Υπουργείο Εσωτερικών
Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2022
(επιτελική σύνοψη)

21/12/2021

Περιεχόμενα
1

Ταυτότητα Υπουργείου

2

Διατύπωση Στόχων και Σύνδεση με Στρατηγικές Επιλογές
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Στόχος 1: Ισχυρή Σύγχρονη Αυτοδιοίκηση Πυλώνας Ανάπτυξης & Κοινωνικής Συνοχής

2ii

Στόχος 2: Ενίσχυση της Διαφάνειας των Εκλογικών Διαδικασιών και της
συμμετοχής των Ελλήνων του Εξωτερικού

2iii

Στόχος 3: Καταπολέμηση της διαφθοράς και της διαπλοκής

2iv

Στόχος 4: Επένδυση στο Ανθρώπινο Κεφάλαιο/Αποτελεσματική Λειτουργία του
Δημόσιου Τομέα

2v

Στόχος 5: Απόδοση ελληνικής ιθαγένειας με ταχύτητα, αντικειμενικότητα και
διαφάνεια

2vi

Στόχος 6: Στήριξη της Ανάπτυξης Μακεδονίας – Θράκης

3

Διατύπωση Οριζόντιων Στόχων και Σύνδεση με Στρατηγικές Επιλογές

3i

Στόχος Ι: Προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων

3ii

Στόχος ΙΙ: Πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης των
παιδιών

2

1

Ταυτότητα Υπουργείου

3

Δομές και διαθέσιμοι πόροι
Διοικητική δομή Υπουργείου
Διοικητική δομή / Ομαδοποίηση διοικητικών δομών

Προσωπικό
Σύνολο τακτικού προσωπικού Υπουργείου & ΝΠΔΔ
(βάσει «Απογραφής» Οκτωβρίου 2021)

Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης
Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα

1.476

Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας
Υπηρεσιακή Γραμματεία
Τομέας Μακεδονίας – Θράκης

Στοιχεία προϋπολογισμού (για το έτος 2022)
Ταμειακό σύνολο (σε χιλ. €)
3.238.568,00 €

Δομές και διαθέσιμοι πόροι
Λίστα οργανισμών, δομών, φορέων και μονάδων που
εποπτεύονται από το Υπουργείο ή αποτελούν αντικείμενο
διαχείρισής του
Εποπτευόμενος φορέας / Ομαδοποίηση εποπτευόμενων φορέων
*Συνήγορος του Πολίτη
*Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)
*Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ)
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)
Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ)
Φορέας Διαχείρισης Κοινόχρηστων Χώρων Ελληνικού
Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας
ΕΥΑΘ Παγίων Α.Ε
Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς
*Ανεξάρτητες Αρχές
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2

Διατύπωση Στόχων και Σύνδεση με Στρατηγικές Επιλογές

6

Διατύπωση Στόχων
Σύνδεση των Στόχων του Υπουργείου με τις Στρατηγικές Επιλογές του Κυβερνητικού
Προγραμματισμού
Στόχοι Υπουργείου

Σύγχρονο κράτος λιτό και
αποτελεσματικό στην υπηρεσία του
πολίτη

1. Ισχυρή Σύγχρονη Αυτοδιοίκηση: Πυλώνας Ανάπτυξης &
Κοινωνικής Συνοχής

2. Ενίσχυση της Διαφάνειας των Εκλογικών Διαδικασιών και της
συμμετοχής των Ελλήνων του Εξωτερικού

✔

3. Καταπολέμηση της διαφθοράς και της διαπλοκής

✔

4. Επένδυση στο Ανθρώπινο Κεφάλαιο/ Αποτελεσματική λειτουργία
του Δημοσίου Τομέα

✔

Ισχυρή Ανάπτυξη με περισσότερες
επενδύσεις και νέες καλύτερες δουλειές

Διασφάλιση κοινωνικής
συνοχής και αλληλεγγύης

✔

✔

7

Διατύπωση Στόχων
Σύνδεση των Στόχων του Υπουργείου με τις Στρατηγικές Επιλογές του Κυβερνητικού
Προγραμματισμού
Στόχοι Υπουργείου

Σύγχρονο κράτος λιτό και
αποτελεσματικό στην υπηρεσία του
πολίτη

5. Απόδοση ελληνικής ιθαγένειας με ταχύτητα, αντικειμενικότητα και
διαφάνεια

✔

6. Στήριξη της ανάπτυξης Μακεδονίας και Θράκης

Ισχυρή Ανάπτυξη με περισσότερες
επενδύσεις και νέες καλύτερες δουλειές

Διασφάλιση κοινωνικής συνοχής
και αλληλεγγύης

✔
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2.i

Στόχος 1: Ισχυρή Σύγχρονη Αυτοδιοίκηση Πυλώνας Ανάπτυξης & Κοινωνικής Συνοχής
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Στόχος 1: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2022
Στόχος 1: Ισχυρή Σύγχρονη Αυτοδιοίκηση Πυλώνας Ανάπτυξης & Κοινωνικής Συνοχής

Υλοποίηση Αναπτυξιακού Προγράμματος
«Αντώνης Τρίτσης»: Εκταμιεύσεις

Αναβάθμιση Συνοριακών Σταθμών της
Χώρας: Κατασκευή νέων Σταθμών

250 εκατ. ευρώ

Επιτάχυνση του προγράμματος ανάπτυξης της αυτοδιοίκησης με το συμβολικό όνομα «Αντώνης
Τρίτσης». Προσδοκώμενος στόχος είναι το 2022 να έχουν συνολικά εκταμιευθεί και διατεθεί προς την
αγορά 250 εκατομμύρια ευρώ.

4ο τρίμηνο 2022
2
4ο τρίμηνο 2022

50%

Η υποχρέωση που έχει αναλάβει η Χώρα είναι να καταστήσει τους Συνοριακούς Σταθμούς
λειτουργικούς, για να υποδεχθούν το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου. Απαιτούνται δομικές/
κατασκευαστικές παρεμβάσεις και λοιπά τεχνικά έργα, ώστε να εφαρμοστεί η Συνθήκη για την Ζώνη
Σένγκεν.
Δημιουργία και επέκταση πληροφοριακών συστημάτων για τον εξορθολογισμό στη διαχείριση των
τοπικών υποθέσεων και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ενδεικτικά
αναφέρονται:
- H αναβάθμιση του Κόμβου Διαλειτουργικότητας και των παρεχόμενων υπηρεσιών οικονομικής
πληροφόρησης

Πλατφόρμες και Μητρώα ΥΠ.ΕΣ.:
Υλοποίηση δύο πλατφορμών

4ο τρίμηνο 2022

- Η αναβάθμιση του Μητρώου Πολιτών
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Στόχος 1: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2022
Στόχος 1: Ισχυρή Σύγχρονη Αυτοδιοίκηση Πυλώνας Ανάπτυξης & Κοινωνικής Συνοχής

Ενιαίος Κώδικας Αυτοδιοίκησης:
Θεσμοθέτηση

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση:
Ψήφιση νόμου

1η Προγραμματική Περιόδος Τομεακού
Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ 20212025): Υλοποίηση έργων έτους

Πρόληψη στο Σπίτι: Πιλοτική Εφαρμογή

Θεσμοθέτηση

Η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση αποκτούν ένα ξεκάθαρο, στέρεο νομοθετικό
πλαίσιο, με τη σύνταξη του Ενιαίου Κώδικα Αυτοδιοίκησης μέσω της συγκέντρωσης και
κωδικοποίησης παλαιότερων διατάξεων και τη θεσμοθέτησή του εντός του 2022.

