
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Προϋπολογισμός σε ευρώ

ΠΔΕΚωδ. Φορείς Προγράμματα
Τακτικός

Εθνικό Συγχρηματοδοτούμ
ενο

Σύνολο

1035 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 146.720.000,00 € 450.000.000,00 € 2.330.000.000,00 € 2.926.720.000,00 €
04.1035.001 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 2.501.000,00 € 2.000.000,00 € 13.474.100,00 € 17.975.100,00 €

203-0000000

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και 
Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 
(ΕΣΠΑ) 0,00 € 0,00 € 13.374.100,00 € 13.374.100,00 €

0029 Πιστώσεις υπό κατανομή 0,00 € 0,00 € 13.374.100,00 € 13.374.100,00 €

205-0000000
Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή 667.000,00 € 2.000.000,00 € 100.000,00 € 2.767.000,00 €

0021 Παροχές σε εργαζομένους 531.700,00 € 0,00 € 0,00 € 531.700,00 €
0023 Μεταβιβάσεις 15.100,00 € 0,00 € 0,00 € 15.100,00 €
0024 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 106.800,00 € 0,00 € 0,00 € 106.800,00 €
0029 Πιστώσεις υπό κατανομή 12.500,00 € 2.000.000,00 € 100.000,00 € 2.112.500,00 €
0031 Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 900,00 € 0,00 € 0,00 € 900,00 €

801-0000000

Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής 
'Συνήγορος του Καταναλωτή' που καλύπτονται 
από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων 1.834.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.834.000,00 €

0021 Παροχές σε εργαζομένους 1.460.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.460.000,00 €
0024 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 302.000,00 € 0,00 € 0,00 € 302.000,00 €
0029 Πιστώσεις υπό κατανομή 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 €
0031 Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 22.000,00 € 0,00 € 0,00 € 22.000,00 €

04.1035.002
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 85.391.000,00 € 15.000.000,00 € 245.535.000,00 € 345.926.000,00 €

203-0000000

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και 
Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 
(ΕΣΠΑ) 0,00 € 0,00 € 70.390.000,00 € 70.390.000,00 €

0029 Πιστώσεις υπό κατανομή 0,00 € 0,00 € 70.390.000,00 € 70.390.000,00 €
212-0000000 Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας 85.391.000,00 € 15.000.000,00 € 175.145.000,00 € 275.536.000,00 €
0021 Παροχές σε εργαζομένους 2.828.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.828.000,00 €
0023 Μεταβιβάσεις 81.771.000,00 € 0,00 € 0,00 € 81.771.000,00 €
0024 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 788.000,00 € 0,00 € 0,00 € 788.000,00 €
0029 Πιστώσεις υπό κατανομή 2.000,00 € 15.000.000,00 € 175.145.000,00 € 190.147.000,00 €
0031 Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 €
04.1035.003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 6.306.000,00 € 50.000.000,00 € 61.312.000,00 € 117.618.000,00 €

203-0000000

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και 
Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 
(ΕΣΠΑ) 0,00 € 0,00 € 56.312.000,00 € 56.312.000,00 €

0029 Πιστώσεις υπό κατανομή 0,00 € 0,00 € 56.312.000,00 € 56.312.000,00 €
204-0000000 Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 6.306.000,00 € 50.000.000,00 € 5.000.000,00 € 61.306.000,00 €
0021 Παροχές σε εργαζομένους 4.266.000,00 € 0,00 € 0,00 € 4.266.000,00 €
0023 Μεταβιβάσεις 1.900.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.900.000,00 €
0024 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 134.000,00 € 0,00 € 0,00 € 134.000,00 €
0029 Πιστώσεις υπό κατανομή 0,00 € 50.000.000,00 € 5.000.000,00 € 55.000.000,00 €
0031 Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 6.000,00 € 0,00 € 0,00 € 6.000,00 €
04.1035.004 ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 5.119.000,00 € 120.000.000,00 € 401.560.000,00 € 526.679.000,00 €

203-0000000

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και 
Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 
(ΕΣΠΑ) 0,00 € 0,00 € 281.560.000,00 € 281.560.000,00 €

0029 Πιστώσεις υπό κατανομή 0,00 € 0,00 € 281.560.000,00 € 281.560.000,00 €

210-0000000
Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και 
Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα 5.119.000,00 € 120.000.000,00 € 120.000.000,00 € 245.119.000,00 €

0021 Παροχές σε εργαζομένους 3.114.000,00 € 0,00 € 0,00 € 3.114.000,00 €
0023 Μεταβιβάσεις 2.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000.000,00 €
0024 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 €
0029 Πιστώσεις υπό κατανομή 0,00 € 120.000.000,00 € 120.000.000,00 € 240.000.000,00 €

04.1035.005

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2.555.000,00 € 200.007.000,00 € 1.200.670.580,00 € 1.403.232.580,00 €

203-0000000

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και 
Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 
(ΕΣΠΑ) 2.555.000,00 € 0,00 € 351.950,00 € 2.906.950,00 €

0021 Παροχές σε εργαζομένους 2.555.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.555.000,00 €
0029 Πιστώσεις υπό κατανομή 0,00 € 0,00 € 351.950,00 € 351.950,00 €



Προϋπολογισμός σε ευρώ
ΠΔΕΚωδ. Φορείς Προγράμματα

Τακτικός
Εθνικό Συγχρηματοδοτούμ

ενο
Σύνολο

501-0000000

Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι 
οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές 
Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό 
Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο 0,00 € 200.007.000,00 € 1.200.318.630,00 € 1.400.325.630,00 €

0029 Πιστώσεις υπό κατανομή 0,00 € 200.007.000,00 € 1.200.318.630,00 € 1.400.325.630,00 €

04.1035.006
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 7.952.000,00 € 0,00 € 281.560.000,00 € 289.512.000,00 €

203-0000000

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και 
Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 
(ΕΣΠΑ) 0,00 € 0,00 € 281.560.000,00 € 281.560.000,00 €

0029 Πιστώσεις υπό κατανομή 0,00 € 0,00 € 281.560.000,00 € 281.560.000,00 €

205-0000000
Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή 6.003.000,00 € 0,00 € 0,00 € 6.003.000,00 €

0021 Παροχές σε εργαζομένους 4.785.300,00 € 0,00 € 0,00 € 4.785.300,00 €
0023 Μεταβιβάσεις 135.900,00 € 0,00 € 0,00 € 135.900,00 €
0024 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 961.200,00 € 0,00 € 0,00 € 961.200,00 €
0029 Πιστώσεις υπό κατανομή 112.500,00 € 0,00 € 0,00 € 112.500,00 €
0031 Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 8.100,00 € 0,00 € 0,00 € 8.100,00 €
401-0000000 Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς 1.949.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.949.000,00 €
0021 Παροχές σε εργαζομένους 1.776.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.776.000,00 €
0024 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 164.000,00 € 0,00 € 0,00 € 164.000,00 €
0031 Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 9.000,00 € 0,00 € 0,00 € 9.000,00 €

