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2.2.2 Αμηνιόγεζε νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Τπεξεζηώλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Δπηηθήο Μαθεδνλίαο. Δπλαηόηεηεο θαη αδπλακίεο. 

Η αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

Πεξηθέξεηαο σο νξγαληζκνχ βαζίζηεθε θπξίσο ζηηο απφςεηο ησλ ζηειερψλ, φπσο απηέο 

δηαηππψζεθαλ κέζσ ζπκπιήξσζεο εηδηθήο ειεθηξνληθήο θφξκαο εξσηεκαηνινγίνπ πνπ 

απεζηάιε ζε φια ηα ζηειέρε ηνπ θνξέα, κε ζθνπφ ηε ζπιινγή θπξίσο πνηνηηθψλ 

δεδνκέλσλ, γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηφζν ζηελ νξγαλσηηθή θαη ιεηηνπξγηθή ηνπ 

αλάπηπμε, φζν θαη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. 

Η παξαθάησ ζπλδπαζηηθή αλάιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη πεξηνξηζκψλ πνπ 

εληνπίζηεθαλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ δπλαηνηήησλ θαη επθαηξηψλ αθνινπζεί ηε δνκή ηνπ 

Σκήκαηνο Α ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε ησλ θξίζηκσλ παξαγόλησλ 

εζσηεξηθήο αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο, κέζσ αμηνιφγεζεο ηνπ «εζσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο» ησλ Τπεξεζηψλ ζηηο εμήο ζεκαηηθέο ελφηεηεο: 

ΣΕΛΕΦΨΗ 

1. Καταλληλότητα – Επϊρκεια 

2. Αξιοπούηςη Ανθρώπινου Δυναμικού 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

3. Πολιτικό επιμόρφωςησ 

4. Εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ 
ΤΠΟΔΟΜΕ & ΕΞΟΠΛΙΜΟ 

5. Κτιριακϋσ εγκαταςτϊςεισ 

6. Ανϊγκεσ ςε Η/Μ εξοπλιςμό 

7. υντόρηςη υποδομών και εξοπλιςμού 
ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΨΝ 

8. Λειτουργύα υφιςτϊμενων ςυςτημϊτων πληροφορικόσ 

9. Ανϊγκεσ ςε εξοπλιςμό πληροφορικόσ και εξοπλιςμό γραφεύου 

10. Φρόςη & Αξιοπούηςη των ΣΠΕ 
ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ 

11. Οργανωτικό δομό Τπηρεςιών 
ΤΣΗΜΑΣΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ 

12. Τποςτόριξη τησ λειτουργύασ των Τπηρεςιών 

13. Εςωτερικό ςυνεργαςύα (με ϊλλεσ Τπηρεςύεσ τησ Περιφϋρειασ) 

14. Εξωτερικϋσ ςυνεργαςύεσ (με τισ υπηρεςύεσ εκτόσ Περιφϋρειασ) 

15. Προγραμματιςμόσ, παρακολούθηςη και αξιολόγηςη του ϋργου των Τπηρεςιών 
ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΑΡΕΦΟΜΕΝΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ 

16. Αποτελεςματικότητα παρεχόμενων υπηρεςιών 

17. Μϋτρα βελτύωςησ τησ αποτελεςματικότητασ και αποδοτικότητασ 
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ΣΕΛΕΦΨΗ 

1. Καταλληλότητα – Επϊρκεια 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αλαδείρηεθε είλαη ε κε ζαθήο 

δηαηύπσζε ησλ αξκνδηνηήησλ, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζην Π.Γ. 146/2010 αιιά θαη 

ζην Ν. 3852/2010. Σα πξνβιήκαηα ζηειέρσζεο ζπλδένληαη θπξίσο κε ηελ κε επαξθή 

ζπζρέηηζε ησλ αξκνδηνηήησλ κε ηηο ζέζεηο εξγαζίαο, ηελ αλαληηζηνηρία ησλ απαηηνύκελσλ 

εηδηθνηήησλ κε ην πθηζηάκελν πξνζσπηθό (έιιεηςε ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθνηήησλ 

πξνζσπηθνχ) θαη ην ζπλερψο δηνγθνχκελν πξφβιεκα ηεο ππνζηειέρσζεο ησλ Τπεξεζηψλ. 

Η θαηάιιειε εθκεηάιιεπζε ησλ επθαηξηψλ θηλεηηθφηεηαο πξνζσπηθνχ ζα κπνξνχζε λα 

επηιχζεη, σο έλα βαζκφ, ηα αλσηέξσ δεηήκαηα. 

Γελ έρεη πξνεγεζεί αλάιπζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη 

αζάθεηα σο πξνο ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο γηα θάζε ζέζε. Η 

αλάιπζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πεξηνξίδεηαη ζε κία γεληθεπκέλε θαηαγξαθή ησλ 

αξκνδηνηήησλ ζε επίπεδν νξγαλσηηθήο κνλάδαο.  

Γελ έρνπλ ζπληαρζεί πεξηγξαθέο ζέζεσλ εξγαζίαο (ην πεξηερφκελν θάζε ζέζεο - 

δξαζηεξηφηεηεο θαη θαζήθνληα), νχηε πξνδηαγξαθέο ησλ ζέζεσλ (ην είδνο ηνπ 

εξγαδνκέλνπ πνπ απαηηεί θάζε εξγαζία).  

2. Αξιοπούηςη Ανθρώπινου Δυναμικού 

Σα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ζρεηίδνληαη κε ηελ κε νξζνινγηθή θαη ηζόξξνπε 

θαηαλνκή ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ κε βάζε ηα πξνζφληα, ηηο γλψζεηο θαη ηηο 

δεμηφηεηεο, εηδηθφηεξα ζε ζέζεηο επζύλεο, ηελ κε επαξθή αμηνπνίεζε ησλ πξνζόλησλ ηνπ, 

δεδνκέλεο ηεο χπαξμεο ηθαλνχ αξηζκνχ εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ, θαη ηε ζπληήξεζε 

ή/θαη αύμεζε ησλ γξαθεηνθξαηηθώλ δηαδηθαζηώλ εηο βάξνο ηεο αμηνπνίεζεο ησλ γλψζεσλ 

θαη δεμηνηήησλ ηνπ. 

Γελ ππάξρεη νξγαλσηηθή κνλάδα Δηνίθεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ κε αξκνδηφηεηα 

εθαξκνγήο φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ αλάπηπμεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ζηειερψλ ηνπ θνξέα 

(πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ - πξφβιεςε θαη ζρεδηαζκφο ζέζεσλ εξγαζίαο, 

εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε εξγαδνκέλσλ, δηαρείξηζε θαη αμηνιφγεζε απφδνζεο, ζχλδεζε 

κε ακνηβέο). Η αμηνπνίεζε ησλ πξνζφλησλ ησλ ζηειερψλ πεξηνξίδεηαη απφ ηηο «ζηελέο» 

γξαθεηνθξαηηθέο αξκνδηφηεηεο ζην πιαίζην ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο αιιά θαη ηελ έιιεηςε 

θηλήηξσλ θαη ελαπφθεηηαη νπζηαζηηθά ζηελ αηνκηθή ηνπο πξσηνβνπιία.   

Η ζπγθξόηεζε νκάδσλ εξγαζίαο (δηαηκεκαηηθψλ, δηεπηζηεκνληθψλ θ.ιπ.) γηα ηελ 

πινπνίεζε επηκέξνπο δξάζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο, σο επέιηθηνη νξηδφληηνη κεραληζκνί 

ζπληνληζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο πνπ εθηείλνληαη πέξα απφ ηα ηππηθά ηεξαξρηθά φξηα, πέξαλ 

ηνπ φηη ζα ηθαλνπνηνχζε ηελ αλάγθε πνιπδηάζηαηεο αληηκεηψπηζεο ησλ ζεκάησλ, ζα 
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ιεηηνπξγνχζε θαη σο θίλεηξν θαη κέζν αλάπηπμεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ «θεθαιαίνπ ηεο 

γλώζεο» πνπ ππάξρεη ήδε, ζε κεγάιν βαζκφ, ζηελ Πεξηθέξεηα. 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

3. Πολιτικό επιμόρφωςησ 

Γελ αμηνπνηείηαη επαξθψο ε δπλακηθή ηνπ ΙΝΔΠ/ΔΚΓΓΑ. Σα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα 

πνπ δηνξγαλψλεη ν εληαίνο απηφο θνξέαο εθπαίδεπζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ είλαη αλεπαξθή, απφ άπνςε δηάξθεηαο, ζεκαηνινγίαο, ζπρλφηεηαο 

δηεμαγσγήο, θαη εζηηάδνπλ θπξίσο ζηα αλψηεξα ζηειέρε. Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα είλαη 

φηη ζρεδηάδνληαη γηα ην ζχλνιν ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ, κε απνηέιεζκα, εθ πξννηκίνπ, 

λα είλαη γεληθνχ πεξηερνκέλνπ θαη φρη εζηηαζκέλα ζηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ θνξέα.  

Σν πξφβιεκα επηηείλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη έλα νξγαλσκέλν ζύζηεκα 

πξνγξακκαηηζκνύ θαηάξηηζεο θαη επηκόξθσζεο ησλ ζηειερώλ, κέζσ αλίρλεπζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ηνπο αλαγθώλ θαη εληνπηζκνχ ησλ θελψλ ζηηο δεμηφηεηεο-ηθαλφηεηεο. Η 

φπνηα πξνζπάζεηα επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ελαπφθεηηαη ζηελ αηνκηθή πξνζπάζεηα 

θαη πξσηνβνπιία.   

Η παξαηεξνχκελε αλαληηζηνηρία απαηηνύκελσλ – πθηζηάκελσλ δεμηνηήησλ 

ππαγνξεχεη ηελ αλάγθε δηαξθνύο εμεηδηθεπκέλεο επηκόξθσζεο, κέζσ ζρεδηαζκνχ θαη 

δηεμαγσγήο εμεηδηθεπκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

αξκνδηφηεηεο θαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ, αιιά θαη ζηνπο αηνκηθνχο ζηφρνπο 

πξνζσπηθήο αλάπηπμεο ησλ ππαιιήισλ. Πξσηίζησο δε ππάξρεη ε αλάγθε εθπαίδεπζεο ζε 

κία θνηλή θηινζνθία εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε ηεο ΠΓΜ. 

4. Εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ 

Πέξα απφ ηελ αλάγθε εμεηδίθεπζεο ησλ ζεκάησλ εθπαίδεπζεο, ππάξρεη αλάγθε 

εληαίαο αληηκεηψπηζεο ησλ ζεκάησλ ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο (αλάγθε εληαίσλ δξάζεσλ 

εθπαίδεπζεο αλά ηνκέα αξκνδηνηήησλ). 

