
SINGLE PUPLIC PROCUREMENT AUTHORITY

Description of any electronic system of public procurement, including, for example:

The means by which tender invitations are published;

Notices are published in the "Central Electronic Registry for Public Procurement (KIMDIS)",
which aims to collect, process and publish data relating to all public contracts for the
execution of works, supply of products and provision of services, independently from the
process and the amount, for all the stages of the contract award.

Notices for contract awards with a budget of over € 60.000,00 are further published in the
"National Electronic Public Procurement System (ESIDIS)". ESIDIS is an integrated
information system, and provides an electronic platform which all the contracting authorities
and contracting bodies use for the bidding process of a public contract. Specifically, the
system supports processes such as the preparation and publication of the notice of tender,
submission of tenders by candidates, their evaluation, preparing and conclusion of the
procurement contract.

Notices are also published in the Diavgeia Information System. The Diavgeia Information
System aims to achieve maximum publicity of government policy and administrative activity,
ensuring transparency and the strengthening of responsibility and accountability on behalf of
the public bodies.

The inclusion of all pertinent information on the award of contracts;

Award decisions are published in the Diavgeia Information System and the concluded
contracts are published in KIMDIS.

Ways in which applications may be submitted (including the use of electronic procurement
platforms);

Applications are submitted in the electronic platform of ESIDIS which is the only mean of
communication between contracting authorities and economic operators regarding the
electronic tenders exceeding € 60.000,00.

Ways in which the criteria to be used for selection and award are publicized.

The selection and award criteria are included in the text of the notice published in KIMDIS,
as well as in the "HEADER" section (under Technical Specifications form) in ESIDIS.

 





o
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A9~va, 22/04/2016

npOe;:
VnouPYElo ~LKaLOOUVI1e;,~La4>civELae;KaLAv9pwn(vwv ~LKaLWllcitwv
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E9vLKOe;ItpatI1YLKOe; IXE6LaoIlOe;
<J)paYKou61111 & M.. ncivtou, 17671 A9~va

0Ella: «Alt11lla napox~<; nAllPOq,oPU.llVIlE SElla tnv Eq,aplloy~ rnc IUIl~aoll<; rou OHE Yla rnv KatanOAEllllOll
tll<; lnaq,Sopa<;»

AVtanOKplV61lEVOl oro an6 15-4-2016 llAEKtPOvlK6 nlrnun oa<; Yla rnv napox~ nAllPOq,OPU.llVOXEuKa IlE nc

ESVlKE<;opaoEl<; Yla rnv Eq,aplloy~ tWV apSpwv 10 Kal 13 rnc IUIl~aoll<; tWV HVWIlEVWVESvwv yLa tnv

KatanOAElllloll tll<; olaq,Sopci<; (v. 3666/2008), one napa8EtOUilE tn emouvcrrrousvc Kata to IlEPO<;rtou

aq,opa to YnouPYElO EOWtEPlKWVKal6lolKllUK~<; Avuouvxpotnonc.

Ia<; emouvnmouue entonc Yla OlEUK6AUVO~ oa<; OE nopcprnpo, KElIlEvO ore AyyAlKa, IlE 6AE<; ru;

avaq,Ep6IlEVE<;otnv anavtllO~ Ila<; OXEUKE<;npWto~OUAlE<;/opaoEl<; tOU q,opEa Ila<;.

Sa ~plOK6llaatE orn c5laSEo~ one Yla onOlac5~nOtE EnlnAEOVnAllPoq,opla xpElaatEltE.

Av. Ynoupy6<; EOWtEPlKWVKaL6lolKllUK~<; AvaouYKp6tllOll<;

Baa. Io<j>tac;15, 10674 Ae~va - T.,1I..2131313590 - Fax. 2103641048
Email: ypourgos@ydmed.gov.gr
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΩΝ	ΔΡΑΣΕΩΝ		
	

ΤΟΥ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	ΚΑΙ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ	ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ	
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Γενικές	Παρατηρήσεις	
	

Το	 Υπουργείο	 Εσωτερικών	 και	 Διοικητικής	 Ανασυγκρότησης	 στο	 πλαίσιο	 και	 της	 αποστολής	 του	 να	
σχεδιάζει	και	να	υλοποιεί	μεταρρυθμιστικές	πολιτικές	στο	Δημόσιο	Τομέα,	έχει	ως	επιχειρησιακούς	στόχους	
την	αξιολόγηση,	συνεχή	βελτίωση	και	 επιτάχυνση	 των	παρεχόμενων	υπηρεσιών	προς	 τους	 	πολίτες	 και	 	 τις		
επιχειρήσεις,	διαμορφώνοντας	πολιτικές	για	την	απλούστευση	και	σύντμηση	των	διοικητικών	διαδικασιών	και	
την	εφαρμογή	της	Ηλεκτρονικής	Διακυβέρνησης.		

	
Η	απλούστευση	 των	διαδικασιών	αφενός	συμβάλει	θετικά	στο	πεδίο	 της	 εξυπηρέτησης	 του	πολίτη	 και	

της	μείωσης	του	κόστους	της	συναλλαγής	(χρόνος,	οικονομικοί	πόροι)	για	τις	δημόσιες	υπηρεσίες,	αφετέρου	
συμβάλει	σημαντικά	στην	καταπολέμηση	των	περιπτώσεων	διαφθοράς	και	προάγει	τη	διαφάνεια	στις	σχέσεις	
μεταξύ	πολιτών	και	δημοσίων	υπηρεσιών	στις	συναλλαγές	τους	με	τη	δημόσια	διοίκηση,	διότι:	

	

• τυποποιεί	 και	 καθορίζει	 τη	 διεκπεραίωση	 των	 διαδικασιών	 με	 ενιαίο	 τρόπο	 και	 το	 ελάχιστο	
διοικητικό	βάρος,	

• περιορίζει	 την	 υποκειμενική	 ερμηνεία	 στη	 διαχείριση	 των	 αιτημάτων	 από	 τις	 αρμόδιες	
υπηρεσίες,	

• περιορίζει	την	αντιφατική	ερμηνεία	των	σχετικών	διατάξεων	σε	όμοιες	περιπτώσεις	αιτημάτων	
των	πολιτών,	

• διευκολύνει	 στην	 άσκηση	 του	 ελέγχου	 διότι	 καθιστά	 ευκολότερη	 τη	 σύγκριση	 του	 τρόπου	
διεκπεραίωσης	 (χρόνος,	 σειρά	 διεκπεραίωσης),	 όμοιων	 διαδικασιών		 μεταξύ	 διαφορετικών	
(χωρικά)	καθ’	ύλην	αρμοδίων	υπηρεσιών.	