04.1035.007
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 36.896.000,00 € 62.993.000,00 € 125.888.320,00 € 225.777.320,00 €

101-0000000

Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, 
Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, 
Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και 
Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων 3.075.000,00 € 0,00 € 0,00 € 3.075.000,00 €

0021 Παροχές σε εργαζομένους 2.685.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.685.000,00 €
0024 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 352.000,00 € 0,00 € 0,00 € 352.000,00 €
0031 Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 38.000,00 € 0,00 € 0,00 € 38.000,00 €

203-0000000

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και 
Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 
(ΕΣΠΑ) 0,00 € 0,00 € 351.950,00 € 351.950,00 €

0029 Πιστώσεις υπό κατανομή 0,00 € 0,00 € 351.950,00 € 351.950,00 €

213-0000000

Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και Ταμείου Συνοχής 0,00 € 0,00 € 500.000,00 € 500.000,00 €

0029 Πιστώσεις υπό κατανομή 0,00 € 0,00 € 500.000,00 € 500.000,00 €

214-0000000
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 0,00 € 0,00 € 500.000,00 € 500.000,00 €

0029 Πιστώσεις υπό κατανομή 0,00 € 0,00 € 500.000,00 € 500.000,00 €

501-0000000

Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι 
οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές 
Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό 
Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο 33.821.000,00 € 12.993.000,00 € 124.536.370,00 € 171.350.370,00 €

0021 Παροχές σε εργαζομένους 8.749.000,00 € 0,00 € 0,00 € 8.749.000,00 €
0023 Μεταβιβάσεις 9.439.000,00 € 0,00 € 0,00 € 9.439.000,00 €
0024 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 3.628.000,00 € 0,00 € 0,00 € 3.628.000,00 €
0029 Πιστώσεις υπό κατανομή 0,00 € 12.993.000,00 € 124.536.370,00 € 137.529.370,00 €
0031 Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 €

0045
Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών 
κεφαλαίων 11.980.000,00 € 0,00 € 0,00 € 11.980.000,00 €

702-0000000
Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 0,00 € 50.000.000,00 € 0,00 € 50.000.000,00 €

0029 Πιστώσεις υπό κατανομή 0,00 € 50.000.000,00 € 0,00 € 50.000.000,00 €

*Περιλαμβάνονται χρηματοοικονομικές συναλλαγές.



04.1035.001 «Προστασία και Ενημέρωση Καταναλωτών»

Σύνολο Ανθρώπινου 
Δυναμικού:

329

Φορέα/ ων Κεντρικής 
Διοίκησης*:                                                            221

Λοιπών Φορέων Γενικής 
Κυβέρνησης*:                                                                                                      108

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:
Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (183 εργαζόμενοι), Συνήγορος του Καταναλωτή (38 
εργαζόμενοι).
Β.  Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος
Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Στρατηγική Προγράμματος, προκλήσεις και σχεδιαζόμενες εξελίξεις
Αναβάθμιση και επικοινωνιακή επέκταση της εφαρμογής e-Καταναλωτής που θα προσφέρει πρόσβαση του 
καταναλωτή σε διευρυμένα και ακριβή δεδομένα και σε επιπλέον εφοδιαστικές αλυσίδες, βελτιωμένη αναζήτηση, 
διαλειτουργικότητα, εισαγωγή νέων κατηγοριών καθώς και  εποπτεία της ποιότητας δεδομένων.

Στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)
Η δυνατότητα αναζήτησης και παρατήρησης της μέσης τιμής πώλησης και της τιμής ραφιού για πάνω από 1.400 
κωδικούς προϊόντων ευρείας χρήσης στις 13 μεγαλύτερες αλυσίδες υπερκαταστημάτων (supermarket) με πάνω από 
2.500 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Η δυνατότητα αναζήτησης και παρατήρησης της τιμής των καυσίμων σε 20 
αλυσίδες πρατηρίων με περισσότερα από 1.500 πρατήρια σε όλη την Ελλάδα. Η λήψη ειδοποιήσεων για την πτώση 
τιμών σε προεπιλεγμένα προϊόντα. Η εύρεση της μέσης τιμής πώλησης των προϊόντων σε αλυσίδες 
υπερκαταστημάτων (supermarket) σε έναν διαδραστικό χάρτη. Η εύρεση χρησίμων πληροφοριών σχετικά με τα 
δικαιώματα του καταναλωτή, τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και τη γραμμή καταναλωτή μέσω 
διαδραστικής εφαρμογής (Chatbot). Τα αποτελέσματα για τους καταναλωτές θα είναι η δυνατότητα 
παρακολούθησης μεγαλύτερου αριθμού προϊόντων, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα στα 
προϊόντα αυτά και να συμβάλει στη μείωση των τιμών και στην αύξηση της αγοραστικής δύναμης των 
καταναλωτών.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)
Διαχείριση καταγγελιών, επικαιροποιημένη παροχή στοιχείων αγοράς στους καταναλωτές, θεσμικές παρεμβάσεις.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος
Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη λειτουργική επέκταση και διεύρυνση της λειτουργίας της εφαρμογής e-
Καταναλωτής.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα
Επιτροπή Ανταγωνισμού. 

Επισκόπηση δαπανών
Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και 
εξοικονόμηση ενέργειας με την τοποθέτηση λαμπτήρων τεχνολογίας led.



Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος 
Υλοποίησης 
Πολιτικής

Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Αρμόδια Υπηρεσία 
Παρακολούθησης 
Δείκτη

Διεύθυνση Ελέγχων και Παρατηρητηρίων

Στόχος Αποτελεσματική προστασία καταναλωτή.

Ενδεικτικός Δείκτης 
Μέτρησης /Τύπος

Ποσοστιαία μεταβολή του πλήθους χρηστών της Εφαρμογής (App) e-καταναλωτής που έχουν 
εγκαταστήσει την εφαρμογή το έτος ν / αντίστοιχο πλήθος του έτους ν-1. Ως τιμή βάσης αναφέρεται ότι το 
έτος 2020 πραγματοποιήθηκαν 65.000 downloads της εφαρμογής e-καταναλωτής

Ανάλυση Δείκτη Αύξηση κατά 10% των χρηστών που εγκατέστησαν και κάνουν χρήση της εφαρμογής. 