Πξνέθπςε κία εθηεηακέλε ζεηξά επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ, νη νπνίεο ζηξέθνληαη γχξσ 

απφ (3) βαζηθνχο άμνλεο: 

 Θέκαηα αξκνδηνηήησλ ησλ επηκέξνπο Γ/λζεσλ (θπξίσο επί ηνπ λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ) 

 Θέκαηα γεληθφηεξεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (κε έκθαζε ζηελ 

Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε θαη ηε ρξήζε ΣΠΔ) 

 Θέκαηα πξνγξακκαηηζκνχ θαη πινπνίεζεο επξσπατθψλ θαη εζληθψλ πξνγξακκάησλ. 

Η ζπλερηδφκελε θαηάξηηζε ζα πξέπεη ηδεαηά λα αλαρζεί ζε ππνρξεσηηθή παξάκεηξν 

ηεο εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ. 
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Γεδνκέλνπ φηη δεηνχκελν δελ είλαη ε ζηείξα εμεηδίθεπζε, αιιά ε ελίζρπζε ησλ 

πνιιαπιψλ δεμηνηήησλ, ηεο επειημίαο θαη ηεο δπλακηθήο ησλ ζηειερψλ, ρξεηάδεηαη 

επηκφξθσζε ηνπ ζπλφινπ ζε ζέκαηα ζηξαηεγηθήο θαη επηρεηξεζηαθήο νξγάλσζεο, 

αλάδεημεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ ξφινπ ησλ ΟΣΑ, θαζψο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θαη ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ θαη ςεθηαθψλ εξγαιείσλ, ππφ ηελ παξαδνρή φηη φινη 

κπνξνχλ, ν θαζέλαο απφ ηε δηθή ηνπ ζέζε, λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο 

Πεξηθέξεηαο (αλζξσπνθεληξηθή δηνίθεζε-ζπκκεηνρηθφ κνληέιν).  

Δπίζεο, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε παξαγσγηθφηεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ 

παξαγφκελσλ ππεξεζηψλ, ζα πξέπεη νη ππάιιεινη λα εμνηθεησζνχλ κε ζέκαηα ζρεηηθά κε 

ηελ Πνηφηεηα θαη ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο, θαζψο θαη κε ζέκαηα 

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηνπο ΟΣΑ, φπσο αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζρεδηαζκνχ 

θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο, δηαζχλδεζε ησλ εθαξκνγψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο κε ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

ΤΠΟΔΟΜΕ & ΕΞΟΠΛΙΜΟ 

5. Κτιριακϋσ εγκαταςτϊςεισ 

Οη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θξίλνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ επαξθείο, θαηάιιειεο 

θαη ιεηηνπξγηθέο. Τπάξρεη, σζηφζν, κεγάινο βαζκφο δηαθνξνπνίεζεο αλάινγα κε ην 

θηίξην αλαθνξάο, ελψ αλαθέξνληαη πξνβιήκαηα ειιηπνχο ζέξκαλζεο – ςχμεο.  

Ωο πξνο ηελ επάξθεηα ησλ ρψξσλ, ππάξρεη νξαηφ πξφβιεκα κε ηελ έιιεηςε 

απνζεθεπηηθώλ ρώξσλ - ρώξσλ αξρεηνζέηεζεο, ην νπνίν δελ αληηκεησπίδεηαη νπζηαζηηθά 

παξά κφλν κε ηελ ςεθηνπνίεζε ηνπ αξρείνπ (αληηθαηάζηαζε ησλ νγθσδέζηαησλ θπζηθψλ 

αξρείσλ κε ειεθηξνληθά). Δπίζεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα βέιηηζηεο αμηνπνίεζεο ηνπ 

ζπλφινπ ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΠΓΜ. 

6. Ανϊγκεσ ςε Η/Μ εξοπλιςμό 

Σν θπξίαξρν πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζηηο ειιείςεηο ζε ππεξεζηαθά απηνθίλεηα θαη 

νδεγνύο θαη ζην δήηεκα δηάζεζεο απηνθηλήησλ γηα ηε κεηαθνξά ππαιιήισλ πνπ αζθνύλ 

ειεγθηηθό έξγν, πνιιέο θνξέο ζε δχζβαηα κέξε (επηβιέςεηο, κειέηεο, απηνςίεο). 

Δπηζεκάλζεθαλ ζεκεηαθέο ειιείςεηο ζε πιηθνηερληθό εμνπιηζκό (φπσο ερφκεηξα, 

θξνπζίκεηξα, ηαρχκεηξα, GPS, ζηαζκήκεηξα). 

7. υντόρηςη υποδομών και εξοπλιςμού 

Καηαγξάθεθε πιεζψξα  πξνβιεκάησλ αλαθνξηθά κε ηε ζπληήξεζε ησλ θηηξίσλ θαη 

ηνπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ (πξνβιήκαηα ζηε ζπληήξεζε ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ, ησλ 

απηνθηλήησλ, αλάγθε απνκάθξπλζεο ηνπ άρξεζηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζηνηβάδεηαη αθφκε 

θαη ζε δηαδξφκνπο, παιαηφηεηα θαη απαμίσζε ηνπ εμνπιηζκνχ, θ.ιπ.), ηα νπνία 
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επηδεηλψλνληαη απφ ηελ έιιεηςε ελφο ηξφπνπ δηαρξνληθήο αληηκεηψπηζήο ηνπο. Η 

αλάζεζε ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηψλ ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ζπρλά αληηκεησπίδεη 

δχζθακπηεο δηαδηθαζίεο θαη, θπξίσο, ηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή δπζρέξεηα. 

ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΨΝ 

8. Λειτουργύα υφιςτϊμενων ςυςτημϊτων πληροφορικόσ 

Σν βαζηθφ πξφβιεκα πνπ δξα αλαζηαιηηθά ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ 

είλαη ε ππνιεηηνπξγία ησλ Η/Τ, ιφγσ παιαηφηεηαο θαη απαμίσζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπο. εκεηψζεθαλ, επηπιένλ, πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλεπάξθεηα ησλ 

δηθηύσλ θαη ηελ αζύκθνξε ιεηηνπξγία ζπζθεπώλ ιφγσ πςειήο αμίαο ησλ αλαισζίκσλ. 

Ο εθζπγρξνληζκόο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο είλαη απαξαίηεηνο, ελφςεη ηδίσο 

ηεο πξνψζεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ αλνηρηήο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ νπνία έρεη 

επελδχζεη ε Πεξηθέξεηα. 

9. Ανϊγκεσ ςε εξοπλιςμό πληροφορικόσ και εξοπλιςμό γραφεύου 

Πξνέθπςαλ ε αλάγθε εηζαγσγήο θαη ρξήζεο λέσλ ινγηζκηθώλ πξνγξακκάησλ θαη 

παθέησλ (GIS, πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο θσηνγξαθηψλ, ζρεδηαζηηθά πξνγξάκκαηα, 

πξνγξάκκαηα κεραληθψλ) θαη ζεκεηαθέο ειιείςεηο ζε εμνπιηζκό ΣΠΕ (εθηππσηέο θαη 

scanner πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, plotter, θσηνηππηθά, θαμ, νζφλεο, UPS, ζπζθεπέο 

backup, ειεθηξνληθή δπγαξηά κεγάισλ νρεκάησλ, ηειεθσληθέο ζπζθεπέο θαη άξζε 

θξαγήο ππεξαζηηθψλ θιήζεσλ γηα επηθνηλσλία κε ηα Τπνπξγεία). 

10. Φρόςη & Αξιοπούηςη των ΣΠΕ 

Παξά ην γεγνλφο ηεο εηζαγσγήο ησλ ΣΠΔ ζην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ ππεξεζηψλ, 

παξαηεξείηαη αδπλακία πιήξνπο αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνπλ από ην 

ζύλνιν ηνπ πξνζσπηθνύ. Πξνβιήκαηα ζπλερίδνπλ λα ζπληζηνχλ ε κε επαξθήο 

ελζσκάησζε ησλ ζύγρξνλσλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ζηελ 

εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο ΠΓΜ θαη ε ύπαξμε γξαθεηνθξαηηθώλ δηαδηθαζηώλ πνπ 

επηδέρνληαη αλαζρεδηαζκνύ θαη απινπνίεζεο, πξνο βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ. Κξίζηκν δήηεκα απνηειεί ε εθαξκνγή 

ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην Ν. 3979/2011 πεξί ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. 

Όιεο νη ιεηηνπξγίεο ζα κπνξνχζαλ λα ππνζηεξηρζνχλ, ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν 

βαζκφ, απφ ζπζηήκαηα ΣΠΔ δηαζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί, 

απφ δηνηθεηηθήο άπνςεο, ν βέιηηζηνο βαζκφο ζπληνληζκνύ, επειημίαο θαη απξόζθνπηεο 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ (φπσο ειεθηξνληθή ππνβνιή αηηεκάησλ θαη δηεθπεξαίσζε ησλ 

ππνζέζεσλ ηνπ πνιίηε, ειεθηξνληθή παξαθνινχζεζε εμνπιηζκνχ, ςεθηαθή 

αξρεηνζέηεζε, ςεθηνπνίεζε ραξηψλ, κειεηψλ, παξαθνινχζεζε πνξείαο έξγσλ θαη 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο). Ήδε ιεηηνπξγίεο ππνζηεξίδνληαη απφ πιεξνθνξηαθά 
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ζπζηήκαηα ζε επίπεδν Τπνπξγείνπ (π.ρ. δηαρείξηζε αηηεκάησλ ζηνλ Αλαπηπμηαθφ Ν. 

3908/11) αιιά θαη ζε επίπεδν Γ/λζεο (αλάπηπμε εθαξκνγψλ εζσηεξηθά γηα ηηο επηκέξνπο 

αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ). 

Πξνθεηκέλνπ ηα ζηειέρε ηνπ θνξέα λα είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηήζνπλ πεξαηηέξσ ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ ΣΠΔ θαη λα εθκεηαιιεπηνχλ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα απφ ηελ  

πινπνίεζε ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο γηα ηελ Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, 

απαηηείηαη ε ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο νξγαλσκέλεο θαη ζηνρεπκέλεο επηκόξθσζήο ηνπο. 