	

Οι	 δράσεις	 που	 έχουν	 αναληφθεί	 και	 συμβάλλουν	 -	 πλέον	 άλλων	 θετικών	 επιπτώσεων-	 και	 στην	
ενίσχυση	της	διαφάνειας	και	στην	καταπολέμηση	της	διαφθοράς	είναι:	

	

																α)	Η	on	line	διεκπεραίωση	των	διαδικασιών,	είτε	απευθείας	από	το	ίδιο	τον	ενδιαφερόμενο,	είτε	με	
την	on-line	έκδοση	πιστοποιητικών	και	βεβαιώσεων	δια	μέσου	του	δικτύου	των	ΚΕΠ,	για	τις	περιπτώσεις	των	
πολιτών	που	δεν	έχουν	πρόσβαση	στις	τεχνολογίες	της	πληροφορικής	(συνημμένος	πίνακας	1).	

	

																β)	Η	κατάργηση	της	υποβολής	δικαιολογητικών	και	η	αναζήτησή	τους	από	τις	υπηρεσίες,	με	on	line	
πρόσβαση	 στα	 πληροφοριακά	 συστήματα	 που	 περιέχουν	 τα	 δικαιολογητικά	 ή	 τις	 απαιτούμενες	
συγκεκριμένες	 πληροφορίες,	 (σχετική	 η	 απόφαση	 αρ.	 1493/18-1-2016	 Κ.Υ.Α.,	 (ΦΕΚ	 Β	 298/12-2-2016),	 που	
ρυθμίζει	τη	διασύνδεση	του	Πληροφοριακού	Συστήματος	«myschool»	με	την	κεντρική	βάση	δεδομένων	του	
Ολοκληρωμένου	 Πληροφοριακού	 Συστήματος	 Εθνικού	 Δημοτολογίου	 (ΟΠΣΕΔ)	 με	 σκοπό	 την	 άντληση	 των	
απαραίτητων	στοιχείων	για	την	πραγματοποίηση	της	διαδικασίας	εγγραφών	στις		Σχολικές	Μονάδες	Π.Ε.	και	
Δ.Ε.	της	χώρας,	καταργώντας	την	απαίτηση	προσκόμισης	πιστοποιητικού	γέννησης.		

	

γ)	Η	απλούστευση	επιλεγμένων	διαδικασιών	(συνημμένος	πίνακας	2)	που	αφορούν	αδειοδότηση	για	
παροχή	υπηρεσιών,	κατόπιν	συνεργασίας	με	τις	καθ’	ύλην	αρμόδιες	υπηρεσίες	της	Περιφέρειας	Αττικής		και	
Δυτικής	Μακεδονίας.	
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δ)	 Η	 έκδοση	 και	 αποστολή	 της	 αρ.	 πρωτ.:	 ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.18/οικ.9462/1-4-2016	 (ΑΔΑ:	
7Ω8Π465ΦΘΕ-ΜΡ0)	 εγκυκλίου,	 με	 την	 οποία	 προσκαλούνται	 σε	 συνεργασία	 για	 την	 απλούστευση	
επιλεγμένων	διαδικασιών	αρμοδιότητάς	τους	όλα	τα	Υπουργεία	και	υπενθυμίζονται,	επίσης,	τα	θεσμικά	και	
τεχνικά	εργαλεία	απλούστευσης.	

	
ε)	Τέλος,	προς	την	κατεύθυνση	της	περαιτέρω	ενίσχυσης	της	διαφάνειας	και	της	καταπολέμησης	της	

διαφθοράς,	ψηφίστηκε	ο	Ν.	4305/2014,	με	τον	οποίο	ενσωματώθηκε	η	Οδηγία	2013/37	EE	για	την	περαιτέρω	
χρήση	πληροφοριών	του	δημόσιου	τομέα.	Μέσω	των	διατάξεων	του	Νόμου	αυτού	υιοθετείται	ένα	συνεκτικό	
πλέγμα	 για	 την	 κατοχύρωση	 της	 πολιτικής	 των	 ανοικτών	 δεδομένων.	 Η	 ανοικτή	 διάθεση	 των	 δημοσίων	
δεδομένων	 συνιστά	 μία	 αναγκαία	 διάσταση	 για	 μια	 σύγχρονη,	 πολιτοκεντρική	 και	 εξωστρεφή	 δημόσια	
διοίκηση,	καθώς,	μεταξύ	άλλων	ενισχύει	σημαντικά	τη	διαφάνεια	και	τη	λογοδοσία	στο	δημόσιο,	σε	πλήρη	
ευθυγράμμιση	με	την	αρχή	της	φανερής	δράσης	της	διοίκησης.	

	

Στο	πλαίσιο	της	πρώτης	εφαρμογής	του	Ν.	4305/2014,	υιοθετήθηκαν		όλα	τα	αναγκαία	εργαλεία	για	
την	υλοποίηση	των	ρυθμίσεων	του.	Ειδικότερα	ανασχεδιάστηκε	το	εθνικό	portal	www.data.gov.gr,	εκδόθηκε	
σειρά	εγκυκλίων	οδηγιών	επί	ζητημάτων	εφαρμογής	της	νομοθεσίας	και	υλοποιήθηκαν	πάνω	από	είκοσι	(20)	
συναντήσεις/τηλεδιασκέψεις	με	στοχευμένους	φορείς	 (Υπουργεία,	Ανεξάρτητες	Αρχές	κτλ)	προς	περαιτέρω	
εφαρμογή	 της	 νομοθεσίας.	 Ως	 αποτέλεσμα	 των	 ανωτέρω	 ο	 αριθμός	 των	 datasets	 που	 έχει	 αναρτηθεί	 στο	
εθνικό	 portal	 αυξήθηκε	 από	 41	 την	 27η.7.2015	 σε	 987	 την	 16η.3.2016	 ενώ	 η	 προσπάθεια	 που	 κατεβλήθη	
αντανακλάται	 και	 στην	 κατάταξη	 της	 Ελλάδας	 στην	 τρίτη	 θέση	 ως	 προς	 τον	 υπό-δείκτη	 για	 τα	 ανοικτά	
δεδομένα	 («5a4	 Open	 Data»),	 ο	 οποίος	 περιλαμβάνεται	 στο	 Δείκτη	 Ψηφιακής	 Οικονομίας	 και	 Κοινωνίας	
(Digital	Economy	and	Society	Index	-	DESI)	για	το	έτος	2016.	

