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1 Ταυτότητα Υπουργείου
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Προσωπικό

Δομές και διαθέσιμοι πόροι

Διοικητική δομή Υπουργείου

Διοικητική δομή / Ομαδοποίηση διοικητικών δομών

Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης

Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα

Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας

Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ζώων Συντροφιάς

Υπηρεσιακή Γραμματεία

Τομέας Μακεδονίας – Θράκης

*Στη δομή του ΥΠΕΣ επισημαίνεται ότι περιλαμβάνεται και η ΕΥΔΕ 

Σύνολο τακτικού προσωπικού Υπουργείου & ΝΠΔΔ 
(βάσει «Απογραφής» Οκτωβρίου 2022)

1.512

Στοιχεία προϋπολογισμού (για το έτος 2023)

Ταμειακό σύνολο (σε χιλ. €)

3.548.748€



Βασικές πληροφορίες Υπουργείου
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Λίστα οργανισμών, δομών, φορέων και μονάδων που εποπτεύονται από το Υπουργείο ή αποτελούν αντικείμενο διαχείρισής του

*Ανεξάρτητες Αρχές

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 
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Διατύπωση Στόχων

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

1. Ισχυρή Σύγχρονη Αυτοδιοίκηση Πυλώνας Ανάπτυξης & Κοινωνικής 
Συνοχής {Έτος Έναρξης: 2021}

2. Καταπολέμηση της διαφθοράς και της διαπλοκής
{Έτος Έναρξης: 2022}

3. Επένδυση στο Ανθρώπινο Κεφάλαιο / Αποτελεσματική λειτουργία 
του Δημοσίου Τομέα {Έτος Έναρξης: 2022}

Στόχοι Υπουργείου

ü

ü

Σύγχρονο κράτος λιτό και 
αποτελεσματικό στην υπηρεσία του 

πολίτη
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ü

Ισχυρή Ανάπτυξη με περισσότερες 
επενδύσεις και νέες καλύτερες δουλειές 

ü

Διασφάλιση κοινωνικής συνοχής και 
αλληλεγγύης 



Διατύπωση Στόχων

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

Στόχοι Υπουργείου

ü

ü

Σύγχρονο κράτος λιτό και 
αποτελεσματικό στην υπηρεσία του 

πολίτη

Ισχυρή Ανάπτυξη με περισσότερες 
επενδύσεις και νέες καλύτερες δουλειές

8

4. Απόδοση ελληνικής ιθαγένειας με ταχύτητα, αντικειμενικότητα και 
διαφάνεια {Έτος Έναρξης: 2021}

5. Στήριξη της ανάπτυξης Μακεδονίας και Θράκης 
{Έτος Έναρξης: 2021}

Διασφάλιση κοινωνικής συνοχής 
και αλληλεγγύης

ü



2.i Στόχος 1. Ισχυρή Σύγχρονη Αυτοδιοίκηση Πυλώνας Ανάπτυξης & Κοινωνικής Συνοχής
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Στόχος 1: Ισχυρή Σύγχρονη Αυτοδιοίκηση Πυλώνας Ανάπτυξης & Κοινωνικής Συνοχής

Αναβάθμιση του μηχανισμού 
παρακολούθησης των έργων των Ο.Τ.Α.

Η Δράση στοχεύει στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων εκτελούμενων έργων εκ μέρους των
Ο.Τ.Α., υπό όρους διαφάνειας, για την παρακολούθηση της αναπτυξιακής προστιθέμενης αξίας των εκτελούμενων
έργων.

Υλοποίηση

4ο τρίμηνο 2023

Αναβάθμιση του Κόμβου 
Διαλειτουργικότητας και των 

παρεχόμενων υπηρεσιών οικονομικής 
πληροφόρησης των Ο.Τ.Α.

Η Δράση αποβλέπει στην αναβάθμιση του Κόμβου Διαλειτουργικότητας, με τη διεύρυνση των ομάδων δεδομένων, την
προσθήκη νέων λειτουργικοτήτων και τη διαλειτουργικότητα με άλλες πλατφόρμες, για την αναβαθμισμένη παροχή
υπηρεσιών οικονομικής πληροφόρησης.

Υλοποίηση

4ο τρίμηνο 2023

1η Προγραμματική Περίοδος εφαρμογής 
του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης

Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α), αναπτύσσεται το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Τ.Π.Α.
2021-2025) του ΥΠ.ΕΣ., που πρόκειται να υλοποιηθεί από τη νέα Υπηρεσία που θα συσταθεί στο Υπουργείο
Εσωτερικών, ως Υπηρεσία Διαχείρισης. Στόχος της Δράσης είναι η προώθηση της έξυπνης ανάπτυξης, της πράσινης
ανάπτυξης, της κοινωνικής ανάπτυξης, της ανάπτυξης υποδομών, της εξωστρέφειας και της τεχνικής υποστήριξης
προγραμμάτων, με σαφές αναπτυξιακό πρόσημο.

Υλοποίηση

4ο τρίμηνο 2023

Υλοποίηση Δράσεων που 
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Πρόκειται για Δράση που διασφαλίζει την ομαλή διαχείριση των έργων που πρόκειται να ενταχθούν στο Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ιδίως του Έργου για την «Οδική Ασφάλεια», προωθώντας την αναπτυξιακή προοπτική
των Ο.Τ.Α. της Χώρας.

Υλοποίηση

4ο τρίμηνο 2023
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Στόχος 1: Ισχυρή Σύγχρονη Αυτοδιοίκηση Πυλώνας Ανάπτυξης & Κοινωνικής Συνοχής

Διενέργεια εκλογών και διευκόλυνση 
άσκησης εκλογικού δικαιώματος των 

Ελλήνων εξωτερικού

Αποτελεσματική προετοιμασία και υλοποίηση των απαραίτητων προπαρασκευαστικών ενεργειών, για την
απρόσκοπτη διενέργεια των επερχόμενων Βουλευτικών εκλογών στη Χώρα.

Επιδιώκεται η απλούστευση των διαδικασιών κατάρτισης των εκλογικών καταλόγων, με σκοπό την
κατάργηση της δίμηνης αναθεώρησης των εκλογικών καταλόγων, σύμφωνα με την ισχύουσα εκλογική
νομοθεσία, με στόχο τον εξορθολογισμό της.

Δράσεις διευκόλυνσης της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων του εξωτερικού, ιδίως
αναφορικά με την επεξεργασία και την αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους
εξωτερικού.

Υλοποίηση-
Θεσμοθέτηση

Επερχόμενες εκλογές 

Διενέργεια αυτοδιοικητικών εκλογών της 
Χώρας (Οκτώβριος 2023)

Ομαλή και απρόσκοπτη διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών της Χώρας τον Οκτώβριο του 2023.Θεσμοθέτηση -
Υλοποίηση

3ο τρίμηνο 2023
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Στόχος 1: Ισχυρή Σύγχρονη Αυτοδιοίκηση Πυλώνας Ανάπτυξης & Κοινωνικής Συνοχής

Νομοθετικές 
πρωτοβουλίες/ 

παρεμβάσεις 
επικαιροποίησης 

θεσμικού πλαισίου 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α.

Μελέτη σκοπιμότητας για το ενδεχόμενο αναμόρφωσης του Ενιαίου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Προωθείται η
κατάρτιση μελέτης σκοπιμότητας, για την εξέταση του ενδεχόμενου αναμόρφωσης του Ενιαίου Κώδικα Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, για την απόκτηση ενός σαφούς και στέρεου νομοθετικού πλαισίου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Μελέτη ενδεχόμενης επικαιροποίησης Κανονισμών Λειτουργίας δημοτικού και περιφερειακού Συμβουλίου: Κατάρτιση
μελέτης σκοπιμότητας ενδεχόμενης επικαιροποίησης και θεσμοθέτησης νέων κανονισμών λειτουργίας του δημοτικού και
του περιφερειακού συμβουλίου, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης εγκατάστασης των νέων αυτοδιοικητικών αρχών
της Χώρας τον Ιανουάριο του 2024.