Τιμή-στόχος  έτους  
2021 

Εκτίμηση τιμής  έτους 2021 Τιμή-στόχος έτους 2022 

- + 10% + 10%

Συχνότητα 
διεξαγωγής 
μέτρησης

Ετήσια

Μονάδα μέτρησης Ποσοστό 

04.1035.002 «Έρευνα και Ανάπτυξη σε Ερευνητικά Κέντρα και Επιχειρήσεις»

Σύνολο Ανθρώπινου 
Δυναμικού:

 4.168

Φορέα/ ων Κεντρικής 
Διοίκησης*:                                                                112

Λοιπών Φορέων Γενικής 
Κυβέρνησης*:                                                                                                       4.056

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:
Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας.
Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: ΚΕΠΕ, ΕΛοΚΕΠΕ, ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., ΚΔΕΟΔ, ΕΣΥΠ, ΕΣΥΔ, ΕΑΑ, ΕΛΚΕ ΕΑΑ, ΕΚΚΕ, ΕΛΚΕ ΕΚΚΕ, ΕΛΚΕΘΕ, 
ΕΛΚΕ ΕΛΚΕΘΕ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΕΛΚΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ,  ΕΛΙΔΕΚ,  ΙΤΕ,  ΕΙΕ,  ΠΑΣΤΕΡ, ΑΘΗΝΑ, ΝΟΗΣΙΣ, ΕΚΕΤΑ, ΕΚΒΕ ΑΛ. ΦΛΕΜΙΓΚ, ΕΙΒΒΕ 
ΑΛ. ΦΛΕΜΙΓΚ, ΙΙΒΕΑΑ. 

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος
Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας.



Στρατηγική Προγράμματος, προκλήσεις και σχεδιαζόμενες εξελίξεις
Η στρατηγική του προγράμματος για προώθηση της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας, βασίζεται στη 
συστηματική, αντικειμενική και υψηλής ποιότητας αξιολόγηση. Αναγκαίος παράγοντας για την προώθηση σε όλα τα 
επίπεδα του ερευνητικού έργου είναι η αναγνώριση και προώθηση της αριστείας. 

Στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)
Σύγκλιση προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο αναφορικά με την ενίσχυση των πόρων που διατίθενται για έρευνα και 
ανάπτυξη. 

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)
Θεσμικές αλλαγές/ βελτιώσεις στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Ερευνητικά προγράμματα, μελέτες και 
δραστηριότητες.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος
Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην προώθηση και υποστήριξη του έργου των ερευνητικών κέντρων και 
επιχειρήσεων. Μελέτες, έρευνες και ερευνητικά προγράμματα.
Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Οι έρευνες και 
μελέτες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), 
του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», του Ιδρύματος  Τεχνολογίας και Έρευνας 
(ΙΤΕ) και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης  (ΕΚΕΤΑ), συμβάλουν στη λήψη μέτρων με 
θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα
Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), Ειδικός Λογαριασμός Κέντρου Προγραμματισμού 
και Οικονομικών Ερευνών (ΕΛοΚΕΠΕ), Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνικής Ανάπτυξης και 
Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.), Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ), Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ), Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης 
(ΕΣΥΔ), Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), Ειδικός Λογαριασμός Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΛΚΕ-
ΕΑΑ), Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ),  Ειδικός Λογαριασμός Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών 
Ερευνών (ΕΛΚΕ-ΕΚΚΕ), Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών  (ΕΛΚΕΘΕ), Ειδικός Λογαριασμός Ελληνικού 
Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕ-ΕΛΚΕΘΕ), Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών 
«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Ειδικός Λογαριασμός Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», 
Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών (ΕΙΕ), Ελληνικό Ινστιτούτο «ΠΑΣΤΕΡ», Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της 
Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης «ΑΘΗΝΑ», Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο 
Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ», Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης  (ΕΚΕΤΑ), Ερευνητικό Κέντρο 
Βιοϊατρικών Επιστημών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ», Ελληνικό Ίδρυμα Βασικής Βιολογικής Έρευνας 
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ», Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ).

Επισκόπηση δαπανών
Συμμετέχουν εποπτευόμενοι φορείς και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, μέσω της εξοικονόμησης 
καταναλωτικών δαπανών, της ενεργειακής αναβάθμισης των ιδιόκτητων κτιρίων καθώς και της εξοικονόμησης 
ενέργειας. 
 

04.1035.003 «Ελληνική Βιομηχανία»

Σύνολο Ανθρώπινου 
Δυναμικού:

250

Φορέα/ ων Κεντρικής 
Διοίκησης*:                                                            144

Λοιπών Φορέων Γενικής 
Κυβέρνησης*:                                                                                                      106



* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:
Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας.
Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος
Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος  θα έχει ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας.

Στρατηγική Προγράμματος, προκλήσεις και σχεδιαζόμενες εξελίξεις
Η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ο ψηφιακός μετασχηματισμός με στόχο τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των Ελληνικών επιχειρήσεων και η βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και 
υγιεινής των εργαζομένων στη βιομηχανία.

Στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)
α) Η διαμόρφωση σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής για την προώθηση της 4ης βιομηχανικής επανάστασης  «Industry 
4.0 για τα έτη 2021-2027», καθώς και η διαμόρφωση ρεαλιστικού σχεδίου δράσης. Η υλοποίηση του έργου 
αναμένεται, εκτός των άλλων, να συμβάλει στην ανάπτυξη κοινής κατανόησης μεταξύ δημόσιας διοίκησης, 
επιχειρήσεων και πολιτών για τις ομάδες τεχνολογιών που συνιστούν την «Industry 4.0», τις επιπτώσεις που δύναται 
να έχει ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων και ευρύτερα στην 
ανάπτυξη της οικονομίας και να συνδράμει στην αποτελεσματική χρήση πόρων των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών 
ταμείων και άλλων χρηματοδοτικών πηγών για την προώθηση της ψηφιοποίησης της Ελληνικής βιομηχανίας. 
Επίσης, θα βελτιώσει την εξωστρέφεια της βιομηχανίας, θα διατηρήσει θέσεις απασχόλησης και θα δημιουργήσει 
νέες καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. 
β) H βελτίωση και απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με σκοπό τη διευκόλυνση προσέλκυσης ξένων 
άμεσων επενδύσεων και την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, μέσω της απλούστευσης των 
διαδικασιών αδειοδότησης όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων, της διασφάλισης της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των βιομηχανικών προϊόντων που φέρουν τη σήμανση «CE», της εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την 
ενωσιακή, της εποπτείας της αγοράς στον τομέα της ασφάλειας και συμμόρφωσης των βιομηχανικών προϊόντων 
(πλην τροφίμων, ποτών, φαρμάκων και καλλυντικών), της διασφάλισης όρων υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά των 
βιομηχανικών προϊόντων, του εκσυγχρονισμού  του συστήματος  ποιότητας της χώρας, της ρύθμισης των τεχνικών 
επαγγελμάτων, της μεταρρύθμισης για την ίδρυση και ανάπτυξη οργανωμένων υποδοχέων μεταποιητικής 
δραστηριότητας (βιομηχανικές επιχειρηματικές περιοχές και επιχειρηματικά πάρκα).

