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Η διαδικασία εκπόνησης των Σχεδίων Δράσης του 2021
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Υπουργικό Συμβούλιο

Ιούνιος Ιούνιος

• Καθορισμός βασικών πολιτικών 
ανά τομέα πολιτικής και ανά 
Υπουργείο

• Σύνταξη του προτύπου Σχεδίων 
Δράσης για το 2021

• Πρώτη γνωριμία με τους 
Υπηρεσιακούς Γραμματείς των 
Υπουργείων και παρουσίαση 
μεθοδολογίας συμπλήρωσης

• Καθορισμός προγράμματος 
κύκλων συναντήσεων εργασίας 

• Έγκριση Προσχεδίων Δράσης

• Σειρά συναντήσεων επικαιροποίησης 
των Σχεδίων αναφορικά με το Ταμείο 
Ανάκαμψης, τον προϋπολογισμό και 
τον προγραμματισμό προσλήψεων

• Συνεργασία για τη διαμόρφωση του 
ΕΣΚΥΠ

• Τελική έγκριση και 
δημοσιοποίηση Σχεδίων Δράσης 
και ΕΣΚΥΠ

ΣεπτέμβριοςΝοέμβριοςΔεκέμβριος

Υπουργικό Συμβούλιο Γενική Γραμματεία Συντονισμού
Γενική Γραμματεία Συντονισμού

Υπουργικό Συμβούλιο

Ιούλιος Αύγουστος

Υπουργεία

Γενική Γραμματεία Συντονισμού

Υπουργεία

• Σειρά συναντήσεων με τις 
Υπηρεσίες Συντονισμού 

• Παροχή οδηγιών και σχολίων 
σχετικά με τη στοχοθεσία και την 
επιλογή κατάλληλων δεικτών

Υπουργεία

• Συνεργασία Υπηρεσιών Συντονισμού 
και Πολιτικών Γραφείων για την 
σύνταξη των Σχεδίων Δράσης

• Συνεχής επικοινωνία και αποστολή
των Σχεδίων στη Γενική Γραμματεία 
Συντονισμού

Σεπτέμβριος

2020

2020

Γενική Γραμματεία Συντονισμού

Υπουργεία



Σχέδια Δράσης & Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής (ΕΣΚYΠ):
Πυξίδα για την υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής

5

Ολιστική προσέγγιση στη διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών με βάση κοινή μεθοδολογία 
ανά Υπουργείο / άξονα πολιτικής και καλλιέργεια συναντίληψης στη στοχοθεσία

Κεντρικό σημείο αναφοράς για τη αποτύπωση του κυβερνητικού έργου και τη διασύνδεση των 
στρατηγικών επιλογών της κυβέρνησης με τα εργαλεία χάραξης πολιτικής

Αντιστοίχιση διοικητικών εκροών και αποτελεσμάτων προς τις ανάγκες πολιτών και τα 
κοινωνικά αιτήματα και ανατροφοδότηση πολιτικών

Βελτίωση της ικανότητας προγραμματισμού και επιχειρησιακού σχεδιασμού

Επιτάχυνση της υλοποίησης του κυβερνητικού οράματος μέσα από:
ü την καταγραφή των υφιστάμενων δυνατοτήτων / τη γνώση και μεγιστοποίηση του εφικτού αποτελέσματος,
ü την εύστοχη επιλογή των ενδιάμεσων σταθμών που προδιαγράφουν οι δράσεις και τα έργα, και

ü τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων στα κομβικά σημεία της εφαρμογής των πολιτικών
ü τη σαφή και διαφανή στοχοθεσία και χρονοπρογραμματισμό

Εντοπισμός καλών πρακτικών και επικοινωνία τους σε οριζόντιο επίπεδο



Αποτίμηση διαδικασίας ωρίμανσης Σχεδίων Δράσης 2021
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Συνεχής και εντατική συνεργασία Υπηρεσιών 
Συντονισμού και Πολιτικών Γραφείων με τη Γενική 
Γραμματεία Συντονισμού κατά τη διάρκεια της 
εκπόνησης
q 6 μήνες διαδραστικής επικοινωνίας για τη 

συνεχή βελτίωση των Σχεδίων με την υιοθέτηση 
κατάλληλης μεθοδολογίας

q Διεξοδικότερες αναλύσεις του επιχειρησιακού 
σχεδιασμού για την επίτευξη ομοιομορφίας και
πληρότητας στην αποτύπωσή του

q Άρση διυπουργικών διαφωνιών ή 
αλληλεπικαλύψεων

q Ενισχυμένη βαρύτητα στη διασφάλιση της 
συνοχής των πολιτικών με την εκπόνηση των 
επιτελικών συνόψεων (ΕΣΚYΠ)

Πάνω από 300 δείκτες αποτίμησης των Στόχων 
των Σχεδίων του 2021
ü Έμφαση στην αρτιότερη σύνδεση του 

παραγόμενου έργου με ποσοτικούς δείκτες 
αξιολόγησης της υλοποίησης

Καταγραφή των προγραμματιζόμενων 
προσλήψεων ανά Υπουργείο και φορέα

Προγραμματισμός και καταγραφή του 
ρυθμιστικού έργου και δημιουργία για πρώτη 
φορά ετήσιου προγραμματισμού νομοθετικού 
έργου

Πάνω από 60 συναντήσεις/ 450 ανθρωπο-ώρες 
συνεργασίας μεταξύ Υπουργείων και Γενικής 
Γραμματείας Συντονισμού



Στρατηγικοί πυλώνες 2021 και 
προγραμματισμός ανά 
Υπουργείο
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Πλαίσια Στρατηγικού Σχεδιασμού
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Ετήσια Σχέδια Δράσης 
Υπουργείων & Ενοποιημένο 

Σχέδιο Κυβερνητικής 
Πολιτικής (ΕΣΚυΠ)

Εθνικό Σχέδιο 
Μεταρρυθμίσεων 

«Ελλάδα 
Μπροστά»

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Ταμείο Ανάκαμψης

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, 
Εθνικές Συστάσεις, 

Πλαίσιο Ενισχυμένης 
Εποπτείας



Στρατηγικοί πυλώνες του κυβερνητικού έργου για το 2021 

Οικονομία, Ανάπτυξη και 
Επενδύσεις

Πράσινη Μετάβαση Ανάπτυξη Δεξιοτήτων 

Δημόσια Διοίκηση Ψηφιακή Μετάβαση Κοινωνικό Κράτος

Μεταστροφή προς 
μια οικονομία 
φιλικότερη στο 
περιβάλλον

Σύγχρονες δεξιότητες 
για όλους, ως εργαλείο 
ανάπτυξης και 
οικονομικής 
συμμετοχής των 
πολιτών

Προσβάσιμη, γρήγορη και 
αποτελεσματική δημόσια 
Διοίκηση. Εξορθολογισμός
δομών, οριοθέτηση 
οικονομικού ρόλου και 
ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναμικού

Ψηφιακή 
αναβάθμιση 
παραγωγικού 
μοντέλου και της 
λειτουργίας του  
κράτους

Ενίσχυση υπηρεσιών 
υγείας, εκπαίδευσης 
και πρόνοιας, ολιστικό 
σχέδιο για τα ΑμεΑ

Διευκόλυνση του 
επιχειρείv, 
προσέλκυση 
επενδύσεων, 
ανάκαμψη και 
ανάπτυξη της χώρας



q Διασφάλιση δημοσιονομικής σταθερότητας και βιωσιμότητας 
q Μείωση της φορολογίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων
q Διεύρυνση της φορολογικής βάσης 
q Ενίσχυση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία

q Αντιμετώπιση ιδιωτικού χρέους
q Βελτίωση του ρυθμού αποπληρωμής δημοσίου χρέους

q Προώθηση των αποκρατικοποιήσεων 
q Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας
q Ψηφιακός μετασχηματισμός και ενίσχυση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου

Στόχοι

Υπουργείο Οικονομικών
Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 2021 (ενδεικτικά)

Βασικές 
Μεταρρυθµίσεις

q Εφαρμογή νέου πλαισίου ρύθμισης οφειλών και παροχής 2ης ευκαιρίας 

q Εφαρμογή του ενιαίου λογιστικού σχεδίου σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
q Μεταρρύθμιση του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας της ακίνητης περιουσίας
q Νέα στρατηγική για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων 
q Λειτουργία και ανάπτυξη υπηρεσίας συντονισμού για το Ταμείο Ανάκαμψης, νέα εργαλεία ωρίμασης έργων και 

απορρόφησης κονδυλίων
q Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου παρακολούθησης και λειτουργίας των δημόσιων επιχειρήσεων και 

οργανισμών
q Κίνητρα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων
q Εισαγωγή νομοθετικού πλαισίου για τη σύσταση Ομίλων ΦΠΑ



q Πρόγραμμα επιδότησης δανείων με υποθήκη την πρώτη κατοικία για τους πληγέντες από την πανδημία του 
κορωνοϊού 

q Υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους
q Επισκόπηση δαπανών και εσόδων σε όλα τα υπουργεία
q Υλοποίηση του νέου θεσμικού πλαισίου για την περιστολή του λαθρεμπορίου
q Αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών και κρατικών εγγυήσεων
q Σχεδιασμός στρατηγικής για την ανάπτυξη της Κεφαλαιαγοράς με δημιουργία νέων εργαλείων
q Ψηφιακός Μετασχηματισμός της δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας του Κράτους (GOV-ERP)

q Περιορισμός της αύξησης του Ιδιωτικού Χρέους ως % του ΑΕΠ 
q Παροχή επιδότησης δανείων κύριας κατοικίας πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού (~308 εκατ. €)
q Μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών 
q Εφαρμογή ηλεκτρονικών βιβλίων και ηλεκτρονικής τιμολόγησης από το σύνολο των υπόχρεων 
q Μείωση φορολογικής επιβάρυνσης στην εργασία 
q Επέκταση ενιαίου λογιστικού σχεδίου σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης 
q Αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελληνικής Οικονομίας
q Ρυθμός απορρόφησης πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης

Δείκτες Αποτίµησης

Ρυθµιστικό Πλαίσιο

Mείζονα Έργα & 
Προγράµµατα

q Έκδοση 23 κρίσιμων ΚΥΑ για την εφαρμογή του νέου πτωχευτικού νόμου Α’ Τρίμηνο 2021

q Νομοθετικές παρεμβάσεις που αφορούν θέματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Α’ Τρίμηνο 2021

q Αλλαγές νομοθετικού πλαισίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Α’ Τρίμηνο 2021

q Αλλαγές νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (DTC) Α’ Τρίμηνο 2021

q Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για την Δημόσια Περιουσία Δ’ Τρίμηνο 2021

q Κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας Εισοδήματος, ΦΠΑ και Τελών Χαρτοσήμου Δ’ Τρίμηνο 2021