Πξνέθπςε κία εθηεηακέλε ζεηξά επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε 

θαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ, φπσο αλάξηεζε δηαδηθαζηψλ ζην wiki, ρξήζε εηδηθψλ 

ινγηζκηθψλ (ARCGIS, AUTOCAD), δεκηνπξγία βάζεσλ δεδνκέλσλ, ιήςε απνθάζεσλ κε 

ηε ρξήζε δεδνκέλσλ, ιεηηνπξγία ΟΠΝΑ, εθαξκνγή ειεθηξνληθψλ δεκνπξαζηψλ  θαη 

ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ επηρνξεγήζεσλ δεκνζίνπ. Δληνχηνηο, ε πξνθχπηνπζα αλάγθε 

θαη δηάζεζε ησλ ζηειερψλ γηα επηκφξθσζε ζε ζέκαηα ΣΠΔ πξνζθξνχεη ζηελ κέρξη 

ζηηγκήο αλεπαξθή κέξηκλα γηα ζπλερή θαιιηέξγεηα ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ.  

ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ 

11. Οργανωτικό δομό Τπηρεςιών 

Σα ζεκαληηθφηεξα νξγαλσηηθά πξνβιήκαηα αθνξνχλ επηθαιύςεηο αξκνδηνηήησλ 

κεηαμχ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο έδξαο, ησλ ΠΔ αιιά θαη άιισλ θνξέσλ, αζάθεηα ησλ 

αξκνδηνηήησλ ησλ ππεξεζηψλ, ηελ έιιεηςε αληηθεηκέλνπ ζε θάπνηεο από ηηο ζπζηαζείζεο 

ππεξεζίεο, ηελ αλάγθε κείσζεο ηνπ αξηζκνύ θαη ελίζρπζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ 

Σκεκάησλ. Σαπηφρξνλα, ε κε αλάδεημε ηνπ επηηειηθνύ ξόινπ ησλ Δ/λζεσλ ηεο έδξαο 

θαζώο θαη ησλ Γεληθώλ Δ/λζεσλ ζπληεξεί ηε γξαθεηνθξαηία θαη επηβαξχλεη ην ρξφλν 

δηεθπεξαίσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ. 

εκεηψλεηαη φηη μεθίλεζε ζε πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζηάδην, ππφ ηνλ Δθηειεζηηθφ 

Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο, ε δηαδηθαζία εθπφλεζεο λένπ Οξγαληζκνύ Εζσηεξηθήο 

Οξγάλσζεο θαη Κεηηνπξγίαο. Αλακέλεηαη αλαδηαλνκή ππεξεζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ 

κεηαμχ Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο α΄ θαη β΄ βαζκνχ, κε αλάινγε κεηαθνξά 

θαη ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ. Ο λένο Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο είλαη ηδηαίηεξα 

ζχλζεηε δηνηθεηηθή θαη πνιηηηθή δηαδηθαζία, δεδνκέλνπ φηη πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη 

αθελφο ην λέν ζρεδηαζκφ ηεο δνκήο ηνπ θξάηνπο – απηνδηνίθεζεο θαη αθεηέξνπ ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο «Επηζηεκνληθήο θαη νξγαλσηηθήο ππνζηήξημεο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Δπηηθήο Λαθεδνλίαο ζηελ Αλνηρηή Ηιεθηξνληθή Δηαθπβέξλεζε», φπσο απηά αλακέλνληαη 

λα πξνθχςνπλ εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο51. 

ην πιαίζην ηξνπνπνίεζεο ηνπ Οξγαληζκνύ, θξίλεηαη απαξαίηεην λα επηιπζνχλ 

                                                      
51 Γεδνκέλσλ ησλ δχν παξαπάλσ δηαδηθαζηψλ, δε ζα γίλεη πεξαηηέξσ αλάιπζε ζην ηξέρνλ ζηξαηεγηθφ ζρέδην. 
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δεηήκαηα φπσο ν ζρεδηαζκόο ησλ αλαγθαίσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ε ζαθήο πεξηγξαθή ησλ 

αξκνδηνηήησλ/θαζεθόλησλ θαη πξνζόλησλ γηα θάζε ζέζε εξγαζίαο, θαη ηδίσο γηα ηηο 

ζέζεηο επζχλεο, σο νδεγφο γηα ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε θαη νξζνινγηθή θαηαλνκή ηνπ 

αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ. Ο αλαζρεδηαζκφο ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο θαη ε αλαδηάξζξσζε 

ησλ κνλάδσλ ζα πξέπεη λα γίλεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε νξγαλσηηθήο επειημίαο θαη κε 

γλώκνλα ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο θαη ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, 

δηαζθαιίδνληαο:  

 ηελ ζαθή νξηνζέηεζε θαη ηελ απνθπγή ηεο επηθάιπςεο ησλ αξκνδηνηήησλ 

ησλ ππεξεζηψλ κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δπζιεηηνπξγηψλ, ηεο ζχγρπζεο θαη ηεο 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο. 

 ηελ απνθπγή ηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ ησλ ιεηηνπξγηώλ θαη ηεο δηάρπζεο ηεο 

επζύλεο, ηεο πνιπδηάζπαζεο ησλ ππεξεζηψλ ζε πνιιέο κηθξνχ κεγέζνπο  ελφηεηεο 

θαη ηεο δηαζπνξάο νκνεηδψλ αληηθεηκέλσλ ζε δηαθνξεηηθέο κνλάδεο. 

 ηε δπλαηφηεηα ζπληνληζκνύ θαη παξαθνινχζεζεο ησλ απνθεληξσκέλσλ 

αξκνδηνηήησλ θαη ππεξεζηψλ.  

ΤΣΗΜΑΣΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ 

12. Τποςτόριξη τησ λειτουργύασ των Τπηρεςιών  

Αλαδείρηεθε ζεηξά ιεηηνπξγηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ, φπσο ε αλάγθε κίαο πεξηζζόηεξν 

επέιηθηεο εληαίαο δηαδηθαζίαο πξνκεζεηώλ, πιεξέζηεξεο κεραλνξγάλσζεο, ππνζηήξημεο 

ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ ησλ ππεξεζηψλ κέζσ ηεο δηάζεζεο απηνθηλήησλ θαη νδεγώλ αιιά 

θαη ππνζηήξημεο ησλ ππεξεζηψλ ζε ζέκαηα πξνγξακκαηηζκνύ θαη ρξεκαηνδνηήζεσλ. 

Σν πξσηαξρηθφ, σζηφζν, πξφβιεκα πνπ αλαδείρηεθε είλαη ε έιιεηςε λνκηθήο 

ππνζηήξημεο, ζε κφληκε βάζε. Η λνκηθή ππνζηήξημε ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ε απαξαίηεηε 

λνκηθή θαζνδήγεζε ησλ νξγάλσλ θαη ππεξεζηψλ απηήο κε γλσκνδνηήζεηο θαη ζπκβνπιέο 

πξέπεη λα παξέρεηαη απφ κία θαιά νξγαλσκέλε θαη επαξθψο ζηειερσκέλε νξγαληθή 

κνλάδα, φπσο ε  Ννκηθή Τπεξεζία πνπ ήδε πξνβιέπεηαη ζηνλ Οξγαληζκφ ηεο ΠΓΜ 

(άξζξν 29 ΠΓ 146/2010). Απαξαίηεηε θξίλεηαη ε πξνβιεπφκελε ιεηηνπξγία Γξαθείνπ ηεο 

Ννκηθήο Τπεξεζίαο ζε θάζε ΠΔ. 

13. Εςωτερικό ςυνεργαςύα (με ϊλλεσ Τπηρεςύεσ τησ Περιφϋρειασ) 

Σα νξγαλσηηθά πξνβιήκαηα εληείλνληαη απφ ηελ αδπλακία ζπλεξγαζίαο θαη 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ θαη απόςεσλ κεηαμύ ησλ ππεξεζηώλ, θαζψο θαη απφ ηελ 

δηαθνξεηηθή «θνπιηνύξα» πνπ ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ζηνλ ηξόπν νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Ελνηήησλ (πξψελ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ). Σν 

πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο εζσηεξηθήο ζπλεξγαζίαο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αλεπαξθή 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΕ, ελψ δπζρεξαίλεηαη απφ ηε κε ζαθή θαηαγξαθή θαη ζπρλή 
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αιιεινεπηθάιπςε θαη ζύγρπζε ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ζπλαξκφδησλ ππεξεζηψλ, πνπ 

ζπρλά νδεγνχλ ζε δηάρπζε ηεο επζύλεο.  

Η ζπλεξγαζία θαη ε απξφζθνπηε δηάρπζε πιεξνθνξηψλ κεηαμχ φισλ ησλ νξγαληθψλ 

κνλάδσλ ηεο Πεξηθέξεηαο είλαη πξνυπφζεζε γηα ην ζπληνληζκό ησλ δξάζεσλ, ηελ 

ελεκέξσζε ιφγσ ζπλερνχο αλαπξνζαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο, ηε βειηίσζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

παξαγφκελνπ έξγνπ θαη, ηειηθψο, ηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο ζηφρσλ. Η 

απαξαίηεηε ζπλεξγαζία ζα πξέπεη λα απνηππψλεηαη ζηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο 

Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο, φπσο θαη ε αλάγθε ζπγθξόηεζεο δηαηκεκαηηθώλ νκάδσλ 

εξγαζίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πινπνίεζε εηδηθψλ έξγσλ-δξάζεσλ, ζε κφληκε 

βάζε, πξνο πνιπδηάζηαηε αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ. 

Κξίζηκε παξάκεηξνο ησλ αλσηέξσ είλαη ε χπαξμε ράζκαηνο θαη ε έιιεηςε δηαχινπ 

επνηθνδνκεηηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ δηνίθεζεο θαη εξγαδνκέλσλ. Απαηηείηαη ε 

πηνζέηεζε ελφο εζσηεξηθνύ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, ην νπνίν 

ζήκεξα εμαληιείηαη ζηηο θείκελεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαη ξπζκίζεηο. Δίλαη αλαγθαία ε 

ζηξνθή απφ ηελ ζηαηηθή «δηαρεηξηζηηθή» αληίιεςε ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ κνληέινπ 

«Γηνίθεζεο Πξνζσπηθνχ» ζηελ επηρεηξεκαηηθή αληίιεςε θαη θηινζνθία ηεο «Δηνίθεζεο 

Αλζξσπίλσλ Πόξσλ» πνπ βαζίδεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ηνπ 

αλζξψπηλνπ παξάγνληα, ζηελ θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ, ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ θαη ζηελ παξνρή επθαηξηψλ γηα αλάπηπμε, ζπκκεηνρή 

θαη ακθίδξνκε επηθνηλσλία. 