4ο τρίμηνο 2022
Θεσμοθέτηση

Προωθείται διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους Φορείς με στόχο την επίτευξη της αναγκαίας
συναίνεσης που θα οδηγήσει στο σχέδιο νόμου για τον διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ
Κεντρικής Διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού.

4ο τρίμηνο 2022
Υλοποίηση

Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), αναπτύσσεται το Τομεακό Πρόγραμμα
Ανάπτυξης (ΤΠΑ 2021-2025), που θα υλοποιηθεί από τη νέα υπηρεσία που θα συσταθεί στο
Υπουργείο Εσωτερικών, ως Υπηρεσία Διαχείρισης.

4ο τρίμηνο 2022
Πιλοτική
Εφαρμογή
4ο τρίμηνο 2022

Για την υποστήριξη των κατοίκων δυσπρόσιτων περιοχών ορεινών και νησιωτικών δήμων, κάτω των
20.000 κατοίκων, θεσπίζεται ειδικό πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής με τίτλο «Πρόληψη στο Σπίτι»,
το οποίο αποτελεί τμήμα της δημοτικής δομής «Βοήθειας στο Σπίτι». Προς υλοποίηση του ισχύοντος
νομοθετικού πλαισίου, εντός του 2022 προωθείται πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος.
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Στόχος 1: Δράσεις
Στόχος 1. Ισχυρή Σύγχρονη Αυτοδιοίκηση Πυλώνας Ανάπτυξης & Κοινωνικής Συνοχής
Δράση

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός /
Ειδικός Γραμματέας)

1.1

Πλατφόρμες και Μητρώα ΥΠ.ΕΣ.
Με την εν λόγω δράση προωθείται περαιτέρω η δημιουργία και επέκταση πληροφοριακών συστημάτων για
τον εξορθολογισμό στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων και την αναβάθμιση των παρεχόμενων
υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Υπουργός
Αναπληρωτής Υπουργός
Γ.Γ. Εσωτερικών & Οργάνωσης

1.2

Υλοποίηση 1ης Προγραμματικής Περιόδου Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ 2021-2025)
Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), αναπτύσσεται το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης
(ΤΠΑ 2021-2025).

Αναπληρωτής Υπουργός
Γ.Γ. Εσωτερικών & Οργάνωσης

1.3

1.4

Ενιαίος Κώδικας Αυτοδιοίκησης
Συγκέντρωση διατάξεων και κωδικοποίηση του συνόλου της νομοθετικής ύλης που αφορά στους Ο.Τ.Α. α’
και β’ βαθμού.
Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση
Η δράση περιλαμβάνει τη διαβούλευση με την Κ.Ε.Δ.Ε. και την ΕΝ.Π.Ε., προκειμένου να διασφαλιστεί η
αναγκαία συναίνεση και παραγωγικά αποτελέσματα που θα συμβάλλουν στην ψήφιση της νομοθεσίας
ανακατανομής αρμοδιοτήτων βάσει των αρχών της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.

Υπουργός
Αναπληρωτής Υπουργός
Γ.Γ. Εσωτερικών & Οργάνωσης
Υπουργός
Αναπληρωτής Υπουργός
Γ.Γ. Εσωτερικών & Οργάνωσης
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Στόχος 1: Δράσεις
Στόχος 1. Ισχυρή Σύγχρονη Αυτοδιοίκηση Πυλώνας Ανάπτυξης & Κοινωνικής Συνοχής
Δράση

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός /
Ειδικός Γραμματέας)

1.5

Πρόληψη στο Σπίτι
Πιλοτική εφαρμογή του Προγράμματος σε ορεινούς και νησιωτικούς δήμους της χώρας σύμφωνα με το
οικείο νομικό πλαίσιο.

Υπουργός
Αναπληρωτής Υπουργός
Γ.Γ. Εσωτερικών & Οργάνωσης
Γ.Γ. Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου
Τομέα

1.6

Αναβάθμιση των Συνοριακών Σταθμών της Χώρας
Στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Χώρας προς το κεκτημένο Schengen και την υποχρεωτική χρήση των
συστημάτων εισόδου-εξόδου και ETIAS σχεδιάζεται σειρά έργων μεταξύ των οποίων και η ριζική
ανακατασκευή των συνοριακών τελωνειακών σταθμών για την βελτίωση της ποιότητας των συνοριακών
ελέγχων και την παράλληλη ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας.

Αναπληρωτής Υπουργός

1.7

Ενίσχυση Κυβερνοασφάλειας Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Η δράση στοχεύει στην ανάπτυξη κουλτούρας κυβερνοασφάλειας στην τοπική αυτοδιοίκηση με την έμφαση
να δίνεται στην κατάλληλη εκπαίδευση των εμπλεκόμενων στελεχών. Ειδικότερα προβλέπονται
εκπαιδευτικά προγράμματα και κατάρτιση οδηγού/εγχειριδίου Κυβερνοασφάλειας σχετικά με την ασφάλεια
πληροφοριακών συστημάτων και την προστασία δεδομένων των φορέων της αυτοδιοίκησης.

Υπουργός
Γ.Γ. Εσωτερικών & Οργάνωσης

1.8

Υλοποίηση Αναπτυξιακού Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»
Φιλοδοξία του Προγράμματος είναι η διασφάλιση και παροχή των αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων για τη
βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των βασικών υποδομών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και την
προώθηση πρωτοβουλιών για την προστασία της δημόσιας υγείας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
της τοπικής οικονομίας.

Αναπληρωτής Υπουργός
Γ.Γ. Εσωτερικών & Οργάνωσης
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Στόχος 1: Δράσεις
Στόχος 1. Ισχυρή Σύγχρονη Αυτοδιοίκησης Πυλώνας Ανάπτυξης & Κοινωνικής Συνοχής
Δράση

1.9

Αναβάθμιση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας
Η δράση αποσκοπεί στην εκπλήρωση των εκκρεμών θεσμικών υποχρεώσεων σχετικά με την αποτελεσματική
λειτουργία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους
προς όφελος του πολίτη, στο πλαίσιο της εφαρμογής ενός αποτελεσματικού συστήματος πολυεπίπεδης
διακυβέρνησης.