	

Σύμφωνα	με	την	ετήσια	έκθεση	του	Υπουργείου	Εσωτερικών	και	Διοικητικής	Ανασυγκρότησης	για	τα	
ανοικτά	 δεδομένα,	 η	 οποία	 μετά	 την	 ολοκλήρωση	 της	 διαδικασίας	 δημόσιας	 διαβούλευσης	 επίκειται	 να	
κατατεθεί	στην	Βουλή,	το	Σχέδιο	Δράσης	για	το	έτος	2016	περιλαμβάνει:	

1.	 Τον	 εντοπισμό	 κρίσιμων	 φορέων	 της	 Διοίκησης	 για	 την	 εφαρμογή	 της	 πολιτικής	 των	 ανοικτών	
δεδομένων		

2.	Την	περαιτέρω	αντιμετώπιση	ζητημάτων	υποδομών		

3.	Την	περαιτέρω	συμμετοχή	μετόχων	εκτός	της	Διοίκησης		

4.	 Την	 ενδυνάμωση	 της	 περαιτέρω	 χρήσης	 από	 φορείς	 του	 δημοσίου	 τομέα	 και	 λοιπούς	
ενδιαφερόμενους		

5.	Τη	διερεύνηση	πτυχών	οικονομικής	αποτίμησης	της	εξεταζόμενης	πολιτικής.	
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	

Πίνακας	1	

A/A	 ΤΙΤΛΟΣ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	 ΦΟΡΕΑΣ	

ΤΡΟΠΟΣ	
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	

Παρατηρήσεις	
Παραγωγικής	
Λειτουργίας	

1	
Αίτηση	για	ένταξη	στο	κοινωνικό	
οικιακό	τιμολόγιο	ηλεκτρικής	
ενέργειας	

ΔΕΔΔΗΕ	 On-line	 Σε	παραγωγική	
λειτουργία	

2	 Βεβαίωση	οικογενειακής	
κατάστασης	(απλό	και	ΟΓΑ)	

ΕΘΝΙΚΟ	
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ	 On-line	 Σε	παραγωγική	

λειτουργία	

3	 Βεβαίωση	γέννησης	 ΕΘΝΙΚΟ	
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ	 On-line	 Σε	παραγωγική	

λειτουργία	

4	 Βεβαίωση	ιθαγένειας	 ΕΘΝΙΚΟ	
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ	 On-line	 Σε	παραγωγική	

λειτουργία	

5	 ΕΝΙΑΙΑ	ΔΗΛΩΣΗ	ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ	/	
ΕΚΤΡΟΦΗΣ		ΕΛΓΑ	 ΕΛΓΑ	 On-line	

Νέα	διαδικασία	(2014)	
εκτός	παραγωγικής	
λειτουργίας.	Θα	
ξεκινήσει	με	βάση	τον	
προγραμματισμό	του	
φορέα	

6	 ΒΕΒΑΙΩΣΗ		ΑΠΟΔΟΧΩΝ	
ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΗ	 ΕΛΓΑ	 On-line	 Σε	παραγωγική	

λειτουργία	

7	 ΑΝΑΛΥΣΗ	ΑΜΟΙΒΩΝ	ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΗ	 ΕΛΓΑ	 On-line	

Νέα	διαδικασία	(2014)	
εκτός	παραγωγικής	
λειτουργίας.	Θα	
ξεκινήσει	με	βάση	τον	
προγραμματισμό	του	
φορέα	

8	 ΑΝΑΛΥΣΗ	ΑΜΟΙΒΩΝ	
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ	 ΕΛΓΑ	 On-line	 Σε	παραγωγική	

λειτουργία	
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9	 ΒΕΒΑΙΩΣΗ	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	ΜΕΣΩΝ	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	 ΕΛΓΑ	 On-line	

Νέα	διαδικασία	(2014)	
εκτός	παραγωγικής	
λειτουργίας.	Θα	
ξεκινήσει	με	βάση	τον	
προγραμματισμό	του	
φορέα	

10	 ΒΕΒΑΙΩΣΗ		ΑΠΟΔΟΧΩΝ		
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ	 ΕΛΓΑ	 On-line	 Σε	παραγωγική	

λειτουργία	

11	 ΒΕΒΑΙΩΣΗ	ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ	
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ	ΦΥΤΙΚΟΥ	ΕΛ.Γ.Α.	 ΕΛΓΑ	 On-line	 Σε	παραγωγική	

λειτουργία	

12	 ΒΕΒΑΙΩΣΗ	ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ	
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ	ΖΩΙΚΟΥ	ΕΛ.Γ.Α.	 ΕΛΓΑ	 On-line	 Σε	παραγωγική	

λειτουργία	

13	 ΒΕΒΑΙΩΣΗ	ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ	
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ	ΕΙΣΦΟΡΩΝ	 ΕΛΓΑ	 On-line	 Εκτός	παραγωγικής	

λειτουργίας	

14	 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ	ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ	 ΕΛΓΑ	 On-line	 Σε	παραγωγική	
λειτουργία	

15	 ΒΕΒΑΙΩΣΗ		ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ		
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ	ΕΙΣΦΟΡΑΣ	 ΕΛΓΑ	 On-line	 Σε	παραγωγική	

λειτουργία	

16	 Δελτίο	Τουρισμός	για	όλους	 ΕΟΤ	 On-line	 Σε	παραγωγική	
λειτουργία	

17	 Δελτίο	Τουρισμός	για	όλους	Γ'	
Ηλικίας	Προγράμματος	 ΕΟΤ	 On-line	 Σε	παραγωγική	

λειτουργία	

18	 Δελτίο	Τουρισμός	για	όλους	
Εκδρομών	Προγράμματος	 ΕΟΤ	 On-line	 Σε	παραγωγική	

λειτουργία	

19	

Χορήγηση	on-line	βεβαιώσεων	
και	πιστοποιητικών	αρμοδιότητας	
της	Κεντρικής	Ένωσης	
Επιμελητηρίων	Ελλάδας	
(Επιμελητήρια).	

