
Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» 
 

 
 
Γενικά Χρηµατοδοτικά δεδοµένα. 

Ο Συνολικός Συγχρηµατοδοτούµενος Προϋπολογισµός από την Ε.Ε. ανέρχεται σε 
631.000.000 € (ΕΥΡΩ), εκ των οποίων 505.000.000 € (ΕΥΡΩ) Κοινοτική Συµµετοχή και 
126.000.000 € (ΕΥΡΩ) Εθνική Συµµετοχή. Επιπλέον του ποσού αυτού εκτιµάται ότι θα 
διατεθούν Εθνικοί Πόροι ύψους 44.000.000 € (ΕΥΡΩ) για την κάλυψη δαπανών των 
έργων που δεν συγχρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε. όπως προβλεπόµενα έσοδα κλπ. Το 
σύνολο των ανωτέρω ποσών υπολογίζεται να ανέλθει στα 675.000.000 € (ΕΥΡΩ). 

 

Στρατηγική – γενικοί στόχοι ΕΠ, Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες 

 Στρατηγικός στόχος  
Βελτίωση της ποιότητας της διακυβέρνησης µέσα από την ενίσχυση της 
αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των δηµοσίων οργανώσεων, 
καθώς και ενίσχυση της λογοδοσίας και της επαγγελµατικής ηθικής µέσω της 
διεύρυνσης της κοινωνικής διαβούλευσης και συµµετοχής των κοινωνικών 
εταίρων. 

 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΑ, ΙΒ, ΙΓ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΟΜΩΝ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

Γενικός Στόχος: Αναβάθµιση της ποιότητας των δηµόσιων πολιτικών µέσω του 
εκσυγχρονισµού του ρυθµιστικού πλαισίου και του ανασχεδιασµού δοµών και 
διαδικασιών 

Ειδικοί Στόχοι 

Ε.Σ. 1.1: Μεταρρύθµιση των µηχανισµών σχεδιασµού, εφαρµογής και ελέγχου 
των δηµόσιων πολιτικών  

 

Ε.Σ. 1.2: Προώθηση των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας 

 

Ε.Σ. 1.3: Βελτίωση της ποιότητας των νοµοθετικών και κανονιστικών 
ρυθµίσεων  

 

Ε.Σ. 1.4: Βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των συναλλασσόµενων µε 
τις δηµόσιες υπηρεσίες πολιτών και επιχειρήσεων 

 
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΙΑ, ΙΙΒ, ΙΙΓ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
Γενικός Στόχος: Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης  

 
 

Ειδικοί Στόχοι (ΕΣ) 
 



Ε.Σ.2.1: Ενίσχυση της πολιτικής ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων στη 
δηµόσια διοίκηση µέσω διαρθρωτικών και θεσµικών αλλαγών  

 
Ε.Σ.2.2: 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 

 
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΙΙΑ, ΙΙΙΒ, ΙΙΙΓ 
ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 
∆ΡΑΣΗΣ 
 
Γενικός Στόχος: Ενδυνάµωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της 
δηµόσιας δράσης 
 
Ειδικοί Στόχοι 
 
Ε.Σ. 3.1: Η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των 
µηχανισµών εφαρµογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών 
ισότητας των φύλων 
Ε.Σ. 3.2: Η ενίσχυση της θέσης των γυναικών στο δηµόσιο και κοινωνικό τοµέα 
 
 
 