1.10

Προσβασιμότητα στους παιδικούς σταθμούς, τα σχολικά κτήρια, τις παιδικές χαρές και τις αθλητικές
εγκαταστάσεις των Δήμων
Η δράση αφορά την προσαρμογή των δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στο νέο
θεσμικό πλαίσιο, παρεμβάσεις σε σχολικά κτήρια για τη βελτίωση της φυσικής προσβασιμότητας και
ανέγερση ειδικών σχολείων, καθώς και την αναβάθμιση παιδικών χαρών και αθλητικών εγκαταστάσεων των
Δήμων.

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός /
Ειδικός Γραμματέας)
Υπουργός
Αναπληρωτής Υπουργός
Γ.Γ. Εσωτερικών & Οργάνωσης

Αναπληρωτής Υπουργός
Γ.Γ. Εσωτερικών & Οργάνωσης

Η Δράση 1.10 εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
1.1

Πλατφόρμες και Μητρώα ΥΠ.ΕΣ

Έργο
Μηχανισμός παρακολούθησης έργων Ο.Τ.Α.:
• Συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων.
• Αξιολόγηση των προγραμμάτων εκτελούμενων έργων των Ο.Τ.Α.
• Δημοσιοποίηση στοιχείων.
Κόμβος Διαλειτουργικότητας ΥΠ.ΕΣ.: Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών οικονομικής πληροφόρησης
• Διεύρυνση ομάδων δεδομένων – παροχή ευελιξίας.
• Προσθήκη νέων λειτουργικοτήτων (έλεγχος σχεδίων προϋπολογισμού, αξιολόγηση στοιχείων, παραγωγή διοικητικών εγγράφων, αλληλεπίδραση με φορείς, διάθεση
ανοικτών δεδομένων).
• Διαλειτουργικότητα με άλλες πλατφόρμες.
Αναβάθμιση Μητρώου Πολιτών
Ολοκλήρωση απαραίτητων ενεργειών καταχώρισης, συμπλήρωσης, επικαιροποίησης στοιχείων, με στόχο την αναβάθμιση του Μητρώου Πολιτών.
Το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ)
Στόχος του έργου είναι η εξάλειψη της γραφειοκρατίας και η πλήρης αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών προς όφελος των ζώων συντροφιάς, μέσω της δημιουργίας ενός
νέου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο αφορά τόσο τα δεσποζόμενα όσο και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς. Στο πλαίσιο αυτό, θα είναι διαθέσιμα, σε πραγματικό
χρόνο, στοιχεία για τον αριθμό των δεσποζόμενων και των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, τον αριθμό των αδεσπότων που διαχειρίζεται κάθε δήμος, τον αριθμό των
ζώων προς υιοθεσία και το ιστορικό υγείας κάθε ζώου.
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
1.2

Υλοποίηση 1ης Προγραμματικής Περιόδου Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ 2021-2025)

Έργο
Υλοποίηση 1ης Προγραμματικής Περιόδου Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ 2021-2025)
Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), αναπτύσσεται το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ 2021-2025), που θα υλοποιηθεί από τη νέα υπηρεσία
που θα συσταθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, ως Υπηρεσία Διαχείρισης. Το ΤΠΑ περιλαμβάνει δράσεις στους τομείς της έξυπνης, της πράσινης και της κοινωνικής
ανάπτυξης, όπως και της ανάπτυξης υποδομών, εξωστρέφειας και τεχνικής υποστήριξης προγραμμάτων.
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
1.3

Ενιαίος Κώδικας Αυτοδιοίκησης

Έργο
Διοικητική Κωδικοποίηση Αυτοδιοίκησης
Το έργο αφορά στη διοικητική κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν στην Αυτοδιοίκηση, ως το πρώτο αναγκαίο βήμα για την συγκέντρωση και συνεκτική
παρουσίαση του συνόλου ενός εκτεταμένου πλήθους διατάξεων διάσπαρτων σε πλείστα νομοθετήματα.
Συγκρότηση Επιτροπής για την Επεξεργασία ενός Νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης
Στόχος της Επιτροπής είναι – αφού μελετήσει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - να εισηγηθεί έναν νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης, ως πολύτιμο
εργαλείο για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας στη λειτουργία της Αυτοδιοίκησης και τη βελτίωση των σχέσεων με τους πολίτες.
Κατάθεση Σχεδίου για την Σύνταξη Ενιαίου Κώδικα Αυτοδιοίκησης
Η πρόταση ενός νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης, σε συνέχεια νομοτεχνικών βελτιώσεων, θα αποτελέσει το τελικό σχέδιο ενός Ενιαίου Κώδικα Αυτοδιοίκησης.
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
1.4

Ενίσχυση της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης: ψήφιση και εφαρμογή της νομοθεσίας ανακατανομής
αρμοδιοτήτων
Έργο
Ψήφιση του νόμου για την Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση
Ενίσχυση της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης μέσω της ψήφισης της νομοθεσίας ανακατανομής αρμοδιοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα εμπειρογνωμόνων
και τα αποτελέσματα διαβουλεύσεων με την Κ.Ε.Δ.Ε. και την ΕΝ.Π.Ε., βάσει των αρχών της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.
Δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού ελέγχου και κατανομής των κρατικών αρμοδιοτήτων στους ΟΤΑ
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
1.5

Πρόληψη στο Σπίτι

Έργο
Πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος «Πρόληψη στο Σπίτι»
Προς υλοποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, το οποίο προβλέπει την ένταξη των δήμων και την επιχορήγηση (κατ’ έτος αποκλειστικά για την κάλυψη του
προγράμματος με έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους), για την κάλυψη του κόστους προμήθειας του πάσης φύσεως
απαιτούμενου τεχνολογικού εξοπλισμού και των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών διασύνδεσης, προωθείται πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος εντός του 2022.
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
1.6