Μελέτη σκοπιμότητας για την επικαιροποίηση, κωδικοποίηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας που αφορά στη
λειτουργία των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α.: Καθίσταται επιτακτική η σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας για τη
διερεύνηση της ανάγκης επικαιροποίησης, κωδικοποίησης και αναμόρφωσης της νομοθεσίας που αφορά στα νομικά
πρόσωπα των Ο.Τ.Α. Σημειώνεται ότι έχουν προηγηθεί δύο μεγάλες μεταρρυθμίσεις που αφορούν στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση («Καλλικράτης», «Κλεισθένης»), οι οποίες επέφεραν μεγάλες αλλαγές ως προς τον αριθμό των νομικών
προσώπων των Ο.Τ.Α., χωρίς ωστόσο να ρυθμίσουν τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους, με
αποτέλεσμα να ισχύουν μέχρι και σήμερα οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (άρθρα 239-262 του ν.
3463/2006, Α’ 114), οι οποίες συχνά παραπέμπουν σε κατηργημένες διατάξεις περί λειτουργίας οργάνων δήμων και
κοινοτήτων, με αποτέλεσμα η σχετική νομοθεσία να χρήζει εκσυγχρονισμού και αναθεώρησης. Με τον τρόπο αυτό,
επέρχεται ασφάλεια δικαίου και εξορθολογισμός της νομοθεσίας.

Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των δημοτικών επιχειρήσεων ραδιοφώνου/ τηλεόρασης
(επιχειρήσεις ειδικού σκοπού): Η λειτουργία των δημοτικών επιχειρήσεων ραδιοφωνίας/ τηλεόρασης διέπεται σήμερα
από τις διατάξεις του π.δ. 25/1988 (Α’ 10) και του π.δ. 410/1995 (Α΄231), οι οποίες αναφέρονται σε μορφές επιχειρήσεων
που, μετά τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114), πλέον δεν υφίστανται ως νομικές μορφές νομικών
προσώπων που μπορεί να ιδρύουν οι δήμοι ή, σε κάθε περίπτωση, όφειλαν να έχουν προσαρμοστεί βάσει των
μεταβατικών διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Για τους λόγους αυτούς, υπάρχει επιτακτική ανάγκη
αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου, με εκτιμώμενο αποτέλεσμα τον εκσυγχρονισμό και τον εξορθολογισμό της
σχετικής νομοθεσίας.

Θεσμοθέτηση

4ο τρίμηνο 2023
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Στόχος 1: Ισχυρή Σύγχρονη Αυτοδιοίκηση Πυλώνας Ανάπτυξης & Κοινωνικής Συνοχής

Πλατφόρμες και Μητρώα ΥΠ.ΕΣ.

- Αναβάθμιση Μηχανισμού Παρακολούθησης των έργων των Ο.Τ.Α.

- Αναβάθμιση Κόμβου Διαλειτουργικότητας και παρεχόμενων υπηρεσιών οικονομικής πληροφόρησης

- Ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών»

- Ανάπτυξη υποσυστήματος του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» για την παροχή

στοιχείων δημοτολογίου στη Στρατολογία και διασύνδεση του Ο.Π.Σ. «Ιθαγένεια»

- Εκσυγχρονισμός εκλογικών καταλόγων, με διασύνδεση του Ο.Σ.Υ.Ε.Δ. με το Π.Σ. «Μητρώο Πολιτών»

- Ανάπτυξη Μητρώου νομικών προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Υπομητρώου Αναπτυξιακών

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

- Ανάπτυξη προγράμματος «Διαφάνεια» για τις αυτοδιοικητικές εκλογές

- Ανάπτυξη και δημιουργία ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων του άρθρου 15 του ν.

4804/2021

- Επέκταση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων «ΙΡΙΔΑ» σε νέους φορείς

- Ωρίμανση σχεδιασμού για την παραγωγική λειτουργία του Μητρώου Δεδομένων Τοπικής

Αυτοδιοίκησης

- Μετάπτωση όλων των φορέων που χρησιμοποιούν το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων

«ΙΡΙΔΑ», στη νέα έκδοση «ΙΡΙΔΑ ΙΙ»

50 %
(δείκτης κάλυψης 

αναγκών και 
αιτημάτων)

4ο τρίμηνο 2023
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Στόχος 1: Ισχυρή Σύγχρονη Αυτοδιοίκηση Πυλώνας Ανάπτυξης & Κοινωνικής Συνοχής

Θεσμική ενδυνάμωση της πολυεπίπεδης
διακυβέρνησης

Δεδομένης της αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ως προς
τους επικεφαλής, με ορισμό επικεφαλής πολιτικού προϊσταμένου και Συντονιστή στις
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Επικράτειας, επιδιώκεται η αναβάθμιση των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων, με στόχο τον εξορθολογισμό του συστήματος διακυβέρνησής τους.

Αναμόρφωση του συστήματος ελέγχου νομιμότητας και εποπτείας των πράξεων και παραλείψεων
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, στο πλαίσιο εξορθολογισμού της
ισχύουσας νομοθεσίας και λαμβάνοντας υπόψη την ανακατανομή αρμοδιοτήτων των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.

Θεσμοθέτηση -
Υλοποίηση

4ο τρίμηνο 2023
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Στόχος 1: Ισχυρή Σύγχρονη Αυτοδιοίκηση Πυλώνας Ανάπτυξης & Κοινωνικής Συνοχής

Εφαρμογή νομοθετικών ρυθμίσεων για την 
ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην 

εκλογική διαδικασία (συνέχεια από 2022)

Εφαρμογή νομοθετικών ρυθμίσεων, για την επίτευξη της ισότιμης συμμετοχής των ατόμων με
αναπηρία στην εκλογική διαδικασία, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των
Ατόμων με Αναπηρία.

Θεσμοθέτηση

4ο τρίμηνο 2023

Υλοποίηση Αναπτυξιακού Προγράμματος 
«Αντώνης Τρίτσης»

Προσδοκώμενος στόχος είναι το 2023 να έχουν συνολικά εκταμιευθεί και διατεθεί στην αγορά
300 εκατομμύρια ευρώ.

300 εκατ. ευρώ
90% (επί του συνόλου 

μεταβιβάσεων από τον 
κρατικό προϋπολογισμό 

στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση) -

Διατήρηση του βαθμού 
απορρόφησης των 

πόρων του τακτικού 
προϋπολογισμού και του 

Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων 

(Π.Δ.Ε.) σε υψηλά 
επίπεδα

4ο τρίμηνο 2023
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Δράση
Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας 

Υπουργείου 
(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός / Ειδικός Γραμματέας)

1.1

Πλατφόρμες και Μητρώα ΥΠ.ΕΣ.:
§ Αναβάθμιση του Μηχανισμού Παρακολούθησης των έργων των Ο.Τ.Α.
§ Αναβάθμιση του Κόμβου Διαλειτουργικότητας και των παρεχόμενων υπηρεσιών οικονομικής πληροφόρησης των Ο.Τ.Α.
§ Ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών»
§ Ανάπτυξη υποσυστήματος του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» για την παροχή στοιχείων δημοτολογίου στη

Στρατολογία και διασύνδεση με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ιθαγένεια»
§ Εκσυγχρονισμός εκλογικών καταλόγων, με διασύνδεση του Ο.Σ.Υ.Ε.Δ. με το Π.Σ. «Μητρώο Πολιτών»
§ Ανάπτυξη Μητρώου νομικών προσώπων Ο.Τ.Α. και Υπομητρώου Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
§ Ανάπτυξη προγράμματος «Διαφάνεια» για τις αυτοδιοικητικές εκλογές
§ Ανάπτυξη και δημιουργία ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων του άρθρου 15 του ν. 4804/2021
§ Eγκατάσταση, παραμετροποίηση και παραγωγική λειτουργία εφαρμογής helpdesk- ticketing για τις Διευθύνσεις του ΥΠ.ΕΣ
§ Ωρίμανση σχεδιασμού για την παραγωγική λειτουργία του Μητρώου Δεδομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
§ Επέκταση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων «ΙΡΙΔΑ» σε νέους φορείς
§ Μετάπτωση όλων των φορέων που χρησιμοποιούν το «ΙΡΙΔΑ» στη νέα έκδοση «ΙΡΙΔΑ ΙΙ»

§ Υπουργός Εσωτερικών
§ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
§ Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης

1.2

Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης
Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.), υλοποιείται το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου
Εσωτερικών, το οποίο καταρτίστηκε το 2021 και υλοποιείται ήδη. Περιλαμβάνει δράσεις στους τομείς της έξυπνης ανάπτυξης,
πράσινης ανάπτυξης, ανάπτυξης υποδομών, της εξωστρέφειας και της τεχνικής υποστήριξης προγραμμάτων.

§ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
§ Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης

1.3

Υλοποίηση Δράσεων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Αναφέρεται στην υλοποίηση του Έργου για την Οδική Ασφάλεια καθώς και σε λοιπά έργα και πληρωμές που είναι ενταγμένα στο
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

§ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
§ Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης
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Δράση Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας Υπουργείου 
(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός / Ειδικός Γραμματέας)

1.4

Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
Εξορθολογίζεται το σύστημα διακυβέρνησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων τόσο ως προς τους
επικεφαλής τόσο ως προς τους επικεφαλής όσο και ως προς το σύστημα ελέγχου νομιμότητας και
εποπτείας των πράξεων και παραλείψεων των Ο.Τ.Α.

