές 
∆ιευθύ-
νσεις 

∆ιευ-
θύνσεις 

Σύνο-
λο ΠΕ 
& ΤΕ 

Γενικές 
∆ιευθύ-
νσεις 

∆ιευ-
θύνσεις 

Άνδρες 12.169 35 455 4.472 33 243 6.465 15 333 23.106 83 1.031 
Γυναίκες 12.540 24 264 7.126 14 248 5.808 4 194 25.474 42 706 
Σύνολο 24.709 59 719 11.598 47 491 12.273 19 527 48.580 125 1.737 
Συµµετοχή 
γυναικών 

51% 41% 37% 61% 30% 51% 47% 21% 37% 52% 34% 41% 
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Πίνακας 5. Άτοµα µε αναπηρία στη ∆ηµόσια  ∆ιοίκηση ανά επίπεδο εκπαίδευσης  

Κατηγορίες ∆ηµόσιας  
∆ιοίκησης 

ΠΕ ΤΕ ∆Ε ΥΕ 
Άνευ 

κατηγορι-
οποίησης* 

Σύνολο  

Υπουργεία / Γεν. Γραµµατείες 151 35 271 56 9 522 

Ανεξάρτητες Αρχές - 1 2 - 2 5 

Αυτοτελείς υπηρεσίες 2 - 4 - - 6 

ΝΠ∆∆ 49 139 478 370 57 1.093 

Ασφαλιστικά Ταµεία 32 15 72 17 30 166 

Λοιπά ΝΠ∆∆ 3 1 49 5 0 58 

Άλλες ∆ηµόσιες Υπηρεσίες 6 0 10 2 4 22 

∆ικαστήρια - - - 1 44 45 

Γ.Γ.Περιφερειών 7 6 31 17 0 61 

ΟΤΑ 1ου βαθµού 10 5 69 45 30 159 

ΟΤΑ 2ου βαθµού 4 7 57 18 6 92 

ΝΠ∆∆ ΟΤΑ - - - - 3 3 

Σύνολα 264 209 1.043 531 185 2.232 
 
* ∆εν δόθηκαν στοιχεία ανά επίπεδο εκπαίδευσης για 185 υπαλλήλους  (βλ. η υπ’αρ. 
∆ΙΑ∆Π/Π.ΑµεΑ/Φ.3/6/7986/13.4.2006 Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ∆∆Α και το υπ’ρ. ∆ΙΑ∆Π/Π.ΑµεΑ/Φ.3/ 
7/19534/5.11.2006 έγγραφο του ΥΠΕΣ∆∆Α) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ Ε.Π. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-13 
 
 
Οι «συστηµικές» δράσεις για όλες τις περιφέρειες της χώρας χωροθετούνται  µε pro rata 

µέθοδο βασισµένη στον αριθµό των διοικητικών περιφερειών της χώρας. Οι δράσεις που 

έχουν σχέση µε κατάρτιση θα χωροθετηθούν µε βάση το ποσοστό των δηµοσίων 

υπαλλήλων ανά περιφέρεια.  

Οι δράσεις τεχνικής υποστήριξης χωροθετούνται µε βάση τον προϋπολογισµό που 

κατανέµεται ανά περιφέρεια στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου. 

 

Αξονας Προτεραιότητας ΙΑ, ΙΒ, ΙΓ 

  

- Ε.Σ. 1.1: Ενδυνάµωση των µηχανισµών σχεδιασµού, εφαρµογής και ελέγχου 

των δηµόσιων πολιτικών.   

Θα χρησιµοποιηθεί η pro rata µέθοδος βασισµένη στον αριθµό των διοικητικών 

περιφερειών της χώρας (βλ.Πίνακα 1). 

 

- Ε.Σ. 1.2: Προώθηση των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας. 

Θα χρησιµοποιηθεί η pro rata µέθοδος βασισµένη στον αριθµό των διοικητικών 

περιφερειών της χώρας (βλ.Πίνακα 1). 

 

- Ε.Σ. 1.3: Βελτίωση της ποιότητας των νοµοθετικών και κανονιστικών 

ρυθµίσεων. 

Θα χρησιµοποιηθεί η pro rata µέθοδος βασισµένη στον αριθµό των διοικητικών 

περιφερειών της χώρας (βλ.Πίνακα 1). 

 

- Ε.Σ. 1.4: Βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των συναλλασσόµενων µε 

τις δηµόσιες υπηρεσίες πολιτών και επιχειρήσεων. 

 

Θα χρησιµοποιηθεί η pro rata µέθοδος βασισµένη στον αριθµό των διοικητικών 

περιφερειών της χώρας (βλ.Πίνακα 1). 

  

‘Αξονας Προτεραιότητας ΙΙΑ, ΙΙΒ, ΙΙΓ 

 



Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007 – 2013» 

 

280 

-  Ε.Σ. 2.1: Ενίσχυση της πολιτικής ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων µέσω 

διαρθρωτικών και θεσµικών αλλαγών. 