Υπουργείο Οικονομικών
Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 2021 (ενδεικτικά)



Στόχοι

q Αύξηση των δραστηριοτήτων Έρευνας & Ανάπτυξης σε ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις
q Στήριξη καινοτομίας και νεοφυών επιχειρήσεων
q Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος
q Προσέλκυση Επενδύσεων

q Σχεδιασμός, Προγραμματισμός, Εκτέλεση και Παρακολούθηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
q Ολοκλήρωση του Σχεδιασμού και Έναρξη της νέας Προγραμματικής Περιόδου του ΕΣΠΑ 2021-2027
q Απορρόφηση ΕΣΠΑ  - Ετήσιοι στόχοι δαπανών & Έλεγχος κάλυψης κανόνα αυτόματης αποδέσμευσης  
q Προώθηση Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις  
q Σύνδεση Έρευνας - Τεχνολογίας - Καινοτομίας με την αγορά
q Προστασία Καταναλωτή 
q Διαμόρφωση Εθνικής Βιομηχανικής Πολιτικής

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 2021 (ενδεικτικά)

q Απλοποίηση και  εκσυγχρονισμός  του ρυθμιστικού πλαισίου  των δημοσίων συμβάσεων

q Απλοποίηση αδειοδότησης επενδύσεων

q Σύγχρονο πλαίσιο Έρευνας και Καινοτομίας: βελτίωση του θεσμικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των 
Τεχνοβλαστών (Spin off) 

q Απλούστευση διαδικασιών ΓΕΜΗ ,διευκόλυνση επιχειρηματικού περιβάλλοντος

q Τροποποίηση του ν.4608/2019 με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών των Στρατηγικών Επενδύσεων Βασικές 
Μεταρρυθµίσεις



q Κατάρτιση της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ)

q Ηλεκτρονικοποίηση του μητρώου σημάτων με δυνατότητα δημόσιας πρόσβασης

q Πλαίσιο και εργαλεία  εποπτείας σε προστασία καταναλωτή, ασφάλεια προίόντων

q Ενεργοποίηση της πρώτης προγραμματικής περιόδου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης

q Δημιουργία Κέντρων Καινοτομίας (Innovation District), ΧΡΩΠΕΙ και ΤhessINTEC

q Πρόγραμμα Ωρίμανσης Έργων ΣΔΙΤ

Δείκτες Αποτίµησης

q Αύξηση έντασης δαπανών για Ε&Α στο 1,34% του ΑΕΠ

q Καταπολέμηση παραεμπορίου με αύξηση ελέγχων 30%

q Ετήσιος Στόχος Απορρόφησης Ενωσιακής Στήριξης: 3,6 δις €

q Αύξηση ποσοστού Απορρόφησης ΕΣΠΑ

q Βελτίωση επιδόσεων στον έγκυρο Ευρωπαϊκό Δείκτη “European Innovation Scoreboard” (18η θέση 2022)

Ρυθµιστικό Πλαίσιο

q Νόμος νέας απλουστευμένης διαδικασίας  αδειοδότησης οικονομικών δραστηριοτήτων 
q Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4399/2016 (Αναπτυξιακός) με σκοπό επιτάχυνση των 

διαδικασιών διεκπεραίωσης και ελέγχου 
q Κατάθεση σχεδίου νόμου και ενσωμάτωση Οδηγίας ΕΕ 2019/1151 για τη χρήση ψηφιακών 

εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου
q Νόμος για την αναμόρφωση του πλαισίου ανάπτυξης και λειτουργίας Επιχειρηματικών Πάρκων
q Νόμος για τη διαχείριση, έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων (ΕΣΠΑ) για την 

προγραμματική περίοδο 2021-2027 

A Τρίμηνο 2021
Α Τρίμηνο 2021

B Τρίμηνο 2021

Γ Τρίμηνο 2021

Δ Τρίμηνο 2021

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 2021 (ενδεικτικά)

Mείζονα Έργα & 
Προγράµµατα



q Προβολή της εικόνας της Ελλάδας στο εξωτερικό και αξιοποίηση δυνατοτήτων της Διασποράς 

q Προώθηση ελληνικών συμφερόντων και προτεραιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε υπερεθνικούς οργανισμούς

q Ενίσχυση της οικονομικής εξωστρέφειας 

q Αναβάθμιση λειτουργίας και δομών ΥΠΕΞ Στόχοι

Υπουργείο Εξωτερικών
Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 2021 (ενδεικτικά)

q Μεταρρύθμιση Δομών και Φορέων ΥΠΕΞ/νέος οργανισμός ΥΠΕΞ

q Στρατηγική Προσέλκυσης Επενδύσεων και Προώθησης Εξαγωγών καθώς και Διευκόλυνσης Εμπορίου

q Εκσυγχρονισμός λειτουργιών ΥΠΕΞ καθώς και προξενικών αρχών για εξυπηρέτηση αποδήμων

q Έλεγχος ροών πολιτών τρίτων χωρών/διαλειτουργικότητα όλων των μητρώων και των συναρμοδίων υπουργείων
Βασικές 

Μεταρρυθµίσεις



q Δημιουργία και αξιοποίηση Μητρώου Αποδήμου Ελληνισμού

q Στρατηγική δημόσιας διπλωματίας
q Εφαρμογή νέου Οργανισμού ΥΠΕΞ
q Εθνική ηλεκτρονική πύλη για την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα 
q Εθνικό σύστημα ENTRY-EXIT SYSTEM – Δημιουργία κεντρικής υποδομής
q Ηλεκτρονικοποίηση της διαδικασίας έκδοσης θεωρήσεων

q Θέσπιση της φοιτητικής θεώρησης (student visa)

q Ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της χώρας με τη χρήση σύγχρονων επικοινωνιακών στρατηγικών και ψηφιακών
εργαλείων

q Εκσυγχρονισμός και ψηφιακός μετασχηματισμός ΥΠΕΞ και αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες -
70% των παρεχόμενων υπηρεσιών σε καθημερινή βάση (Μ.Ο.) θα παρέχονται ψηφιακά

q Αύξηση των εξαγωγών ως ποσοστού του ΑΕΠ*

q Αύξηση των εισροών από άμεσες ξένες επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ*Δείκτες Αποτίµησης

Ρυθµιστικό Πλαίσιο

q Αναβάθμιση της Διπλωματικής Ακαδημίας (σ/ν) Γ’ Τρίμηνο 2021

Υπουργείο Εξωτερικών
Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 2021 (ενδεικτικά)

Mείζονα Έργα & 
Προγράµµατα

(*) τίθενται υπό την αίρεση των επιπτώσεων της πανδημίας



q Διαφύλαξη της ασφάλειας των πολιτών με μηδενική ανοχή στο έγκλημα και την παραβατικότητα

q Αναμόρφωση της σωφρονιστικής πολιτικής και του σωφρονιστικού συστήματος, ολοκλήρωση σχεδιασμού 
αναδιοργάνωσης και επέκτασης του δικτύου Καταστημάτων Κράτησης

q Αποτελεσματική πολιτική προστασία και υλοποίηση του σχεδίου αναμόρφωσής της.Στόχοι

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 2021

q Εκσυγχρονισμός της οργανωτικής δομής και της λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας

q Προστασία των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων, με ανάπτυξη νέου πλάνου υπό το πρίσμα του σύγχρονου και 
καθορισμένου πλαισίου που διαμορφώθηκε από την θέσπιση του νόμου 4703/2020

q Εκπόνηση δόγματος εσωτερικής ασφάλειας

q Θεσμικές αλλαγές σε Υποδομές & Ανθρώπινο δυναμικό στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

q Αναβάθμιση των υποδομών των καταστημάτων κράτησης

q Μετασωφρονιστική μέριμνα και επανένταξη αποφυλακισθέντων
Βασικές 

Μεταρρυθµίσεις



q Συγκρότηση Νέων Ευέλικτων Επιχειρησιακών Ομάδων Εμφανούς Αστυνόμευσης και Άμεσης Ανταπόκρισης
q Προμήθεια  οχημάτων και υλικοτεχνικού εξοπλισμού
q Μετεγκατάσταση του Συγκροτήματος Φυλακών Κορυδαλλού και δημιουργία του νέου Δικαστικού Σωφρονιστικού 

Συγκροτήματος Αθηνών και νέου Καταστήματος Κράτησης ΚΡΗΤΗ ΙΙ
q Συντονισμός των δράσεων  για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID 19
q Κατασκευή Τεχνητού Εμποδίου κατά μήκος της οριογραμμής της Ελληνοτουρκικής Μεθορίου στην Περιφερειακή 

Ενότητα  Έβρου

Δείκτες Αποτίµησης

q Δημιουργία Ομάδων «ΔΡΑΣΗ» και Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας :18 ομάδες ΔΡΑΣΗ και 5 
ομάδες ΟΠΚΕ

q Αύξηση του αριθμού υπηρετούντων σε υπηρεσίες πρώτης γραμμής 
q Μείωση μικροεγκληματικότητας

q Δημιουργία Περιφερειακών και Τοπικών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας :13 Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. &  64 ΤΟ.ΚΕ.Π.Π.
q Πρόσληψη και Τοποθέτηση Συνοριοφυλάκων :746

Ρυθµιστικό Πλαίσιο

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 2021

q Έκδοση Κανονιστικών Πράξεων για την εφαρμογή του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης
Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων και την αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας (ν.4662/20)

Α΄ Τρίμηνο 2021

q ΠΔ για την Ίδρυση Ειδικών Υπηρεσιών εντός των ΚΥΤ στα νησιά του Ανατ. Αιγαίου Α΄ Τρίμηνο 2021

q Νέα Επιτελική Δομή της Ελληνικής Αστυνομίας & αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών. Β΄ Τρίμηνο 2021

q ΠΔ για τη μεταρρύθμιση της Αστυνομικής Εκπαίδευσης και της Αστυνομικής Ακαδημίας. Γ΄ Τρίμηνο 2021

Mείζονα Έργα & 
Προγράµµατα



q Εγγύηση της Ασφάλειας της Άμυνας της Χώρας

q Βέλτιστη Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας του υπουργείου

q Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνεισφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων

q Σύγχρονες και ποιοτικές υπηρεσίες

Κρίσιµες 
Μεταρρυθµίσεις

Στόχοι

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 2021

q Εφαρμογή νέου θεσμικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, με στόχο την 
εξασφάλιση επάρκειας  Αμυντικού Εξοπλισμού

q Αναδιοργάνωση του Συστήματος Διοίκησης και Οργάνωσης των Ενόπλων Δυνάμεων και υιοθέτηση νέου συστήματος 
αξιολόγησης στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

q Έκδοση και υλοποίηση της νέας Πολιτικής Εθνικής Άμυνας (ΠΕΑ)

q Νέος Οργανισμός Πολιτικού Προσωπικού

q Βέλτιστη Αξιοποίηση Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων μέσω ηλεκτρονικών πλειοδοτικών Διαγωνισμών

q Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Φορέων του ΥΠΕΘΑ

Βασικές 
Μεταρρυθµίσεις



q Απόκτηση/ Αναβάθμιση Οπλικών Συστημάτων

q Βελτίωση Υποστήριξης Οπλικών Συστημάτων

q Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων

q Αναβάθμιση Δυνατοτήτων Έρευνας και Διάσωσης (SAR)

q Εγκατάσταση Αυτόματων Μετεωρολογικών Συστημάτων σε νήσους και νησίδες ενδιαφέροντος

q Ενεργειακή Αναβάθμιση Υποδομών 

Δείκτες Αποτίµησης

q Αριθμός εξοπλιστικών προγραμμάτων που ενεργοποιούνται :105/ ετησίως

q Αριθμός εξοπλιστικών προγραμμάτων που συμβασιοποιούνται: 50/ετησίως

q Αριθμός Διαγωνισμών Αξιοποίησης Κινητών Περιουσιακών Στοιχειών : 6 διαγωνισμοί /ετησίως με σημαντικά
προσδοκόμενα έσοδα.