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ	 On-line	 Σε	παραγωγική	
λειτουργία	

20	
Ασφαλιστική	ενημερότητα	και	
βεβαίωση	οικοδομοτεχνικού	
έργου	

ΙΚΑ	 On-line	 Σε	παραγωγική	
λειτουργία	
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21	 Βεβαίωση	αποδοχών	συντάξεων	
ΙΚΑ	–	ΕΤΑΜ	και	πρώην	ΤΑΠ	–	ΟΤΕ	 ΙΚΑ	 On-line	 Σε	παραγωγική	

λειτουργία	

22	
Εκτύπωση	βεβαίωσης	για	το	ύψος	
των	μηνιαίων	αποδοχών	κύριας	
και	επικουρικής	σύνταξης	

ΝΑΤ	 On-line	 Σε	παραγωγική	
λειτουργία	

23	
Eκτύπωση	βεβαίωσης	ετήσιων	
αποδοχών	συντάξεων	(για	
φορολογική	χρήση)	

ΝΑΤ	 On-line	 Σε	παραγωγική	
λειτουργία	

24	
Eκτύπωση	συγκεντρωτικού	
Εκκαθαριστικού	σημειώματος	6-
μήνου.	

ΝΑΤ	 On-line	 Σε	παραγωγική	
λειτουργία	

25	 Τρίμηνο	ενημερωτικό	σημείωμα	
σύνταξης	 ΟΑΕΕ	 On-line	 Σε	παραγωγική	

λειτουργία	

26	 Βεβαίωση	αποδοχών	
συνταξιούχου	 ΟΑΕΕ	 On-line	 Σε	παραγωγική	

λειτουργία	

27	 Βεβαίωση	Εισφορών	 ΟΑΕΕ	 On-line	 Σε	παραγωγική	
λειτουργία	

28	

Αίτηση	συμμετοχής	στα	
προγράμματα	Λογαριασμού	
Αγροτικής	Εστίας	(ΛΑΕ):	
α)	Πρόγραμμα	κοινωνικού	
τουρισμού,	
β)	Πρόγραμμα	ιαματικού	
τουρισμού,	
γ)Πρόγραμμα	εκδρομών,	
δ)	Πρόγραμμα	δωρεάν	παροχής	
βιβλίων,	
ε)	Πρόγραμμα	δωρεάν	παροχής	
δελτίων	εισιτηρίων	θεάτρων	

ΟΓΑ	 On-line	 Σε	παραγωγική	
λειτουργία	

29	 Πρόγραμμα	παροχής	τροφείων	
για	βρεφονηπιακούς	σταθμούς	 ΟΓΑ	 On-line	

Νέα	διαδικασία	2014.	
Θα	ξεκινήσει	με	βάση	
τον	προγραμματισμό	
του	φορέα	

30	 Πρόγραμμα	επιμορφωτικών	
σεμιναρίων	νέων	αγροτών	 ΟΓΑ	 On-line	

Νέα	διαδικασία	2014.	
Θα	ξεκινήσει	με	βάση	
τον	προγραμματισμό	
του	φορέα	

31	 Βεβαίωσεις	Συντάξεων	ΟΓΑ	για	
Φορολογική	Χρήση	 ΟΓΑ	 On-line	 Σε	παραγωγική	

λειτουργία	
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32	

Ταμείο	Παρακαταθηκών	και	
Δανείων-Χορήγηση	βεβαίωσης	
τόκων	δανείου	για	φορολογική	
χρήση.	

ΤΑΜΕΙΟ	
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ	

ΚΑΙ	ΔΑΝΕΙΩΝ	
On-line	 Σε	παραγωγική	

λειτουργία	

33	 Καταγραφή	των	Αξιωματικών	
Πολεμικής	Διαθεσιμότητας	 ΥΕΘΑ/	ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ	 On-line	

Νέες	διαδικασίες	2014.		
Θα	ξεκινήσουν	με	βάση	
τον	προγραμματισμό	
και	την	ετοιμότητα	του	
ΥΕΘΑ	όταν	
ολοκληρώσει	την	
κατασκευή	της	
απαιτούμενης	
ηλεκτρονικής	
εφαρμογής	

34	

Υποβολή	Υπεύθυνης	Δήλωσης	
από	τους	Αναπήρους	Πολέμου,	
Εθνικής	Αντίστασης,	Ειρηνικής	
Περιόδου,	Αντιδικτατορικού	
Αγώνα,	Αγωνιστές	Δημοκρατικού	
Στρατού,	Πολέμου	Αμάχου	
Πληθυσμού,	δικαιούχους	
καταβολής	αντιτίμου	βενζίνης	και	
λιπαντικών	αυτοκινήτου	

ΥΕΘΑ/	ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ	 On-line	

Νέες	διαδικασίες	2014.		
Θα	ξεκινήσουν	με	βάση	
τον	προγραμματισμό	
και	την	ετοιμότητα	του	
ΥΕΘΑ	όταν	
ολοκληρώσει	την	
κατασκευή	της	
απαιτούμενης	
ηλεκτρονικής	
εφαρμογής	

35	

Υποβολή	Υπεύθυνης	Δήλωσης	
από	τους	Αναπήρους	δικαιούχους	
πρόσληψης	θεραπαινίδας,	περί	
παροχής	ή	όχι	σε	αυτούς	των	
υπηρεσιών	της	θεραπαινίδας	

ΥΕΘΑ/	ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ	 On-line	

Νέες	διαδικασίες	2014.		
Θα	ξεκινήσουν	με	βάση	
τον	προγραμματισμό	
και	την	ετοιμότητα	του	
ΥΕΘΑ	όταν	
ολοκληρώσει	την	
κατασκευή	της	
απαιτούμενης	
ηλεκτρονικής	
εφαρμογής	

36	 Περιοδεύοντες-Kατάθεση	Δελτίου	
Απογραφής	 ΥΕΘΑ/	ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ	 On-line	 Σε	παραγωγική	

λειτουργία	

37	 Έκδοση	Βεβαίωσης	φορολογικής	
ενημερότητας	 ΥΠΟΙΚ	 On-line	 Σε	παραγωγική	

λειτουργία	

38	 Έκδοση	ηλεκτρονικού	παραβόλου	 ΥΠΟΙΚ	 On-line	 Σε	παραγωγική	
λειτουργία	

39	

Καθορισμός	της	διοικητικής	
διαδικασίας	υποβολής	αίτησης	
για	καταβολή	επιδόματος	
θέρμανσης,	η	οποία	μέσω	των	
Κέντρων	Εξυπηρέτησης	Πολιτών	
(ΚΕΠ)	

ΥΠΟΙΚ	 On-line	 Σε	παραγωγική	
λειτουργία	
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40	 Απόδοση	ΑΜΚΑ	

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ	
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	&	
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	

On-line	 Σε	παραγωγική	
λειτουργία	

41	 Aιτήσεις	για	το	προγραμμα	
helthvoucher	 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ	ΥΓΕΙΑΣ	 On-line	 Εφάπαξ.	Ολοκληρώθηκε	