14. Εξωτερικϋσ ςυνεργαςύεσ (με τισ υπηρεςύεσ εκτόσ Περιφϋρειασ) 

Σα πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο δελ εληνπίδνληαη κφλν ζην εζσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ, αιιά επεθηείλνληαη ζε φια ηα επίπεδα ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαζηψλ. 

Καηαγξάθνληαη δπζθνιίεο επηθνηλσλίαο κε ηα ζπλαξκόδηα Τπνπξγεία, πξνβιήκαηα ιφγσ 

επηθάιπςεο αξκνδηνηήησλ κε ηνπο Δήκνπο, θαζψο θαη ε αλάγθε πξνηππνπνίεζεο θαη 

«ειεθηξνληθνπνίεζεο» δηαδηθαζηώλ, πξνο βειηίσζε ηεο ζρέζεο κε ηνλ πνιίηε. 

Θα έπξεπε λα ιεηηνπξγεί έλα δίθηπν ζπλεξγαζίαο – αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κε ηηο 

Κεληξηθέο Τπεξεζίεο, αιιά θαη δηαπεξηθεξεηαθήο - δηαβαζκηθήο ζπλεξγαζίαο, κε άιιεο 

Πεξηθέξεηεο θαη Γήκνπο, πξνο επίηεπμε ζπλεξγεηψλ θαη θνηλή αληηκεηψπηζε 

πξνβιεκαηηθψλ δεηεκάησλ. Δηδηθφηεξα, ε δηθηχσζε κε ηνλ πξψην βαζκφ απηνδηνίθεζεο 

επί ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ, φπσο ν αλαπηπμηαθφο πξνγξακκαηηζκφο, αιιά θαη ζην 

πιαίζην άιισλ αξκνδηνηήησλ πνπ ζπκβαδίδνπλ θαη πνιιέο θνξέο επηθαιχπηνληαη απφ 

απηέο ηεο Πεξηθέξεηαο, ζα ζπλέβαιε ζηελ επίηεπμε ηνπ κέγηζηνπ δπλαηνχ ζπληνληζκνχ 

θαη πνιιαπιαζηαζηηθψλ αλαπηπμηαθψλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ πεξηνρή. 

 



 ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  2015-2019 
ΜΕΡΟ Α: ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ 

Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ ΠΓΜ  147                                                                                                                                

 

15. Προγραμματιςμόσ, παρακολούθηςη και αξιολόγηςη του ϋργου των Τπηρεςιών 

Δελ πθίζηαηαη ζεζκνζεηεκέλν ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο, αμηνιόγεζεο, 

αλαηξνθνδόηεζεο θαη βειηίσζεο ηεο απόδνζεο. Η φπνηα πξνζπάζεηα θαηά ηα 

πξνεγνχκελα έηε δελ έηπρε νπζηαζηηθήο εθαξκνγήο, κε απνηέιεζκα λα κελ έρνπλ 

θαζνξηζηεί πνζνηηθνπνηεκέλνη ζηφρνη απφδνζεο, σο βάζε ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο.  

Σν χζηεκα Γηνηθεηηθψλ Αλαθνξψλ πεξηνξίδεηαη ζηελ ππνρξέσζε ζχληαμεο θαη 

ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη αλαθνξψλ πξνφδνπ έξγσλ θαη ε δηνηθεηηθή 

ιεηηνπξγία ζπλερίδεη λα ζηεξίδεηαη ζηελ εκπεηξηθή δηεθπεξαίσζε ησλ επηκέξνπο 

αληηθεηκέλσλ ή ζηελ ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο έξγσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, 

δελ κπνξεί λα ππάξμεη αληηθεηκεληθή αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο θαη ζύλδεζή ηεο κε ην 

ζύζηεκα ακνηβώλ θαη παξνρώλ. 

Η επί δεθαεηίαο ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα εηζαγσγήο θαη αλάπηπμεο πζηήκαηνο 

ηξαηεγηθήο Δηνίθεζεο θαη Δηνίθεζεο κέζσ ηόρσλ ζην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο (έθδνζε ζεηξάο εγθπθιίσλ πεξί ζηνρνζεζίαο θαη κέηξεζεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο - απνδνηηθφηεηαο, ζπλερήο επηκφξθσζε ππαιιήισλ κέζσ ζρεηηθψλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΚΓΓΑ), αλ θαη κε κηθξή ή απνζπαζκαηηθή ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο αληαπφθξηζε, έρεη νδεγήζεη ζηελ σξίκαλζε ηεο ζπλαληίιεςεο 

ησλ ζηειερψλ σο πξνο ηελ αλαγθαηόηεηα εθαξκνγήο ελόο πζηήκαηνο Λέηξεζεο 

Απόδνζεο πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή δξάζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ 

αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζή ηεο. Πξέπεη, σζηφζν, λα επηζεκαλζεί φηη, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.3852/2010 (άξζ. 268 παξ.15), εμαηξέζεθαλ νη Πεξηθέξεηεο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πζηήκαηνο Γηνίθεζεο κε ηφρνπο (Ν. 3230/2004). 

Παξά ηα πξνβιήκαηα ζηε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία, ιφγσ κε επάλδξσζεο επηηειηθψλ 

ζέζεσλ αιιά θαη κε ζαθνχο νξηνζέηεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ, θαηαγξάθεθε ε 

απνζπαζκαηηθή θαη κεκνλσκέλε αληηκεηψπηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

ησλ δξάζεσλ ησλ ππεξεζηψλ θαη ε αλάγθε ύπαξμεο ελόο εληαίνπ κε γξαθεηνθξαηηθνύ 

ηξόπνπ αμηνιόγεζεο ηεο απόδνζεο.  

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΑΡΕΦΟΜΕΝΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ 

16.Αποτελεςματικότητα παρεχόμενων υπηρεςιών 

Η δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ νινθιεξψλεηαη πνιιέο θνξέο κε θαζπζηέξεζε, 

θπξίσο ιφγσ ηεο ππνζηειέρσζεο ησλ ππεξεζηψλ, ηεο έιιεηςεο εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ, ηεο αλεπαξθνχο κεραλνξγάλσζεο, ηνπ πνιχπινθνπ θαη ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηεο ζχγρπζεο ησλ αξκνδηνηήησλ. 

Γηα λα επηηειέζεη θάζε ππεξεζία ην έξγν ηεο, ζα πξέπεη λα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ηα 

απαξαίηεηα κέζα, φπσο ζπζηήκαηα θαη πξσηίζησο πξνζσπηθφ θαη κάιηζηα εμεηδηθεπκέλν.  
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17. Μϋτρα βελτύωςησ τησ αποτελεςματικότητασ και αποδοτικότητασ 

Ο βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο52 (σθέιεηεο) θαη απνδνηηθφηεηαο53 (θφζηνο/εθξνέο) 

ησλ ππεξεζηψλ κπνξεί λα βειηησζεί θπξίσο κε ηα εμήο κέηξα, ζχκθσλα κε ηελ ηεξάξρεζή 

ηνπο απφ ηα ζηειέρε: 

1. Απινύζηεπζε δηαδηθαζηώλ 

2. Ιαιύηεξε επηθνηλσλία, ζπλεξγαζία κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε θαη κε ινηπνχο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο 

3. Εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

4. Δηθηύσζε θαη ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο 

5. Πνιηηηθή αμηνιόγεζεο θαη επηβξάβεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζηε 

βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

6. Καζηέξσζε ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο κε ζηόρνπο, κέηξεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο θαη 

αμηνιόγεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε ηε ρξήζε δεηθηψλ επίδνζεο 

Πιένλ ησλ αλσηέξσ κέηξσλ, επηζεκάλζεθε ε ζεκαζία ηεο θαηάιιειεο ζηειέρσζεο, 

ηδίσο ησλ επηηειηθώλ ζέζεσλ επζύλεο, θαη ε αλάγθε νξζνινγηθήο αμηνιόγεζεο ησλ 

πξντζηακέλσλ, νη νπνίνη, έρνληαο ηελ πην νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ νξάκαηνο θαη ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ ηνπ νξγαληζκνχ, επεξεάδνπλ ηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα θαη ηε 

ζπλνιηθή παξαθίλεζε πεξηζζφηεξν απφ νπνηαδήπνηε πνιηηηθή ηεο Γηνίθεζεο.  

Γεληθφηεξα, ζηνλ ηνκέα ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο, επηζεκαίλεηαη φηη ε ζεκαληηθή 

αιιαγή ηνπ δηνηθεηηθνχ ράξηε ηεο ρψξαο δε ζπλνδεχηεθε απφ έλα ζαθέο θαη ζχγρξνλν 

θαλνληζηηθφ πιαίζην. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη, παξακέλεη δεηνχκελν ε 

δεκηνπξγία κηαο δεκφζηαο δηνίθεζεο ρσξίο γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα, πνπ ζα πξνσζεί θαη 

ζα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο αληαγσληζηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο µε δξάζεηο 

κεγαιχηεξεο απνθέληξσζεο ησλ αξκνδηνηήησλ, απινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, 

αλάπηπμεο πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο 

ησλ αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ, νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο δεκφζηαο 

πεξηνπζίαο, βειηίσζεο ησλ δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο 

ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο µε βάζε ηηο αξρέο δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο, γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ πςεινχ επηπέδνπ θαη ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία54. 