Ρυθµιστικό Πλαίσιο

q Αναθεώρηση πλαισίου για τις  δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων στους 
τομείς της άμυνας και της ασφάλειας – εναρμόνιση προς την Οδηγία 2009/81 ΕΚ

Α Τρίμηνο 2021

q Τροποποίηση διατάξεων του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (ΣΠΚ)  και του Κώδικα Δικαστικού 
Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων (ΚΔΣΕΔ)

Α Τρίμηνο 2021

q Αναθεώρηση πλαισίου για τις Στρατονομικές Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων και ρυθμίσεις 
θεμάτων προσωπικού και Στρατολογίας

Β Τρίμηνο 2021

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 2021

Mείζονα Έργα & 
Προγράµµατα



Στόχοι

q Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Εμπιστοσύνη στο Δημόσιο Σχολείο  

q Ανάδειξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από λύση ανάγκης για λίγους, σε συνειδητή επιλογή και 
εργαλείο απασχόλησης για πολλούς 

q Ανώτατη Εκπαίδευση - Αναβαθμισμένο Δημόσιο Πανεπιστήμιο

q Εγγύηση και προστασία θρησκευτικής ελευθερίας 

q Κατάρτιση εθνικής στρατηγικής για την ενίσχυση της Διά Βίου Μάθησης 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 2021 (ενδεικτικά)

q Νέα προγράμματα σπουδών για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση/Ανάπτυξη και επέκταση

q Αξιολόγηση σχολικών μονάδων – Αξιολόγηση διδασκόντων/σχεδιασμός και εφαρμογή πλαισίου

q Ενίσχυση Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων και επέκταση θεσμού

q Εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

q Ενίσχυση του αυτοδιοίκητου και της αξιολόγησης των AEI και ενιαίος στρατηγικός σχεδιασμός ανωτάτης εκπαίδευσης

q Εξωστρέφεια και διεθνοποίηση ΑΕΙ 

q Σύνδεση των Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας και με ενίσχυση του τεχνολογικού τομέα στην ανώτατη 
εκπαίδευση

Βασικές 
Μεταρρυθµίσεις



q Εργαστήρια Δεξιοτήτων και Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο
q Επικαιροποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων – Οδηγών Κατάρτισης
q Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας επαγγελματικών σχολών μαθητείας (ρόλος ΟΑΕΔ)
q Έναρξη της αξιολόγησης των ΑΕΙ και της χρηματοδότησης αυτών με ενιαία κριτήρια από την ΕΘΑΑΕ
q Ίδρυση γραφείου μεταφοράς τεχνολογίας στα ΑΕΙ
q Συνεργασία με το Institute of International Education (IIE)

Δείκτες Αποτίµησης

q Αξιολόγηση σχολικών μονάδων (14.000 σχολικές μονάδες/ 1ο εξάμηνο 2021)
q Νέα Προγράμματα Σπουδών  (453 νέα προγράμματα σπουδών/ 1ο εξάμηνο 2021)
q Αύξηση των μαθητών/καταρτιζόμενων/ μαθητευόμενων που φοιτούν στην ΕΕΚ (κατά 4% / τέλος 2021)
q Βελτίωση τουλάχιστον κατά μία μονάδα της θέσης της χώρας στον Ευρωπαϊκό Δείκτη Δεξιοτήτων του CEDEFOP (29η

θέση/ τέλος 2021)
q Κατάρτιση προγραμματικών συμφωνιών  ΑΕΙ – ΥΠΑΙΘ (1 για κάθε ΑΕΙ, σύνολο 25)
q Βελτίωση του ποσοστού συμμετοχής των ενηλίκων σε προγράμματα Διά Βίου Μάθησης (25η θέση στη γενική 

κατάταξη των χωρών της Ευρώπης/ τέλος 2021)

Ρυθµιστικό Πλαίσιο

q Ασφάλεια στα ΑΕΙ και Πανελλαδικές Εξετάσεις Α Τρίμηνο

q Νέο σύστημα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, αυτονομία και αξιολόγηση εκπαιδευτικών Α Τρίμηνο

q Νέος Νόμος Πλαίσιο για τα ΑΕΙ – Αναγνώριση πτυχίων εξωτερικού Α Τρίμηνο

q Σχέδιο Νόμου για την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση Α Τρίμηνο

q Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Β Τρίμηνο

q Νέα Κριτήρια Επιλογής Εκπαιδευτικών Β Τρίμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 2021 (ενδεικτικά)

Mείζονα Έργα & 
Προγράµµατα



q Εκσυγχρονισμός – Ψηφιοποίηση – Ποιοτική Αναβάθμιση παρεχόμενων  υπηρεσιών ασφαλιστικού/ συνταξιοδοτικού 
συστήματος

q Μεταρρύθμιση Συστήματος Επικουρικής Ασφάλισης
q Νέες προοπτικές για τους εργαζόμενους, ασφάλεια στην εργασία, σαφές και σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο εργασιακών 

σχέσεων
q Στήριξη ανέργων και ανάπτυξη πολιτικών για την επίσπευση της επιστροφής τους στην αγορά εργασίας  -

Εκσυγχρονισμός ΟΑΕΔ
q Καταπολέμηση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών 

κοινωνικής στήριξης
q Βελτίωση ποιότητας ζωής ατόμων με αναπηρία
q Σύγχρονες και αποτελεσματικές πολιτικές στήριξης της οικογένειας
q Προώθηση πολιτικών για  ίση μεταχείριση και ίσες ευκαιρίες των δύο φύλων
q Επαγγελματική κατάρτιση σε αρμονία με την εθνική στρατηγική και σε συμφωνία με τις τοπικές ανάγκες. Ενίσχυση 

του θεσμού της μαθητείας
q Ενίσχυση Οργανωτικής Δομής ΥΠΕΚΥΠ

Στόχοι

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 2021 (ενδεικτικά)

q Ψηφιοποίηση ασφαλιστικού/συνταξιοδοτικού συστήματος – e-ΕΦΚΑ, σύστημα «ΑΤΛΑΣ»
q Θέσπιση και εφαρμογή νέας επικουρικής ασφάλισης
q Υλοποίηση Σχεδίου για Καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας – ΕΡΓΑΝΗ II
q Μεταρρύθμιση και ενίσχυση των Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών ένταξης ανέργων σε κλάδους αιχμής
q Αναβάθμιση και αξιοποίηση Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας
q Συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζώης, προστασία της οικογένειας, πρώιμη παρέμβαση, καταπολέμηση 

της βίας κατά των γυναικών
q Προώθηση αυτόνομης διαβίωσης ατόμων με αναπηρία – Κάρτα αναπηρίας – Αποϊδρυματοποίηση - Προσωπικός 

Βοηθός
q Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πρόσβασης στην Κοινωνική Προστασία και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του ΟΠΕΚΑ
q Εθνικό σχέδιο για την κοινωνική ένταξη και απασχόληση των Ρομά - πρόγραμμα μετεγκαταστάσεων

Βασικές 
Μεταρρυθµίσεις



q Αναβάθμιση του θεσμού της μαθητείας – αναμόρφωση επαγγελματικής κατάρτισης
q Ριζική αναδιάρθρωση του συστήματος κοινωνικής μέριμνας και κοινωνικής προστασίας, ενίσχυση της μητρότητας, της 

παιδικής μέριμνας και αποτελεσματική αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας (ΤΕΒΑ assistance).
q Πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς»
q Νέο πλαίσιο πολιτικής για την αναδοχή και την υιοθεσία
q Θεσμοθέτηση του προγράμματος Στέγαση & Εργασία
q Μεταρρύθμιση των υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας των ηλικιωμένων

q Ποσοστό συντάξεων που απονέμονται ψηφιακά: 85% έως το τέλος του 2021
q Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας: πάνω από 80.000 νέες θέσεις έως το τέλος του 2021
q Αριθμός δικαιούχων ΕΕΕ που συμμετέχουν σε δράσεις ενεργοποίησης και ένταξης στη αγορά εργασίας: 10% των 

εγγεγραμμένων άνεργων δικαιούχων (περίπου 20.000) να συμμετέχουν στις δράσεις το 2021
q Αριθμός αστέγων που μετέβησαν σε αυτόνομες στεγαστικές λύσεις: 600 άτομα έως το τέλος του 2021
q Αριθμός ατόμων που θα λάβουν την «κάρτα αναπηρίας»: 170.000 άτομα έως το τέλος του 2021
q Χρόνος διοικητικών διαδικασιών για την αναδοχή και την υιοθεσία: στόχος η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε 

διάστημα 1 έτους μέχρι το τέλος του 2021

Δείκτες Αποτίµησης

Ρυθµιστικό Πλαίσιο

q Ρύθμιση νομοθετικού πλαισίου της Αγοράς Εργασίας Α Τρίμηνο 2021

q Θέσπιση και εφαρμογή νέας επικουρικής ασφάλισης και β) συγκρότηση νέου Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης για τη νέα κεφαλαιοποιητική επικουρική ασφάλιση

Α Τρίμηνο 2021

q Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου ΑΜΚΑ Α Τρίμηνο 2021

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 2021 (ενδεικτικά)

Mείζονα Έργα & 
Προγράµµατα



q Περαιτέρω ενίσχυση του ΕΣΥ για αντιμετώπιση πανδημίας

q Αναβάθμιση της Δημόσιας Υγείας με έμφαση στην ΠρόληψηΣύγχρονη και Αποτελεσματική Διοίκηση των 
Νοσοκομείων

q Αναδιάρθρωση του Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας  Υγείας

q Βελτίωση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Υποστήριξης του Τομέα της Ψυχικής Υγείας & Αντιμετώπισης των 
Εξαρτήσεων, με Σεβασμό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Στόχοι