§ Υπουργός Εσωτερικών
§ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
§ Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης
§ Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα

1.5

Διενέργεια εκλογών και διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων
εξωτερικού
Διενέργεια των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών, με σκοπό την απρόσκοπτη
διενέργεια των επερχόμενων Βουλευτικών εκλογών στη Χώρα, ιδίως στο πεδίο της διευκόλυνσης
άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων εξωτερικού και της απλούστευσης της
διαδικασίας κατάρτισης των εκλογικών καταλόγων.

§ Υπουργός Εσωτερικών
§ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
§ Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης
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Δράση Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας Υπουργείου 
(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός / Ειδικός Γραμματέας)

1.6

Διενέργεια αυτοδιοικητικών εκλογών (Οκτώβριος 2023)

Η δράση αφορά στην έκδοση των αναγκαίων υπουργικών αποφάσεων για την επικείμενη εντός του 2023 διενέργεια
των αυτοδιοικητικών εκλογών.

§ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
§ Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης

1.7

Νομοθετικές πρωτοβουλίες/ παρεμβάσεις επικαιροποίησης θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Ο.Τ.Α.

Η δράση αφορά, μεταξύ άλλων, στην εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας αναφορικά με την αναγκαιότητα
επικαιροποίησης και αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Ο.Τ.Α. και την επικαιροποίηση και
αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις Δ.Ε.Υ.Α και τις δημοτικές επιχειρήσεις ραδιοφωνίας/τηλεόρασης.

§ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
§ Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης

1.8

Εφαρμογή νομοθετικών ρυθμίσεων για την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην εκλογική διαδικασία
(συνέχεια από 2022)

Η δράση αφορά στην εκπόνηση μελέτης βέλτιστων πρακτικών και την αξιοποίηση ψηφιακών μέσων για την
ενημέρωση των Α.μεΑ. για την εκλογική διαδικασία και τα δικαιώματά τους.

§ Υπουργός Εσωτερικών
§ Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης

1.9

Υλοποίηση αναπτυξιακού προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»
Η δράση αφορά στην υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος για την Τοπική Αυτοδιοίκησης «Αντώνης Τρίτσης»
για το έτος 2023.

§ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
§ Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης
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Δράση

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας 
Υπουργείου 

(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός / 
Ειδικός Γραμματέας)

1.10

Εκπαίδευση, επιμόρφωση
και προαγωγή της φιλοζωίας

Έκδοση σχετικού θεσμικού πλαισίου για την  α) υλοποίηση  εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα σχολεία της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, β) δημιουργία και προβολή από τα ΜΜΕ προγραμμάτων 
πληροφόρησης προς τις τοπικές κοινωνίες, καθώς και  γ) οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και 
εκπαίδευση των τοπικών φορέων και κοινωνιών, για την προαγωγή της φιλοζωίας. 

Ειδική Γραμματέας για την Προστασία 
Ζώων Συντροφιάς 

1.11

Κρίσιμες παρεμβάσεις ενίσχυσης και παρακολούθησης της πολιτικής για την προστασία των ζώων 
συντροφιάς. 
Έκδοση σχετικού θεσμικού πλαισίου για την ίδρυση και έναρξη λειτουργίας του Εργαστηρίου Φύλαξης και 
Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών 
καθώς και σύνταξη ειδικού σχεδίου διαχείρισης των ζώων συντροφιάς στο πλαίσιο της αντιμετώπισης 
φυσικών καταστροφών από τους τοπικούς φορείς.

Ειδική Γραμματέας για την Προστασία 
Ζώων Συντροφιάς 

Στόχος 1. Ισχυρή Σύγχρονη Αυτοδιοίκηση Πυλώνας Ανάπτυξης & Κοινωνικής Συνοχής
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Αναβάθμιση του μηχανισμού παρακολούθησης των έργων των Ο.Τ.Α.:
• Αξιολόγηση των προγραμμάτων εκτελούμενων έργων των Ο.Τ.Α.
• Γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων σε εμπλεκόμενες μονάδες της Κεντρικής Κυβέρνησης (ανάλογα με το βαθμό ενσωμάτωσης)

Αναβάθμιση του Κόμβου Διαλειτουργικότητας και των παρεχόμενων υπηρεσιών οικονομικής πληροφόρησης των Ο.Τ.Α.
Υλοποίηση έργου (σύμβασης) από την ΚτΠ, μέσω ΕΣΠΑ
• 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

Ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας του Μητρώου Πολιτών
Στο πλαίσιο της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής, το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» αναδείχθηκε σε ένα από τα πλέον κρίσιμα κεντρικά μητρώα του Κράτους και ο ρόλος
του διευρύνθηκε, μέσω επιμέρους καίριων επεκτάσεων της λειτουργικότητας και της εξωστρέφειάς του.

Καίριες οντότητες του συστήματος αποτελούν τα υποσυστήματα Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δήλωσης Γέννησης, Διαχείρισης Ψηφιακών Αιτήσεων/ Δηλώσεων Πολιτών. Οι σκοποί του
προτεινόμενου Έργου είναι: α) Η αναβάθμιση και επέκταση του υποσυστήματος διαλειτουργικότητας, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες υποστήριξης των νέων ψηφιακών
υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που παρέχονται ή σχεδιάζονται να παρέχονται στο μέλλον, μέσω της πύλης gov.gr, και να διασφαλίζεται η ομαλή του λειτουργία κάτω από συνθήκες
αυξημένου φόρτου, β) Ο ανασχεδιασμός αρχιτεκτονικής του συστήματος, ώστε να παρέχονται υπηρεσίες λειτουργίας εφεδρικού συστήματος σε επίπεδο εφαρμογών (full mirroring),
με διασφάλιση διαθεσιμότητας του συστήματος σε ποσοστό 99,99% και εναλλαγή λειτουργίας με την κύρια υποδομή ανά 6μηνο, αδιαφανώς για τον χρήστη, γ) Η παροχή υπηρεσιών
διαχείρισης συστήματος 24/7, δ) Η διάθεση πολυγλωσσικών πιστοποιητικών και αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων, ε) Η βελτίωση της πληρότητας των δεδομένων του.

Πλατφόρμες και Μητρώα ΥΠ.ΕΣ.1.1
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Ανάθεση έργου ανάπτυξης υποσυστήματος του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» για την παροχή στοιχείων δημοτολογίου στη Στρατολογία
Ανάθεση έργου ανάπτυξης υποσυστήματος του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» για την παροχή στοιχείων δημοτολογίου στη Στρατολογία, λόγω κατάργησης των
Μητρώων Αρρένων και διασύνδεση αυτού με το υπό σχεδιασμό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ιθαγένεια».

Βασικοί Εκλογικοί Κατάλογοι
(Αφορά το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών»)
Έργο συγχρονισμού των ειδικών εκλογικών καταλόγων (εξωτερικού, ετεροδημοτών και υπηκόων κρατών - μελών της Ε.Ε.) με τους βασικούς εκλογικούς καταλόγους και ταυτόχρονη
κατάργηση των 2μηνιαίων αναθεωρήσεων.
(Αφορά Ο.Σ.Υ.Ε.Δ.)
Έργο διασύνδεσης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Υποστήριξης Εκλογικών Διαδικασιών (Ο.Σ.Υ.Ε.Δ.) με το Π.Σ. «Μητρώο Πολιτών» για τις ανάγκες συγχρονισμού των εκλογικών
καταλόγων και την παραγωγή εκλογικών αρχείων προς τρίτους.

Πρόγραμμα «Διαφάνεια» για τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές
Πρόκειται για έργο σχεδιασμού, ανάπτυξης και παραγωγικής λειτουργίας διαδικτυακής πλατφόρμας, στην οποία οι υποψήφιοι των αυτοδιοικητικών εκλογών δηλώνουν τα έσοδα και
τις προεκλογικές τους δαπάνες, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3870/2010 (Α’ 138).

Πλατφόρμες και Μητρώα ΥΠ.ΕΣ.1.1
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Έργο

Εγκατάσταση και παραγωγική λειτουργία του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων «ΙΡΙΔΑ» σε νέους φορείς που αιτούνται το Σύστημα από το Υπουργείο Εσωτερικών
Το έργο περιλαμβάνει παροχή υπηρεσιών μεταφοράς τεχνογνωσίας, εκπαίδευσης προσωπικού, τεχνικής υποστήριξης και υποστήριξης χρηστών (help desk) για την εγκατάσταση και
αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος «ΙΡΙΔΑ» σε νέους φορείς του Δημοσίου, κατόπιν υποβολής σχετικών αιτημάτων των ενδιαφερόμενων φορέων.