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)
Η εκπόνηση σχεδίου εθνικής στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελληνικής Βιομηχανίας, η 
κατάθεση νομοσχεδίου για νέα απλουστευμένη διαδικασία αδειοδότησης και κανονιστικές παρεμβάσεις. Κοινές 
Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) και Υπουργικές Αποφάσεις (ΥΑ) για τη βελτίωση συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής 
των εργαζομένων.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος
Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην ενθάρρυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελληνικής 
Βιομηχανίας, τη διαδικασία αδειοδότησης επιχειρήσεων και τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής 
εργαζομένων.
Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Αναθεώρηση 
όρων και προϋποθέσεων αδειοδότησης επιχειρήσεων υψηλής περιβαλλοντικής όχλησης και θέσπιση κινήτρων για 
υιοθέτηση πράσινων δράσεων.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).

Επισκόπηση δαπανών
Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας συμμετέχει στην επισκόπηση δαπανών με μείωση των λειτουργικών δαπανών 
και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
 



Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος 
Υλοποίησης 
Πολιτικής

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Αρμόδια Υπηρεσία 
Παρακολούθησης 
Δείκτη

Γενική  Δ/νση Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

Στόχος Βελτίωση και απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Ενδεικτικός Δείκτης 
Μέτρησης /Τύπος Μεταβολή πλήθους γνωστοποιήσεων εγκατάστασης-λειτουργίας επιχειρήσεων σε σχέση με την τιμή του 

έτους βάσης επί τοις %.

Ανάλυση Δείκτη Παρακολουθείται η μεταβολή στον αριθμό γνωστοποιήσεων εγκατάστασης, λειτουργίας επιχειρήσεων σε 
σχέση με την τιμή του έτους βάσης 2020 που ήταν 65.120 γνωστοποιήσεις επιχειρήσεων βάσει στοιχείων 
του https://notifybusiness.gov.gr.

Τιμή-στόχος έτους  
2021

Εκτίμηση τιμής έτους 2021 Τιμή-στόχος έτους 2022

- +5% +10%

Συχνότητα 
διεξαγωγής 
μέτρησης

Ετήσια

Μονάδα μέτρησης Ποσοστό

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος 
Υλοποίησης 
Πολιτικής

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Αρμόδια Υπηρεσία 
Παρακολούθησης 
Δείκτη

Γενική  Δ/νση Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου

Στόχος Ενισχυμένη και αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς.

Ενδεικτικός Δείκτης 
Μέτρησης /Τύπος

Αριθμός  Επιθεωρήσεων/ Ελέγχων (επιτόπιων ή διοικητικών).

Ανάλυση Δείκτη Αριθμός  Επιθεωρήσεων/ Ελέγχων (επιτόπιων ή διοικητικών), βάσει του ετήσιου προγράμματος 
εποπτείας  αγοράς της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Πολιτικής.

Τιμή-στόχος  έτους  
2021

Εκτίμηση τιμής  έτους 2021 Τιμή-στόχος έτους 2022

- 120 επιθεωρήσεις 200 επιθεωρήσεις

Συχνότητα 
διεξαγωγής 
μέτρησης

Ετήσια

https://notifybusiness.gov.gr/


Μονάδα μέτρησης Απόλυτη τιμή

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης 
Πολιτικής Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Αρμόδια Υπηρεσία 
Παρακολούθησης Δείκτη Γενική Δ/νση Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου

Στόχος Βελτιωμένη εποπτεία της φαρμακευτικής αγοράς

Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης 
/Τύπος

Αριθμός ελέγχων (επιτόπιοι και διοικητικοί)

Ανάλυση Δείκτη Έλεγχοι σε φαρμακοβιομηχανίες και εγκαταστάσεις φαρμακευτικής κάνναβης

Τιμή-στόχος έτους  2021 Εκτίμηση τιμής έτους 2021 Τιμή-στόχος έτους 2022

- 15 20 

Συχνότητα διεξαγωγής 
μέτρησης Ετήσια

Μονάδα μέτρησης Απόλυτη τιμή

04.1035.004 «Προσέλκυση Ιδιωτικών Επενδύσεων»

Σύνολο Ανθρώπινου 
Δυναμικού:

103

Φορέα/ ων Κεντρικής 
Διοίκησης*:                                                            103

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:
Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος
Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Αναπληρωτής  Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Στρατηγική Προγράμματος, προκλήσεις και σχεδιαζόμενες εξελίξεις
Για την προσέλκυση σημαντικών διεθνών και εγχώριων επενδύσεων σε νέους τομείς και σε παραδοσιακούς κλάδους 
με συγκριτικά πλεονεκτήματα προβλέπεται η αναμόρφωση και η εφαρμογή θεσμικού πλαισίου ιδιωτικών 
επενδύσεων και στρατηγικών επενδύσεων, δράσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας. Ειδικότερα, η νέα στρατηγική 
προσέλκυσης διεθνών και εγχώριων επενδύσεων συνδέεται με βασικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες θέτουν θεσμικά 
ορόσημα τα οποία έχουν ως εξής: Ιδιωτικές Επενδύσεις: α) εισαγωγή ρυθμίσεων με στόχο την περαιτέρω 
απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών που αφορούν σε όλα τα στάδια του υφιστάμενου Αναπτυξιακού 
Νόμου με μείωση των καθυστερήσεων και των περιττών γραφειοκρατικών εμποδίων και διοικητικών βαρών, β) 
κατάρτιση νέου Αναπτυξιακού Νόμου (Ελλάδα 2.0) ο οποίος μέσα από την αναθεώρηση του Χάρτη Περιφερειακών 
Ενισχύσεων και τη διάρθρωση νέων καθεστώτων ενίσχυσης με σαφή αναπτυξιακό προσανατολισμό θα συνδυάσει 
ένα πλέγμα στοχευμένων ελκυστικών κινήτρων σε κλάδους αιχμής για την προσέλκυση και την υλοποίηση 
σημαντικών και σύγχρονης μορφής ιδιωτικών επενδύσεων στη χώρα μας και γ) Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 



Σύστημα για τον Αναπτυξιακό Νόμο. Στρατηγικές Επενδύσεις: Νέο πλαίσιο Στρατηγικών Επενδύσεων. Ενοποίηση 
των διατάξεων των νόμων  4608/19 (Α’ 66) και 3894/10 (Α’ 204) σε ένα ενιαίο νομοθετικό κείμενο, ώστε να  
διασφαλιστεί η απαραίτητη σαφήνεια περί του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί στρατηγικών επενδύσεων. Οι 
βασικές τροποποιήσεις στο νομοθετικό πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων περιλαμβάνουν νέες κατηγορίες 
στρατηγικών επενδύσεων που προωθούν σύγχρονους τομείς της οικονομίας, την εισαγωγή νέων κινήτρων σε ειδικές 
κατηγορίες στρατηγικών επενδύσεων, ενώ τα παρεχόμενα κίνητρα παρέχονται διαζευκτικά ή σωρευτικά σε κάθε 
κατηγορία στρατηγικών επενδύσεων, προκειμένου να καταστούν πιο λειτουργικά και πιο ελκυστικά στους 
υποψήφιους στρατηγικούς επενδυτές. Επιπλέον, περιέχονται ρυθμίσεις και ειδικές προβλέψεις για την επιτάχυνση 
της διαδικασίας αδειοδότησης και ελέγχου υλοποίησης των στρατηγικών επενδύσεων. 
 
Στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)
Η νέα στρατηγική προσέλκυσης διεθνών και εγχώριων επενδύσεων μέσα από τα ανωτέρω  θεσμικά ορόσημα 
αναμένεται να έχει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα με πολλαπλασιαστικά οφέλη σε όρους αναπτυξιακού 
αποτυπώματος, όπως αύξηση της απασχόλησης, ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, 
μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αύξηση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, διασύνδεση έρευνας και 
παραγωγικής διαδικασίας, συνέργειες για τη μεγέθυνση των επιχειρήσεων και τη δημιουργία αλυσίδων αξίας. 

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)
Θεσμικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες και μεταβολές.
Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος
Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών σε όλα τα στάδια του 
υφιστάμενου Αναπτυξιακού Νόμου, στη μείωση των καθυστερήσεων και των περιττών γραφειοκρατικών εμποδίων 
και διοικητικών βαρών, στη δημιουργία πλέγματος στοχευμένων ελκυστικών κινήτρων για την προσέλκυση 
ιδιωτικών επενδύσεων, στην επέκταση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τον Αναπτυξιακό Νόμο 
(αυτοματοποίηση διαδικασιών και μείωση γραφειοκρατίας), σε νέες κατηγορίες στρατηγικών επενδύσεων που 
προωθούν σύγχρονους τομείς της οικονομίας, στην εισαγωγή νέων κινήτρων σε ειδικές κατηγορίες στρατηγικών 
επενδύσεων ενώ τα κίνητρα παρέχονται διαζευκτικά ή σωρευτικά σε κάθε κατηγορία στρατηγικών επενδύσεων, 
καθώς και σε ρυθμίσεις και ειδικές προβλέψεις για την επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης και ελέγχου 
υλοποίησης των στρατηγικών επενδύσεων. 
Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Κίνητρα και 
πρόσθετη βαθμολόγηση των επενδύσεων με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην επιλογή για την ενίσχυση 
επενδύσεων στα πλαίσια του νέου αναπτυξιακού νόμου.

Επισκόπηση δαπανών
Η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) συμμετέχει 
στην επισκόπηση δαπανών με την προσπάθεια εξοικονόμησης πόρων από τη μείωση καταναλωτικών δαπανών.
 

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος 
Υλοποίησης 
Πολιτικής

Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Αρμόδια Υπηρεσία 
Παρακολούθησης 
Δείκτη

Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων

Στόχος Αύξηση ενισχύσεων που αφορούν στην υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στον αναπτυξιακό νόμο

Ενδεικτικός Δείκτης 
Μέτρησης /Τύπος

Μεταβολή συνολικού ύψους Π/Υ καθεστώτων ενίσχυσης έτους/ συνοπτικό ποσό Π/Υ προηγούμενου 
έτους

Ανάλυση Δείκτη Ο Αναπτυξιακός Νόμος λειτουργεί στο πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης. Με τα καθεστώτα ενίσχυσης 
καλύπτεται πλήθος επενδυτικών αναγκών και χρηματοδοτικών εργαλείων με τη μορφή κινήτρων, ώστε το 
περιεχόμενο των επενδυτικών σχεδίων να εκσυγχρονίζεται και να επικαιροποείται σε πλήρη 



ευθυγράμμιση με τις σύγχρονες τάσεις και τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές. Τα καθεστώτα ενίσχυσης 
επικεντρώνονται σε διαφορετικές επενδυτικές περιοχές και δημοσιοποιούνται με τη μορφή Προκηρύξεων 
προς τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Λαμβάνοντας υπόψη την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου του 
Αναπτυξιακού Νόμου όπως περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα «Στρατηγική Προγράμματος» και την 
αναθεώρηση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων  για το έτος 2022, υπολογίζεται αύξηση των 
επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν για ένταξη στα καθεστώτα ενίσχυσης και ως εκ τούτου και στον 
εκτιμώμενο προϋπολογισμό ενίσχυσης των νέων επενδυτικών σχεδίων.

Τιμή-στόχος  έτους  
2021

Εκτίμηση τιμής έτους 2021 Τιμή-στόχος έτους 2022

- + 10% + 15%

Συχνότητα 
διεξαγωγής 
μέτρησης

Ετήσια 

Μονάδα μέτρησης Ποσοστό

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος 
Υλοποίησης 
Πολιτικής

Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών  Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)

Αρμόδια Υπηρεσία 
Παρακολούθησης 
Δείκτη

Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων

Στόχος Αύξηση στρατηγικών επενδύσεων

Ενδεικτικός Δείκτης 
Μέτρησης /Τύπος

Μεταβολή αριθμού επενδυτικών σχεδίων στρατηγικών επενδύσεων έτους/ αρ. επενδυτικών σχεδίων 
προηγούμενου έτους

Ανάλυση Δείκτη Η διαδικασία χαρακτηρισμού και ένταξης μιας στρατηγικής επένδυσης ακολουθεί το θεσμικό πλαίσιο όπως 
ορίζεται στο Μέρος Β  του ν. 4608/2019. Η εκτίμηση για αυξητική τάση των στρατηγικών επενδύσεων 
συνδέεται με τη σχεδιαζόμενη αναμόρφωση και επικαιροποίηση του σχετικού θεσμικού πλαισίου όπως 
περιγράφεται αναλυτικά στην Ενότητα «Στρατηγική Προγράμματος».

Τιμή-στόχος  έτους  
2021

Εκτίμηση τιμής  έτους 2021 Τιμή-στόχος έτους 2022

- + 10% + 15%

Συχνότητα 
διεξαγωγής 
μέτρησης

Ετήσια

Μονάδα μέτρησης Ποσοστό

04.1035.005 «Σχεδιασμός, Προγραμματισμός, Εκτέλεση και Παρακολούθηση του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων»  



Σύνολο Ανθρώπινου 
Δυναμικού:

1.115

Φορέα/ ων Κεντρικής 
Διοίκησης*:                                                                 74

Λοιπών Φορέων Γενικής 
Κυβέρνησης*:                                                                                                      1.041

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:
Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.
Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. (πρώην ΕΤΕΑΝ), Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε. 
(πρώην ΤΑΝΕΟ), Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε. (ΜΟΔ Α.Ε.). 