                                                      
52 Απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε εθξνή ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ηειηθψλ ζηφρσλ. 
53 Απνδνηηθφηεηα είλαη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο εθξνήο κηαο δξαζηεξηφηεηαο ή ελφο νξγαληζκνχ κε ηηο 
ζπζρεηηδφκελεο εηζξνέο. 
54 ΔΑΠ ΠΓΜ 2012-2016  
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πγθεθξηκέλα, ηα θχξηα δνκηθά ειιείκκαηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ ειιεληθή δεκφζηα 

δηνίθεζε ζην ζχλνιφ ηεο, φπσο αλαδείρηεθαλ κε δξακαηηθφ ηξφπν απφ ηελ ελ εμειίμεη 

θξίζε είλαη55: 

i) Η Αδπλακία ζρεδηαζκνύ θαη εθαξκνγήο δεκόζησλ πνιηηηθώλ θαη ε 

ζπλαθφινπζε έιιεηςε ζπλεθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, πνπ νδεγεί ζε απνζπαζκαηηθέο 

παξεκβάζεηο, επηθαιχςεηο θαη αιιειναλαηξνχκελεο ελέξγεηεο, δηαηεξψληαο έλα 

πεξηβάιινλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλν θαηαθεξκαηηζκφ θαη δηαζπνξά ζε φιεο ηηο 

παξακέηξνπο (αξκνδηφηεηεο, δνκέο, ππνδνκέο, αλζξψπηλν δπλακηθφ, θ.ν.θ.).  

ii) Η Έιιεηςε ζπληνληζκνύ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ε απνπζία 

δηθηχσλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε.  

iii) Η Αλεπαξθήο αμηνπνίεζε θαη αλνξζνινγηθή θαηαλνκή ηνπ αλζξώπηλνπ 

δπλακηθνύ, ηφζν σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ππαιιήισλ φζν θαη σο πξνο ηηο δεμηφηεηέο 

ηνπο, πνπ νδεγεί ζην θαηλφκελν ηεο αληζνβαξνχο επάλδξσζεο δεκφζησλ ππεξεζηψλ 

θαη ζηελ απψιεηα πνιχηηκσλ αλζξψπηλσλ πφξσλ.  

iv) Σν Πξνβιεκαηηθό ξπζκηζηηθό πιαίζην (πνιπλνκία, θαθνλνκία θαη 

πνιππινθφηεηα ησλ θαλνληζηηθψλ θεηκέλσλ θαη ξπζκίζεσλ), πνπ δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα θαηαλφεζεο, ζπκκφξθσζεο θαη αζθάιεηαο δηθαίνπ ηφζν ζηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πνιίηεο, φζν θαη ζηελ ίδηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε.  

v) Η Τζηέξεζε ζε δεηήκαηα ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, παξνρήο 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο θαη νη δσηηθέο ειιείςεηο ζηε ζπιινγή, 

επεμεξγαζία θαη δηαρείξηζε δεδνκέλσλ.  

vi) Η Απνπζία ζύγρξνλσλ κεζόδσλ, ηερληθώλ θαη εξγαιείσλ δηνίθεζεο και ε 

ειιηπήο θαη αθαηάιιειε ζπιινγή θαη ηαμηλφκεζε ησλ δεδνκέλσλ, πνπ δπζθνιεχεη 

πεξαηηέξσ ηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ βάζεη ηεθκεξίσζεο, πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα 

εληνπηζκνχ θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη αληαλαθιά ηφζν ηελ έλδεηα δεδνκέλσλ 

πνπ ηεξνχληαη απφ ηε δηνίθεζε φζν θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπ λνκηθηζκνχ.  

Η χπαξμε ησλ αλσηέξσ πξνβιεκάησλ επηβεβαηψζεθε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ΠΓΜ, 

ε νπνία θαιείηαη, φπσο θαη ην ζχλνιν ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, λα αληαπεμέιζεη ζε νινέλα 

θαη απμαλφκελεο πξνθιήζεηο, ηφζν ζε φξνπο απνηειεζκαηηθφηεηαο φζν θαη ζε φξνπο 

απνδνηηθφηεηαο, αμηνπνηψληαο ζην έπαθξν δηαξθψο κεηνχκελνπο νηθνλνκηθνχο -θαη φρη 

κφλνλ- πφξνπο (“to do more with less”), ζην επίθεληξν κάιηζηα ελφο ηδηαίηεξα ξεπζηνχ 

θαη αβέβαηνπ πεξηβάιινληνο56. 

Σα παξαπάλσ δεηήκαηα αλακέλεηαη λα αληηκεησπηζηνχλ, ζε κεγάιν βαζκφ, κέζσ ηεο 

                                                      
55 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ, ΕΘΜΘΙΗ 
ΣΡΑΣΗΓΘΙΗ ΓΘΑ ΣΗ ΔΘΟΘΙΗΣΘΙΗ ΛΕΣΑΡΡΤΘΛΘΗ 2014 – 2016, ζει. 3-4. 
56 ΤΓΜΗΓ, ΕΘΜΘΙΗ ΣΡΑΣΗΓΘΙΗ ΓΘΑ ΣΗ ΔΘΟΘΙΗΣΘΙΗ ΛΕΣΑΡΡΤΘΛΘΗ 2014 – 2016, ζει. 6. 
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πξφζθαηεο ζχλαςεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε 

«Επηζηεκνληθή θαη νξγαλσηηθή ππνζηήξημε ηεο Πεξηθέξεηαο Δπηηθήο Λαθεδνλίαο ζηελ 

Αλνηρηή Ηιεθηξνληθή Δηαθπβέξλεζε»57. 

Μεηαμχ άιισλ πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζεί: 

 Η θαηαγξαθή ησλ ππαξρφλησλ πιεξνθνξηαθψλ/επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ, ηνπ 

πιηθνχ, ηνπ ινγηζκηθνχ, ησλ δηθηχσλ, ησλ ελ γέλεη ππνδνκψλ, ησλ δεμηνηήησλ ΣΠΔ 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ΠΓΜ, θαζψο επίζεο θαη ην πιαίζην βέιηηζηεο 

αμηνπνίεζήο ηνπο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή ηνπ ζηξαηεγηθνχ θαη 

επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ.  

 Δθπφλεζε Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ γηα ηελ 

Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε.  

 Γηακφξθσζε ησλ απαηηνχκελσλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ/απνθάζεσλ γηα επηιεγκέλεο 

δξάζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ηξαηεγηθνχ θαη 

Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ.  

 πζρέηηζε ησλ ζηξαηεγηθψλ αμφλσλ κε ζπγθεθξηκέλεο παξεκβάζεηο γηα ηελ ΠΓΜ 

πνπ ιακβάλνπλ ππφςε: 

 ηελ «Ψεθηαθή Agenda 2020» θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο σο πξνο ηνπο δεθαηξείο 

(13) βαζηθνχο ζηφρνπο επίδνζεο θαη ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο φπσο απηνί 

πξνηείλνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή  

 ηα πξνγξακκαηηθά θείκελα ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ γηα ην Δ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ «Ψεθηαθή Διιάδα 2021»  θαη ηελ «Μεηαξξχζκηζε ηνπ 

Γεκνζίνπ Σνκέα» 

 ρέδην δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πθηζηάκελσλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε/επηρεηξήζεσλ θαη ηελ απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ.  

 Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ηξηψλ (3) εθαξκνγψλ γηα εζσηεξηθή θαη δεκφζηα ρξήζε πνπ 

βειηηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα εζσηεξηθψλ θαη δεκφζησλ Τπεξεζηψλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 

 Γεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία πξφηππεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο νξγάλσζεο θαη 

δηαρείξηζεο εηζεξρφκελεο ξνήο πιεξνθνξίαο απφ πνιίηεο/επηρεηξήζεηο ζηα πιαίζηα 

ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο.  

                                                      
57 Πξνγξακκαηηθή χκβαζε κε ηελ κε αξηζκφ απφθαζε 315/2014 ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο 
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κεηαμχ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ηνπ Δξεπλεηηθνχ Παλεπηζηεκηαθνχ 
Ιλζηηηνχηνπ πζηεκάησλ Δπηθνηλσληψλ θαη Τπνινγηζηψλ (ΔΠΙΔΤ) θαη ηεο Αλαπηπμηαθήο Γπηηθήο 
Μαθεδνλίαο Α.Δ. – ΑΝΚΟ. 
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 Πιαηθφξκα ζρεδηαζκνχ δξάζεσλ πιεζνπνξηζκνχ γηα ηε ζπιινγή πξνηάζεσλ, ηδεψλ, 

ιχζεσλ πνπ ππνβάιινληαη απφ θνξείο θαη ελεξγνχο πνιίηεο γηα ηηο Τπεξεζίεο 

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

 Δθαξκνγή δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο & Σερληθέο πξνδηαγξαθέο εθαξκνγψλ αλνηρηήο 

δηαθπβέξλεζεο γηα πνιίηεο/επηρεηξήζεηο.  

 Απνηχπσζε Σερληθψλ Γειηίσλ έηνηκσλ πξνο ππνβνιή γηα ην Δ ησλ  πξνεγνχκελσλ 

Παξαδνηέσλ ζε κνξθή νινθιεξσκέλσλ θαη βηψζηκσλ πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ, 

ζχκθσλα κε ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο.   

πλνπηηθά, ε αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο απεηθνλίδεηαη ζηνλ 

αθφινπζν Πίλαθα 48. 

Πίνακας 48. Αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο νξγάλσζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο  

Θεματικό 
ενότητα 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ & ΕΤΚΑΙΡΙΕ 
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Προβλόματα/Ανϊγκεσ/Περιοριςμού Δυνατότητεσ/Ευκαιρύεσ 

1. Καταλληλότητα - Επϊρκεια:  
 Μη ςαφόσ διατύπωςη των 

αρμοδιοτότων (Ν. 3852/2010, ΠΔ 
146/2010) 

 Μη επαρκόσ ςυςχϋτιςη των 
αρμοδιοτότων με τισ θϋςεισ 
εργαςύασ 

 Υποςτελϋχωςη των Υπηρεςιών, ςε 
ςχϋςη και με τον περιοριςμό των 
προςλόψεων 

 Αναντιςτοιχύα απαιτούμενων 
ειδικοτότων – υφιςτϊμενου 
προςωπικού (ϋλλειψη 
ςυγκεκριμϋνων ειδικοτότων 
προςωπικού) 

 Ανϊλυςη των θϋςεων εργαςύασ, 
προκειμϋνου να αποςαφηνιςτούν οι 
απαιτούμενεσ γνώςεισ, ικανότητεσ και 
δεξιότητεσ για κϊθε θϋςη 

 Σύνταξη περιγραφών θϋςεων εργαςύασ 
(περιεχόμενο κϊθε θϋςησ - δραςτηριότητεσ 
και καθόκοντα) και προδιαγραφών των 
θϋςεων (εύδοσ εργαζομϋνου που απαιτεύ 
κϊθε εργαςύα)  

 Δυνατότητα εκμετϊλλευςησ των ευκαιριών 
κινητικότητασ προςωπικού 

2. Αξιοπούηςη Ανθρώπινου 
Δυναμικού:  

 Μη ορθολογικό και ιςόρροπη 
κατανομό του προςωπικού με βϊςη 
τα προςόντα, τισ γνώςεισ και τισ 
δεξιότητεσ, ειδικότερα ςε θϋςεισ 
ευθύνησ. 