Υπουργείο Υγείας
Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 2021 (ενδεικτικά)

q Εφαρμογή νέου μοντέλου διοίκησης στα νοσοκομεία

q Υιοθέτηση ενός κοινού πλαισίου αξιολόγησης (ΚΠΑ) για παρεχόμενες υπηρεσίες και φορείς στην υγεία (Οργανισμός
Διασφάλισης Ποιότητας στην Υγεία)

q Ενίσχυση της Ψηφιακής Υγείας

q Αναδιοργάνωση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

q Ανασχεδιασμός προμηθειών Εθνικού Συστήματος Υγείας

q Εκσυγχρονισμός της φαρμακευτικής πολιτικής

q Εφαρμογή του εθνικού προγράμματος πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης»

q Ενίσχυση της Ψυχικής Υγείας στην κατεύθυνση της πρόληψης-πρώιμης διάγνωσης, θεραπείας & αποκατάστασης

Βασικές 
Μεταρρυθµίσεις



Δείκτες Αποτίµησης

q Κεντρικοποίηση Προμηθειών σε ποσοστό 30% (τέλος 2021)
q Αξιολόγηση 5 Νοσοκομείων από τον ΟΔΙΠΥ (τέλος 2021)
q Εφαρμογή των κλειστών ενοποιημένων νοσηλείων (DRGs) (3 πιλοτικά νοσοκομεία/ τέλος 2021)
q Ψηφιοποίηση της λειτουργίας των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (50% μέσω τηλεϊατρικής - 100% με 

τηλεσυμβουλευτική / τέλος 2021)
q Δημιουργία προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (15 ΠΥΣ εντός Κέντρων 

Ψυχικής Υγείας / τέλος 2021)

Ρυθµιστικό Πλαίσιο

q Σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας Α Tρίμηνο, 2021

q Σχέδιο Νόμου για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου της Ανακουφιστικής Φροντίδας Α Tρίμηνο, 2021

q Επανασύσταση του πρώην Εθνικού Κέντρου Διαβήτη. Α Eξάμηνο, 2021

q Αναμόρφωση της Πρωτοβάθμιας Υγείας Α Εξάμηνο, 2021

q Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών Υγείας Α Εξάμηνο, 2021 

q Αναδιαμόρφωση πλαισίου για την Ψυχική Υγεία Β Εξάμηνο, 2021

Υπουργείο Υγείας
Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 2021 (ενδεικτικά)

q Οργάνωση και εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου για την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού κατά Covid19
q Ανασχεδιασμός του Χάρτη Υγείας 
q Ψηφιακός μετασχηματισμός υγείας ( ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς, τηλειατρική,τηλεραντεβού κ.α)
q Σχεδιασμός νέου συστήματος διακυβέρνησης των νοσοκομειακών μονάδων
q Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στο ΕΣΥ
q Κατάρτιση Στρατηγικής Κεντρικών Προμηθειών (ΣΚΠ) Υγείας
q Ανάπτυξη θεσμού Κινητών Ομάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΚΟΜΥ)
q Ενιαίο σύστημα διαχείρισης ραντεβού για τις δομές ΠΦΥ και εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων
q Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την υποστήριξη της Ψυχικής Υγείας 
q Επικαιροποίηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ

Mείζονα Έργα & 
Προγράµµατα



q Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για τη διαμόρφωση μιας ανταγωνιστικής αγοράς ενέργειας - Ιδιωτικοποιήσεις και 
διαρθρωτικές παρεμβάσεις  

q Βελτίωση του πλαισίου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την περιβαλλοντική πολιτική

q Βελτίωση του πλαισίου για τον χωροταξικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό

q Ενίσχυση της προστασίας και της διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας

q Ενίσχυση της ανακύκλωσης και υιοθέτηση αρχών της κυκλικής οικονομίας

q Προώθηση της απολιγνιτοποίησης, με μέριμνα για τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών

q Βελτίωση της ενεργειακής εξοικονόμησης και αποδοτικότητας

q Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και μετάβαση 
στην «πράσινη» ενέργεια

q Άσκηση πολυδιάστατης διεθνούς ενεργειακής πολιτικής και προώθηση διεθνών ενεργειακών έργων

Στόχοι

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 2021 (ενδεικτικά)

q Επιτάχυνση της διαδικασίας Κτηματογράφησης

q Μετάβαση στο νέο μοντέλο διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της χώρας

q Περιορισμός των πλαστικών μιας χρήσης, και προσαρμογή στην κυκλική οικονομία

q Διακοπή λειτουργίας εγκατεστημένων λιγνιτικών μονάδων

q Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και των «πράσινων» μεταφορών

q Νέο πλαίσιο για τις αστικές αναπλάσεις και εφαρμογή ειδικών πολεοδομικών σχεδίων.
Βασικές 

Μεταρρυθµίσεις



q Ηλεκτρική Διασύνδεση Αττικής – Κρήτης (ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ)

q Δημιουργία Εθνικού Συστήματος Φύλαξης προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα

q Εφαρμογή του νέου πλαισίου για τα πλαστικά μιας χρήσης στην αγορά

q Ανάπτυξη σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε εθνικές οδούς, αστικά κέντρα και μεταφορικές υποδομές

q Ανάπτυξη υποδομών για συλλογή και επεξεργασία αστικών λυμάτων

Δείκτες Αποτίµησης

Ρυθµιστικό Πλαίσιο

q Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 για την ενεργειακή απόδοση
q Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 για τα απόβλητα
q Περαιτέρω απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας για έργα ΑΠΕ 
q Διατάξεις για υβριδικά έργα, διαγωνισμούς ΑΠΕ, net-metering, αποθήκευση
q Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας

Α Τρίμηνο 2021
Α Τρίμηνο 2021
Α Τρίμηνο 2021
Α Τρίμηνο 2021
Β Τρίμηνο 2021

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 2021 (ενδεικτικά)

q Ποσοστό επί του συνόλου των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων που έχουν συλλεχθεί και βρίσκονται σε  ανάρτηση: >90%
q Αριθμός στρεμμάτων δασικών εκτάσεων που θα αναδασωθούν μέσω του Εθνικού Σχεδίου Αναδασώσεων (2021-

2026): 500.000 στρέμματα
q Κατηγορίες προϊόντων των οποίων η διάθεση στην αγορά θα παύσει από τον Ιούλιο του 2021, σε εφαρμογή της 

Οδηγίας ΕΕ 2019/904: 10 κατηγορίες προϊόντων
q Εγκατεστημένες λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ που προγραμματίζεται να σταματήσουν να λειτουργούν εντός 2021, βάσει 

ΕΣΕΚ και σχεδίου απολιγνιτοποίησης: 3 μονάδες
q Σημεία φόρτισης για ηλεκτροκίνητα οχήματα σε εθνικές και βασικές επαρχιακές οδούς, κεντρικά σημεία των αστικών 

κέντρων και βασικές υποδομές μεταφορών (λιμάνια, αεροδρόμια): >=2.000 σημεία
q Αύξηση αριθμού υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων
q Αύξηση ποσοστού ανάκτησης και ανακύκλωσης

Mείζονα Έργα & 
Προγράµµατα



Στόχοι

q Ενίσχυση της πολιτιστικής και δημιουργικής οικονομίας ως βασικού πυλώνα ανάπτυξης
q Συμβολή του πολιτισμού στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για 

την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στους εργαζόμενους στον τομέα του πολιτισμού
q Αναβάθμιση του δημοσίου χώρου και βελτιωμένη πρόσβαση σε πολιτιστικές δραστηριότητες

q Διακρατικές-διασυνοριακές συνεργασίες στον πολιτισμό. Ανάδειξη της Ελλάδας ως διεθνούς πολιτιστικού πόλου
q Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης δημιουργίας

q Παρεμβάσεις για τον εξορθολογισμό και εκσυγχρονισμό των δομών και της λειτουργίας του ΥΠΠΟ, απλοποίηση των 
διαδικασιών και προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Πολιτισμός)
Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 2021 (ενδεικτικά)

q Προώθηση μέτρων ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής στον πολιτισμό για όλες τις κατηγορίες πολιτών και ιδιαίτερα 
των ευπαθών ομάδων

q Ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζομένων του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα
q Αναβάθμιση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης
q Περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας
q Θεσμική επαγγελματική στήριξη των δημιουργών με εργασιακές και φορολογικές μεταρρυθμίσεις
q Μετατροπή των μεγάλων μουσείων σε ΝΠΔΔ
q Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τον κινηματογράφο και το βιβλίο
q Εκσυγχρονισμός και αυστηροποίηση θεσμικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της αρχαιοκαπηλίας

Βασικές 
Μεταρρυθµίσεις



q Μητρώο εργαζομένων στον δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα

q Συντήρηση και αξιοποίηση κτήματος Τατοϊου
q Ολοκλήρωση αναβάθμισης αρχαιολογικού χώρου Ακρόπολης
q Επέκταση και αναμόρφωση Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

q Υλοποίηση σχεδίου ανάπτυξης Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων ( πρώην ΤΑΠ)
q Επανέναρξη λειτουργίας Εθνικής Πινακοθήκης
q Έναρξη λειτουργίας Ακροπόλ
q Επανάχρηση κτιρίων στρατοπέδου Παύλου Μελά

Ρυθµιστικό Πλαίσιο

q Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου οπτικοακουστικής παραγωγή και κινηματογραφικής 
βιομηχανίας

q Αλλαγή θεσμικού πλαισίου, μοντέλου λειτουργίας μουσείων και μετατροπή τους σε ΝΠΔΔ

Α Εξάμηνο 2021

q Αλλαγή θεσμικού πλαισίου για την καλλιτεχνική εκπαίδευση
q Τροποποίηση-βελτίωση θεσμικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της αρχαιοκαπηλίας και της 

παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών

Β Εξάμηνο 2021

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Πολιτισμός)
Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 2021 (ενδεικτικά)

Mείζονα Έργα & 
Προγράµµατα

Δείκτες Αποτίµησης

q Επέκταση ηλεκτρονικοποίησης εισιτηρίων μουσείων και αρχαιολογικών χώρων
q Αύξηση εσόδων πωλητηρίων ΟΔΑΠ (πρώην ΤΑΠ), υπό την αίρεση της εξέλιξης της πανδημίας
q Ρυθμός επίσπευσης αδειοδοτήσεων



Στόχοι

q Αντιμετώπιση παραβατικών φαινομένων στον αθλητισμό 

q Υγιής αγωνιστικός και επαγγελματικός αθλητισμός 

q Εκσυγχρονισμός συντήρηση και αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων 

q Ενίσχυση εξωστρέφειας

q Ανάδειξη του αθλητισμού στην κοινωνία

q Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ)

q Μητρώο αθλητικών φορέων

q Σύστημα αξιολόγησης αθλητικών Ομοσπονδιών ΄΄ΧΙΛΩΝ΄΄

q Αξιοποίηση και αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων

q Προγράμματα Άθλησης για Όλους

q Ψηφιακή Αθλητική Κάρτα

q Πλατφόρμα «ΠΕΛΟΠΑΣ»