Αναβάθμιση των Συνοριακών Σταθμών της Χώρας

Έργο
Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των Συνοριακών Σταθμών της Χώρας, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, την Α.Α.Δ.Ε. και το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Συμμόρφωση της Χώρας προς το κεκτημένο Schengen και τη χρήση των συστημάτων εισόδου-εξόδου και ETIAS
Κατασκευή νέου Συνοριακού Σταθμού στους Κήπους της Π.Ε. Έβρου
Κατασκευή νέου Συνοριακού Σταθμού στο Λαιμό Πρεσπών της Π.Ε. Φλωρίνης
Εργασίες συντήρησης των υπαρχόντων εγκαταστάσεων των Συνοριακών Σταθμών
Δημιουργία Κοινού Κέντρου Επαφής Αστυνομικής και Τελωνειακής Συνεργασίας Ελλάδας-Αλβανίας στο Συνοριακό Σταθμό Κακαβιάς της Π.Ε. Ιωαννίνων
Μετατόπιση μπαρών κυκλοφορίας στο Συνοριακό Σταθμό Ευζώνων
Έξυπνοι Συνοριακοί Σταθμοί για τους ταξιδιώτες

20

Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
1.7

Ενίσχυση Κυβερνοασφάλειας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Έργο
Εκπαίδευση σε ζητήματα Κυβερνοασφάλειας
Ανάπτυξη κουλτούρας Κυβερνοασφάλειας μέσω εκπαίδευσης (επιμορφωτικά σεμινάρια) σε στελέχη εποπτευόμενων φορέων του ΥΠ.ΕΣ. και της τοπικής αυτοδιοίκησης,
με στόχο τη δημιουργία ασφαλούς ψηφιακού περιβάλλοντος εργασίας.
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
1.8

Υλοποίηση Αναπτυξιακού Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»

Έργο
Υλοποίηση Προσκλήσεων
Αξιολόγηση έργων
Xρηματοδότηση έργων
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
1.9

Αναβάθμιση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας

Έργο
Επιλογή νέων Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
Έκδοση Οργανισμών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
1.10

Προσβασιμότητα στους παιδικούς σταθμούς, τα σχολικά κτήρια, τις παιδικές χαρές
και τις αθλητικές εγκαταστάσεις των Δήμων (ΕΣΔ ΑμεΑ)
Έργο
Επιχορήγηση Δήμων και νομικών προσώπων
Η επιχορήγηση αφορά στην προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις ανάγκες προσβασιμότητας των
παιδιών με αναπηρία.
Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων
Πρόκειται για παρεμβάσεις με σκοπό τη βελτίωση της φυσικής προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία.
Εξασφάλιση επαρκών και κατάλληλων ιδιόκτητων χώρων για σχολεία
Το έργο περιλαμβάνει την ανέγερση ή επέκταση σχολικών κτηρίων προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και την ανέγερση
δεκατεσσάρων (14) ειδικών σχολείων και δράσεις επέκτασης κτηρίων σε ειδικά σχολεία.
Αναβάθμιση παιδικών χαρών και αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων
Πρόκειται για έργο αναβάθμισης των παιδικών χαρών και αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων με υποδομές για ΑμεΑ.
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2.ii

Στόχος 2: Ενίσχυση της Διαφάνειας της Εκλογικής Διαδικασίας και Συμμετοχή των Ελλήνων του
Εξωτερικού
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Στόχος 2: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2022
Στόχος 2: Ενίσχυση της Διαφάνειας της Εκλογικής Διαδικασίας και Συμμετοχή των Ελλήνων του Εξωτερικού

Ενδυνάμωση των δεσμών της Ελληνικής
ομογένειας με την Ελλάδα:
α) αύξηση στις αιτήσεις εγγραφής στους
ειδικούς εκλογικούς καταλόγους
εξωτερικού
β) αύξηση στις ληξιαρχικές πράξεις,
εκθέσεις και μεταβολές αυτών

Τιμή στόχος:
α) 30.000
β) 20.000

4ο τρίμηνο 2022

Ενίσχυση του θεσμού της «Πρωτοβουλίας
Πολιτών»

Θεσμοθέτηση

Αποβλέπει στη διευκόλυνση άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων του
εξωτερικού καθώς και στην απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών δήλωση
ληξιαρχικών πράξεων στις Ελληνικές Προξενικές Αρχές.
α) Αφορά σε αιτήσεις εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού.
β) Αφορά σε επεξεργασία ληξιαρχικών γεγονότων εξωτερικού με χρήση του συστήματος
«Μητρώο Πολιτών» από τις κατά τόπους Προξενικές Αρχές και το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.

Εφαρμογή θεσμικού πλαισίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, στο πλαίσιο
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

4ο τρίμηνο 2022
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Στόχος 2: Δράσεις
Στόχος 2: Ενίσχυση της Διαφάνειας της Εκλογικής Διαδικασίας και Συμμετοχή των Ελλήνων του
Εξωτερικού

Δράση

2.1

Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων του εξωτερικού
Επεξεργασία και αξιολόγηση αιτήσεων εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού – Λειτουργία
τεχνικής υποστήριξης (Helpdesk) αρμόδιων Προξενικών Αρχών.

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός /
Ειδικός Γραμματέας)
Υπουργός
Γ.Γ. Εσωτερικών & Οργάνωσης

2.2

Απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών δήλωσης ληξιαρχικών πράξεων στις Ελληνικές Προξενικές
Αρχές
Τεχνική και θεσμική υποστήριξη της διασύνδεσης των Προξενείων με το Μητρώο Πολιτών για τον έλεγχο και
την καταχώριση των ληξιαρχικών γεγονότων Ελλήνων πολιτών που συμβαίνουν στην αλλοδαπή.

Υπουργός
Γ.Γ. Εσωτερικών & Οργάνωσης

2.3

Διασύνδεση και συγχρονισμός ειδικών εκλογικών καταλόγων εξωτερικού
Εφαρμογή του άρθρου 5 του ν.4648/2019 σχετικά με την επιτάχυνση της διαδικασίας ενημέρωσης των
εκλογικών καταλόγων.

Υπουργός
Γ.Γ. Εσωτερικών & Οργάνωσης

2.4

Ενίσχυση της διαφάνειας και διευκόλυνση δήλωσης προεκλογικών εσόδων και δαπανών πολιτικών
κομμάτων και υποψηφίων
Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας δήλωσης και ελέγχου των προεκλογικών εσόδων και
δαπανών υποψηφίων στις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Υπουργός
Γ.Γ. Εσωτερικών & Οργάνωσης
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Στόχος 2: Δράσεις
Στόχος 2. Ενίσχυση της Διαφάνειας της Εκλογικής Διαδικασίας και Συμμετοχή των Ελλήνων του Εξωτερικού
Δράση