 Μη επαρκόσ αξιοπούηςη των 
προςόντων του ανθρώπινου 
δυναμικού, δεδομϋνησ τησ ύπαρξησ 
ικανού και εξειδικευμϋνου 
προςωπικού 

 Λειτουργύα οργανωτικόσ μονϊδασ 
Διούκηςησ Ανθρώπινου Δυναμικού με 
αρμοδιότητα εφαρμογόσ όλων των 
δραςτηριοτότων ανϊπτυξησ και 
αξιοπούηςησ των ςτελεχών του φορϋα 
(Προγραμματιςμόσ προςλόψεων-
Πρόβλεψη & Σχεδιαςμόσ θϋςεων εργαςύασ, 
Εκπαύδευςη & Ανϊπτυξη εργαζομϋνων, 
Διαχεύριςη & αξιολόγηςη απόδοςησ, 
ςύνδεςη με αμοιβϋσ) 

 υγκρότηςη ομϊδων εργαςύασ 
(διατμηματικών, διεπιςτημονικών κ.λπ.) 
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 Συντόρηςη ό/και αύξηςη των 
γραφειοκρατικών διαδικαςιών εισ 
βϊροσ τησ αξιοπούηςησ των 
γνώςεων και δεξιοτότων του 
προςωπικού 

 Έλλειψη κινότρων ικανοπούηςησ 
των εργαζομϋνων ςτο δημόςιο 
τομϋα (π.χ. νϋο μιςθολόγιο, 
καθυςτϋρηςη εφαρμογόσ 
ςυςτόματοσ επιλογόσ προώςταμϋνων 
οργανικών μονϊδων) 

για την υλοπούηςη επιμϋρουσ δρϊςεων τησ 
Περιφϋρειασ, ωσ ευϋλικτοι οριζόντιοι 
μηχανιςμού ςυντονιςμού και ςυνεργαςύασ 
που εκτεύνονται πϋρα από τα τυπικϊ 
ιεραρχικϊ όρια 
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3. Πολιτικό επιμόρφωςησ:  

 Μη επαρκό επιμορφωτικϊ 
προγρϊμματα (μικρόσ διϊρκειασ και 
ςυχνότητασ διεξαγωγόσ, ειδικϊ ςτη 
Δυτικό Μακεδονύα, περιοριςμϋνησ, 
γενικόλογησ και 
επαναλαμβανόμενησ θεματολογύασ, 
περιοριςμϋνησ εςτύαςησ ςτα 
ανώτερα ςτελϋχη) 

 Έλλειψη ολοκληρωμϋνου 
προγραμματιςμού κατϊρτιςησ και 
επιμόρφωςησ ςτελεχών 

 Αναντιςτοιχύα απαιτούμενων – 
υφιςτϊμενων δεξιοτότων (ανϊγκη 
διαρκούσ εξειδικευμϋνησ 
επιμόρφωςησ ςε θϋματα των 
επιμϋρουσ αρμοδιοτότων) 

 Ανϊγκη εκπαύδευςησ ςε μύα κοινό 
φιλοςοφύα εξυπηρϋτηςησ του πολύτη 
τησ ΠΔΜ 

 Αξιοπούηςη τησ δυναμικόσ του 
ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ 

 Λειτουργύα οργανωμϋνου ςυςτόματοσ  
ανύχνευςησ εκπαιδευτικών αναγκών 
και εντοπιςμού των κενών ςτισ 
δεξιότητεσ-ικανότητεσ του προςωπικού 

 Σχεδιαςμόσ και διεξαγωγό 
εξειδικευμϋνων εκπαιδευτικών 
προγραμμϊτων που ανταποκρύνονται 
ςτισ αρμοδιότητεσ και ςτουσ ςτόχουσ του 
οργανιςμού, αλλϊ και ςτουσ ατομικούσ 
ςτόχουσ προςωπικόσ ανϊπτυξησ των 
υπαλλόλων 

4. Εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ:  

 Ανϊγκη εξειδύκευςησ των θεμϊτων 
εκπαύδευςησ ςε επύπεδο 
Περιφϋρειασ. 

 Ανϊγκη ενιαύασ αντιμετώπιςησ των 
θεμϊτων ςε επύπεδο Περιφϋρειασ 
(ανϊγκη ενιαύων δρϊςεων 
εκπαύδευςησ ανϊ τομϋα 
αρμοδιοτότων). 

 Υλοπούηςη εκπαιδευτικών 
προγραμμϊτων γύρω από (3) 
βαςικούσ ϊξονεσ: 

 Θϋματα αρμοδιοτότων των 
επιμϋρουσ Δ/νςεων (κυρύωσ επύ του 
νομοθετικού πλαιςύου) 

 Θϋματα γενικότερησ λειτουργύασ 
τησ Δημόςιασ Διούκηςησ (με ϋμφαςη 
ςτην Ηλεκτρονικό Διακυβϋρνηςη 
και τη χρόςη ΤΠΕ) 

 Θϋματα προγραμματιςμού και 
υλοπούηςησ ευρωπαώκών και 

 Αναγωγό τησ ςυνεχιζόμενησ κατϊρτιςησ 
ςε υποχρεωτικό παρϊμετρο τησ 
εργαςύασ των υπαλλόλων. 

 Ενύςχυςη των πολλαπλών δεξιοτότων, τησ 
ευελιξύασ και τησ δυναμικόσ των ςτελεχών, 
μϋςω επιμόρφωςησ του ςυνόλου ςε 
θϋματα ςτρατηγικόσ και 
επιχειρηςιακόσ οργϊνωςησ, ανϊδειξησ 
του αναπτυξιακού ρόλου των ΟΣΑ, 
καθώσ και αξιοπούηςησ του ανθρώπινου 
δυναμικού και των χρηματοδοτικών 
και ψηφιακών εργαλεύων, υπό την 
παραδοχό ότι όλοι μπορούν, ο καθϋνασ 
από τη δικό του θϋςη, να ςυνειςφϋρουν 
ςτην αναπτυξιακό πορεύα τησ Περιφϋρειασ 
(ανθρωποκεντρικό διούκηςη-
ςυμμετοχικό μοντϋλο).  

 Επιμόρφωςη ςε θϋματα ςχετικϊ με την 
Ποιότητα και τα υςτόματα 
Διαχεύριςησ Ποιότητασ, καθώσ και με 
θϋματα Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ 
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εθνικών προγραμμϊτων ςτουσ ΟΣΑ, προκειμϋνου να βελτιωθεύ η 
παραγωγικότητα και η ποιότητα των 
παραγόμενων υπηρεςιών 
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5. Κτιριακϋσ εγκαταςτϊςεισ: 

 Έλλειψη αποθηκευτικών χώρων - 
χώρων αρχειοθϋτηςησ. 

 Ελλιπόσ θϋρμανςη – ψύξη 
 

 Χηφιοπούηςη του αρχεύου, προκειμϋνου 
να αντιμετωπιςτεύ ουςιαςτικϊ το  
πρόβλημα μη επϊρκειασ των χώρων 
αρχειοθϋτηςησ  

 Δυνατότητα βϋλτιςτησ αξιοπούηςησ του 
ςυνόλου των κτιριακών εγκαταςτϊςεων 
τησ ΠΔΜ 

6. Ανϊγκεσ ςε Η/Μ εξοπλιςμό:   

 Ελλεύψεισ ςε υπηρεςιακϊ 
αυτοκύνητα και οδηγούσ 

 Πρόβλημα διϊθεςησ αυτοκινότων 
για τη μεταφορϊ υπαλλόλων που 
αςκούν ελεγκτικό ϋργο, πολλϋσ 
φορϋσ ςε δύςβατα μϋρη 
(επιβλϋψεισ, μελϋτεσ, αυτοψύεσ). 

 Σημειακϋσ ελλεύψεισ ςε 
υλικοτεχνικό εξοπλιςμό (όπωσ 
ηχόμετρα, κρουςύμετρα, ταχύμετρα, 
GPS, ςταθμόμετρα) 

 

7. υντόρηςη υποδομών και 
εξοπλιςμού:   

 Προβλόματα ςτη ςυντόρηςη των 
υποδομών (τα γραφεύα δεν ϋχουν 
βαφτεύ εδώ και τουλϊχιςτον μύα 
10ετύα, υδραυλικϊ προβλόματα, 
ςυντόρηςη κουφωμϊτων, μη 
επαρκόσ καθαριότητα ) 

 Προβλόματα ςτη ςυντόρηςη των 
αυτοκινότων 

 Ανϊγκη απομϊκρυνςησ του 
ϊχρηςτου εξοπλιςμού γραφεύου 
που ςτοιβϊζεται ακόμη και ςε 
διαδρόμουσ 

 Παλαιότητα και απαξύωςη του 
εξοπλιςμού 

 Έλλειψη ενόσ τρόπου διαχρονικόσ 
ςυντόρηςησ του εξοπλιςμού 

 Έλλειψη αντύςτοιχου προςωπικού, 
ακόμη και για τη φύλαξη των 
χώρων 

 Έλλειψη ςυςτόματοσ ενεργητικόσ 
και προληπτικόσ πυραςφϊλειασ 

 Εξεύρεςη τρόπου διαχρονικόσ 
αντιμετώπιςησ των προβλημϊτων που 
ςχετύζονται με τη ςυντόρηςη των κτιρύων 
και του υλικοτεχνικού εξοπλιςμού 

 Αντιμετώπιςη των δύςκαμπτων 
διαδικαςιών ανϊθεςησ των απαραύτητων 
εργαςιών ςε εξωτερικούσ ςυνεργϊτεσ 
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8. Λειτουργύα υφιςτϊμενων 
ςυςτημϊτων πληροφορικόσ:   

 Υπολειτουργύα Η/Υ, λόγω 
παλαιότητασ και απαξύωςησ των 
χαρακτηριςτικών τουσ 

 Ανεπαρκό δύκτυα 
 Συχνό διακοπό λειτουργύασ 

 Εκςυγχρονιςμόσ των ςυςτημϊτων 
πληροφορικόσ, ενόψει ιδύωσ τησ 
προώθηςησ των διαδικαςιών ανοιχτόσ 
ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ ςτην οπούα 
ϋχει επενδύςει η Περιφϋρεια 
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εφαρμογών ΟΠΣΝΑ 
 Αςύμφορη λειτουργύα ςυςκευών 

λόγω υψηλόσ αξύασ αναλωςύμων 

 

9. Ανϊγκεσ ςε εξοπλιςμό 
πληροφορικόσ και εξοπλιςμό 
γραφεύου:  

 Ανϊγκη προμόθειασ διαφόρων 
προγραμμϊτων (GIS, προγρϊμματα 
επεξεργαςύασ φωτογραφιών, 
ςχεδιαςτικϊ προγρϊμματα, 
προγρϊμματα μηχανικών) 

 Σημειακϋσ ελλεύψεισ ςε εξοπλιςμό 
ΤΠΕ (εκτυπωτϋσ και scanner 
υψηλών προδιαγραφών, plotter, 
φωτοτυπικϊ, φαξ, οθόνεσ, UPS, 
ςυςκευϋσ backup, ηλεκτρονικό 
ζυγαριϊ μεγϊλων οχημϊτων, 
τηλεφωνικϋσ ςυςκευϋσ και ϊρςη 
φραγόσ υπεραςτικών κλόςεων για 
επικοινωνύα με τα Υπουργεύα) 