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αθλητισμός)
Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 2021 (ενδεικτικά)

Βασικές 
Μεταρρυθµίσεις



q Πλατφόρμα «ΠΕΛΟΠΑΣ» -Καταγραφή του συνόλου των αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν σε Δήμους, 
Περιφέρεις, Ομοσπονδίες και ιδιώτες για τη βέλτιστη αξιοποίησή τους και την ανάπτυξη των αθλημάτων. 

q Αξιοποίηση και αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων
q Αξιοποίηση ΟΑΚΑ
q Κατασκευή Παραολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου
q Ενίσχυση εξωστρεφών διοργανώσεων
q Ψηφιακή Αθλητική Κάρτα
q Προγράμματα Άθλησης για Όλους
q Λειτουργική ετοιμότητα του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ).Συμμόρφωση με Παγκόσμιο 

Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA

Δείκτες Αποτίµησης

Ρυθµιστικό Πλαίσιο

q Νομιμοποίηση λεσχών φιλάθλων Β’ Τρίμηνο 2021

q Νομοσχέδιο σχετικά με το πλαίσιο των προπονητών Β’ Τρίμηνο 2021

q Νομοθετικές ρυθμίσεις που απορρέουν από την ολιστική μελέτη για το Ελληνικό ποδόσφαιρο

q Νομοσχέδιο για τον εναλλακτικό, πνευματικό, εργασιακό αθλητισμό και τον εθελοντισμό

Β’ Τρίμηνο 2021

Β΄ Τρίμηνο 2021

q Νομοθετική Κύρωση νέου κώδικα αντιντόπινγκ Β Τρίμηνο 2021

q 200.000 συμμετέχοντες στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους

q 100% κάλυψη για την καμπάνια “Το σχολείο του Αθλητισμού” από το “Ζήσε αθλητικά”

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αθλητισμός)
Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 2021 (ενδεικτικά)

Mείζονα Έργα & 
Προγράµµατα



Στόχοι

q Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή της Δικαιοσύνης

q Ενίσχυση ψηφιακών και κτιριακών υποδομών

q Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

q Επιτάχυνση και Ποιοτική Αναβάθμιση του Συστήματος Απονομής της Δικαιοσύνης με ενίσχυση θεσμού
διαμεσολάβησης, πολιτικής δίκης, αναθεώρηση κωδίκων

q Στρατηγική Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης

q Εκπαίδευση & διαρκής επιμόρφωση Δικαστικών Λειτουργών και Δικαστικών Υπαλλήλων , σύνδεση του συστήματος
προαγωγής με την αξιολόγηση, νέος Κώδικας Οργάνωσης και Λειτουργίας των Δικαστηρίων

q Αναδιάρθρωση και Αναδιοργάνωση Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων, Σπιτιών του Παιδιού και των Υπηρεσιών
Επιμελητών Ανηλίκων του Υπουργείου Δικαιοσύνης

q Μεταρρύθμιση Θεσμικού Πλαισίου ΤΑΧΔΙΚ

q Ανάπτυξη και υλοποίηση της ολοκληρωμένης Στρατηγικής κατά του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας και των
εγκλημάτων μίσους καθώς και του Εθνικού Σχεδίου για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Υπουργείο Δικαιοσύνης
Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 2021 (ενδεικτικά)

Βασικές 
Μεταρρυθµίσεις



q Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ - ΠΠ Β’ Φάση)
q Ηλεκτρονικά πιστοποιητικά, κατάθεση δικογράφων, πρακτικά συνεδριάσεων, πινάκια κ.ά.
q Αναμόρφωση Θεσμικού πλαισίου της Εθνικής Σχολής Δικαστών 
q Λειτουργία και ανάπτυξη  Ειδικής Υπηρεσίας Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων (JustStat)
q Δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αφερεγγυότητας και διασύνδεση με το ΓΕΜΗ και με άλλα μητρώα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης
q Ηλεκτρονικά πιστοποιητικά δικαστηρίων 

Δείκτες Αποτίµησης

q Βελτίωση της θέσης της χώρας στο δείκτη της δικαστικής συνδρομής (Extent of Judicial assistance index) κατά 10%
(ήτοι από 48,60% στο 58,60%)

q Βελτίωση τη θέσης της Ελλάδας στο διεθνή δείκτη του EU Justice Scoreboard σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης
των παιδιών στη Δικαιοσύνη με αύξηση της συμμετοχής της ελληνικής πλευράς σε ευρωπαϊκές δράσεις που αφορούν
στην προστασία των Δικαιωμάτων των παιδιών κατά 100%

q Προσέγγιση του μέσου δείκτη επίλυσης υποθέσεων των τριών πρώτων χωρών της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης σε βάθος
πενταετίας, συγκριτικά με το δείκτη 99% που ίσχυε κατά το έτος 2016

q Αύξηση του αριθμού ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων σε Πρωτοδικεία – Εφετεία και σε Ειρηνοδικεία κατά 200%
σε σχέση με το έτος 2019 (2.400 δικόγραφα)

Ρυθµιστικό Πλαίσιο

q Νέος Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων Α’ Τρίμηνο 2021

q Νέος Κώδικας Οργάνωσης & Λειτουργίας Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών Α’ Τρίμηνο 2021

q Αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση των Εταιριών Προστασίας Ανηλίκων, των Σπιτιών του 
Παιδιού και των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων

Α’ Τρίμηνο 2021

q Τροποποίηση του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας Δ’ Τρίμηνο 2021

Υπουργείο Δικαιοσύνης
Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 2021 (ενδεικτικά)

Mείζονα Έργα & 
Προγράµµατα



Στόχοι

q Ισχυρή Σύγχρονη Αυτοδιοίκηση Πυλώνας Ανάπτυξης & Κοινωνικής Συνοχής 

q Επένδυση στο Ανθρώπινο Κεφάλαιο/ Αποτελεσματική Λειτουργία του Δημοσίου Τομέα 

q Απόδοση ελληνικής Ιθαγένειας με ταχύτητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια 

q Στήριξη της Ανάπτυξης Μακεδονίας και Θράκης

Υπουργείο Εσωτερικών
Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 2021 (ενδεικτικά)

q Ενίσχυση της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης με προτεραιότητα στη διάκριση αρμοδιοτήτων   

q Ενιαίος Κώδικας Αυτοδιοίκησης 

q Ενίσχυση της αξιοκρατίας - Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του 
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

q Επικαιροποίηση και εκσυγχρονισμός του προσοντολογίου

q Ανασχεδιασμός των Συστημάτων Στοχοθεσίας και Αξιολόγησης στο Δημόσιο Τομέα

q Καθιέρωση του Κοινού πλαισίου αξιολόγησης ως εργαλείου αξιολόγησης διοικητικής επάρκειας

q Ενεργοποίηση των επιτελικών στελεχών της Διοίκησης

q Μετασχηματισμός Δεξιοτήτων Δημοσίων Υπαλλήλων

Βασικές 
Μεταρρυθµίσεις



q Υλοποίηση Αναπτυξιακού Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»
q Μετάβαση σε έξυπνες πόλεις και σε νέα περιβαλλοντικά πρότυπα
q Παραγωγική λειτουργία του Μητρώου Δεδομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
q Εκκίνηση του προγράμματος προληπτικής ιατρικής «Πρόληψη στο σπίτι»
q Ολοκλήρωση Ψηφιακών Οργανογραμμάτων 
q Αντικειμενικό σύστημα εξετάσεων για την απόκτηση της ελληνικής Ιθαγένειας
q Ανάπλαση ΔΕΘ HELEXPO - Υλοποίηση του τεχνολογικού πάρκου 4ης Γενιάς «Thess Intec»

Δείκτες Αποτίµησης

q Ολοκλήρωση 9 θεσμικών παρεμβάσεων εντός του 2021

q Εκταμίευση 400 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για τους ΟΤΑ όλης της χώρας 

q Μείωση του χρόνου επεξεργασίας των δεδομένων και άμεση λήψη αποφάσεων στις διαδικασίες στελέχωσης

q Χρόνος απόδοσης ιθαγένειας

q Αριθμός εγγεγραμμένων αποδήμων για συμμετοχή σε εκλογές.

Ρυθµιστικό Πλαίσιο

q Νόμος για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος προσλήψεων στον Δημόσιο Τομέα Α΄ Εξάμηνο 2021

q Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση Α΄ Εξάμηνο 2021

q Εισαγωγή νέου συστήματος επιλογής προϊσταμένων Α΄ Εξάμηνο 2021

q Διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τον εθελοντισμό Α΄ Εξάμηνο 2021

q Διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου εφαρμογής του μοντέλου της τηλεργασίας Α’ Εξάμηνο  2021

Υπουργείο Εσωτερικών
Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 2021 (ενδεικτικά)

Mείζονα Έργα & 
Προγράµµατα



q Περιορισμός των μεταναστευτικών ροών 

q Περιορισμός των επιπτώσεων στους τοπικούς πληθυσμούς συνεπεία του μεταναστευτικού 

q Ενίσχυση πολιτικών ένταξης μεταναστών και ψηφιοποίηση της διαδικασίας νόμιμης μετανάστευσης

q Ανασχεδιασμός του πλαισίου λειτουργίας των δομών φιλοξενίας αιτούντων άσυλο με έμφαση στην ασφάλεια

q Αναδιοργάνωση του Υπουργείου Μετανάστευσης και ΑσύλουΣτόχοι

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 2021

q Περαιτέρω επιτάχυνση διαδικασιών ασύλου και διεκπεραίωση εξέτασης αιτήσεων

q Καθιέρωση σταθερού μηχανισμού μετεγκατάστασης ασυνόδευτων ανηλίκων προς άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και 
αναμόρφωση του πλαισίου μακροχρόνιας φιλοξενίας τους με έμφαση στην κοινωνική ένταξη 

q Παροχή αντισταθμιστικών ωφελημάτων  στους τοπικούς πληθυσμούς 

q Βελτίωση διαχείρισης Αδειών Διαμονής πολιτών τρίτων χωρών

q Προτυποποίηση διαδικασιών των δομών ενδοχώρας 
Βασικές 

Μεταρρυθµίσεις



q Μηδενισμός των εκκρεμών αιτήσεων ασύλου (backlog): 100%/4ο τρίμηνο του 2021
q Λειτουργία Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών σε νησιά και ενδοχώρα: 30 ΚΕΔ/4ο τρίμηνο 2021
q Αποσυμφόρηση Συστήματος Υποδοχής νησιών: μεταφορά 20.000 ατόμων/4ο τρίμηνο 2021
q Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων Αδειών Παραμονής (Αρχικών και Επανεκδόσεων): Ηλεκτρονική υποβολή στο σύνολο 