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος
Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού 
Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ).

Στρατηγική Προγράμματος, προκλήσεις και σχεδιαζόμενες εξελίξεις
Χρηματοδότηση αναπτυξιακής πολιτικής με την υλοποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022 
όσον αφορά το ΥΠΑΝΕΠ και προγραμματισμός για τις δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων 2023 σύμφωνα με την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας. Ενεργοποίηση του Τομεακού 
Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου της πρώτης προγραμματικής περιόδου του Εθνικού Προγράμματος 
Ανάπτυξης (ΕΠΑ). Ενεργοποίηση των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 που θα υλοποιηθούν από το 
ΥΠΑΝΕΠ.

Στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)
Βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του ΠΔΕ, βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των Ελλήνων πολιτών αξιοποιώντας 
αποτελεσματικά τους διαθέσιμους πόρους για την ανάταξη της εθνικής οικονομίας και επαναφέροντας τα κίνητρα 
για εργασία και επιχειρηματικότητα που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερο εισόδημα, ανάπτυξη, επενδύσεις και νέες 
θέσεις εργασίας. Μέσω της εκτέλεσης  των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων προωθείται η εφαρμογή πολιτικών για 
την επίτευξη των στόχων πολιτικής συνοχής οι οποίοι είναι: ο καινοτόμος και έξυπνος οικονομικός 
μετασχηματισμός, η μείωση των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών και η προώθηση της καθαρής και δίκαιης 
ενεργειακής μετάβασης των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή και της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων, η ενίσχυση της κινητικότητας και των 
περιφερειακών διασυνδέσεων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω 
της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, η προώθηση της βιώσιμης και ολοκληρωμένης 
ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)
Εκτέλεση των έργων ΠΔΕ του Υπουργείου, θεσμικές ενέργειες για την υλοποίηση του Τομεακού Προγράμματος 
Ανάπτυξης του Υπουργείου, εφαρμογή των λοιπών προγραμμάτων. 

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος
Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην υλοποίηση του  Εταιρικού Συμφώνου Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 
και του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης. Αναλυτικότερα, αφορά σε θεσμικές ενέργειες (νομοθεσία) για τη νέα 
προγραμματική περίοδο, στην έγκριση του νέου ΕΣΠΑ, καθώς και στην έκδοση υπουργικών αποφάσεων για τη 
διαχείριση και τον έλεγχο των διαδικασιών. 
Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Σημαντικό 
ποσοστό των έργων που περιλαμβάνονται είτε στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ είτε στο συγχρηματοδοτούμενο, 
περιλαμβάνουν επενδύσεις με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα (αντιπλημμυρικά έργα, βιολογικοί καθαρισμοί, 
έργα διαχείρισης απορριμμάτων, έργα εξοικονόμησης ενέργειας στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, έργα 
παραγωγής πράσινης ενέργειας, κ.λπ.).

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα



Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. (πρώην ΕΤΕΑΝ), Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα  Επενδύσεων Α.Ε. (πρώην 
ΤΑΝΕΟ), Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε. (ΜΟΔ Α.Ε.). 

Επισκόπηση δαπανών
Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ καθώς και οι εποπτευόμενοι φορείς συμμετέχουν στην 
επισκόπηση δαπανών με μείωση των λειτουργικών δαπανών και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
 
04.1035.006 «Επιχειρηματικό Περιβάλλον στον Τομέα του Εμπορίου»

Σύνολο Ανθρώπινου 
Δυναμικού:

58

Φορέα/ ων Κεντρικής 
Διοίκησης*:                                                          58

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:
Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος
Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Στρατηγική Προγράμματος, προκλήσεις και σχεδιαζόμενες εξελίξεις
Το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα βασίζεται στην καταπολέμηση αρχικώς του παραεμπορίου, αλλά και στη γενικότερη 
προστασία του καταναλωτικού κοινού. 

Στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)
Η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών, η αντιμετώπιση του 
παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)
Αριθμός ελέγχων στην καταπολέμηση του παραεμπορίου. Εκπαίδευση των ελεγκτών και ενέργειες θεσμικού 
χαρακτήρα.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος
Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη διενέργεια ελέγχων κατά την παραγωγή, αποθήκευση, διακίνηση και 
εμπορία προϊόντων καθώς και την παροχή υπηρεσιών. Δράσεις ελέγχου για την τήρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας 
κατά την άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας για προϊόντα και υπηρεσίες και καταπολέμησης φαινομένων 
παραπλάνησης των καταναλωτών σε όλα τα στάδια της διακίνησης και εμπορίας αγαθών και παροχής υπηρεσιών, 
καθώς και στη διαπίστωση παραβάσεων. Συγκρότηση μικτών κλιμακίων ελέγχου σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό 
επίπεδο και συντονισμός αυτών για τον έλεγχο της αγοράς, την πάταξη του παράνομου εμπορίου και την εποπτεία 
για την εφαρμογή των κανόνων διακίνησης εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών. Τήρηση ψηφιακού 
συστήματος διαχείρισης των δεδομένων καταγγελιών και παροχής πληροφοριών για θέματα παράνομης διακίνησης 
αγαθών και παροχής υπηρεσιών. Διατήρηση βάσης δεδομένων με στοιχεία που συλλέγονται και διαχέονται από και 
προς όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες με στόχο τον έλεγχο της αγοράς και την αντιμετώπιση του παράνομου 
εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου, και διαβίβαση πληροφοριών ή 
καταγγελιών στις αρμόδιες Υπηρεσίες. Εκπόνηση μελετών, ερευνών και αναλύσεων για την αποτύπωση της 
υπάρχουσας κατάστασης της αγοράς, αλλά και τη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
των ελέγχων της. Δράσεις που αφορούν στην αναβάθμιση και επέκταση του τηλεφωνικού κέντρου 1520 και στην 
ανάπτυξη του ελεγκτικού προσωπικού της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς ΔΙΜΕΑ. 

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα
Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας.

Επισκόπηση δαπανών



Η Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) συμμετέχει στην εξοικονόμηση  δαπανών  με την ενεργειακή 
αναβάθμιση του κτιρίου επί της πλατείας Κάνιγγος, στο οποίο συστεγάζεται με λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

 
Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος 
Υλοποίησης 
Πολιτικής

Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Αρμόδια Υπηρεσία 
Παρακολούθησης 
Δείκτη

Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ)

Στόχος Αύξηση ελέγχων στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.  

Ενδεικτικός Δείκτης 
Μέτρησης /Τύπος

Μεταβολή αριθμού ελέγχων τρέχοντος έτους / αριθμό ελέγχων προηγούμενου έτους (ποσοστό αύξησης 
ελέγχων). 