Μητρώο νομικών προσώπων Ο.Τ.Α., για την καταγραφή σε πραγματικό χρόνο πληροφοριών που αφορούν στη σύσταση, τις αρμοδιότητες, τα μέλη των συλλογικών
τους οργάνων, κ.ά.
Ανάπτυξη Μητρώου νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α., για την καταγραφή σε πραγματικό χρόνο των νομικών προσώπων τους, με πληροφορίες σχετικές με τη σύσταση, τις αρμοδιότητες,
τα μέλη των συλλογικών τους οργάνων, κ.λπ. Παράλληλα, ανάπτυξη Υπομητρώου Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την καταγραφή σε πραγματικό χρόνο των
Αναπτυξιακών Οργανισμών καθώς και των δράσεων και των αρμοδιοτήτων τους. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η διαφάνεια και η δυνατότητα αποτελεσματικής υποστήριξης των
εν λόγω νομικών προσώπων από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Πλατφόρμες και Μητρώα ΥΠ.ΕΣ.1.1
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Έργο

Ωρίμανση σχεδιασμού παραγωγικής λειτουργίας του Μητρώου Δεδομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης στους 332 δήμους
Για τη χάραξη αποτελεσματικών και στοχευμένων αναπτυξιακών πολιτικής τοπικής αυτοδιοίκησης, δημιουργείται στο Υπουργείο Εσωτερικών διαδικτυακό Μητρώο
Δεδομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν στην οικονομική και διοικητική λειτουργία των δήμων, τα στοιχεία του ενεργητικού
τους, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία των νομικών τους προσώπων.

Ανάπτυξη και δημιουργία ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης των υποψηφιοτήτων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15 του ν. 4804/2021
Επέκταση του Ο.Σ.Υ.Ε.Δ. «Υποσύστημα ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων», με ανάπτυξη και δημιουργία ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων, κατ’
εφαρμογή του άρθρου 15 του ν. 4804/2021 (Α’ 90), με στόχο την επιτάχυνση της σχετικής διαδικασίας.

Μετάπτωση όλων των φορέων που χρησιμοποιούν το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων «ΙΡΙΔΑ», στη νέα έκδοση («ΙΡΙΔΑ ΙΙ»)
Αποτελεί έργο παροχής υπηρεσιών εγκατάστασης, παραμετροποίησης, διαχείρισης και υποστήριξης της νέας βελτιωμένης έκδοσης του ολοκληρωμένου πληροφοριακού
συστήματος διαχείρισης εγγράφων «ΙΡΙΔΑ ΙΙ». Το έργο θα αναπτυχθεί τόσο στο πλαίσιο του ΥΠ.ΕΣ. όσο και στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που ήδη κάνουν χρήση του υφιστάμενου συστήματος «ΙΡΙΔΑ».

Πλατφόρμες και Μητρώα ΥΠ.ΕΣ.1.1
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Έργο

1η Προγραμματική Περίοδος εφαρμογής του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης
Αλλαγές στο Οργανόγραμμα της Διεύθυνσης, ώστε να συσταθεί η νέα Υπηρεσία Διαχείρισης του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4635/2019 (Α’ 167).

Απορρόφηση χρηματοδότησης Τεχνικής Υποστήριξης Προγραμμάτων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης

1.2

24

Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης



Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Διαχείριση έργων που θα ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Υλοποίηση Ενταγμένου Έργου για την Οδική Ασφάλεια, με τίτλο «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο»: Σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 43972/1.7.2022 Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα, όπως ισχύει, μέχρι την 31η.5/.2023, πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί η ανάθεση των συμβάσεων από πλευράς των δικαιούχων με την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
Λοιπά έργα και Πληρωμές ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

1.3
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Υλοποίηση Δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας



Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Έκδοση Οργανισμών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Διορισμός Γραμματέων και Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Θεσμοθέτηση ενός αποτελεσματικού μηχανισμού εποπτείας των πράξεων και παραλείψεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού.
Σκοπός του έργου είναι η θεσμοθέτηση ενός αποτελεσματικού μηχανισμού εποπτείας των πράξεων και παραλείψεων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, λαμβάνοντας υπόψη
την ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Ο.Τ.Α.

1.4
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Θεσμική ενδυνάμωση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης



Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Αποτύπωση απαραίτητων θεσμικών ενεργειών και ροών εργασιών για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των Βουλευτικών εκλογών
Αντικείμενο του έργου είναι η αποτύπωση σε επιχειρησιακό επίπεδο των απαραίτητων και προβλεπόμενων θεσμικά ενεργειών εκ μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών, για την
απρόσκοπτη διεξαγωγή των Βουλευτικών εκλογών, υπό μορφή ροής εργασιών.

Έκδοση προβλεπόμενης δευτερογενούς νομοθεσίας για την ομαλή διεξαγωγή των Βουλευτικών εκλογών στη Χώρα

Απλούστευση των διαδικασιών κατάρτισης εκλογικών καταλόγων, για την επίτευξη άμεσης ηλεκτρονικής επικαιροποίησης αυτών και την οριστική κατάργηση της δίμηνης
αναθεώρησης των εκλογικών καταλόγων
Μετά την ολοκλήρωση του ήδη υλοποιούμενου έργου διασύνδεσης των βάσεων δεδομένων των βασικών εκλογικών καταλόγων και των ειδικών εκλογικών καταλόγων εξωτερικού και
ετεροδημοτών, προωθείται η προσαρμογή της εκλογικής νομοθεσίας αναφορικά με την ισχύουσα διαδικασία αναθεώρησης των εκλογικών καταλόγων, κατά τρόπο που να
αξιοποιούνται οι δυνατότητες του νέου συστήματος, και ιδίως η δυνατότητα μείωσης του απαιτούμενου χρόνου για την παραγωγή αναθεωρημένων εκλογικών καταλόγων.

Οργάνωση συστήματος διενέργειας εκλογών και μετάδοσης εκλογικών αποτελεσμάτων από εκλογικά κέντρα εξωτερικού

Εκστρατεία (καμπάνια) ενημέρωσης για την προβολή του δικαιώματος ψήφου αποδήμων
Επανάληψη της διαφημιστικής προβολής και ενημέρωσης των Αποδήμων [σε χρονικά διαστήματα που θα προσδιορίζονται με βάση την παρατηρούμενη ροή αιτήσεων εγγραφής στους
εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού]

Υποστήριξη διαδικασιών ελέγχου αιτήσεων εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού με ανάθεση παροχής υπηρεσιών σύμβασης έργου ή ορισμένου χρόνου
Ανάθεση υπηρεσιών καταχώρισης και ελέγχου στοιχείων υποβαλλόμενων αιτήσεων εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού.

1.5
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Διενέργεια εκλογών και διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων εξωτερικού



Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Έκδοση υπουργικής απόφασης με το συνολικό πληθυσμό των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και αναλυτικά τον πληθυσμό των δημοτικών κοινοτήτων και των
περιφερειακών ενοτήτων (άρθρο 87 του ν. 4804/2021, μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων της απογραφής έτους 2021)

Έκδοση υπουργικής απόφασης για τον ορισμό των εδρών των περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας με βάση τον πληθυσμό της και σύμφωνα με 
τη διαδικασία του άρθρου 51 του ν. 4804/2021 (άρθρο 89 του ν. 4804/2021, Α’ 90)

Έκδοση υπουργικής απόφασης για τον ορισμό των εδρών των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας με βάση τον πληθυσμό και σύμφωνα με τη
διαδικασία του άρθρου 13 του ν. 4804/2021 (άρθρο 89 του ν. 4804/2021)

1.6
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Διενέργεια αυτοδιοικητικών εκλογών (Οκτώβριος 2023)



Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Μελέτη σκοπιμότητας για την αναγκαιότητα αναμόρφωσης του Ενιαίου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Σκοπός του έργου είναι η παραγωγή μελέτης σκοπιμότητας (παραδοτέο) για την ανάγκη αναμόρφωσης του Ενιαίου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό,
συγκροτείται Επιτροπή για τη σύνταξη της σχετικής μελέτης. Στόχος δε της Επιτροπής είναι, αφού μελετήσει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
να εισηγηθεί νέο αναμορφωμένο Ενιαίο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως εργαλείο για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας στη λειτουργία της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη βελτίωση των σχέσεων με τους πολίτες.