των αδειών /4ο τρίμηνο 2021Δείκτες Αποτίµησης

Ρυθµιστικό Πλαίσιο

q Κανονισμός λειτουργίας Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών Νήσων (ΚΕΔΝ) Α Τρίμηνο 2021

q Διατάξεις για την βελτίωση  της διαδικασίας επιστροφών και  απελάσεων Α Τρίμηνο 2021

q Διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για την προστασία των ασυνόδευτων 
ανηλίκων 

Α Τρίμηνο 2021

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 2021

q Εφαρμογή νέου πληροφοριακού συστήματος ΑΛΚΥΟΝΗ ΙΙ
q Δημιουργία Project Management Office (PMO) για την τεχνική υποστήριξη Δήμων στα όρια των οποίων λειτουργεί 

Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή
q Λειτουργία Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών (ΚΕΔ)
q Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ελληνομάθειας και επαγγελματικής κατάρτισης
q Ψηφιοποίηση Αρχείου Αδειών Διαμονής
q Επέκταση του συστήματος  εισόδου-εξόδου (entry – exit) «Υπερίων»
q Ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης Ηλεκτρονικής και Φυσικής Ασφάλειας «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»
q Πλήρης λειτουργικότητα όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου στο κτίριο ΚΕΡΑΝH

Mείζονα Έργα & 
Προγράµµατα



Στόχοι

q Ενίσχυση Ψηφιακής Στρατηγικής

q Αναβάθμιση οριζόντιων και τομεακών συστημάτων / Ενίσχυση Διαλειτουργικότητας

q Σύγχρονες και ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες με σεβασμό στα χρήματα του πολίτη

q Ενίσχυση Τηλεπικοινωνιών

q Στήριξη έργων υποδομών εθνικής προτεραιότητας

q Ενίσχυση Ψηφιακών Δεξιοτήτων

q Αναβάθμιση Κυβερνοασφάλειας

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 2021 (ενδεικτικά)

q Εθνικό Πλαίσιο Απλούστευσης Διαδικασιών/επέκταση και ανάπτυξη σε συνεργασία με Προεδρία για πλήθος 
διαδικασιών

q Ενιαίος Αριθμός Πολίτη – Νέες Ταυτότητες
q Μετάβαση στην Τεχνολογία 5G και στις γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις/Λειτουργία «ΦΑΙΣΤΟΣ».
q Συνεχής εμπλουτισμός και αναβάθμιση της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης «gov.gr»
q Υλοποίηση στρατηγικής ψηφιακής διακυβέρνησης

q Νέο Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
q Ψηφιακές Δεξιότητες σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
q Ανοικτά / Ανωνυμοποιημένα Δεδομένα
q Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση (gov-ERP)
q Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων

Βασικές 
Μεταρρυθµίσεις



q Νέα Εταιρική Ταυτότητα των ΚΕΠ
q Παροχή απλουστευμένων και ψηφιοποιημένων υπηρεσιών προς τους πολίτες στους τομείς της υγείας και της 

εργασίας
q Τεχνολογικό υπόβαθρο για ασφαλή και έγκαιρη καταβολή προνοιακών επιδομάτων προς ευπαθείς ομάδες
q ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ
q G-Cloud
q WiFi4GR
q Απλοποίηση ληξιαρχικών γεγονότων και ολοκλήρωση της πλατφόρμας δήλωσης γέννησης στα μαιευτήρια
q Αναβάθμιση της Διαύγειας
q Επέκταση Δικτύου Οπτικής Ίνας

Δείκτες Αποτίµησης

q Αριθμός συμμετεχόντων στην πλατφόρμα ψηφιακού αλφαβητισμού (150.000 ετησίως)
q Ποσοστό των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης στους οποίους θα διατεθούν άδειες λογισμικού, μέσω της 

κυβερνητικής συμφωνίας για προϊόντα Microsoft, επί του συνόλου των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης που έχουν 
αιτηθεί (Τιμή στόχος του δείκτη 70%)

q Ποσοστό των ενεργών χρηστών Taxisnet (πολιτών) επί του συνόλου των ενεργών χρηστών Taxisnet (πολιτών) που θα 
επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (Τιμή στόχος του δείκτη 70%)

q Αριθμός κτηρίων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης που εντάσσονται στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ και παροχή υπηρεσιών σε αυτά 
(τηλεφωνία, e-mail, διαδίκτυο) (2.000)

q Αριθμός νοικοκυριών που θα αποκτήσουν πρόσβαση σε δίκτυο οπτικής ίνας

Ρυθµιστικό Πλαίσιο

q Νόμος για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση Β Τρίμηνο 2021

q Νόμος για απλουστεύσεις  διαδικασιών Β Τρίμηνο 2021

q Ολοκλήρωση έκδοσης δευτερογενούς Νομοθεσίας ν.4727/2020 Δ Τρίμηνο 2021

q Ολοκλήρωση έκδοσης δευτερογενούς Νομοθεσίας αρμοδιότητας ΥΨΔ ν. 4635/2019 Δ Τρίμηνο 2021

q Οργανισμός Εθνικού Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΠΔ) Δ Τρίμηνο 2021

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 2021 (ενδεικτικά)

Mείζονα Έργα & 
Προγράµµατα



Στόχοι

q Βελτίωση ποιότητας σχεδιασμού έργων υποδομών

q Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις μεταφορές 

q Αναμόρφωση του μεταφορικού έργου και μετάβαση σε νέες μορφές κινητικότητας

q Εκσυγχρονισμός αερομεταφορών

q Βελτίωση της ασφάλειας των μετακινήσεων και της οδικής ασφάλειας 

q Βελτίωση των διαδικασιών του ΥΠΟΜΕ, μέσω της απλούστευσης ή/και της ψηφιοποίησης τους

Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών
Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 2021 (ενδεικτικά)

q Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός ελληνικών σιδηροδρόμων

q Κατάρτιση θεσμικού πλαισίου για την προώθηση της υδρογονοκίνησης στις μεταφορές

q Θεσμική και χρηματοδοτική ανασυγκρότηση μητροπολιτικών αστικών συγκοινωνιών 

q Θεσμικό, ρυθμιστικό και οργανωτικό πλαίσιο Αερομεταφορών και Αεροναυτιλίας

q Νέο θεσμικό πλαίσιο για την προώθηση της οδικής ασφάλειαςΒασικές 
Μεταρρυθµίσεις



q Υποθαλάσσια οδική ζεύξη νήσου Σαλαμίνας με το Πέραμα Πειραιώς ( συνεχές έργο)

q Μετρό Αθήνας: Γραμμή 4 Άλσος Βεΐκου – Γουδή - επέκταση Γραμμής 3 προς Πειραιά (συνεχές έργο)

q Κυκλοφοριακή αναβάθμιση της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης με Υπερυψωμένη Λεωφόρο Ταχείας
Κυκλοφορίας (Flyover) (συνεχές έργο)

q Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) (συνεχές έργο)

q Ολοκλήρωση του άξονα Αμβρακία – Άκτιο

q Οδικός άξονας Πάτρα-Πύργος (συνεχές έργο)

Δείκτες Αποτίµησης

q Αριθμός παρεμβάσεων για τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των οδικών και σιδηροδρομικών
μεταφορών, τον εκσυγχρονισμό της αεροναυτιλίας και των αερομεταφορών και τη βιωσιμότητα των
συγκοινωνιακών φορέων και αξιολόγηση αυτών.

q Μείωση των νεκρών και των σοβαρά τραυματιών κατά 50% έως το 2030, με έτος αναφοράς το 2020

Ρυθµιστικό Πλαίσιο

q Θεσμοθέτηση Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας
q Τροποποίηση διατάξεων του ΚΟΚ 
q Νομοθετικό πλαίσιο για τις «πρότυπες προτάσεις»

Α Τρίμηνο 2021
Α Τρίμηνο 2021
Α Τρίμηνο 2021

q Νομικές παρεμβάσεις στο θεσμικό, ρυθμιστικό και οργανωτικό πλαίσιο Αερομεταφορών και 
Αεροναυτιλίας

Β Τρίμηνο 2021

q Θεσμοθέτηση της διείσδυσης της υδρογονοκίνησης στις μεταφορές Δ Τρίμηνο 2021

Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών
Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 2021 (ενδεικτικά)

Mείζονα Έργα & 
Προγράµµατα



Στόχοι

q Εφαρμογή στρατηγικής για την ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας και του νησιωτικού χώρου

q Διατήρηση και ενίσχυση της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής ισχύος της ελληνικής ναυτιλίας

q Ενίσχυση της ασφάλειας και προστασίας στο θαλάσσιο χώρο και διαφύλαξη θαλασσίων συνόρων

q Ενίσχυση της ακτοπλοΐας και αναβάθμιση του εθνικού συστήματος ακτοπλοϊκών συνδέσεων

q Ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού

q Υιοθέτηση μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής εθνικής λιμενικής στρατηγικής

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 2021 (ενδεικτικά)

q Κατάρτιση εθνικής στρατηγικής για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο

q Λειτουργική και επιχειρησιακή αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης

q Στρατηγική ολοκληρωμένης διαχείρισης θαλασσίων συνόρων, καταπολέμησης εγκλήματος στη θάλασσα και
επέκταση επιχειρησιακών δυνατοτήτων στην έρευνα και διάσωση

q Επιχειρησιακή και λειτουργική αναβάθμιση εθνικού συστήματος θαλασσίων συγκοινωνιών

q Κατάρτιση ολοκληρωμένης εθνικής δημόσιας πολιτικής λιμένων και εφαρμογή νέου μοντέλου λιμενικής
διακυβέρνησης λοιπών περιφερειακών λιμένων

Βασικές 
Μεταρρυθµίσεις



q Χρηματοδότηση έργων δημόσιου χαρακτήρα - πρόγραμμα «Νέαρχος»

q Σύσταση εθνικού μητρώου φορέων θαλάσσιας οικονομίας

q Επέκταση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του εθνικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας
των πλοίων και ενημέρωσης των συστημάτων Vessel Traffic Monitoring & Information Systems (VTMIS)

q Σχέδιο δράσης εκτέλεσης προμηθειών εξοπλιστικού προγράμματος για 30 πλωτά μέσα ΛΣ/ΕλΑκτ

q Χρηματοδότηση αγόνων γραμμών 2021

q Ολοκληρωμένο εξοπλιστικό πρόγραμμα προμήθειας 7 νέων πλοηγίδων

Δείκτες Αποτίµησης

q Ποσοστό αύξησης των πόρων για χρηματοδότηση έργων δημόσιου χαρακτήρα στις νησιωτικές

περιοχές:100 %

q Χρόνος που απαιτείται για την ίδρυση επιχειρήσεων σκαφών (yachting): Μείωση 30%

q Αριθμός κρίσιμων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που ψηφιοποιούνται εντός του 2021: 5