Θα χρησιµοποιηθεί η pro rata µέθοδος βασισµένη στον αριθµό των διοικητικών 

περιφερειών της χώρας (βλ.Πίνακα 1). 

 

- Ε.Σ. 2.2: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος 

εκπαίδευσης και κατάρτισης για την υποστήριξη θεσµικών και διαρθρωτικών 

αλλαγών στη δηµόσια διοίκηση. 

Θα χρησιµοποιηθεί ως µέθοδος το ποσοστό των δηµοσίων υπαλλήλων ανά περιφέρεια (βλ. 

Πίνακας 2) 

 

‘Αξονας Προτεραιότητας ΙIΙΑ, ΙIΙΒ, ΙIΙΓ 

-  Ε.Σ. 3.1: Η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών 

ισότητας, και των µηχανισµών και δοµών εφαρµογής, παρακολούθησης και 

αξιολόγησης για θέµατα ισότητας των φύλων. 

Θα χρησιµοποιηθεί η pro rata µέθοδος βασισµένη στον αριθµό των διοικητικών 

περιφερειών της χώρας (βλ.Πίνακα 1). 

- Ε.Σ. 3.2: Η ενίσχυση της θέσης των γυναικών στο δηµόσιο και κοινωνικό τοµέα. 

Θα χρησιµοποιηθεί η pro rata µέθοδος βασισµένη στον αριθµό των διοικητικών 

περιφερειών της χώρας (βλ.Πίνακα 1). 

 

 ‘Αξονας Προτεραιότητας ΙVΑ, ΙVΒ, ΙVΓ 

- Ε.Σ. 4.1: ∆ηµιουργία µηχανισµών υποστήριξης της διοικητικής αλλαγής. 

Θα χρησιµοποιηθεί ως µέθοδος ο προϋπολογισµός που κατανέµεται ανά περιφέρεια στο 

πλαίσιο της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου (βλ. Πίνακα 3) 

-  Ε.Σ. 4.2: ∆ράσεις τεχνικής υποστήριξης του προγράµµατος. 

Θα χρησιµοποιηθεί ως µέθοδος ο προϋπολογισµός που κατανέµεται ανά περιφέρεια στο 

πλαίσιο της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου (βλ. Πίνακα 3) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

 
 
 
 
 

 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Γ.Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ  ΠΟΣΟΣΤΑ 

1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 1 7,69% 

2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 1 7,69% 

3 ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 1 7,69% 

4 ΗΠΕΙΡΟΣ 1 7,69% 

5 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 1 7,69% 

6 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 1 7,69% 

7 ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 1 7,69% 

8 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 1 7,69% 

9 ΑΤΤΙΚΗ 1 7,69% 

10 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 1 7,69% 

11 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 1 7,69% 

12 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 1 7,69% 

13 ΚΡΗΤΗ 1 7,69% 

  ΣΥΝΟΛΟ 13 100% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆Υ/ΝΠ∆∆ ΟΤΑ ΟΤΑ/ΝΠ∆∆ ΟΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΝΠΙ∆ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΑ  

1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 9.055 3.870 660 4.530 710 14.295 3,81% 

2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 26.830 10.996 1.874 12.870 4.013 43.713 11,66% 

3 ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 3.601 2.097 357 2.454 72 6.127 1,63% 

4 ΗΠΕΙΡΟΣ 7.501 2.761 471 3.232 164 10.897 2,91% 

5 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 11.564 4.848 826 5.674 1.130 18.368 4,90% 

6 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 3.121 1.559 266 1.825 12 4.958 1,32% 

7 ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 11.324 3.969 677 4.646 928 16.898 4,51% 

8 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 6.658 3.511 598 4.109 1.677 12.444 3,32% 

9 ΑΤΤΙΚΗ 101.288 24.500 4.176 28.676 73.891 203.855 54,39% 

10 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 8.211 3.973 677 4.650 616 13.477 3,60% 

11 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 3.220 1.446 246 1.692 4 4.916 1,31% 

12 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 4.496 2.922 498 3.420   7.916 2,11% 

13 ΚΡΗΤΗ 11.870 3.929 670 4.599 496 16.965 4,53% 

   ΣΥΝΟΛΟ 208.739 70.381 11.996 82.377 83.713 374.829 100,00% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΕΤΑΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 

1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 10,22% 

2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 15,16% 

3 ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 3,18% 

4 ΗΠΕΙΡΟΣ 5,43% 

5 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 10,84% 

6 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2,93% 

7 ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 12,55% 

8 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 3,09% 

9 ΑΤΤΙΚΗ 20,85% 

10 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 6,24% 

11 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2,08% 

12 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 0,87% 

13 ΚΡΗΤΗ 6,55% 

  ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 



Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007 – 2013» 

 

284 

 