2.5

2.6

2.7

Ενίσχυση του θεσμού της «Πρωτοβουλίας Πολιτών»
Κατάρτιση σχεδίου νόμου για την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/788 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Εκσυγχρονισμός του Ληξιαρχικού Νόμου και των διαδικασιών καταχώρησης ληξιαρχικών πράξεων
Σχέδιο νόμου για τη συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του ν.344/1976 και κωδικοποίηση της
συναφούς νομοθεσίας.
Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος και απρόσκοπτης πρόσβασης στην ψηφοφορία (Απρ.
2022)
Η δράση περιλαμβάνει έκδοση σχετικών εγκυκλίων, εξέταση καλών πρακτικών για τη συμμετοχή των ΑμεΑ
στις εκλογές, θεσμοθέτηση σχετικών κανόνων διασφάλισης της ακεραιότητας και μυστικότητας της ψήφου
των ΑμεΑ, καθώς και αξιοποίηση ψηφιακών μέσων για την ενημέρωση των ατόμων με αναπηρία σχετικά με
την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός /
Ειδικός Γραμματέας)

Υπουργός
Γ.Γ. Εσωτερικών & Οργάνωσης

Υπουργός
Γ.Γ. Εσωτερικών & Οργάνωσης

Υπουργός
Γ.Γ. Εσωτερικών & Οργάνωσης

Η Δράση 2.7 εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία
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Στόχος 2: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
2.1

Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων του εξωτερικού
Έργο
Οργάνωση συστήματος διενέργειας εκλογών και μετάδοσης εκλογικών αποτελεσμάτων
Το έργο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση ενός συστήματος για τη διενέργεια των εκλογών και τη μετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων από τα εκλογικά κέντρα του
εξωτερικού.
Εκστρατεία (καμπάνια) ενημέρωσης
Σκοπό της εκστρατείας ενημέρωσης αποτελεί η προβολή του δικαιώματος ψήφου των αποδήμων.
Υποστήριξη διαδικασιών ελέγχου αιτήσεων εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού.
Το έργο αφορά στην καταχώριση και έλεγχο των στοιχείων των υποβαλλόμενων αιτήσεων εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού.
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Στόχος 2: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
2.2

Απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών δήλωσης ληξιαρχικών πράξεων στις Ελληνικές Προξενικές Αρχές

Έργο
Διασύνδεση των Ελληνικών Προξενικών Αρχών με το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών»
Πρόκειται για έργο τεχνικής υποστήριξη της διασύνδεσης των προξενείων με το Μητρώο πολιτών για τον έλεγχο και την καταχώριση ληξιαρχικών γεγονότων Ελλήνων
πολιτών που συμβαίνουν στην αλλοδαπή.
Εκπαίδευση υπαλλήλων Ελληνικών Προξενικών Αρχών
Σε συνεργασία με το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και μέσω τηλεκπαίδευσης, το έργο περιλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα για τους υπαλλήλους των Ελληνικών Προξενικών Αρχών σε
θέματα ληξιαρχικής νομοθεσίας και χρήσης του συστήματος, από υπηρεσιακά στελέχη.
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Στόχος 2: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
2.3

Διασύνδεση και συγχρονισμός ειδικών εκλογικών καταλόγων εξωτερικού

Έργο
Διασύνδεση και συγχρονισμός βασικών εκλογικών καταλόγων με τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού.
Ωρίμανση έργου σχεδιασμού και ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος διασύνδεσης και συγχρονισμού βασικών εκλογικών καταλόγων με τους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους εξωτερικού, ετεροδημοτών και εκλογέων Ε.Ε.
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Στόχος 2: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
2.4

Ενίσχυση της διαφάνειας και διευκόλυνση δήλωσης προεκλογικών εσόδων και δαπανών πολιτικών κομμάτων
και υποψηφίων
Έργο
Νομοθετική ρύθμιση
Το έργο της νομοθετικής ρύθμισης αποσκοπεί στην υποστήριξη της Επιτροπής Ελέγχου προεκλογικών εσόδων και δαπανών πολιτικών κομμάτων και υποψηφίων.
Διαδικτυακή πλατφόρμα δήλωσης προεκλογικών εσόδων και δαπανών υποψηφίων
Προκήρυξη έργου σχεδιασμού και ανάπτυξης διαδικτυακής πλατφόρμας δήλωσης προεκλογικών εσόδων και δαπανών υποψηφίων.
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Στόχος 2: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
2.5

Ενίσχυση του θεσμού της «Πρωτοβουλίας Πολιτών»

Έργο
Νομοθετική πρωτοβουλία για την ενίσχυση του θεσμού της Πρωτοβουλίας Πολιτών
Στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου προωθείται η σύνταξη και θεσμοθέτηση εθνικών διατάξεων για
την εφαρμογή και την ενίσχυση του θεσμού της Πρωτοβουλίας των Πολιτών.
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Στόχος 2: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
2.6

Εκσυγχρονισμός του Ληξιαρχικού Νόμου και των διαδικασιών καταχώρησης ληξιαρχικών πράξεων

Έργο
Κατάρτιση διατάξεων συμπλήρωσης/τροποποίησης του Ληξιαρχικού Νόμου
Κατάρτιση ΠΔ κωδικοποίησης των διατάξεων του Ληξιαρχικού Νόμου

34

Στόχος 2: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
2.7

Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος και απρόσκοπτης πρόσβασης στην
ψηφοφορία
Έργο
Έκδοση εγκυκλίων για παροχή διευκολύνσεων
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2.iii

Στόχος 3: Καταπολέμηση της διαφθοράς και της διαπλοκής

Στόχος 3: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2022
Στόχος 3: Καταπολέμηση της διαφθοράς και της διαπλοκής

Ενίσχυση της Διαφάνειας και Ακεραιότητας
στο Δημόσιο Τομέα μέσα από την συνεργασία
με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και την
συμμετοχή στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για
την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Μνημόνιο συνεργασίας με
ΕΑΔ - ΕΣΣΚΔ

Θωράκιση της Δημόσιας Διοίκησης και του δημόσιου υπάλληλου μέσα από την
ενίσχυση της δημόσιας λογοδοσίας και ακεραιότητας και την απόδοση ευθυνών.