 

 

10. Φρόςη & Αξιοπούηςη των ΣΠΕ: 

 Αδυναμύα αξιοπούηςησ των ΤΠΕ 
από το ςύνολο του προςωπικού 

 Ελλιπόσ εκπαύδευςη του 
προςωπικού  ςε θϋματα 
τεχνολογύασ και ανεπαρκόσ μϋριμνα 
για ςυνεχό καλλιϋργεια ψηφιακών 
δεξιοτότων 

 Υλοπούηςη εκπαιδευτικών 
προγραμμϊτων που ςχετύζονται με 
τη χρόςη και αξιοπούηςη των ΤΠΕ 
(ενδεικτικϊ, ανϊρτηςη διαδικαςιών 
ςτο wiki, χρόςη ειδικών λογιςμικών 
(ARCGIS, AUTOCAD), δημιουργύα 
βϊςεων δεδομϋνων, λόψη 
αποφϊςεων με τη χρόςη 
δεδομϋνων, λειτουργύα ΟΠΣΝΑ, 
εφαρμογό ηλεκτρονικών 
δημοπραςιών  και ηλεκτρονικών 
πληρωμών επιχορηγόςεων 
δημοςύου) 

 Περιοριςμϋνη χρόςη του cloud για 
το ςύνολο των υπηρεςιών τησ 
Περιφϋρειασ 

 Έλλειψη πολιτοκεντρικόσ και 
δεδομενοκεντρικόσ κουλτούρασ 
ςτην οργϊνωςη και λειτουργύα τησ 
Περιφϋρειασ 

 Έλλειψη ενιαύασ γλώςςασ για τισ 
αρμοδιότητεσ και τισ διαδικαςύεσ 

 Έλλειψη λειτουργικών 
ηλεκτρονικών υπηρεςιών, 

 Υποςτόριξη των λειτουργιών από 
ςυςτόματα ΤΠΕ διαςυνδεδεμϋνα μεταξύ 
τουσ, προκειμϋνου να επιτευχθεύ, από 
διοικητικόσ ϊποψησ, ο βϋλτιςτοσ βαθμόσ 
ςυντονιςμού, ευελιξύασ και απρόςκοπτησ 
ανταλλαγόσ πληροφοριών (π.χ. 
ηλεκτρονικό υποβολό αιτημϊτων και 
διεκπεραύωςη των υποθϋςεων του πολύτη, 
ηλεκτρονικό παρακολούθηςη του 
εξοπλιςμού, ψηφιακό αρχειοθϋτηςη, 
ψηφιοπούηςη χαρτών, μελετών, 
παρακολούθηςη πορεύασ ϋργων και 
Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ) 

 Αξιοπούηςη υφιςτϊμενων πληροφοριακών 
ςυςτημϊτων και εφαρμογών που ϋχουν 
αναπτυχθεύ εςωτερικϊ για τισ επιμϋρουσ 
ανϊγκεσ των υπηρεςιών 

 Λειτουργύα ςυςτόματοσ οργανωμϋνησ και 
ςτοχευμϋνησ επιμόρφωςησ των ςτελεχών, 
προκειμϋνου να εύναι ςε θϋςη να 
αξιοποιόςουν τισ δυνατότητεσ των ΤΠΕ 
και να εκμεταλλευτούν τα αναμενόμενα 
αποτελϋςματα από την  υλοπούηςη τησ 
προγραμματικόσ ςύμβαςησ για την 
Ηλεκτρονικό Διακυβϋρνηςη 

 Εφαρμογό του ςχετικού νομοθετικού 
πλαιςύου περύ ηλεκτρονικόσ 
διακυβϋρνηςησ (Ν.3979/2011) 

 Εφαρμογό τησ ηλεκτρονικόσ υπογραφόσ 
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δημοςύων ςυνόλων 
δεδομϋνων/πληροφοριών 
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11. Οργανωτικό δομό Τπηρεςιών:  
 Επικαλύψεισ αρμοδιοτότων μεταξύ 

οργανικών μονϊδων τησ ϋδρασ, των 
ΠΕ αλλϊ και ϊλλων φορϋων 

 Ανϊγκη αποςαφόνιςησ των 
αρμοδιοτότων των υπηρεςιών 

 Έλλειψη αντικειμϋνου ςε κϊποιεσ 
από τισ ςυςταθεύςεσ υπηρεςύεσ 

 Ανϊγκη μεύωςησ του αριθμού και 
ενύςχυςησ των αρμοδιοτότων των 
Τμημϊτων 

 Ανϊγκη αποςαφόνιςησ του 
επιτελικού ρόλου των Δ/νςεων τησ 
ϋδρασ και των Γενικών Δ/νςεων 

 

 

 Σροποπούηςη του Οργανιςμού 
Εςωτερικόσ Οργϊνωςησ και 
Λειτουργύασ, προσ την κατεύθυνςη 
οργανωτικόσ ευελιξύασ, αποςαφόνιςησ 
των αρμοδιοτότων και αποφυγόσ τησ 
πολυδιϊςπαςησ των αντικειμϋνων, 
αξιοποιώντασ τα παραδοτϋα του ϋργου για 
την Ηλεκτρονικό Διακυβϋρνηςη 

 Αναςχεδιαςμόσ τησ οργανωτικόσ δομόσ 
και αναδιϊρθρωςη των μονϊδων με 
γνώμονα τισ πραγματικϋσ ανϊγκεσ και την 
καλύτερη εξυπηρϋτηςη του πολύτη και τη 
διαςφϊλιςη:  

 ςαφούσ οριοθϋτηςησ και αποφυγόσ τησ 
επικϊλυψησ αρμοδιοτότων των 
υπηρεςιών με ςκοπό τον περιοριςμό των 
δυςλειτουργιών, τησ ςύγχυςησ και τησ 
αναποτελεςματικότητασ 

 αποφυγόσ του κατακερματιςμού των 
λειτουργιών και τησ διϊχυςησ τησ 
ευθύνησ, τησ πολυδιϊςπαςησ των 
υπηρεςιών ςε πολλϋσ μικρού μεγϋθουσ  
ενότητεσ και τησ διαςπορϊσ ομοειδών 
αντικειμϋνων ςε διαφορετικϋσ μονϊδεσ. 

 δυνατότητασ ςυντονιςμού και 
παρακολούθηςησ των 
αποκεντρωμϋνων αρμοδιοτότων και 
υπηρεςιών 

 αφόσ περιγραφό των θϋςεων 
εργαςύασ και των απαιτούμενων 
προςόντων για τισ θϋςεισ ευθύνησ, ωσ 
οδηγόσ για τη βϋλτιςτη αξιοπούηςη και 
ορθολογικό κατανομό του ανθρώπινου 
δυναμικού 

 Μεταβύβαςη αρμοδιοτότων και 
παροχό εξουςιοδότηςησ υπογραφόσ ςε 
όργανα διούκηςησ και επιμϋρουσ οργανικϋσ 
μονϊδεσ, για την εξαςφϊλιςη τησ 
εύρυθμησ και αποδοτικόσ λειτουργύασ των 
υπηρεςιών, μϋςω απλούςτευςησ των 
διαδικαςιών και ςύντομησ διεκπεραύωςησ 
των υπηρεςιακών θεμϊτων 
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12. Τποςτόριξη τησ λειτουργύασ των 
Τπηρεςιών: 

 Ανϊγκη νομικόσ υποςτόριξησ, ςε 
μόνιμη βϊςη 

 Ανϊγκη μύασ περιςςότερο ευϋλικτησ 
ενιαύασ διαδικαςύασ προμηθειών 

 Μη επαρκόσ μηχανοργϊνωςη 
 Ανϊγκη υποςτόριξησ του 

ελεγκτικού ϋργου των υπηρεςιών, 
μϋςω τησ διϊθεςησ αυτοκινότων 
και οδηγών 

 Ανϊγκη υποςτόριξησ ςε θϋματα 
προγραμματιςμού και 
χρηματοδοτόςεων 

 Οργϊνωςη, επαρκόσ ςτελϋχωςη και 
λειτουργύα τησ Νομικόσ Τπηρεςύασ που 
όδη προβλϋπεται ςτον Οργανιςμό τησ 
ΠΔΜ (ϊρθρο 29 ΠΔ 146/2010), προσ 
αντιμετώπιςη του πρωταρχικού 
προβλόματοσ τησ ϋλλειψησ νομικόσ 
υποςτόριξησ τησ Περιφϋρειασ και τησ 
απαραύτητησ νομικόσ καθοδόγηςησ των 
οργϊνων και υπηρεςιών αυτόσ με 
γνωμοδοτόςεισ και ςυμβουλϋσ  

 Λειτουργύα Γραφεύου τησ Νομικόσ 
Τπηρεςύασ ςε κϊθε ΠΕ, ςύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτον Οργανιςμό 

13. Εςωτερικό ςυνεργαςύα (με ϊλλεσ 
Τπηρεςύεσ τησ Περιφϋρειασ): 

 Αδυναμύα ςυντονιςμού και 
επικοινωνύασ μεταξύ των 
υπηρεςιών, γεγονόσ που 
δυςχεραύνεται από τη μη ςαφό 
καταγραφό και ςυχνό 
αλληλοεπικϊλυψη των 
αρμοδιοτότων και την ανεπαρκό 
αξιοπούηςη των ΤΠΕ 

 Ανϊγκη καλύτερησ ςυνεργαςύασ και 
ανταλλαγόσ πληροφοριών και 
απόψεων μεταξύ των υπηρεςιών, 
προσ βελτύωςη του ςυνολικού 
παραγόμενου ϋργου αλλϊ και 
ενημϋρωςη λόγω τησ ςυνεχούσ 
αναπροςαρμογόσ τησ νομοθεςύασ 

 Προβλόματα επικϊλυψησ και 
ςύγχυςησ αρμοδιοτότων μεταξύ 
ςυναρμόδιων υπηρεςιών, που 
ςυχνϊ οδηγούν ςε διϊχυςη τησ 
ευθύνησ 

 Χϊςμα μεταξύ διούκηςησ και 
εργαζομϋνων – ϋλλειψη διαύλου 
εποικοδομητικόσ επικοινωνύασ 

 

 Προώθηςη τησ ςυνεργαςύασ και τησ 
απρόςκοπτησ διϊχυςησ πληροφοριών 
μεταξύ όλων των οργανικών μονϊδων τησ 
Περιφϋρειασ ωσ προώπόθεςη για το 
ςυντονιςμό των δρϊςεων και την 
επύτευξη των ςτρατηγικών τησ ςτόχων 