Ρυθµιστικό Πλαίσιο

q Σχέδιο νόμου υπό τον τίτλο «Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στο Νησιωτικό Χώρο και 
λοιπές διατάξεις»

Α Τρίμηνο 2021

q Αναθεώρηση και εξορθολογισμός συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης Β Τρίμηνο 2021

q Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου λειτουργίας πλοηγικής υπηρεσίας (έκδοση ΠΔ) Β Τρίμηνο 2021

q Νομοθετική πρωτοβουλία για μεταρρύθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης – νόμος - πλαίσιο Γ Τρίμηνο 2021

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 2021 (ενδεικτικά)

Mείζονα Έργα & 
Προγράµµατα



Στόχοι

q Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας του Αγροτικού Τομέα

q Ενίσχυση της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας 

q Ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή 

q Ολοκληρωμένη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 2021 (ενδεικτικά)

q Αναμόρφωση πλαισίου γεωργικών ασφαλίσεων

q Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην 
εκμετάλλευση

q Θέσπιση του Αγροτικού Επιμελητηρίου

q Εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης

q Έμφαση στον αγροδιατροφικό τομέα και νέες καλλιέργειεςΒασικές 
Μεταρρυθµίσεις



q Υλοποίηση επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία  
του περιβάλλοντος 

q Έλεγχος και Αξιολόγηση φυτο-προστατευτικών προϊόντων
q Αναβάθμιση της παρεχόμενης τεχνικής υποστήριξης των κτηνοτρόφων σε όλες τις αγροτικές περιοχές της χώρας, για 

τη διατήρηση και αξιοποίηση των εγχώριων φυλών αγροτικών ζώων 
q Ψηφιακός ΕΛΓΑ - Δημιουργία αξιόπιστου και αντικειμενικού συστήματος εκτιμήσεων για την ταχύτερη οριστικοποίηση 

των ζημιών και καταβολή των αποζημιώσεων.
q Υλοποίηση εγγειοβελτιωτικών έργων

Δείκτες Αποτίµησης

q Ποσοστό παροχής ενισχύσεων για τη βιολογική γεωργία επί της συνολικής ενίσχυσης: 16,47% μέχρι το τέλος 2021
q Ποσοστό του συνολικού ποσού στήριξης που θα καταβληθεί για την υλοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών έργων, 

ανάλογα με τα Στρατηγικά Σχέδια των Ομάδων Τοπικής Δράσης, έως το τέλος του 2021: 12,5%
q Αριθμός υλοποιημένων σχεδίων Στρατηγικής Ανάπτυξης Ομάδων Τοπικής Δράσης στην Αλιεία και στις 

Υδατοκαλλιέργειες, έως το τέλος 2021: 33 
q Ποσοστό επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, που θα πραγματοποιηθεί έως το τέλος του 2021, για την 

επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων νέων γεωργών: 33%
q Βελτίωση εμπορικού ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων
q Ρυθμός απορρόφησης κοινοτικών πόρων

Ρυθµιστικό Πλαίσιο

q Εθνικό Αγροτικό Επιμελητήριο Α Τρίμηνο 2021

q Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης Α Τρίμηνο 2021

q Εκσυγχρονισμός του Θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του ΕΛΓΑ Β Τρίμηνο 2021

q Ενσωμάτωση οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στον γεωργικό τομέα Β Τρίμηνο 2021

q Ελληνικό Σήμα προϊόντων αγρο-διατροφικού τομέα Δ Τρίμηνο 2021

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 2021 (ενδεικτικά)

Mείζονα Έργα & 
Προγράµµατα



Στόχοι

❑ Αντιμετώπιση συνεπειών πανδημίας Covid-19 στον ελληνικό τουρισμό

❑ Προώθηση Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης

❑ Διαφοροποίηση τουριστικού προϊόντος και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

❑ Ενίσχυση προστιθέμενης αξίας δεξιοτήτων ανθρώπινου παράγοντα στον Τουρισμό 

❑ Προώθηση του ελληνικού τουριστικού brand διεθνώς 

Υπουργείο Τουρισμού
Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 2021 (ενδεικτικά)

❑ Ελληνικός Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (ΕΛ-ΔΛΤ)

❑ Οργανισμοί Διαχείρισης Προορισμού (DMOs)

❑ Επιτάχυνση διαδικασιών για διευκόλυνση των επενδύσεων

❑ Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της τουριστικής εκπαίδευσης και έρευνας

❑ Ανάδειξη θεματικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού

❑ Εκπόνηση στρατηγικής για την ανάπτυξη των τουριστικών λιμένων και του θαλάσσιου τουρισμού

❑ Διαμόρφωση πλαισίου για το συνεγγυητικό κεφάλαιο
Βασικές 

Μεταρρυθµίσεις



❑ Αναβάθμιση υποδομών τουριστικών λιμένων
❑ Ανάδειξη γαστρονομικού τουρισμού και προώθηση ελληνικής γαστρονομίας
❑ Αναβάθμιση προσβάσιμων υποδομών σε αιγιαλό και παραλίες

❑ Ανάπτυξη ορεινού τουρισμού
❑ Απλούστευση διαδικασιών, ψηφιοποίηση και βελτιστοποίηση λειτουργίας Οργανισμού και εποπτευόμενων φορέων

❑ Υλοποίηση  πιλοτικού σχεδίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη τουριστικών περιοχών με την εκπόνηση πλάνου δράσης για 
τη Σαντορίνη 

❑ Είσοδος σε αγορές-στόχους εκτός ΕΕ

Δείκτες Αποτίµησης

Ρυθµιστικό Πλαίσιο

❑ Κωδικοποίηση τουριστικής νομοθεσίας Α Τρίμηνο 2021

❑ Ν/Σ Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών (DMMOs) Α Τρίμηνο 2021

❑ Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου χωροθέτησης και αδειoδότησης τουριστικών λιμένων Α Τρίμηνο 2021

❑ Π.Δ. για το νέο οργανόγραμμα του υπουργείου Β Τρίμηνο 2021

❑ Πλαίσιο για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης Γ Τρίμηνο 2021

❑ Διαμόρφωση πλαισίου για την ίδρυση Τουριστικού Επιμελητήριου Δ Τρίμηνο 2021

❑ Αναμόρφωση πλαισίου για υπαίθριες τουριστικές δραστηριότητες Δ Τρίμηνο 2021

Υπουργείο Τουρισμού
Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 2021 (ενδεικτικά)

Mείζονα Έργα & 
Προγράµµατα



❑ Ρύθμιση δραστηριοτήτων άσκησης επιρροής σε θεσμικά όργανα της πολιτείας και ζητημάτων δώρων προς 
εκπροσώπους της εκτελεστικής Λειτουργίας.

❑ Σύσταση Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας, Εθνικής Αρχής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής και διατάξεις για την ενίσχυση 
της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. 

Υπουργός Επικρατείας

Νοµοθετικές 
Πρωτοβουλίες

qΕθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

Εμβληματική πρωτοβουλία του 2020 στην οποία συμμετείχαν όλα τα υπουργεία και τους τελευταίους
μήνες είναι σε εξέλιξη. Τα αποτελέσματά της θα αρχίσουν να γίνονται ευρύτερα ορατά μέσα στο 2021.
Υπό την εποπτεία του Υπουργού Επικρατείας, ξεκινούν να υλοποιούνται μέσα στο 2021 και οι 32 Στόχοι
του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, πολλοί περιλαμβάνοντας πολύ σημαντικές δράσεις που θα ολοκληρωθούν
εντός του έτους. Εκδιπλώνεται ένα συνεκτικό πλέγμα δημοσίων πολιτικών για την αναπηρία που
επιλαμβάνεται όχι μόνο των διαχρονικών αιτημάτων για προσβασιμότητα αλλά συνολικά των αιτημάτων
των ατόμων με αναπηρία για ισότιμη συμμετοχή στις ευκαιρίες, στην προστασία και στην κοινωνική,
οικονομική και πολιτική ζωή.



Παράρτημα Α: Βασικά στοιχεία 
ρυθμιστικού προγραμματισμού 
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Ρυθμιστικός Προγραμματισμός 2021
Βασικά ποσοτικά μεγέθη ανά Υπουργείο
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Υπουργείο Αναμενόμενα
Νομοσχέδια

Θεματικές/
Πολιτικές

Ενότητες προς 
ρύθμιση

Επικρατείας 3 3

Οικονομικών 11 23

Ανάπτυξης και Επενδύσεων 9 15

Εξωτερικών 2 2

Προστασίας του Πολίτη 5 7

Εθνικής Άμυνας 3 3

Παιδείας και Θρησκευμάτων 4 6

Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων 3 3

Υγείας 4 5

Περιβάλλοντος και Ενέργειας 9 18

Υπουργείο Αναμενόμενα
Νομοσχέδια

Θεματικές/
Πολιτικές

Ενότητες προς 
ρύθμιση

Πολιτισμού και Αθλητισμού 6 14

Δικαιοσύνης 8 9

Εσωτερικών 6 9

Μετανάστευσης και Ασύλου 3 3

Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2 2

Υποδομών και Μεταφορών 8 23

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 3 4

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 6 10

Τουρισμού 3 7



Ρυθμιστικός Προγραμματισμός 2021
Βασικά ποσοτικά μεγέθη ανά τρίμηνο
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Περίοδος Αναμενόμενα
Νομοσχέδια

Θεματικές/
Πολιτικές Ενότητες 

προς ρύθμιση

Κρίσιμα
ΠΔ

1ο τρίμηνο 2021 36 61 2

2ο τρίμηνο 2021 24 55 7

3ο τρίμηνο 2021 12 10 2

4ο τρίμηνο 2021 26 40 15

Σύνολο 98 166 26



Παράρτημα Β: Προγραμματισμός 
Προσλήψεων 2021 
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Προγραμματισμός Προσλήψεων 2021 
Σύνολο προσλήψεων

53

7760 *

299

2618

61
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Τακτικό Προσωπικό εντός Κανόνα Τακτικό Προσωπικό εκτός Κανόνα Εποχικό Προσωπικό Έμμισθη Εντολή

(*) Το Σύνολο του Τακτικού Προσωπικού εντός Κανόνα αντιστοιχεί σε 7.736 άτομα. Σε αυτό το σύνολο προστίθενται 24 προσλήψεις από το Εθνικό Τυπογραφείο με αποτέλεσμα το νέο σύνολο να αντιστοιχεί σε
7.760 άτομα