42	 ΒΕΒΑΙΩΣΗ	ΧΡΟΝΟΥ	ΑΝΕΡΓΙΑΣ	 ΟΑΕΔ	 On-line	 Σε	παραγωγική	
λειτουργία	

43	 ΒΕΒΑΙΩΣΗ		ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ	
ΑΝΕΡΓΙΑΣ	 ΟΑΕΔ	 On-line	 Σε	παραγωγική	

λειτουργία	

44	 ΒΕΒΑΙΩΣΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ	 ΟΑΕΔ	 On-line	 Σε	παραγωγική	

λειτουργία	

45	 ΒΕΒΑΙΩΣΗ	ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ	
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ	 ΟΑΕΔ	 On-line	 Σε	παραγωγική	

λειτουργία	

46	
ΒΕΒΑΙΩΣΗ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΣΕ	
ΔΡΑΣΕΙΣ	ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ	
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	

ΟΑΕΔ	 On-line	 Σε	παραγωγική	
λειτουργία	

47	

ΒΕΒΑΙΩΣΗ	ΑΝΕΡΓΙΑΣ	ΓΙΑ	ΤΗΝ	
ΠΑΡΟΧΗ	ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ	
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ	ΣΕ	ΑΝΕΡΓΟΥΣ	
ΗΛΙΚΙΑΣ	ΕΩΣ	29	ΕΤΩΝ	

ΟΑΕΔ	 On-line	 Σε	παραγωγική	
λειτουργία	

48	 ΑΝΑΝΕΩΣΗ	ΔΕΛΤΙΟΥ	ΑΝΕΡΓΙΑΣ	 ΟΑΕΔ	
On-line	
υποβολή	
αίτησης	

Σε	παραγωγική	
λειτουργία	

49	
ΥΠΟΒΟΛΗ	ΑΙΤΗΣΕΩΝ	ΓΙΑ	ΛΗΨΗ	
ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ	-	ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ	
ΚΑΙ	ΛΟΙΠΩΝ	ΠΑΡΟΧΩΝ	

ΟΑΕΔ	
On-line	
υποβολή	
αίτησης	

Σε	παραγωγική	
λειτουργία	

50	 ΕΠΙΔΟΜΑ	ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΣ	
ΑΝΕΡΓΩΝ	 ΟΑΕΔ	

On-line	
υποβολή	
αίτησης	

Σε	παραγωγική	
λειτουργία	

51	 ΕΙΔΙΚΟ	ΕΠΟΧΙΚΟ	ΒΟΗΘΗΜΑ	 ΟΑΕΔ	
On-line	
υποβολή	
αίτησης	

Σε	παραγωγική	
λειτουργία	

52	 ΕΠΙΔΟΜΑ	ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ	
ΣΤΗΝ	ΑΓΟΡΑ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ	(ΕΣΠΑ)	 ΟΑΕΔ	

On-line	
υποβολή	
αίτησης	

Σε	παραγωγική	
λειτουργία	

53	 ΕΙΔΙΚΟ	ΒΟΗΘΗΜΑ	ΜΕΤΑ	ΤΗ	ΛΗΞΗ	
ΤΗΣ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ	ΛΟΓΩ	ΑΝΕΡΓΙΑΣ	 ΟΑΕΔ	

On-line	
υποβολή	
αίτησης	

Σε	παραγωγική	
λειτουργία	

54	
ΕΙΔΙΚΟ	ΒΟΗΘΗΜΑ	ΜΕΤΑ	ΑΠΌ	
ΤΡΙΜΗΝΗ	ΠΑΡΑΜΟΝΗ	ΣΤΑ	
ΜΗΤΡΩΑ	ΟΑΕΔ	

ΟΑΕΔ	
On-line	
υποβολή	
αίτησης	

Σε	παραγωγική	
λειτουργία	

55	
ΕΙΔΙΚΟ	ΒΟΗΘΗΜΑ	ΣΕ	ΟΣΟΥΣ	
ΕΞΕΤΙΣΑΝ	ΠΟΙΝΗ	ΣΤΕΡΗΤΙΚΗ	ΤΗΣ	
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ	

ΟΑΕΔ	
On-line	
υποβολή	
αίτησης	

Σε	παραγωγική	
λειτουργία	

56	 ΕΙΔΙΚΟ	ΒΟΗΘΗΜΑ	ΛΟΓΩ	
ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ	 ΟΑΕΔ	

On-line	
υποβολή	
αίτησης	

Σε	παραγωγική	
λειτουργία	
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Πίνακας		2.	
	
1.	 Άδεια	ίδρυσης	και	λειτουργίας		πρατηρίου	υγρών	καυσίμων	(Δ/νσεις	Μεταφορών	και	Επικοινωνιών)	

2.	 Άδεια	εγκατάστασης	μονάδων	διαχείρησης	Ζωικών	Υποπροϊόντων	(Δ/νσεις	Αγρ.	Οικ.	&	Κτηνιατρικής	
Πολιτικής)	

3.	 Βεβαίωση	έναρξης	λειτουργίας	Ιδιωτικού	Εργαστηρίου	Ιοντιζουσών	ή	μη	Ακτινοβολιών	(Δ/νσεις	
Υγείας)	

4.	 Άδεια	ίδρυσης	και	λειτουργίας	κτηνοτροφικής	μονάδας	(Δ/νσεις	Διεύθυνση	Αγροτικής	Οικονομίας	
και	Κτηνιατρικής	των	ΠΕ)	

5.	 Άδεια	Χονδρικής	ή	Λιανικής	Πώλησης	Κτηνιατρικών	Φαρμάκων	

6.	 Βεβαίωση	αναγγελίας	άσκησης	επαγγέλματος	λογοθεραπευτή/τρια	

7.	 Αναγγελία	 ίδρυσης	 και	 λειτουργίας	 σχολής	 (και	 Υποκαταστήματος	 Σχολής)	 υποψηφίων	 οδηγών	
αυτοκινήτων	και	μοτοσικλετών	(φυσικό/	νομικό	πρόσωπο	(Δ/νσεις	Μεταφορών	και	Επικοινωνιών	

8.	 Αναγγελία	 ίδρυσης	 και	 λειτουργίας	 Κέντρου	 Θεωρητικής	 Εκπαίδευσης	 υποψηφίων	 οδηγών	
(ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.)	(φυσικό/	νομικό	πρόσωπο)	(Δ/νσεις	Μεταφορών	και	Επικοινωνιών	

9.	 ΄Αδεια	ίδρυσης	και	λειτουργίας	μεταποιητικών	μονάδων	(Δ/νσεις	Ανάπτυξης	

	
	

57	

ΒΟΗΘΗΜΑ	ΑΝΕΡΓΙΑΣ	ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ	
ΚΑΙ	ΑΝΑΞΑΡΤΗΡΩΣ	
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ	(ΟΑΕΕ,	ΕΤΑΠ	
-	ΜΜΕ)	

ΟΑΕΔ	
On-line	
υποβολή	
αίτησης	

Σε	παραγωγική	
λειτουργία	

58	 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ	ΠΑΡΟΧΗ	
ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ	 ΟΑΕΔ	

On-line	
υποβολή	
αίτησης	

Σε	παραγωγική	
λειτουργία	

59	 ΕΙΔΙΚΗ	ΠΑΡΟΧΗ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΤΗΣ	
ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ	 ΟΑΕΔ	

On-line	
υποβολή	
αίτησης	

Σε	παραγωγική	
λειτουργία	
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Government	initiatives	for	the	strengthening	of	transparency	in	the	public	administration.		