Μελέτη σκοπιμότητας για την επικαιροποίηση και την τυχόν θέσπιση νέου κανονισμού λειτουργίας του περιφερειακού συμβουλίου, κατόπιν διαβούλευσης με τους
προέδρους των περιφερειακών συμβουλίων και την ΕΝ.Π.Ε.

Μελέτη σκοπιμότητας για την επικαιροποίηση και την τυχόν θέσπιση νέου κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, κατόπιν διαβούλευσης με την
Κ.Ε.Δ.Ε.

Μελέτη σκοπιμότητας της αναγκαιότητας επικαιροποίησης, κωδικοποίησης και αναμόρφωσης της νομοθεσίας που αφορά στη λειτουργία των νομικών προσώπων
των Ο.Τ.Α.

Επικαιροποίηση, κωδικοποίηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας που διέπει τις Δ.Ε.Υ.Α. (επιχειρήσεις ειδικού σκοπού)

Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των δημοτικών επιχειρήσεων ραδιοφώνου/ τηλεόρασης (επιχειρήσεις ειδικού σκοπού)

1.7
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Νομοθετικές πρωτοβουλίες/ παρεμβάσεις επικαιροποίησης θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Ο.Τ.Α.



Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Μελέτη και αποτύπωση βέλτιστων πρακτικών για την ενημέρωση των Α.μεΑ. με αναλογικά μέσα ανά κατηγορία αναπηρίας για τα πολιτικά δικαιώματά τους και την εκλογική
διαδικασία, σε συνεργασία με την ΕΣΑμεΑ

Αξιοποίηση σύγχρονων και προσβάσιμων ψηφιακών μέσων για ενημέρωση Α.μεΑ. σχετικά με την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, σύμφωνα με όσα προβλέπει η 
νομοθεσία

1.8
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Εφαρμογή νομοθετικών ρυθμίσεων για την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην εκλογική διαδικασία



Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Υλοποίηση Προσκλήσεων/ Αξιολόγηση έργων/ χρηματοδότηση έργων από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «Αντώνης Τρίτσης»

1.9
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Υλοποίηση Αναπτυξιακού Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»



Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Εκπαίδευση και προαγωγή της φιλοζωίας στα σχολεία

Εκπαιδευτικά προγράμματα προώθησης, ευαισθητοποίησης και ανάπτυξη της φιλοζωίας και της υπεύθυνης ιδιοκτησίας ζώου συντροφιάς σε νηπιαγωγεία και
σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα προγράμματα αυτά εντάσσονται σε αυτοτελή ενότητα αφιερωμένη στα ζώα. Εξασφαλίζεται η
υλοποίηση μίας (1) τουλάχιστον φιλοζωικής εκπαιδευτικής δράσης ετησίως για κάθε σχολική τάξη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μετά από
εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Με ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων τα ειδικότερα θέματα.

Ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών σχετικά με τη νομοθεσία  για την προστασία των ζώων

Δημιουργία  και προβολή θεματικών σποτ στα ΜΜΕ όσον αφορά στη στείρωση -dna, την υιοθεσία-αναδοχή -υπεύθυνη ιδιοκτησία, την παράνομη αναπαραγωγή 
και εκτροφή, την κακοποίηση ζώων, τις συνθήκες ευζωϊας των ζώων συντροφιάς.

Προγράμματα επιμόρφωσης των ΟΤΑ 

Προγράμματα επιμόρφωσης των στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης  (αιρετών και υπαλλήλων) σχετικά με την διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς και  την 
υπεύθυνη ιδιοκτησία τους, σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ.

Εκπαίδευση, επιμόρφωση και προαγωγή της φιλοζωίας
1.10
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Φύλαξη και Ανάλυση Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

Ίδρυση και έναρξη του Εργαστηρίου Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς (ΕΦΑΓΥΣ) για τα ζώα συντροφιάς που δεν στειρώνονται. Οι
λεπτομέρειες αποστολής δείγματος γενετικού υλικού του ζώου συντροφιάς στο ΕΦΑΓΥΖΣ από ιδιοκτήτη σκύλου ή γάτας που δεν επιθυμεί να στειρώσει το ζώο
καθορίζονται με ΥΑ του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΙΒΕΑΑ.

Σχέδιο διαχείρισης των ζώων συντροφιάς σε περίπτωση φυσικών καταστροφών

Σύνταξη πρότυπου ειδικού σχεδίου διαχείρισης των ζώων συντροφιάς για την ενσωμάτωση του στα σχέδια ή μνημόνια ενεργειών των τοπικών φορέων για την
αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

1.11
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Κρίσιμες παρεμβάσεις ενίσχυσης και παρακολούθησης της πολιτικής για την 
προστασία των ζώων συντροφιάς



Στόχος 2: Καταπολέμηση της διαφθοράς και της διαπλοκής 

34



Στόχος 2: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2023
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Στόχος 2: Καταπολέμηση της διαφθοράς και της διαπλοκής

Ενίσχυση της Διαφάνειας και 
Ακεραιότητας στο Δημόσιο Τομέα

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

ΕΣΑ

1ο- 4Ο τρίμηνο 2023



Στόχος 2: Δράσεις

Δράση
Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας Υπουργείου 

(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός / Ειδικός 
Γραμματέας)

2.1

Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας

Βασικό στρατηγικό εργαλείο, που συγκεντρώνει δράσεις με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης και της
αποτελεσματικότητας των μηχανισμών καταπολέμησης της διαφθοράς και την προώθηση των αρχών της
διαφάνειας και της χρηστής διακυβέρνησης στον δημόσιο τομέα. Αναπτύσσεται σε 3 πυλώνες: πρόληψη -
καταστολή – ευαισθητοποίηση και η βασική του στόχευση είναι:
• Η πρόληψη και αντιμετώπιση της διαφθοράς στους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης
• Η ενίσχυση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας
• Η συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών

Υπουργός
Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού και 

Δημόσιου Τομέα

Στόχος 2: Καταπολέμηση της διαφθοράς και της διαπλοκής
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Στόχος 2: Έργα ανά δράση

Έργο

Σύνταξη Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας Μετακλητών Υπαλλήλων & οδηγός (αυτό)αξιολόγησης εφαρμογής του Κώδικα

Δίκτυο Συμβούλων Ακεραιότητας
Σύνταξη Κώδικα Δεοντολογίας Συμβούλων Ακεραιότητας & οδηγού (αυτό)αξιολόγησης εφαρμογής του Κώδικα
Σύνταξη Πρακτικού Οδηγού Διαδικασιών για τον Σύμβουλο Ακεραιότητας 

Σύγκρουση Συμφερόντων
Σύνταξη Πρακτικού Οδηγού Σύγκρουσης Συμφερόντων 

Ενσωμάτωση ειδικής διδακτικής ενότητας για την προώθηση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ακεραιότητας στα εκπαιδευτικά σεμινάρια: α) Προϊσταμένων 
Τμημάτων & Δ/νσεων και β) νεοεισερχόμενων υπαλλήλων

Θεσμοθέτηση πλαισίου για την ολοκληρωμένη διαχείριση κινδύνων κακοδιοίκησης και διαφθοράς στο δημόσιο τομέα

Ανάπτυξη εγχειριδίου διαχείρισης περιστατικών Απάτης & Διαφθοράς

Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας2.1
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Στόχος 3: Επένδυση στο Ανθρώπινο Κεφάλαιο/Αποτελεσματική Λειτουργία του 
Δημόσιου Τομέα

38



Στόχος 3: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2023
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Στόχος 3: Επένδυση στο Ανθρώπινο Κεφάλαιο / Αποτελεσματική Λειτουργία του Δημοσίου Τομέα 

Οργάνωση και παρακολούθηση των πολιτικών 
Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης 

Απουσία καταγραφής των αρμοδιοτήτων στα επιμέρους επίπεδα Διοίκησης - Ανάπτυξη διαδικτυακής 
εφαρμογής για τη δημιουργία ενός σημείου απόθεσης, συστηματικής καταγραφής και διανομής της 
οργανωσιακής πληροφορίας για όλη τη Δ.Δ. 