1ο – 4ο τρίμηνο 2022
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Στόχος 3: Δράσεις
Στόχος 3. Καταπολέμηση της διαφθοράς και της διαπλοκής

Δράση

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός /
Ειδικός Γραμματέας)
Υπουργός

3.1

Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας

Γ.Γ. Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου
Τομέα
Υπουργός

3.2

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς

Γ.Γ. Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου
Τομέα
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Στόχος 3: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
3.1

Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας

Έργο
Διαμόρφωση Κώδικα Ηθικής και Κωδίκων Επαγγελματικής Δεοντολογίας Δημοσίων Υπαλλήλων
Ανάπτυξη Δικτύου Συμβούλων Ακεραιότητας
Ανάπτυξη ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για την παρακολούθηση των Πειθαρχικών Διαδικασιών

39

Στόχος 3: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
3.2

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Δράσεων Καταπολέμησης της Διαφθοράς
Έργο
Ενίσχυση του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου

40

2.iv

Στόχος 4: Επένδυση στο Ανθρώπινο Κεφάλαιο / Αποτελεσματική Λειτουργία του Δημόσιου Τομέα

Στόχος 4: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2022
Στόχος 4: Επένδυση στο Ανθρώπινο Κεφάλαιο / Αποτελεσματική Λειτουργία του Δημοσίου Τομέα

Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ
και Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

Εξορθολογισμός Πλαισίου Αρμοδιοτήτων
Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης

Θεσμικό Πλαίσιο

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο δεν ενσωματώνει τις σύγχρονες απαιτήσεις/ανάγκες και σε
πολλές περιπτώσεις εμφανίζει επικαλύψεις και αδικαιολόγητες διαφοροποιήσεις μεταξύ
ομοειδών ειδικοτήτων υπαλλήλων.

4ο τρίμηνο 2022

Θεσμικό πλαίσιο

Αξιολόγηση αρμοδιοτήτων και ορθή κατανομή ανά επίπεδο διακυβέρνησης.

2ο τρίμηνο 2022

Διαμόρφωση συστήματος παρακίνησηςανταμοιβής για δημόσιους φορείς και δημοσίους
υπαλλήλους

Θεσμικό πλαίσιο

Το πεδίο είναι αρρύθμιστο.

4ο τρίμηνο 2022

Απουσία διακρίβωσης δεξιοτήτων για την επιλογή του κατάλληλου για κάθε θέση ευθύνης.
Θεσμικό Πλαίσιο
Ενδυνάμωση Ηγεσίας και Επιλογές Προϊσταμένων
3ο τρίμηνο 2022
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Στόχος 4: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2022
Στόχος 4: Επένδυση στο Ανθρώπινο Κεφάλαιο / Αποτελεσματική Λειτουργία του Δημοσίου Τομέα

Ανασχεδιασμός ηλεκτρονικών συστημάτων για
διαδικασίες στελέχωσης: Ανάπτυξη ηλεκτρονικού
συστήματος με ενσωματωμένα στοιχεία Τεχνητής
Νοημοσύνης (Artificial Intelligence – ΑΙ).

Μείωση χρόνου
επεξεργασίας των
δεδομένων και άμεση
λήψη αποφάσεων
1ο τρίμηνο 2022

Ανασχεδιασμός του Συστήματος Στοχοθεσίας: Εναρμόνιση
με τα ετήσια σχέδια δράσης του ν.4622/2019 και
μετασχηματισμός τους σε συγκεκριμένους και μετρήσιμους
στόχους ανά οργανική μονάδα.

Θεσμικό Πλαίσιο

Ανασχεδιασμός του Συστήματος Αξιολόγησης των
δημοσίων υπαλλήλων: Ανάπτυξη νέου πλαισίου για τα
διάφορα επίπεδα διοίκησης.

Θεσμικό Πλαίσιο

Κοινό πλαίσιο Αξιολόγησης 2020: Διοικητική επάρκεια των
δημοσίων οργανώσεων.

Έλλειψη διασύνδεσης των ηλεκτρονικών συστημάτων για διαδικασίες στελέχωσης μέσω
κινητικότητας και προσλήψεων.

Ρύθμιση ζητημάτων που προέκυψαν από την ψήφιση του ν.4622/2019.

1ο τρίμηνο 2022

Στρεβλή εφαρμογή αξιολόγησης (μεγάλο ποσοστό άριστων αξιολογήσεων).

1ο τρίμηνο 2022

Θεσμικό Πλαίσιο

Το πεδίο είναι αρρύθμιστο.

1ο τρίμηνο 2022
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Στόχος 4: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2022
Στόχος 4: Επένδυση στο Ανθρώπινο Κεφάλαιο / Αποτελεσματική Λειτουργία του Δημοσίου Τομέα

Ενδυνάμωση της Δημοτικής Αστυνομίας και των
στελεχών της

Θεσμικό Πλαίσιο

Επανασχεδιασμός και επαναπροσδιορισμός του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής
Αστυνομίας.

1ο τρίμηνο 2022

Καθιέρωση αξιολόγησης των παρεχόμενων
υπηρεσιών από τον πολίτη

Θεσμικό Πλαίσιο

Το πεδίο είναι αρρύθμιστο

4ο τρίμηνο 2022
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Στόχος 4: Δράσεις
Στόχος 4. Επένδυση στο Ανθρώπινο Κεφάλαιο / Αποτελεσματική Λειτουργία του Δημοσίου Τομέα
Δράση

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός /
Ειδικός Γραμματέας)
Υπουργός

4.1

Οργανωσιακή Μετάβαση

Γ.Γ. Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου
Τομέα
Υπουργός

4.2

Αποτελεσματική Στελέχωση Δημοσίου Τομέα

Γ.Γ. Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου
Τομέα
Υπουργός

4.3

Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα

Γ.Γ. Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου
Τομέα
Υπουργός

4.4

Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)

Γ.Γ. Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου
Τομέα
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Στόχος 4: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
4.1

Οργανωσιακή Μετάβαση
Έργο
Αναθεώρηση «Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ» και «Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων»
Εξορθολογισμός Πλαισίου Αρμοδιοτήτων Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης
Αναμόρφωση «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας»
Επικαιροποίηση του οργανισμού του ΕΚΔΔΑ

46

Στόχος 4: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
4.2

Αποτελεσματική Στελέχωση Δημοσίου Τομέα

Έργο
Ανάπτυξη βασικής υποδομής για την υλοποίηση του Ν. 4765/2021 για τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ
Επικαιροποίηση και εκσυγχρονισμός του προσοντολογίου ΠΔ 50/2001
Ενεργοποίηση του κλάδου των Επιτελικών Στελεχών της Διοίκησης
Επέκταση της εφαρμογής για το Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Διαμόρφωση νέας διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων
Η νέα διαδικασία σκοπό έχει να αναδείξει, κατά την επιλογή, τη σημασία στα στοιχεία της προσωπικότητας, στα ηγετικά χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες των
υποψηφίων δημοσίων υπαλλήλων, για την επιλογή του κατάλληλου για κάθε θέση ευθύνης.
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Στόχος 4: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
4.3

Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα

Έργο
Καθιέρωση νέας διαδικασίας για την παροχή κινήτρων και ανταμοιβών που εστιάζει στην συμβολή του υπαλλήλου για την πραγματοποίηση κοινών στόχων
Διαμόρφωση πλαισίου για τις «διαδρομές καριέρας» των εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα
Ανασχεδιασμός του Συστήματος Στοχοθεσίας
Ανασχεδιασμός συστήματος Αξιολόγησης
Μετασχηματισμός δεξιοτήτων Δημοσίων Υπαλλήλων
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Στόχος 4: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
4.4