	

	

-Open	government	

	

The	opengov.gr	online	deliberation	platform	 includes	 two	basic	 initiatives:	Open	calls	 for	 the	recruitment	of	
public	 administration	 officials,	 and	 electronic,	 open-deliberation	 for	 participatory	 rule	making.	 The	 citizens’	
needs	for	timely	information	as	well	as	their	participation	into	public	affairs,	consist	the	central	scope	of	the	
opengov	project.	Draft	legislative	acts	and	governmental	policy	initiatives	are	posted	to	a	blog	like	platform	for	
deliberation,	 prior	 to	 their	 finalization.	 Citizens	 and	 organizations	 are	 invited	 to	 post	 their	 comments,	
suggestions	 and	 criticisms	 article-by-article.	 All	 submitted	 comments	 are	 collected	 and	 processed	 by	 the	
relevant	 authorities	 and	 in	many	 cases	 they	 are	 incorporated	 in	 the	 final	 text.	 After	 the	 completion	 of	 the	
consultation	process,	 the	responsible	ministry	for	the	 legislation	prepares	a	report	which	 is	uploaded	on	the	
Parliament’s	website	 along	with	 the	 approved	 text	 of	 law.	 From	October	 2009	 up	 until	 February	 2016,	 508	
consultations	took	place	and	13756	comments	were	submitted.	

	

Additionally,	 the	 labs.opengov.gr	 digital	 platform	 allows	 citizens	 to	 submit	 ideas	 and	 proposals	 on	 the	
improvement	of	 public	 e-services.	 This	 platform	aims	 at	 introducing	 innovation	 in	 the	 relationship	between	
citizens	 and	 businesses	 with	 public	 agents.	 Within	 this	 framework,	 planning	 and	 implementing	 public	 e-
services	become	more	participatory	and	decentralized.		

	

In	addition,	since		October	1st,	2010,	all	government	institutions	are	obliged	to	upload	their	acts	and	decisions	
on	the	Internet	through	the	online	platform	of	the	transparency	program		(diavgeia.gov.gr/en),	paying	special	
attention	 to	 issues	 of	 national	 security	 and	 sensitive	 personal	 data.	 Each	 document	 is	 digitally	 signed	 and	
assigned	a	unique	Internet	Uploading	Number	(IUN)	certifying	that	the	decision	has	been	uploaded.	Following	
the	 latest	 legislative	 initiative	 of	 the	 Greek	 Ministry	 of	 the	 Interior	 and	 Administrative	 Reconstruction,	
administrative	 acts	 and	decisions	 are	 not	 valid	 unless	 they	 are	 published	online.	 The	 transparency	 program	
introduced	 unprecedented	 levels	 of	 transparency	 within	 all	 levels	 of	 Greek	 public	 administration	 and	
established	a	new	“social	contract”	between	the	citizen	and	the	state.	The	direct	accountability	brought	upon	
the	administration	by	the	radical	transparency	that	the	Transparency	program	introduces,	leaves	considerably	
less	 room	 for	 corruption,	 and	 exposes	 it	much	more	 easily	when	 it	 takes	 place	 since	 any	 citizen	 and	 every	
interested	 party	 enjoy	 the	 widest	 possible	 access	 to	 questionable	 acts.	 The	 transparency	 program	 also	
provides	all	administrative	acts	in	formats	that	are	easy	to	access,	navigate	and	comprehend,	regardless	of	the	
citizen’s	knowledge	level	of	the	inner	processes	of	the	administration.	Since	October	2010,	19	million	acts	and	
decisions	 have	 been	 published	 on	 the	 Transparency	 Portal	 by	 4.376	 public	 authorities.	 The	 current	 rate	 of	
uploads	is	19.000	decisions	per	working	day	(statistical	information	diavgeia.gov.gr/stats).	

	

Since	2012	Greece	 is	an	active	member	of	the	Open	Government	Partnership	(OGP),	which	 is	a	multilateral	
initiative	that	aims	to	secure	concrete	commitments	from	governments	to	promote	transparency,	empowers	
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citizens,	 fight	 corruption,	 and	 harness	 new	 technologies	 to	 strengthen	 governance.	 Greece	 is	 now	
implementing	the	second	National	Action	Plan	2014	–	2016	which	is	co-created	with	civil	society	and	includes	
commitments	 to	 advance	 transparency,	 accountability,	 participation	 and/or	 technological	 innovation	 in	 the	
Greek	Government	but	 also	 the	Greek	Parliament.	 The	 country	 commitments	 include	 initiatives	 such	as	 the	
integration	 of	 PSI	 Directive	 on	 the	 re-use	 of	 public	 sector	 information,	 the	 implementation	 of	 platform	 for	
central	 distribution	 of	 public	 open	 data,	 the	 provision	 of	 open	 geospatial	 data	 and	 other	 critical	 data	 sets,	
setting	 up	 a	 new	 organizational	 unit	 for	 the	 coordination	 of	 the	Open	Government	 policy,	 the	 provision	 of	
historical	parliamentary	documents	to	the	public.	

	

	

-Improving	the	delivery	of	services	-	Engaging	citizens	

	

Founded	 in	 1998,	 the	 Greek	 Ombudsman	 is	 an	 Independent	 Authority	 that	 investigates	 individual	
administrative	actions,	omissions	or	material	actions	taken	by	government	departments	or	public	services	that	
infringe	upon	the	personal	 rights	or	violate	the	 legal	 interests	of	 individuals	or	 legal	entities.	Complaints	are	
accepted	 from	 anyone,	 regardless	 of	 nationality,	 who	 wishes	 to	 report	 a	 problem	 concerning	 the	 public	
services	in	Greece	or	abroad.	