Ανάλυση Δείκτη Η ΔΙΜΕΑ συστήθηκε τον Αύγουστο του 2020 με τον Ν. 4712/2020. Ο αριθμός ελέγχων από τον 8/2020 
έως και τον 12/2020 ήταν 25.290. Η αυξημένη τιμή στόχου έτους 2021 οφείλεται στη δραστηριοποίηση 
της ΔΙΜΕΑ το Β΄ εξάμηνο του 2020. 

Τιμή-στόχος  έτους  
2021

Εκτίμηση τιμής  έτους 2021 Τιμή-στόχος έτους 2022

- +50% από το 2020 +10% από το 2021

Συχνότητα 
διεξαγωγής 
μέτρησης

Ετήσια

Μονάδα μέτρησης Ποσοστό

04.1035.007 «Επιτελικός Συντονισμός και Επενδύσεις Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»

Σύνολο Ανθρώπινου 
Δυναμικού: 396

Φορέα/ ων Κεντρικής 
Διοίκησης*:                                                            327

Λοιπών Φορέων Γενικής 
Κυβέρνησης*:                                                                                                        69

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:
Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής 
Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,  Μονάδα συντονισμού, Αυτοτελές τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ), Αυτοτελές τμήμα 
Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών και Αναπτυξιακών Τραπεζών, Αυτοτελή τμήματα εσωτερικού ελέγχου.
Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ). 

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος
Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η Υπηρεσιακή 
Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ανάλογα με τον τομέα δράσης, όπως προσδιορίζεται 
στους παρακάτω πίνακες στοιχείων μέτρησης της επίδοσης).



Στρατηγική Προγράμματος, προκλήσεις και σχεδιαζόμενες εξελίξεις
Η άμεση και αποτελεσματική διοικητική, οικονομική, νομική και πληροφοριακή υποστήριξη των οργανικών 
μονάδων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο σύνολό του, καθώς και των Υπηρεσιών οικονομικής 
εποπτείας των εποπτευόμενων φορέων του, με σκοπό την αποδοτικότερη και εύρυθμη λειτουργία τους. 

Στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)
Ο σχεδιασμός της οργανωτικής διάρθρωσης των υπηρεσιακών μονάδων και των αναγκών σε προσωπικό, καθώς και 
η κατανομή, η εξέλιξη και η αξιοποίηση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, ο σχεδιασμός, ο συντονισμός, η 
διαχείριση και η εποπτεία των οικονομικών λειτουργιών του Υπουργείου, η αξιόπιστη παροχή δημοσιονομικών 
στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν στις οικονομικές ροές αρμοδιότητας του Υπουργείου, ο έλεγχος, η 
έγκαιρη εκκαθάριση και εξόφληση των κάθε είδους δαπανών, συμπεριλαμβανομένων και των αποδοχών του 
προσωπικού του Υπουργείου, ο αποδοτικός σχεδιασμός, η έγκαιρη υλοποίηση και η διαχείριση των προμηθειών και 
η αποτελεσματική διαχείριση του υλικού, των υποδομών και των εγκαταστάσεων του Υπουργείου, ο σχεδιασμός, ο 
συντονισμός, η υποστήριξη και εν γένει η επίτευξη της βέλτιστης λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων που 
λειτουργούν στο Υπουργείο. 

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)
Κατάρτιση και παρακολούθηση τακτικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού δημόσιων επενδύσεων, αξιολόγηση 
των δημοσιονομικών επιπτώσεων των πολιτικών, των προγραμμάτων και των δράσεων του φορέα, μεταβολές και 
ανακατανομές προϋπολογισμού, έλεγχος δαπανών και εκτέλεση πληρωμών με αποφυγή δημιουργίας 
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, έκδοση τίτλου πληρωμής των δαπανών, εκκαθάριση δαπανών, κατάρτιση 
αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων, παραγωγή, σύνταξη, επεξεργασία οικονομικών αναφορών και έλεγχος 
οικονομικών απολογιστικών στοιχείων προϋπολογισμού, έγκριση προϋπολογισμών, παρακολούθηση οικονομικών 
στοιχείων, επιχορήγηση εποπτευόμενων φορέων, διενέργεια διαδικασιών για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων 
προμηθειών, χειρισμός θεμάτων της υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του φορέα, εκκαθάριση αποδοχών/ 
πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων των υπαλλήλων. 

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος
Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη διοικητική και οικονομική οργάνωση και υποστήριξη των Υπηρεσιών/ 
μονάδων που υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή 
λειτουργούν στο Υπουργείο. Δράσεις που αφορούν στη διαχείριση του κρατικού προϋπολογισμού, των οργανωτικών 
ζητημάτων, των θεμάτων προσωπικού, των βάσεων δεδομένων και των τηρούμενων μητρώων, στη συντήρηση/ 
διαχείριση και αξιοποίηση υλικού και υποδομών, στην ανάπτυξη και αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και 
διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και στη διαχείριση των απαραίτητων διαδικασιών για τη σύναψη 
και εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών. 
Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Εξοικονόμηση 
ενέργειας και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων με την εγκατάσταση λαμπτήρων led σε όλο το κτίριο.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται  στο Πρόγραμμα
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ). 

Επισκόπηση δαπανών
Ορθολογική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου, εξορθολογισμός δαπανών για αγορά και 
συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού, εξορθολογισμός δαπανών για προμήθεια μελανιών (τόνερ) και λοιπών 
προμηθειών, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και εγκαταστάσεων (οι Υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο 
Πρόγραμμα και που στεγάζονται στο κτίριο επί της οδού Νίκης συμμετέχουν στην επισκόπηση δαπανών μέσω της 
ενεργειακής αναβάθμισης και της εξοικονόμησης ενέργειας με την τοποθέτηση λαμπτήρων τεχνολογίας led), 
αξιολόγηση και εξορθολογισμός δαπανών ηλεκτρικής ενέργειας, εξορθολογισμός των δαπανών συντήρησης και 
διαχείρισης του στόλου των κρατικών οχημάτων, καθολική ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων. 
 

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης



Υπεύθυνος 
Υλοποίησης 
Πολιτικής

Υπηρεσιακή Γραμματέας Υπουργείου

Αρμόδια Υπηρεσία 
Παρακολούθησης 
Δείκτη

Μονάδα Συντονισμού

Στόχος Βελτίωση της οργάνωσης του Υπουργείου.

Ενδεικτικός Δείκτης 
Μέτρησης /Τύπος

Συνολικός αριθμός εργαζομένων σε οριζόντιες υπηρεσίες (Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, ΓΔΟΥ)/ 
Συνολικός αριθμός υπαλλήλων του Φορέα.