Ενδυνάμωση ΑΣΕΠ

Έργο
Αξιολόγηση και Επιλογή Προσωπικού στο Δημόσιο Τομέα – Εφαρμογή του Ν. 4765/2021
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2.v

Στόχος 5: Απόδοση ελληνικής ιθαγένειας με ταχύτητα, αντικειμενικότητα και
διαφάνεια

50

Στόχος 5: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2022
Στόχος 5: Απόδοση ελληνικής ιθαγένειας με ταχύτητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια
Απόδοση ελληνικής ιθαγένειας με ουσιαστική
διακρίβωση του δεσμού του αιτούντος με τη
χώρα και με συνθήκες ταχύτητας,
αντικειμενικότητας και διαφάνειας

Διοικητική Αναδιοργάνωση

Νομικό πλαίσιο για ιθαγένεια

Τιμή στόχος: 3.000
αποφάσεις

Υλοποίηση εξετάσεων για την απόκτηση Π.Ε.Γ.Π. και ολοκλήρωση μέσω
απόφασης τουλάχιστον 3.000 αιτήσεων ανά έτος.

2022
Νέος Οργανισμός

Μείωση του λειτουργικού κόστους.

3ο τρίμηνο 2022
Θεσμικό πλαίσιο

Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και αναμόρφωση νομοθεσίας
πολιτογράφησης ομογενών αλλοδαπών.

3ο τρίμηνο 2022

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Τιμή στόχος: επιμόρφωση
25% προσωπικού σε
διάφορα αντικείμενα
2022

Εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού μέσω συμμετοχής σε
εκαπιδευτικά σεμινάρια προκειμένου να ενισχύσει τις απαραίτητες
δεξιότητες και γνώσεις.
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Στόχος 5: Δράσεις
Στόχος 5. Απόδοση ελληνικής ιθαγένειας με ταχύτητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια
Δράση

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός /
Ειδικός Γραμματέας)

5.1

Υλοποίηση της εφαρμογής του ν.4735/2020 για την απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας με διενέργεια
εξετάσεων σε πανελλαδική κλίμακα και προφορικών συνεντεύξεων από τριμελείς ομάδες υπαλλήλων, στην
επικράτεια, με θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης των αλλοδαπών.

Υπουργός Εσωτερικών
Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

5.2

Εκσυγχρονισμός της διαδικασίας κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας μέσα από την παροχή ψηφιακών
υπηρεσιών στον πολίτη.

Υπουργός Εσωτερικών
Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

5.3

Απλούστευση και εξορθολογισμός των διοικητικών δομών και του νομικού πλαισίου για την Ιθαγένεια μέσα
από τον νέο Οργανισμό του Υπουργείου Εσωτερικών.

Υπουργός Εσωτερικών
Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

5.4

Αναμόρφωση και απλούστευση του νομικού πλαισίου για την ιθαγένεια.

Υπουργός Εσωτερικών
Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

5.5

Ανάπτυξη στελεχιακού δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και ανάδειξη του έργου της Γενικής
Γραμματείας Ιθαγένειας

Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας
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Στόχος 5: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
5.1

Υλοποίηση της εφαρμογής του ν.4735/2020 για την απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας με διενέργεια εξετάσεων σε πανελλαδική κλίμακα και προφορικών
συνεντεύξεων από τριμελείς ομάδες υπαλλήλων στην επικράτεια με θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης των αλλοδαπών

Έργο
Διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για την πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ)
Διενέργεια συνεντεύξεων για τη διαπίστωση της οικονομικής και κοινωνικής ένταξης

53

Στόχος 5: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

5.2

Εκσυγχρονισμός της διαδικασίας κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας μέσα από την παροχή ψηφιακών
υπηρεσιών στον πολίτη
Έργο
Διαλειτουργικότητες – Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος για την Ιθαγένεια - Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες
Δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου για την υποβολή αιτήσεων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης
Ψηφιοποίηση αρχείου Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας

54

Στόχος 5: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
5.3

Απλούστευση και εξορθολογισμός των διοικητικών δομών και του νομικού πλαισίου για την Ιθαγένεια.

Έργο
Διοικητική αναδιάρθρωση των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας στην επικράτεια
Το έργο έχει σχεδιασθεί στο πλαίσιο του αποτελεσματικότερου συντονισμού της λειτουργίας των Περιφερειακών Διευθύνσεων και της μείωσης του λειτουργικού
κόστους.

55

Στόχος 5: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
5.4

Αναμόρφωση και απλούστευση νομικού πλαισίου για την ιθαγένεια.

Έργο
Απλούστευση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Το έργο περιλαμβάνει την επεξεργασία του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας με σκοπό την απλούστευσή του.
Ανασχεδιασμός διαδικασίας πολιτογράφησης ομογενών αλλοδαπών
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Στόχος 5: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
5.5

Ποιοτική ανάπτυξη στελεχιακού δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και ανάδειξη του έργου της
Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας.
Έργο
Διενέργεια σεμιναρίων
Τα σεμινάρια – εκπαιδευτικά προγράμματα θα αναπτυχθούν σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
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2.vi

Στόχος 6: Στήριξη της Ανάπτυξης Μακεδονίας – Θράκης
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Στόχος 6: Προσδοκώμενα αποτελέσματα
Στόχος 6: Στήριξη της Ανάπτυξης Μακεδονίας – Θράκης

Υλοποίηση του τεχνολογικού πάρκου 4ης Γενιάς
«Thess Intec»

Εκκίνηση εργασιών
κατασκευής

4ο τρίμηνο 2022

Μελέτη μέσα από
διαγωνισμό
Ανάπλαση ΔΕΘ - HELEXPO

4ο τρίμηνο 2022

Το Thess INTEC αποτελεί μια από τις πλέον φιλόδοξες συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με σκοπό
τη δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου συστέγασης και συνεργασίας επιχειρήσεων και Ιδρυμάτων
εφαρμοσμένης έρευνας. Η ανάπτυξή του θα αποτελέσει ισχυρό καταλύτη για τη μετεξέλιξη της Ελλάδας ως
Χώρα Καινοτομίας μέσα από την αξιοποίηση των δικών της ιδιαίτερων συγκριτικών πλεονεκτημάτων.
Βασικός, υλοποιήσιμος στόχος - βάσει των ρυθμών με τους οποίους το έργο εξελίσσεται - παραμένει μέσα
στο 2022 να εκκινήσουν οι εργασίες για την έναρξη της κατασκευής και στο τέλος του 2023 το Thess INTEC
να αρχίσει τη λειτουργία του.