	

Furthermore,	Greece	encourages	the	participation	of	social	partners	and	organised	groups	of	the	civil	society,	
such	 as	 trade	 unions,	 employers’	 organization	 and	 non-governmental	 organisations,	 in	 the	 decision-making	
process.	Civil	society	groups	are	well	organised	and	have	an	effective	cooperation	framework	with	the	public	
administration	during	the	policy	planning	process.	Consequently,	there	is	a	positive	reaction	among	the	public	
organisations	and	social	partners	regarding	promotion	of	public	administration	reforms.		

	

	

-Innovative	policy	design	for	inclusive	growth	

	

In	 the	 Greek	 Public	 Administration,	 the	 Centre	 of	 Government	 plays	 an	 important	 role	 in	 applying	 the	
appropriate	 policy	 instruments	 and	 promoting	 joined-up	 government	 in	 the	 policy-making	 process.	 The	
institutions	 that	 mostly	 correspond	 to	 the	 Centre	 of	 Government	 are	 the	 General	 Secretary	 of	 the	 Prime	
Minister,	the	General	Secretary	of	Coordination	and	the	General	Secretary	of	Government.	These	bodies	play	
an	active	 role	 in	 the	development	of	national	 inter-sectoral	 strategies	 and	programmes.	 Their	 competences	
include	the	general	monitoring	of	policy	planning,	the	reform	of	Government	and	the	coordination	of	specific	
horizontal	policies.	 In	particular,	the	General	Secretary	of	Government	must	be	consulted	at	the	preparatory	
stage	of	new	policy	initiatives.	This	institution	has	the	right	to	block	policy	initiatives	or	draft	legal	acts	during	
different	stages	of	procedure.		

	

A	 great	 variety	 of	 instruments	 has	 been	 adopted	 to	 underpin	 the	 efficiency	 of	 the	 horizontal	 and	 vertical	
coordination	 in	 the	public	administration	and	 to	communicate	 the	policies	developed,	 such	as	 inter-sectoral	
strategies	and	programmes,	 reporting	and	audit	 systems.	 	Choosing	 the	most	suitable	policy	 instrument	 is	a	
crucial	factor	for	a	successful	policy	 implementation.	Therefore,	transparent	procedures	are	followed	so	that	
all	the	relevant	political	agents	are	equally	involved	and	informed.	In	addition	to	Government	meetings,	there	
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are	ad	hoc	committees	of	different	levels	(e.g.	Government	Committees)	that	include	the	participation	of	high-
level	officials,	including	the	State	Secretaries.		

	

In	order	to	promote	a	diverse	and	inclusive	civil	service,	the	Greek	Public	administration	established	a	diversity	
strategy,	 which	 addresses	 gender	 diversity,	 ageing	 workforce,	 migrant	 background,	 specific	 ethnic	 groups,	
sexual	 orientation	 and	 people	 with	 disabilities.	 The	 aim	 of	 the	 strategy	 is	 two-fold:	 first,	 to	 provide	 equal	
opportunities	for	employment	and	advancement	for	all	groups,	and,	second,	to	protect	against	discrimination.		

Within	 this	 framework,	 the	 Government	 created	 the	 Diversity	 Charter,	 which	 applies	 to	 the	 entire	 public	
administration.	 Diversity	 policies	 are	 assessed	 annually	 through	 reports	 addressed	 to	 the	 leadership,	 the	
labour	 force	 of	 the	 public	 administration,	 and	 the	 public.	 Also,	 diversity	 issues	 are	 integrated	 in	 leadership	
competency	 frameworks.	 Furthermore,	 specific	 training	 in	 diversity	 awareness	 is	 mandatory	 for	 to	 civil	
servants	who	work	on	discrimination	issues.	As	well,	targeted	training	programmes	to	enhance	competencies	
for	specific	diversity	groups	(e.g.	providing	language	skills	in	order	to	facilitate	communication	between	public	
servants	and	migrants)	or	for	older	workers	is	available.		

Finally,	recruitment	processes	in	public	sector	are	adaptable	to	people	with	special	needs.	These	processes	can	
be	 conducted	 in	 more	 than	 one	 language	 and	 are	 targeted	 to	 specific	 groups.	 Selection	 committees	 must	
reflect	diversity	and	must	be	trained	in	diversity	sensitivity.		

A	smart	method	to	boost	a	country’s	competitiveness	 is	 the	adoption	of	a	more	balanced	representation	of	
women	and	men	in	the	digital	economy.	To	this	goal,	the	Hellenic	General	Secretariat	for	Gender	Equality	 in	
collaboration	 with	 a	 number	 of	 Public	 and	 Private	 sector	 partners	 have	 set	 off	 to	 develop	 a	 functional	
ecosystem	 of	 entrepreneurs,	 business	 people,	 policy	 makers,	 the	 academia	 in	 order	 to	 assist	 women	 in	
pursuing	ICT	careers	and	help	the	best	and	brightest	talents	shine	among	Greek	women	and	girls.	

The	initiative	concentrates	efforts	to:	 leverage	accumulated	knowledge,	strategies,	best	practice	and	policies	
in	Europe	implemented	for	the	promotion	of	ICT	among	women;	offer	state-of-the-art	career	counseling	and	
mentoring;	raise	awareness	about	ICT	careers	among	women;	enhance	female	ICT	enabled	entrepreneurship;	
encourage	a	more	balanced	representation	of	gender	in	economic	decision	making.	

Also,	in	terms	of	equality	between	women	and	men,	Greece	responds	with	the	newly	drafted	National	Action	
Plan	 for	Gender	Equality	2016-2020	 initiated	by	 the	General	Secretariat	 for	Gender	Equality.	The	document	
will	 be	 launched	 soon	 and	 it	 will	 act	 as	 a	 roadmap	 for	 the	 advancement	 of	 the	 status	 of	 women	 and	 for	
substantive	gender	equality	in	the	following	priority	areas:	

-	social	cohesion,	poverty,	migration	

-	gender-based	violence	

-	economy,	labour	market,	reconciliation	of	family	and	working	life	

-	education,	training,	stereotypes	

-	health	

-	decision-making.	

	

Finally,	cooperation	between	the	Public	Administration	and	other	institutions	is	improved	through	the	use	of	
new	 information	 and	 communication	 technologies	 (ICTs).	 Specifically,	 the	 decentralised	 decision-making	
process	used	by	the	Greek	Government	is	supported	by	the	use	of	such	ICTs.	The	new	General	Secretariat	for	
the	ICT	Policy	aims	to	design	and	coordinate	all	the	governmental	ICT	programs.	Special	attention	will	be	given	
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for	 the	compliance	of	public	 sector	bodies'	websites	with	 the	web	accessibility	 requirements	set	out	 in	EU’s	
Regulations	for	Societal	reasons.	