Ανάλυση Δείκτη Δίνει την πληροφορία της αναλογίας των εργαζομένων σε οριζόντιες υπηρεσίες, με κομβικές οριζόντιες 
αρμοδιότητες (ενδεικτικά τη διαχείριση του προϋπολογισμού, την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού) 
προς τον συνολικό αριθμό των υπαλλήλων του φορέα, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των 
υπηρετούντων και όχι των οργανικών θέσεων. 

Τιμή-στόχος έτους  
2021

Εκτίμηση τιμής έτους  2021 Τιμή-στόχος έτους  2022

- 24,1% 23,8%

Συχνότητα 
διεξαγωγής 
μέτρησης

Τριμηνιαία

Μονάδα μέτρησης Ποσοστό

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος 
Υλοποίησης 
Πολιτικής

Υπηρεσιακή Γραμματέας Υπουργείου

Αρμόδια Υπηρεσία 
Παρακολούθησης 
Δείκτη

Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Στόχος Επέκταση της κάλυψης διαδικασιών μέσω Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων και 
αναβάθμιση λειτουργίας του Υπουργείου.

Ενδεικτικός Δείκτης 
Μέτρησης /Τύπος

% κάλυψης των πληροφοριακών αναγκών από Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα.

Ανάλυση Δείκτη Με αυτόν τον δείκτη υπολογίζεται το ποσοστό κάλυψης των αναγκών για την επίτευξη των εργασιών/ 
διαδικασιών του φορέα μέσω Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων με στόχο την αναβάθμιση 
της λειτουργίας του φορέα. Αριθμητής τίθεται ο συνολικός αριθμός εργασιών/διαδικασιών του φορέα που 
καλύπτονται από ΟΠΣ (π.χ. μισθοδοσία) προς το σύνολο των αναγκών για εργασίες /διαδικασίες του 
φορέα με χρήση ΟΠΣ επί τοις εκατό. 

Τιμή-στόχος  έτους  
2021

Εκτίμηση τιμής  έτους 2021 Τιμ- στόχος έτους 2022

- 88,9% 100%

Συχνότητα Τριμηνιαία



διεξαγωγής 
μέτρησης

Μονάδα μέτρησης Ποσοστό

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος 
Υλοποίησης 
Πολιτικής

Υπηρεσιακή Γραμματέας Υπουργείου

Αρμόδια Υπηρεσία 
Παρακολούθησης 
Δείκτη

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Στόχος Βελτίωση και επίσπευση των διαδικασιών εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Ενδεικτικός Δείκτης 
Μέτρησης /Τύπος

Πλήθος ληξιπρόθεσμων παραστατικών στην αρχή του έτους-πλήθος ληξιπρόθεσμων παραστατικών στο 
τέλος της περιόδου αναφοράς (τρίμηνο) διά του αριθμού των μηνών που περιλαμβάνει η περίοδος 
αναφοράς.

Ανάλυση Δείκτη Μέσω αυτού του δείκτη αποτυπώνεται ο ρυθμός εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, από την 
αναγνώριση της οφειλής ως ληξιπρόθεσμης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις έως την εξόφλησή της. 

Τιμή-στόχος  έτους  
2021

Εκτίμηση τιμής έτους 2021 Τιμή-στόχος έτους 2022

- 1,3 1,4

Συχνότητα 
διεξαγωγής 
μέτρησης

Τριμηνιαία

Μονάδα μέτρησης Απόλυτη τιμή

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης 
Πολιτικής Υπηρεσιακή Γραμματέας Υπουργείου

Αρμόδια Υπηρεσία 
Παρακολούθησης Δείκτη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Στόχος Μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών προμηθειών.

Ενδεικτικός Δείκτης 
Μέτρησης /Τύπος

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης συμβασιοποίησης προμήθειας*/ διαγωνιστική διαδικασία.

* ανεξαρτήτως από την υποχρέωση για έγγραφη σύμβαση

Ανάλυση Δείκτη Αποτελεί δείκτη του μέσου χρόνου ολοκλήρωσης κάθε διαγωνιστικής διαδικασίας. 



Τιμή-στόχος  έτους  2021 Εκτίμηση τιμής έτους  2021 Τιμή-στόχος έτους 2022

-

16

79

240

83

15

-

220

80

Συχνότητα διεξαγωγής 
μέτρησης Τριμηνιαία

Μονάδα μέτρησης Απόλυτη τιμή (σε ημέρες)

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος 
Υλοποίησης 
Πολιτικής

Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Αρμόδια Υπηρεσία 
Παρακολούθησης 
Δείκτη

Υπηρεσία Συντονισμού

Στόχος Μεγιστοποίηση του ελέγχου διασφάλισης των προβλεπόμενων διαδικασιών και της διαφάνειας στη 
λειτουργία του Φορέα.

Ενδεικτικός Δείκτης 
Μέτρησης /Τύπος Αριθμός υπηρεσιών/ διαδικασιών του φορέα που ελέγχονται από εσωτερικό έλεγχο ετησίως.

Ανάλυση Δείκτη Παρακολουθεί την ανάπτυξη των εσωτερικών ελέγχων.

Τιμή-στόχος  έτους  
2021

Εκτίμηση τιμής έτους 2021 Τιμή-στόχος έτους 2022

           - 2 3

Συχνότητα 
διεξαγωγής 
μέτρησης

Ετήσια

Μονάδα μέτρησης Απόλυτη τιμή



Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος 
Υλοποίησης 
Πολιτικής

Υπηρεσιακή Γραμματέας Υπουργείου

Αρμόδια Υπηρεσία 
Παρακολούθησης 
Δείκτη

Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Στόχος Βελτιστοποίηση των δεξιοτήτων των υπαλλήλων του Φορέα. 

Ενδεικτικός Δείκτης 
Μέτρησης /Τύπος Μέσος χρόνος (ώρες) εκπαίδευσης / εργαζόμενο ετησίως.

Ανάλυση Δείκτη Είναι η αναλογία του αθροίσματος των συνολικών ωρών εκπαίδευσης των υπαλλήλων του φορέα προς 
τον συνολικό αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων του φορέα στο έτος αναφοράς. Δείχνει τον μέσο όρο 
ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο. Ως εκπαίδευση θεωρούνται τα πιστοποιημένα εκπαιδευτικά 
σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τα οποία παρακολούθησαν οι υπάλληλοι με έγκριση του 
φορέα. Επισημαίνεται ότι η πανδημία covid-19 έχει επηρεάσει  σε πολύ μεγάλο βαθμό τη διεξαγωγή και 
παρακολούθηση σεμιναρίων δια ζώσης.

Τιμή-στόχος έτους 
2021

Εκτίμηση τιμής έτους 2021 Τιμή-στόχος έτους 2022

- 5,0 5,5

Συχνότητα 
διεξαγωγής 
μέτρησης

Ετήσια

Μονάδα μέτρησης Απόλυτη τιμή