Ανάπτυξη και λειτουργία 
πλατφόρμας

4ο τρίμηνο 2023

Επικαιροποίηση πλαισίου Ενιαίου Συστήματος 
Κινητικότητας

Εθνικό Σύστημα Κινητικότητας προσανατολισμένο στην κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών
Θεσμικό πλαίσιο

1ο τρίμηνο 2023

Διαμόρφωση συστήματος παρακίνησης-
ανταμοιβής για δημόσιους φορείς και δημοσίους 
υπαλλήλους

Kαθιέρωση πάγιου συστήματος ανταμοιβής και των συνισταμένων εκείνων (κίνητρα/ερεθίσματα) για την 
αναδιαμόρφωση του εργασιακού περιβάλλοντος

Θεσμικό πλαίσιο

4ο τρίμηνο 2023

Καθιέρωση αξιολόγησης των παρεχόμενων 
υπηρεσιών από τον πολίτη Το πεδίο είναι αρρύθμιστο

Θεσμικό Πλαίσιο

4ο τρίμηνο 2023



Στόχος 3: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2023
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Στόχος 3: Επένδυση στο Ανθρώπινο Κεφάλαιο / Αποτελεσματική Λειτουργία του Δημοσίου Τομέα 

Ανάπτυξη στρατηγικού εργαλείου προγραμματισμού
ανθρώπινου δυναμικού: Ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος
στελέχωσης με ενσωματωμένα στοιχεία Τεχνητής Νοημοσύνης
(Artificial Intelligence – ΑΙ).

Απουσία προσδιορισμού δεξιοτήτων και περιγραμμάτων θέσης εργασίας κατά τις
διαδικασίες προγραμματισμού στελέχωσης από τους φορείς

Προσέλκυση Υποψηφίων για κάλυψη νέων θέσεων εργασίας
Δημιουργία διαδικασίας προσέλκυσης: Ανάλυση, περιγραφή και
δημοσιοποίηση των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας –
ευκαιρίες εξέλιξης

Απουσία ολιστικού πλαισίου προσέλκυσης υποψηφίων για κάλυψη νέων θέσεων
εργασίας

Θεσμικό πλαίσιο

4ο τρίμηνο 2023 

Δημιουργία Πλαισίου ανταλλαγής στελεχών και τεχνογνωσίας
μεταξύ κρατών–μελών της ΕΕ

Το πεδίο είναι αρρύθμιστο
Θεσμικό πλαίσιο

4ο τρίμηνο 2023 

Διαμόρφωση Πλαισίου για τη Διαχείριση Υπαλλήλων υψηλής 
απόδοσης και δυνατοτήτων Το πεδίο είναι αρρύθμιστο

Θεσμικό πλαίσιο

4ο τρίμηνο 2023

Μείωση χρόνου επεξεργασίας των 
δεδομένων και άμεση λήψη αποφάσεων 

4o τρίμηνο 2023



Στόχος 3: Δράσεις

Δράση

Αρμόδια στελέχη πολιτικής 
ηγεσίας Υπουργείου 

(Υπουργός, Υφυπουργός, 
Γενικός / Ειδικός Γραμματέας)

3.1 Εξορθολογισμός και βελτίωση δομών και διαδικασιών
Υπουργός

Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου 
Δυναμικού και Δημόσιου Τομέα

3.2 Ψηφιακός μετασχηματισμός και αναβάθμιση υποδομών
Υπουργός

Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου 
Δυναμικού και Δημόσιου Τομέα

3.3 Διαχείριση και διαρκής ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού
Υπουργός

Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου 
Δυναμικού και Δημόσιου Τομέα

3.4 Εκσυγχρονισμός-Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)
Υπουργός

Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου 
Δυναμικού και Δημόσιου Τομέα

Στόχος 3: Επένδυση στο Ανθρώπινο Κεφάλαιο / Αποτελεσματική λειτουργία του Δημοσίου Τομέα

41



Στόχος 3: Έργα ανά δράση

Έργο

«Ενιαίος Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ καθώς και Δημοτικών Υπαλλήλων»

Οργάνωση και παρακολούθηση των πολιτικών Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης
Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για τη δημιουργία ενός σημείου απόθεσης, συστηματικής καταγραφής και διανομής της οργανωσιακής πληροφορίας για όλη τη 
Δ.Δ 

Ανάπτυξη προτύπων οργανωσιακής δομής για τη σύνταξη Οργανισμών και κανονισμών Λειτουργίας Φορέων 

Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ)
Δημιουργία ηλεκτρονικού εργαλείου εφαρμογής ΚΠΑ

Εξορθολογισμός και Βελτίωση δομών και διαδικασιών 3.1
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Στόχος 3: Έργα ανά δράση

Έργο

Εφαρμογή της Τηλεργασίας στους φορείς του Δημοσίου

Ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας προσωπικού δημοσίου τομέα

Σχέδιο Δράσης για το Οικοσύστημα Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα

Μελέτη πιστοποίησης καινοτομιών δημοσίου τομέα

Εργαστήρια Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα- Ημερίδα Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα

Εξορθολογισμός και Βελτίωση δομών και διαδικασιών 3.1
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Στόχος 3: Έργα ανά δράση

Έργο

Δημιουργία ηλεκτρονικού εργαλείου στρατηγικής ανάλυσης υφιστάμενης κατάστασης, πρόβλεψης και εκτίμησης των λειτουργικών κενών για την κάλυψη των αναγκών 
στελέχωσης των φορέων

Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRMS)

Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή), μέσω ανάπτυξης και δημιουργίας νέων υποσυστημάτων

Ψηφιακός μετασχηματισμός και αναβάθμιση υποδομών3.2
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Στόχος 3: Έργα ανά δράση

Έργο

Ανάπτυξη εφαρμογής στο κινητό για τη διασύνδεση των υπαλλήλων με την υπηρεσία στην κατεύθυνση της παροχής εξατομικευμένης πληροφόρησης (π.χ. σεμινάρια, 
κινητικότητα).

Υποστήριξη εφαρμογής του ν.4765/21 για τις προσλήψεις στο δημόσιο 

Ηλεκτρονικοποίηση της διαδικασίας υποβολής, εξέτασης και διεκπεραίωσης των αιτημάτων αποσπάσεων και μετατάξεων για λόγους υγείας ή συνυπηρέτησης, καθώς και 
αμοιβαίας μετάταξης από την ΚΕΚ και της διαδικασίας χορήγησης αναρρωτικών αδειών, μέσω Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.

Ψηφιακός μετασχηματισμός και αναβάθμιση υποδομών3.2
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Στόχος 3: Έργα ανά δράση

Έργο

Καθιέρωση νέας διαδικασίας για την παροχή κινήτρων και ανταμοιβών που εστιάζει στην συμβολή του υπαλλήλου για την πραγματοποίηση κοινών στόχων

Σχεδιασμός πλαισίου για την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον πολίτη 

Διαμόρφωση πλαισίου για τις «διαδρομές καριέρας» των εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα 

Ολοκληρωμένο πλαίσιο ενσωμάτωσης νεοεισερχόμενων δημοσίων υπαλλήλων

Διαχείριση και διαρκής ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού3.3
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Στόχος 3: Έργα ανά δράση

Έργο

Διατήρηση θεσμικής μνήμης
Δημιουργία πλαισίου για τη διαχείριση γνώσης στο Δημόσιο (συγκέντρωση, οργάνωση, κοινοποίηση και ανάλυση της γνώσης με τρόπο που να είναι εύκολα 
προσβάσιμος στους υπαλλήλους) 

Διαμόρφωση νέας διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων με έμφαση στα στοιχεία προσωπικότητας, στα ηγετικά χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες των 
υποψηφίων δημοσίων υπαλλήλων, για την επιλογή του κατάλληλου για κάθε θέση ευθύνης

Προσέλκυση Υποψηφίων για κάλυψη νέων θέσεων εργασίας

Ενδυνάμωση της Δημοτικής Αστυνομίας και των στελεχών της

Διαχείριση και διαρκής ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού3.3
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Στόχος 3: Έργα ανά δράση

Έργο

Μετασχηματισμός δεξιοτήτων Δημοσίων Υπαλλήλων

Δημιουργία Πλαισίου ανταλλαγής στελεχών και τεχνογνωσίας μεταξύ κρατών–μελών της ΕΕ

Διαμόρφωση Πλαισίου για τη Διαχείριση Υπαλλήλων υψηλής απόδοσης και δυνατοτήτων 

Εισαγωγή της έννοιας της «Προοπτικής Διερεύνησης»

Διαχείριση και διαρκής ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού3.3
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Στόχος 3: Έργα ανά δράση

Έργο

Learning Academies: Σχεδιασμός ολοκληρωμένου Πλαισίου και επιμέρους Δράσεων Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης για HR managers & project managers στο 
Δημόσιο

Δημιουργία πλαισίου για την πρόληψη, την προστασία και την προαγωγή της υγείας και της ευημερίας των δημοσίων υπαλλήλων

Δημιουργία ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισης και αξιοποίησης στελεχών της ελληνικής δημόσιας διοίκησης που απασχολούνται σε θεσμικά όργανα και 
οργανισμούς της Ε.Ε

Δημιουργία πλαισίου για την χρήση των συμπεριφορικών επιστημών στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού

Ενεργοποίηση Κλάδου Επιτελικών Στελεχών 
1.Δευτερογενής νομοθεσία
2.Υλοποίηση προγραμμάτων πιστοποίησης

Επικαιροποίηση πλαισίου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

Διαχείριση και διαρκής ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού3.3
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Στόχος 3: Έργα ανά δράση

50

Έργο

Ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων

Διεξαγωγή νέων προγραμμάτων επιμόρφωσης ενημέρωσης και κατάρτισης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 

Διεξαγωγή νέων προγραμμάτων επιμόρφωσης σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού (Insead Business School, Harvard University, London 
School of Economics, University of London/IALS, Oxford University κ.α.) 