 Αποτύπωςη τησ απαραύτητησ 
ςυνεργαςύασ  ςτον Οργανιςμό Εςωτερικόσ 
Οργϊνωςησ και Λειτουργύασ, όπωσ και τησ 
ανϊγκησ ςυγκρότηςησ διατμηματικών 
ομϊδων εργαςύασ για την 
αποτελεςματικότερη υλοπούηςη ειδικών 
ϋργων-δρϊςεων, ςε μόνιμη βϊςη, μϋςω 
πολυδιϊςτατησ αντιμετώπιςησ 
ςυγκεκριμϋνων θεμϊτων 

 Στροφό από την ςτατικό «διαχειριςτικό» 
αντύληψη του γραφειοκρατικού μοντϋλου 
«Διούκηςησ Προςωπικού» ςτην 
επιχειρηματικό αντύληψη και φιλοςοφύα 
τησ «Διούκηςησ Ανθρωπύνων Πόρων» 
που βαςύζεται ςτην αναγνώριςη τησ 
ςτρατηγικόσ ςημαςύασ του ανθρώπινου 
παρϊγοντα, ςτην κατανόηςη των 
αναγκών και τησ ςυμπεριφορϊσ του, ςτην 
αξιοπούηςη των δυνατοτότων του και 
ςτην παροχό ευκαιριών για ανϊπτυξη, 
ςυμμετοχό και αμφύδρομη επικοινωνύα 
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14. Εξωτερικϋσ ςυνεργαςύεσ (με τισ 
υπηρεςύεσ εκτόσ Περιφϋρειασ): 

 Προβλόματα επικοινωνύασ και 
ςυνεργαςύασ με τα ςυναρμόδια 
Υπουργεύα 

 Προβλόματα επικαλύψεων 
αρμοδιοτότων με Δόμουσ 

 Ανϊγκη προτυποπούηςησ και 
«ηλεκτρονικοπούηςησ» διαδικαςιών 

 

 Λειτουργύα ενόσ δικτύου ςυνεργαςύασ – 
ανταλλαγόσ πληροφοριών με τισ 
Κεντρικϋσ Υπηρεςύεσ, αλλϊ και 
διαπεριφερειακόσ - διαβαθμικόσ 
ςυνεργαςύασ, με ϊλλεσ Περιφϋρειεσ και 
Δόμουσ, προσ επύτευξη ςυνεργειών και 
κοινό αντιμετώπιςη προβληματικών 
ζητημϊτων 

 Δικτύωςη με τον πρώτο βαθμό 
Αυτοδιούκηςησ επύ ςυγκεκριμϋνων 
θεμϊτων, όπωσ ο αναπτυξιακόσ 
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προγραμματιςμόσ, αλλϊ και επύ ϊλλων 
θεμϊτων, καθώσ οι περιςςότερεσ 
αρμοδιότητεσ ςυμβαδύζουν και πολλϋσ 
φορϋσ επικαλύπτονται, προσ επύτευξη του 
μϋγιςτου δυνατού ςυντονιςμού και 
πολλαπλαςιαςτικών αναπτυξιακών 
αποτελεςμϊτων για την περιοχό 

 Δημιουργύα κοινόσ βϊςησ του 
Επιχειρηςιακού Προγραμματιςμού τησ 
Περιφϋρειασ και των Δόμων τησ εδαφικόσ 
τησ επικρϊτειασ (κοινό διϊθρωςη ςε 
επύπεδο Αξόνων Προτεραιότητασ – 
Μϋτρων και Στόχων, με διαφορετικϋσ 
βϋβαια Δρϊςεισ), ώςτε να καταςτεύ 
δυνατόσ ο αθροιςτικόσ απολογιςμόσ τησ 
επύτευξησ των αναπτυξιακών ςτόχων τησ 
περιοχόσ 

15. Προγραμματιςμόσ, 
παρακολούθηςη και αξιολόγηςη 
του ϋργου των Τπηρεςιών: 

 Αποςπαςματικό και μεμονωμϋνη 
αντιμετώπιςη τησ λειτουργύασ του 
προγραμματιςμού των δρϊςεων 
των υπηρεςιών 

 Ανϊγκη ύπαρξησ ενόσ μη 
γραφειοκρατικού τρόπου 
αξιολόγηςησ τησ απόδοςησ 

 Προβλόματα ςτη διοικητικό 
λειτουργύα λόγω μη επϊνδρωςησ 
επιτελικών θϋςεων, αλλϊ και μη 
ςαφούσ οριοθϋτηςησ των 
αρμοδιοτότων 

 Οι διατϊξεισ του Ν.3852/2010 (ϊρθ. 
268 παρ.15), με τισ οπούεσ 
εξαιρϋθηκαν οι Περιφϋρειεσ από 
την εφαρμογό του Συςτόματοσ 
Διούκηςησ με Στόχουσ (Ν. 
3230/2004) 

 Ανϊπτυξη και θεςμοθϋτηςη 
ςυςτόματοσ παρακολούθηςησ, 
αξιολόγηςησ, ανατροφοδότηςησ και 
βελτύωςησ τησ απόδοςησ, μϋςω 
καθοριςμού ποςοτικοποιημϋνων ςτόχων 
απόδοςησ, ωσ βϊςη τησ διοικητικόσ 
λειτουργύασ 
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16. Αποτελεςματικότητα 
παρεχόμενων υπηρεςιών: 

 Διεκπεραύωςη διαδικαςιών πολλϋσ 
φορϋσ με καθυςτϋρηςη, λόγω: 

 υποςτελϋχωςησ των υπηρεςιών 
 ϋλλειψησ εξειδικευμϋνου 

προςωπικού 
 ϋλλειψη μηχανοργϊνωςησ 
 πολύπλοκου και ςυνεχώσ 

μεταβαλλόμενου νομοθετικού 
πλαιςύου 

 ςύγχυςησ αρμοδιοτότων 
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17. Μϋτρα βελτύωςησ τησ 
αποτελεςματικότητασ και 
αποδοτικότητασ:  

 Περιοριςμϋνη ειςροό πόρων 
αναφορικϊ με τισ λειτουργικϋσ και 
επενδυτικϋσ δαπϊνεσ , λόγω τησ 
γενικότερησ οικονομικόσ κρύςησ 

 Ανϊγκη λόψησ ςυγκεκριμϋνων 
μϋτρων για τη βελτύωςη του 
βαθμού αποτελεςματικότητασ 
(ωφϋλειεσ) και αποδοτικότητασ 
(κόςτοσ/εκροϋσ) των υπηρεςιών, 
όπωσ ιεραρχόθηκαν από τα 
ςτελϋχη: 

1. Απλούςτευςη διαδικαςιών 
2. Καλύτερη επικοινωνύα, ςυνεργαςύα 

με την κεντρικό διούκηςη και με 
λοιπούσ εμπλεκόμενουσ φορεύσ 

3. Εκπαύδευςη του προςωπικού 
4. Δικτύωςη και χρόςη νϋων 

τεχνολογιών πληροφορικόσ 
5. Πολιτικό αξιολόγηςησ και 

επιβρϊβευςησ του προςωπικού για 
τη ςυμβολό του ςτη βελτύωςη των 
παρεχόμενων υπηρεςιών 

6. Καθιϋρωςη ςυςτόματοσ διούκηςησ 
με ςτόχουσ, μϋτρηςη τησ 
αποδοτικότητασ και αξιολόγηςη 
των παρεχόμενων υπηρεςιών με τη 
χρόςη δεικτών επύδοςησ 

 Δυνατότητεσ περαιτϋρω βελτύωςησ τησ 
αποδοτικότητασ - αποτελεςματικότητασ, 
μϋςω: 

 Ψηφιοπούηςησ εντύπων 

 Διϊχυςησ τησ πληροφόρηςησ και 
ενημϋρωςησ του προςωπικού 

 Βελτύωςησ τησ ςυνεργαςύασ μεταξύ των 
τμημϊτων 

 Συγκρότηςησ ομϊδων 
εργαςύασ/ποιότητασ 

 Ενεργοπούηςησ του ρόλου του εςωτερικού 
ελϋγχου ςτον Οργανιςμό 

 Σύγκριςησ τησ λειτουργύασ 
(«benchmarking») των 
Διευθύνςεων/Τμημϊτων με αντύςτοιχεσ 
ϊλλων Περιφερειών με ςκοπό την 
εκμϊθηςη από «βϋλτιςτεσ πρακτικϋσ» και 
τη μεταφορϊ εμπειρύασ 

 Αξιοπούηςησ των υφιςτϊμενων 
εγχειριδύων διαδικαςιών ςτο πλαύςιο τησ 
Διαχειριςτικόσ Επϊρκειασ 

 Συςτηματικότερησ διεκδύκηςησ και 
υλοπούηςησ ςυγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμϊτων 

 Καθοριςμού προτεραιοτότων και 
αξιολόγηςησ προτϊςεων 

 Εκπόνηςησ του παρόντοσ Επιχειρηςιακού 
Προγρϊμματοσ 

 Αναγνώριςη τησ κριςιμότητασ του 
ζητόματοσ κατϊλληλησ ςτελϋχωςησ, 
ιδύωσ των επιτελικών θϋςεων ευθύνησ, 
και τησ ανϊγκη ορθολογικόσ αξιολόγηςησ 
των προώςταμϋνων, οι οπούοι, ϋχοντασ την 
πιο ολοκληρωμϋνη εικόνα του ορϊματοσ 
και των προτεραιοτότων του οργανιςμού, 
επηρεϊζουν την οργανωςιακό κουλτούρα 
και τη ςυνολικό παρακύνηςη περιςςότερο 
από οποιαδόποτε πολιτικό τησ Διούκηςησ 

Πηγή: ΔηΑΠ - πιινγή Πιεξνθνξίαο,  ηδία επεμεξγαζία 

2.2.3 Κξίζηκα δεηήκαηα αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο Δπηηθήο 

Μαθεδνλίαο 

Η αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο πνπ πξνεγήζεθε αλέδεημε ηα 

ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο Ιξίζηκα Ζεηήκαηα Αλάπηπμεο πνπ είλαη ζθφπηκν λα 

αληηκεησπηζηνχλ απφ ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαηά ηελ πεξίνδν 2015-2019, 

αμηνπνηψληαο ηηο ζρεηηθέο Γπλαηφηεηεο θαη Δπθαηξίεο. Απηά δηαθξίλνληαη ζε δεηήκαηα 

πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη ζε δεηήκαηα εζσηεξηθήο αλάπηπμεο θαη νκαδνπνηνχληαη, 
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