Το καλοκαίρι του 2021 ολοκληρώθηκε ο Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός υπό την αιγίδα της UIA, και το
1ο βραβείο απονεμήθηκε από την Διεθνή Κριτική Επιτροπή στην πρόταση των γραφείων SauerbrouchHutton, Goustafson - Porter & Bowman και Έλενας Σταυροπούλου. Η νικήτρια πρόταση δημιουργεί το νέο
Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο με ισχυρή ταυτότητα, εκπληρώνει τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές,
βελτιστοποιεί τη λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων και σέβεται τις περιβαλλοντικές παραμέτρους και τις
αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Όπως προβλέπεται και στην προκήρυξη του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού η
ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε. θα αναθέσει μετά από διαπραγματεύσεις την προμελέτη του συνολικού έργου στον
νικητή του Διαγωνισμού.

Στόχος 6: Δράσεις
Στόχος 6: Στήριξη της Ανάπτυξης Μακεδονίας – Θράκης

Δράση

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός / Ειδικός
Γραμματέας)

6.1

Υλοποίηση του τεχνολογικού πάρκου 4ης Γενιάς «Thess Intec»

Υφ. Εσωτερικών

6.2

Ανάπλαση ΔΕΘ-HELEXPO

Υφ. Εσωτερικών

Στόχος 6: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

6.1

Υλοποίηση του τεχνολογικού πάρκου 4ης Γενιάς «Thess Intec»

Έργο
Δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου συστέγασης και συνεργασίας επιχειρήσεων και Ιδρυμάτων εφαρμοσμένης έρευνας
Στο πλαίσιο του φιλόδοξου αυτού έργου, ο στόχος για το 2022 είναι η εκκίνηση των εργασιών κατασκευής.
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Στόχος 6: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
6.2

Ανάπλαση ΔΕΘ-HELEXPO
Έργο
Νομοθετική ρύθμιση για την παραχώρηση της κυριότητας του κτήματος ΒΚ2003
Η ΔΕΘ-HELEXPO A.E. προχωράει σε ανάπλαση του Εκθεσιακού Κέντρου, με την παράλληλη ένταξη σε αυτήν του μοναδικού τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου που
καταλαμβάνει, το οποίο δεν είχε ενσωματωθεί στο χώρο της (έκταση Αγ. Φωτεινής – δημόσιο κτήμα ΒΚ2003). Η παραχώρηση του κτήματος ΒΚ2003, εμβαδού 11,5
στρεμμάτων, την οποία εξήγγειλε και ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια της 85ης ΔΕΘ, μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά τον σχεδιασμό της Ανάπλασης.

Προμελέτη Έργου Ανάπλασης ΔΕΘ από τον νικητή του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού
H ΔΕΘ-HELEXPO A.E. σχεδιάζει την ολική ανακατασκευή των εκθεσιακών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με την ανάπλαση του χώρου
της, η οποία θα περιλαμβάνει ένα εμβληματικό Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο και ένα νέο αστικό πάρκο. Αφού ολοκληρώθηκε ο σχετικός διαγωνισμός, το
καλοκαίρι του 2021, η οριστική μελέτη του έργου της ανάπλασης θα ανατεθεί στον νικητή του, αμέσως μετά την έγκριση της προμελέτης, και θα εκπονηθεί εντός του
2ου εξαμήνου 2022.
Οριστική Μελέτη Έργου Ανάπλασης ΔΕΘ από τον νικητή του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού
Η οριστική μελέτη του έργου της ανάπλασης θα ανατεθεί στον νικητή του διαγωνισμού αμέσως μετά την έγκριση της προμελέτης και θα εκπονηθεί εντός του 2ου
εξαμήνου 2022. Με την ολοκλήρωση της, στο τέλος του 2022, η ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε. θα μπορεί να εκδώσει τις αναγκαίες οικοδομικές άδειες και να προχωρήσει στην
περαιτέρω ωρίμανση του έργου και την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών εντός του 2023.
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3

Διατύπωση Οριζόντιων Στόχων και Σύνδεση με Στρατηγικές Επιλογές
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Διατύπωση Στόχων
Σύνδεση των Οριζόντιων Στόχων με τις Στρατηγικές Επιλογές του Κυβερνητικού Προγραμματισμού
Οριζόντιοι Στόχοι Υπουργείου
Στόχος I: Προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων
{Έτος Έναρξης: 2022}
Στόχος ΙΙ: Πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης
των Παιδιών {Έτος Έναρξης: 2022}

Διασφάλιση κοινωνικής
συνοχής και αλληλεγγύης

✔
✔
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Στόχος Ι: Προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων – συμμετοχή σε Εθνικό
Σχέδιο
Δράση: Σημαντικότερες πολιτικές του Υπουργείου … για την προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων

I.1

Έργο

Ι.1.1

Ι.1.2

Θεσμικές παρεμβάσεις για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης ΛΟΑΤΚΙ+

Υιοθέτηση δράσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης ΛΟΑΤΚΙ+

Ι.1.3

Ενίσχυση των αρχών της Διαφορετικότητας

Ι.1.4

Ανασχεδιασμός του επιμορφωτικού προγράμματος «Πιστοποίηση Επαγγελματικής Επάρκειας Συμβούλων Ακεραιότητας» με την προσθήκη
θεματικής ενότητας για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+
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Στόχος II: Πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης των Παιδιών
– συμμετοχή σε Εθνικό Σχέδιο
Δράση: Σημαντικότερες πολιτικές του Υπουργείου Εσωτερικών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της
παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης

IΙ.1

Έργο
Εισαγωγή ειδικών μαθημάτων για την παιδική προστασία από τη σεξουαλική βία και εκμετάλλευση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης
ΙΙ.1.1

Ανασχεδιασμός θεματικών ενοτήτων και δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών, όπου
κρίνεται αναγκαίο.
Επιμόρφωση δημόσιων λειτουργών

ΙΙ.1.2

Δημιουργία Δικτύου Στελεχών για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης και υλοποίηση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Δημιουργία Δικτύου Στελεχών για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών

ΙΙ.1.3

II.1.4

II.1.5

Ορισμός Υπ/νων για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών.
Ενιαίο Πρωτόκολλο για τη λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ σε όλη τη χώρα
Συμμετοχή στη δημιουργία διακλαδικού και δια-τομεακού πρωτοκόλλου λειτουργίας των κοινωνικών υπηρεσιών.
Εγχειρίδιο καθοδήγησης για τον εντοπισμό και χειρισμό περιστατικών
Συμμετοχή στον σχεδιασμό εγχειριδίου με οδηγίες για τον εντοπισμό και τον χειρισμό περιστατικών.
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