Διεξαγωγή νέων προγραμμάτων επιμόρφωσης σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

Διαχείριση και διαρκής ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού3.3



Στόχος 3: Έργα ανά δράση

51

Έργο

Διεξαγωγή νέων προγραμμάτων επιμόρφωσης σε συνεργασία με την Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Διεξαγωγή νέων προγραμμάτων επιμόρφωσης σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας

Διεξαγωγή νέων προγραμμάτων επιμόρφωσης σε συνεργασία με το ΑΣΕΠ

Study Visit αντιπροσωπειών Σχολών Δημόσιας Διοίκησης της Νοτιανατολικής Ευρώπης & Μεσογείου στο ΕΚΔΔΑ

Διεξαγωγή νέων προγραμμάτων επιμόρφωσης σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών 

Υλοποίηση του Πρώτου Ειδικού Προγράμματος Εκπαίδευσης για την ένταξη στον Κλάδο ΠΕ Επιτελικών Στελεχών των Σπουδαστών της 29ης

Εκπαιδευτικής Σειράς της ΕΣΔΔΑ

Επετειακό Συνέδριο της ΕΣΔΔΑ, με αφορμή την συμπλήρωση 40 ετών από την Ίδρυσή της

Διαχείριση και διαρκής ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού3.3



Στόχος 3: Έργα ανά δράση

52

Έργο

Διεξαγωγή νέων προγραμμάτων επιμόρφωσης ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων σε συνεργασία με Microsoft

Διεξαγωγή νέων προγραμμάτων επιμόρφωσης ενημέρωσης και κατάρτισης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία 

Διεξαγωγή νέων προγραμμάτων επιμόρφωσης σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Διεξαγωγή νέων προγραμμάτων επιμόρφωσης Διοικητικής Επάρκειας για υπαλλήλους εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ. 

Διεξαγωγή νέων προγραμμάτων επιμόρφωσης για θέματα, ισότητας, πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας και της κακοποίησης των γυναικών και των 
παιδιών

Διεξαγωγή προγραμμάτων επιμόρφωσης  για το νέο σύστημα αξιολόγησης (Ν.4940/2022)

Διαχείριση και διαρκής ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού3.3



Στόχος 3: Έργα ανά δράση

53

Έργο

Ένταξη της εκπαιδευτικής ενότητας ‘Αθλητισμός και Άτομα με Αναπηρία’ σε επιμορφωτικά προγράμματα.

Ενημέρωση, Κατάρτιση και Επιμόρφωση της Δημόσιας Διοίκησης σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Διαχείριση και διαρκής ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού3.3



Στόχος 3: Έργα ανά δράση

Έργο

Αξιολόγηση και Επιλογή Προσωπικού στο Δημόσιο Τομέα – Εφαρμογή του ν. 4765/2021

Αναβάθμιση πληροφοριακού συστήματος Α.Σ.Ε.Π.

Χρηματοδοτικά εργαλεία Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα » (ΕΣΠΑ 2014-2020)
1.Δράσεις Απλούστευσης Διαδικασιών Α.Σ.Ε.Π. 
2.Δημιουργία βάσης δεδομένων για τη συσχέτιση και διασύνδεση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών των υποψηφίων με τις αρμοδιότητες των προκηρυσσόμενων
θέσεων ευθύνης

Εκσυγχρονισμός των διαδικασιών προσλήψεων μέσω του Α.Σ.Ε.Π.
Ανάπτυξη ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Α.Σ.Ε.Π. και σύγχρονο περιβάλλον προσλήψεων Δημοσίου Τομέα 
Ψηφιακός Μετασχηματισμός Α.Σ.Ε.Π. 

Εκσυγχρονισμός-Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)
3.4
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2.iv Στόχος 4: Απόδοση ελληνικής ιθαγένειας με ταχύτητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια
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Στόχος 4: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2023
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Στόχος 4: Απόδοση ελληνικής ιθαγένειας με ταχύτητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια

Υλοποίηση της εφαρμογής του ν. 4735/2020 για την απόδοση
της ελληνικής ιθαγένειας

Οι εξετάσεις, βάσει του θεσμικού πλαισίου, γίνονται δύο φορές τον χρόνο Πρόκειται
για εξετάσεις πανελλαδικής κλίμακας. Εν συνεχεία, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν το
ΠΕΓΠ στα αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας, προκειμένου να
ολοκληρωθεί η διαδικασία (εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις).

Αναμόρφωση και απλούστευση νομοθετικού πλαισίου για την
ιθαγένεια

Επιθυμητή η αναμόρφωση του παρόντος θεσμικού πλαισίου σε συνέχεια
διαβούλευσης με όλους τους ενδιαφερόμενους.

Νέες Ψηφιακές ΥπΨηφιοποίηση Αρχείου –
Διαλειτουργικότητες ηρεσίες.

Δημιουργία Ψηφιακού Αρχείου της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας, με σκοπό την
επιτάχυνση των διαδικασιών, τον καλύτερο έλεγχο των υποθέσεων και τη διασφάλιση
του αδιάβλητου των διαδικασιών. Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος της
Ιθαγένειας και των διαλειτουργικοτήτων.

Διασύνδεση με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και 
ερευνητικά κέντρα.

H διασύνδεση της εκπαίδευσης με τη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας εδραιώνει τη
συνεργασία με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη.
Δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης πτυχιούχων με την αγορά εργασίας αλλά και
μεταφοράς τεχνογνωσίας στο πεδίο από τους ασκούμενους.

2 εξεταστικές διαδικασίες ανά έτος

Q 1,Q 4 2023

Παραγωγή διατάξεων

Q3 2023

2 Πληροφοριακά Συστήματα

Q 4 2023

Q1, Q4 2023

Συμμετοxή 30 πτυχιούχων 



Στόχος 4: Δράσεις

Δράση

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας 
Υπουργείου 

(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός / 
Ειδικός Γραμματέας)

4.1

Υλοποίηση της εφαρμογής του  ν. 4735/2020 για την απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας.
(Σύμφωνα με το ν. 4735/2020 πραγματοποιούνται δύο φορές ετησίως εξετάσεις απόκτησης του Πιστοποιητικού 
Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση, το οποίο είναι προαπαιτούμενο για την πολιτογράφηση μεγάλου 
μέρους αιτούντων αλλογενών αλλοδαπών. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας, ανάλογα με την 
αρμοδιότητά τους, διεκπεραιώνουν τις αιτήσεις για όλες τις κατηγορίες αιτούντων).

Υπουργός Εσωτερικών 
Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

4.2
Αναμόρφωση και απλούστευση νομοθετικού πλαισίου για την ιθαγένεια.
(Κωδικοποίηση του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου και απλούστευσή του όπου κριθεί απαραίτητο). 

Υπουργός Εσωτερικών 
Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

4.3

Ψηφιοποίηση Αρχείου – Διαλειτουργικότητες – Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες. 
(Σκοπός της δράσης  η επιτάχυνση των διαδικασιών, ο καλύτερος έλεγχος των υποθέσεων και η διασφάλιση του 
αδιάβλητου των διαδικασιών). 

Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

4.4

Διασύνδεση με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα.
(H διασύνδεση της εκπαίδευσης με τη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας εδραιώνει τη συνεργασία με τα 
ακαδημαϊκά ιδρύματα συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη. Δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης πτυχιούχων με 
την αγορά εργασίας αλλά και μεταφοράς τεχνογνωσίας στο πεδίο από τους ασκούμενους. Για παράδειγμα, 
συνεργασία με τα Παν. Πατρών και Λευκωσίας στο Μεταπτυχιακό Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και 
Διαμεσολάβησης και συνεργασία με ερευνητικό κέντρο σχετικά με τα αρχεία του Συμβουλίου Ιθαγένειας).

Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

Στόχος 4. Απόδοση ελληνικής ιθαγένειας με ταχύτητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια
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Στόχος 4: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Διενέργεια εξετάσεων σε πανελλαδική κλίμακα δύο φορές τον χρόνο

Αύξηση ροής αποφάσεων πολιτογράφησης

Υλοποίηση της εφαρμογής του  ν. 4735/2020 για την απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας. 
4.1
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Στόχος 4: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Απλούστευση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Αναμόρφωση και απλούστευση νομοθετικού πλαισίου για την ιθαγένεια.
4.2
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Στόχος 4: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Ψηφιοποίηση Αρχείου Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας

Ψηφιακός μετασχηματισμός των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας ως προς τον τρόπο απόδοσης της ελληνικής ιθαγένειας

Διαλειτουργικότητες-Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες

4.3
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Στόχος 4: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Διασύνδεση με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα

Συνεργασία με ερευνητικό ίδρυμα με σκοπό την καταγραφή του αρχείου του Συμβουλίου Ιθαγένειας

Διασύνδεση με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα. 4.4
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4.v Στόχος 5: Στήριξη της Ανάπτυξης Μακεδονίας – Θράκης
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Στόχος 5: Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Στόχος 5: Στήριξη της Ανάπτυξης Μακεδονίας – Θράκης  

Υλοποίηση του τεχνολογικού πάρκου 4ης

Γενιάς «Thess Intec»

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 στόχος και υλοποιήσιμος βάσει των ρυθμών που τρέχει το έργο παραμένει μέσα στο 2023 να
εκκινήσουν οι εργασίες για την έναρξη της κατασκευής και στο τέλος του 2024 το Thess INTEC να έχει
ολοκληρώσει σημαντικό μέρος των έργων υποδομής και το σύνολο των απαιτούμενων μελετών.

Εκκίνηση εργασιών 
κατασκευής 

50%

Ανάπλαση ΔΕΘ - HELEXPO 

Η προμελέτη του έργου της ανάπλασης ολοκληρώθηκε από τον νικητή του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού 
εντός του 2022. Το 2023 θα υλοποιηθεί το επόμενο στάδιο της οριστικής μελέτης του έργου και θα ξεκινήσει 
η διαδικασία Αδειοδότησης ( περιβαλλοντικής και οικοδομικής). Με την ολοκλήρωση τους εντός του 2023 η 
ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε. θα εκδώσει τις αναγκαίες οικοδομικές άδειες θα μπορεί να προχωρήσει στην έναρξη των 
κατασκευαστικών εργασιών. Παράλληλα θα γίνει η έγκριση από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή του έργου, θα 
οριστικοποιηθεί το χρηματοδοτικό σχήμα και θα ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής των συνεργασιών με 
Ιδιωτικό Φορέα/Φορείς. Σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης θα ρυθμιστούν οι υφιστάμενες 
ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες.

Τεχνική & 
αδειοδοτική

ωρίμανση

50%
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Στόχος 5: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2023

64

Στόχος 5: Στήριξη της Ανάπτυξης Μακεδονίας – Θράκης 

Αναβάθμιση Συνοριακών Σταθμών της 
Χώρας

Η υποχρέωση που έχει αναλάβει η Χώρα είναι να καταστήσει τους Συνοριακούς Σταθμούς
λειτουργικούς, για να υποδεχθούν το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτούνται
δομικές κατασκευαστικές παρεμβάσεις και λοιπά τεχνικά έργα, ώστε να εφαρμοστεί η Συνθήκη για το
χώρο Σένγκεν.

Κατασκευή 2 
νέων Σταθμών

4ο τρίμηνο 2023



Στόχος 5: Δράσεις

Δράση

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας 
Υπουργείου 

(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός / Ειδικός 
Γραμματέας)

Υλοποίηση του τεχνολογικού πάρκου 4ης Γενιάς «Thess Intec»
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

Υφυπουργός Εσωτερικών

Ανάπλαση ΔΕΘ-HELEXPO
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

Υφυπουργός Εσωτερικών

Αναβάθμιση των Συνοριακών Σταθμών της Χώρας 

Υπουργός Εσωτερικών
Υφυπουργός Εσωτερικών

Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και 
Οργάνωσης

Στόχος 5: Στήριξη της Ανάπτυξης Μακεδονίας – Θράκης 
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Στόχος 5: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου συστέγασης και συνεργασίας επιχειρήσεων και Ιδρυμάτων εφαρμοσμένης έρευνας – Εκκίνηση των εργασιών 
κατασκευής

5.1
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Υλοποίηση του τεχνολογικού πάρκου 4ης Γενιάς «Thess Intec»



Στόχος 5: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Τεχνική Ωρίμανση / Αδειοδότηση Έργου Ανάπλασης ΔΕΘ.

5.2
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Ανάπλαση ΔΕΘ-HELEXPO



Στόχος 5: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

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 ως προς τη χρήση των συστημάτων Εισόδου - Εξόδου και ETIAS

Κατασκευή νέου Συνοριακού Σταθμού στους Κήπους της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου

Κατασκευή νέου Συνοριακού Σταθμού στο Λαιμό Πρεσπών της Περιφερειακής Ενότητας Φλωρίνης

Δημιουργία Κοινού Κέντρου Επαφής Αστυνομικής και Τελωνειακής Συνεργασίας Ελλάδος - Αλβανίας στο Συνοριακό Σταθμό Κακαβιάς της Περιφερειακής
Ενότητας Ιωαννίνων

Μετατόπιση μπαρών κυκλοφορίας στο Συνοριακό Σταθμό Ευζώνων

Έξυπνοι Συνοριακοί Σταθμοί για τους Ταξιδιώτες

Αναβάθμιση των Συνοριακών Σταθμών της Χώρας5.3
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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

Στόχος I: Προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων 

Στόχος ΙΙ: Πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης 
των παιδιών 

Οριζόντιοι Στόχοι Υπουργείου

✔

✔

Στρατηγική Επιλογή 1 Στρατηγική Επιλογή 2
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Στρατηγική Επιλογή 3

Στόχος V: Ισότητα Φύλων ✔



Στόχος Ι: Προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων – συμμετοχή σε Εθνικό 
Σχέδιο

71

Έργο

Ι.1.1 Υιοθέτηση δράσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης ΛΟΑΤΚΙ+

Ι.1.2 Ενίσχυση των αρχών της Διαφορετικότητας

Δράση: Σημαντικότερες πολιτικές του Υπουργείου για την προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμωνI.1



Στόχος II: Πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης των Παιδιών 
– συμμετοχή σε Εθνικό Σχέδιο

72

Έργο

ΙΙ.1.1

"Διοργάνωση διαλέξεων για την παιδική προστασία από τη σεξουαλική βία και εκμετάλλευση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης".    

Διοργάνωση Διαλέξεων για την παιδική προστασία από τη σεξουαλική βία και εκμετάλλευση"

ΙΙ.1.2

Επιμόρφωση δημόσιων λειτουργών

Υλοποίηση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

II.1.3

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 (συναρμοδιότητα)

II.1.4
Εγχειρίδιο καθοδήγησης για τον εντοπισμό και χειρισμό περιστατικών (συναρμοδιότητα)

Συμμετοχή στον σχεδιασμό εγχειριδίου με οδηγίες για τον εντοπισμό και τον χειρισμό περιστατικών (συναρμοδιότητα)

Δράση: Σημαντικότερες πολιτικές του Υπουργείου Εσωτερικών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησηςIΙ.1



Στόχος VI:  Ισότητα  Φύλων – συμμετοχή σε Εθνικό Σχέδιο

73

Έργο

V.1 Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων για την παρακολούθηση των στοιχείων που αφορούν τους αιρετούς Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού καθώς και τις θέσεις 
διοίκησης με βάση το φύλο 

V.2

Επιμόρφωση επαγγελματιών και στελεχών δημόσιου τομέα και στελεχών δημόσιου τομέα στη θεματική της βίας κατά των γυναικών 

Υλοποίηση προγραμμάτων & Ημερίδα ευαισθητοποίησης σχετικά με την Ημέρα της Βίας κατά των γυναικών το Νοέμβριο 2023

V.3

Καταπολέμηση της βίας στην εργασία 

Υλοποίηση προγραμμάτων 

Δράση: Σημαντικότερες πολιτικές του Υπουργείου για την Ισότητα Φύλων V.1