	

	

-Strengthening	 accountability	 through	 better	 performance	 management	 and	 evaluation	 of	 the	 public	
administration’s	performance	

	

The	 Greek	 Government	 has	 drafted	 an	 Action	 Plan	 on	 Goal	 Setting	 and	 Quality,	 as	 part	 of	 the	 National	
Partnership	 Agreement	 2014-2020,	 which	 will	 reform	 the	 public	 administration	 and	 enforce	 administrative	
efficiency.	 The	 Action	 Plan	 consists	 of	 two	 parts,	 which	 presents	 the	 legal	 framework	 of	 goal	 setting	 and	
quality	as	well	as	the	Common	Assessment	Framework	(e-CAF)	

The	first	part	of	the	Action	Plan	introduces	management	by	objectives	into	the	Greek	Public	Administration	to	
strengthen	 performance	management	 and	 delivery	 of	 services	 in	 public	 agencies	 of	 both	 central	 and	 local	
government	and	associated	public	entities.	A	top-down	procedure	with	three	phases	(goal	setting,	monitoring	
and	 evaluation)	 as	 well	 as	 measurement	 of	 effectiveness	 and	 efficiency	 and	 the	 relevant	 indicators	 is	
stipulated.		

Within	 this	 framework,	 the	 law	 establishes	 a	 network	 of	 quality	 and	 efficiency	 units	 in	 every	Ministry.	 The	
implementation	 of	 the	 law	 and	 coordination	 of	 the	 network	 is	 the	 responsibility	 of	 the	 Directorate	 of	
Organisational	Reforms	of	the	Ministry	of	the	Interior	and	Administrative	Reconstruction.		

	

The	 Greek	 Government	 introduced	 new	 legislation	 (L.4369/2016)	 regarding	 public	 administration	 in	 an	
attempt	 to	 innovatively	 change	 the	 traditional	 operation	 of	 the	 administrative	 system	by	 regulating	 for	 the	
first	 time	 systematically	 and	 as	 a	 whole	 the	 evaluation	 of	 structures	 and	 personnel,	 the	 promotion	 and	
selection	of	competent	managers	and	the	selection	of	Executives	that	constitute	the	top	of	the	administrative	
hierarchy	 from	 a	 National	 Registry	 that	 is	 created	 through	 specific	 and	 transparent	 procedures.	 The	 basic	
pillars	 of	 the	 introduced	 reform	 are	 a)	 The	 National	 Registry	 for	 the	 selection	 of	 Executives	 in	 the	 Public	
Administration,	b)	The	Evaluation	System,	c)	The	promotion	system	and	d)	The	System	for	the	selection	of	
Managers.	 In	 terms	 of	 inclusive	 growth,	 it	 is	 important	 that	 the	 new	 legislation	 establishes	 the	 social	
accountability	of	public	administration	in	order	to	improve	its	operation	and	the	provided	services	by	locating	
functioning	problems,	 cases	 of	misadministration	 etc.	 Examples	 of	 the	 aforementioned	 social	 accountability	
are	 the	Hearing	 Committees	 that	 are	 established	 in	 each	Ministry	 in	 order	 to	 record	 all	misadministration	
cases	as	pointed	out	by	citizens	and	respond	accordingly,	as	well	as	 the	Public	Administration	Observatory,	
which	 will	 be	 competent	 to	 overview	 the	 operation	 of	 the	 Public	 Administration	 and	 coordinate	 the	
procedures	 related	 to	 evaluation	 and	 social	 accountability	 of	 the	 Public	 Administration.	 Through	 these	
reformative	provisions	the	citizens	will	be	able	to	evaluate	the	Public	Services	in	an	attempt	to	enhance	public	
participation	and	democratize	their	operation	by	deliberating	with	society.		

	

Furthermore,	article	22	of	Law	4369	introduces	a	new	perspective	in	the	procedure	of	the	annual	goal	setting	
within	the	framework	of	the	implementation	of	Management	by	Objectives	in	the	Greek	public	sector.	

According	to	the	above-mentioned	Article,	each	year,	the	Minister	determines	the	strategic	goals	of	the	public	
organization.	Subsequently,	the	Director	Generals	specify	the	strategic	goals	for	each	Directorate	and	inform	
accordingly	the	Directors	of	their	area	of	responsibility.	
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In	the	next	stage	of	the	process,	Directors	ask	from	the	Heads	of	Units	for	their	suggestions	regarding	the	goal	
setting	of	each	unit	whereas	the	latter	ask	employees	to	submit	their	proposals	on	the	goal	setting.	

	At	the	final	stage	of	the	goal	setting	procedure,	the	Heads	of	Units	present	the	goals	for	each	Unit	in	a	formal	
meeting	with	all	 employees	of	 the	Unit	 and	discuss	with	each	employee	his/her	personal	 goals	 setting.	 The	
decision	for	the	goal	setting	is	published	online	on	Diavgeia	Transparency	Portal.		At	the	end	of	each	year,	each	
Unit	 and	 Directorate	 evaluate	 their	 performance	 and	 draft	 Assessments	 Reports	 regarding	 their	 achieved	
results.	The	Assessment	Reports	are	approved	by	formal	meeting	of	all	employees	of	Units	and	Directorates	
respectively.	

	

The	 second	part	 of	 the	Action	 Plan	 includes	 a	 variety	 of	 actions	 in	 the	 fields	 of	 goal	 setting	 and	 evaluation	
through	 the	 Common	 Assessment	 Framework	 (CAF).	 This	 second	 part	 will	 be	 implemented	 by	 various	
agencies,	 such	as	 the	Ministry	of	 the	 Interior	and	Administrative	Reconstruction,	 the	Ministry	of	Health	and	
other	relevant	public	authorities	during	the	period	between	2015	and	2017.		

In	detail,	the	implementation	will	involve:	

• Goal	 setting:	 setting	 up	 a	 quality	 framework,	 making	 suggestions	 for	 interventions	 to	 legislative	
framework,	implementation	of	goal	setting	and	making	use	of	performance	indicators	for	2016,	and	

• Implementing	 the	 CAF:	 translating	 and	 publishing	 of	 CAF	 2013	 into	 Greek,	 issuing	 circular	 and	
instructions	concerning	CAF	implementation	in	public	agencies	and	completing	the	electronic	version	
of	CAF.			
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