Υπουργείο Οικονομικών, 56, 1%

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 24, 
<1%

Υπουργείο Εξωτερικών, 61, 1%
Υπουργείο Προστασίας  του Πολίτη, 695, 9%

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, 1344, 17%

Υπουργείο Παιδείας  και Θρησκευμάτων, 
681, 9%

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών 
Υποθέσεων, 206, 3%

Υπουργείο Υγείας, 2600, 34%

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 96, 
1%

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, 30, 
<1%

Υπουργείο Δικαιοσύνης, 396, 5%

Υπουργείο Εσωτερικών, 759, 10%

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, 35, 
<1%

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 15, 
<1%

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, 343, 4%

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, 50, 1%

Υπουργείο Τουρισμού, 16, <1%

Ανεξάρτητες Αρχές, 
329, 4%

Προγραμματισμός Προσλήψεων 2021
Τακτικό Προσωπικό εντός κανόνα

54Σημείωση: Ο απόλυτος αριθμός αντιστοιχεί στον αριθμό του προσωπικού για κάθε Υπουργείο, Ανεξάρτητη Αρχή, ενώ το ποσοστό απεικονίζει τον αριθμό του προσωπικού έναντι του συνόλου (7.736). Από το
συγκεκριμένο άθροισμα εξαιρούνται 24 προσλήψεις του Εθνικού Τυπογραφείου το οποίο υπάγεται στην Προεδρία της Κυβέρνησης

7.736



Παράρτημα Γ: Ανώτατα όρια 
δαπανών Κρατικού 
Προϋπολογισμού σε ταμειακή και 
δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με 
τη μεθοδολογία ESA για τα έτη 2020 
και 2021 

55



Υπουργείο Οικονομικών 800 € 1%

Υπουργείο Οικονομικών - Γενικές 
Κρατικές Δαπάνες 12.300 € 18%

Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων 5.301 € 8%

Υπουργείο Εξωτερικών 276 € <1%

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 2.488 € 
4%

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 5.496 € 8%

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
5.605 € 8%

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων 22.689 € 34%

Υπουργείο Υγείας 4.257 € 6%

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
762 € 1%

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 359 
€ 1%

Υπουργείο Δικαιοσύνης 533 € 1%

Υπουργείο Εσωτερικών 2.987 € 4%

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου 128 € …

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 236 € <1%

Υπουργείο Μεταφορών  και Υποδομών
1.585 € 2%

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής 409 € 1%

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων 1.199 € 2%

Υπουργείο Τουρισμού 57 € <1%

Κατανομή Κρατικού Προϋπολογισμού σε ταμειακό σύνολο για το έτος 2021
(σε εκατ. ευρώ)
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Ανώτατα όρια δαπανών Φορέων Κεντρικής Διοίκησης Κρατικού Προϋπολογισμού σε ταμειακή και 
δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με τη μεθοδολογία ESA για τα έτη 2020 και 2021 (σε εκατ. ευρώ) (1/3)
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α/α Φορέας Κεντρικής Διοίκησης Ταμειακό Σύνολο
2020 2021

Εκτιμήσεις εκ των οποίων 
παρεμβάσεις Covid-19 Προβλέψεις εκ των οποίων 

παρεμβάσεις Covid-19

1 Υπουργείο Οικονομικών
Ταμειακό Σύνολο 2.255 € 1.518 € 800 € - € 
Τακτικός Προϋπολογισμός 760 € 23 € 777 € 
ΠΔΕ 1.495 € 1.495 € 23 € 

2 Υπουργείο Οικονομικών - Γενικές Κρατικές 
Δαπάνες

Ταμειακό Σύνολο 12.749 € 4.491 € 12.300 € 3.000 € 
Τακτικός Προϋπολογισμός 12.749 € 4.491 € 12.300 € 3.000 € 
ΠΔΕ - € - € 

3 Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Ταμειακό Σύνολο 5.778 € 2.727 € 5.301 € 880 € 
Τακτικός Προϋπολογισμός 167 € - € 186 € 
ΠΔΕ 5.611 € 2.727 € 2.480 € 880 € 
Ταμείο Ανάκαμψης και Σταθερότητας - € 2.635 € 

4 Υπουργείο Εξωτερικών
Ταμειακό Σύνολο 295 € - € 276 € - € 
Τακτικός Προϋπολογισμός 283 € - € 262 € 
ΠΔΕ 12 € 14 € 

5 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη1
Ταμειακό Σύνολο 2.567 € 63 € 2.488 € - € 
Τακτικός Προϋπολογισμός 2.498 € 63 € 2.414 € 
ΠΔΕ 69 € 74 € 

6 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Ταμειακό Σύνολο 3.921 € 28 € 5.496 € - € 
Τακτικός Προϋπολογισμός 3.811 € 28 € 5.482 € 
ΠΔΕ 110 € 14 € 

7 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ταμειακό Σύνολο 5.568 € 7 € 5.605 € - € 
Τακτικός Προϋπολογισμός 4.828 € 7 € 4.895 € 
ΠΔΕ 740 € 710 € 

(1) Οι συνολικές πιστώσεις που αφορούν σε παρεμβάσεις για Covid-19 που υλοποιούνται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη το 2020 ανέρχονται σε 94 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 31 εκατ.
περιλαμβάνονται στις οροφές του ειδικού φορέα «Γενικές Κρατικές Δαπάνες».



Ανώτατα όρια δαπανών Φορέων Κεντρικής Διοίκησης Κρατικού Προϋπολογισμού σε ταμειακή και 
δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με τη μεθοδολογία ESA για τα έτη 2020 και 2021 (σε εκατ. ευρώ) (2/3)
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α/α Φορέας Κεντρικής Διοίκησης Ταμειακό Σύνολο
2020 2021

Εκτιμήσεις εκ των οποίων 
παρεμβάσεις Covid-19 Προβλέψεις εκ των οποίων 

παρεμβάσεις Covid-19

8 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων

Ταμειακό Σύνολο 24.719 € 3.615 € 22.689 € 2.452 € 
Τακτικός Προϋπολογισμός 24.549 € 3.615 € 22.269 € 2.452 € 
ΠΔΕ 170 € 420 € 

9 Υπουργείο Υγείας2
Ταμειακό Σύνολο 4.829 € 523 € 4.257 € 131 € 
Τακτικός Προϋπολογισμός 4.759 € 523 € 4.197 € 131 € 
ΠΔΕ 70 € 60 € 

10 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Ταμειακό Σύνολο 417 € - € 762 € - € 
Τακτικός Προϋπολογισμός 132 € - € 92 € 
ΠΔΕ 285 € 670 € 

11 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού3

Ταμειακό Σύνολο 372 € 12 € 359 € - € 
Τακτικός Προϋπολογισμός 345 € 12 € 324 € 
ΠΔΕ 27 € 35 € 

12 Υπουργείο Δικαιοσύνης
Ταμειακό Σύνολο 537 € 1 € 533 € - € 
Τακτικός Προϋπολογισμός 529 € 1 € 510 € 
ΠΔΕ 8 € 23 € 

13 Υπουργείο Εσωτερικών4

Ταμειακό Σύνολο 3.200 € 111 € 2.987 € - € 
Τακτικός Προϋπολογισμός 3.046 € 111 € 2.815 € 
ΠΔΕ 154 € 172 € 

14 Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
Ταμειακό Σύνολο 110 € - € 128 € - € 
Τακτικός Προϋπολογισμός 53 € - € 97 € 
ΠΔΕ 57 € 31 € 

(2) Στις πιστώσεις για παρεμβάσεις Covid-19 του Υπουργείου Υγείας για το 2020 δεν περιλαμβάνεται η επιχορήγηση ύψους 263 εκατ. ευρώ προς τον ΕΟΠΥΥ λόγω των μειωμένων εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές κατά
την περίοδο της πανδημίας.
(3) Οι συνολικές πιστώσεις που αφορούν σε παρεμβάσεις για Covid-19 που υλοποιούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού το 2020 ανέρχονται σε 42 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 30 εκατ. περιλαμβάνονται
στις οροφές του ειδικού φορέα «Γενικές Κρατικές Δαπάνες».
(4) Οι συνολικές πιστώσεις που αφορούν σε παρεμβάσεις για Covid-19 που υλοποιούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών το 2020 ανέρχονται σε 171 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 60 εκατ. περιλαμβάνονται στις οροφές
του ειδικού φορέα «Γενικές Κρατικές Δαπάνες».



Ανώτατα όρια δαπανών Φορέων Κεντρικής Διοίκησης Κρατικού Προϋπολογισμού σε ταμειακή και 
δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με τη μεθοδολογία ESA για τα έτη 2020 και 2021 (σε εκατ. ευρώ) (3/3)
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α/α Φορέας Κεντρικής Διοίκησης Ταμειακό Σύνολο
2020 2021

Εκτιμήσεις εκ των οποίων 
παρεμβάσεις Covid-19 Προβλέψεις εκ των οποίων 

παρεμβάσεις Covid-19

15 Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Ταμειακό Σύνολο 173 € 11 € 236 € - € 
Τακτικός Προϋπολογισμός 93 € 11 € 146 € 
ΠΔΕ 80 € 90 € 

16 Υπουργείο Μεταφορών  και Υποδομών5

Ταμειακό Σύνολο 1.347 € 6 € 1.585 € 50 € 
Τακτικός Προϋπολογισμός 727 € 6 € 718 € 50 € 
ΠΔΕ 620 € 867 € 

17 Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής

Ταμειακό Σύνολο 455 € 39 € 409 € - € 
Τακτικός Προϋπολογισμός 290 € 6 € 269 € 
ΠΔΕ 165 € 33 € 140 € 

18 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων6

Ταμειακό Σύνολο 1.074 € 78 € 1.199 € - € 
Τακτικός Προϋπολογισμός 373 € 78 € 297 € 
ΠΔΕ 701 € 902 € 

19 Υπουργείο Τουρισμού
Ταμειακό Σύνολο 89 € 49 € 57 € - € 
Τακτικός Προϋπολογισμός 43 € 6 € 36 € 
ΠΔΕ 46 € 43 € 21 € 

Ταμειακό Σύνολο μη χρηματοοικονομικών δαπανών Κρατικού Προϋπολογισμού 70.455 € 13.279 € 67.467 € 6.513 € 

Σύνολο Τακτικού Προϋπολογισμού 60.035 € 8.981 € 58.086 € 5.633 € 

Σύνολο ΠΔΕ 10.420 € 4.298 € 6.746 € 880 € 

(5) Οι συνολικές πιστώσεις που αφορούν σε παρεμβάσεις για Covid-19 που υλοποιούνται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το 2020 ανέρχονται σε 108 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 102 εκατ.
περιλαμβάνονται στις οροφές του ειδικού φορέα «Γενικές Κρατικές Δαπάνες».
(6) Οι συνολικές πιστώσεις που αφορούν σε παρεμβάσεις για Covid-19 που υλοποιούνται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το 2020 ανέρχονται σε 150 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 72 εκατ.
περιλαμβάνονται στις οροφές του ειδικού φορέα «Γενικές Κρατικές Δαπάνες».



Προεδρία της Κυβέρνησης
Γενική Γραμματεία Συντονισμού


