ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ,
ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 2015-2017

ΑΠΟΣΟΛΗ
Η πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο κέζα απφ ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, ζπληνληζκφ
θαη παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο θαη ηε δηαζθάιηζε θαη
βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ Δπξσπατθψλ θαη άιισλ πφξσλ.
ΟΡΑΜΑ
Η επίηεπμε αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ε δηαζθάιηζε ηεο επεκεξίαο ησλ πνιηηψλ ζε έλα ζπλερψο
κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ.
ΑΞΙΔ






ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ: Aπνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ΓΓ ΔΠΑ ε νπνία λα ζηνρεχεη
ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο.
ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ: Άκεζε θαη ζηνρεπκέλε εμππεξέηεζε ησλ Τπεξεζηψλ,
Οξγαληζκψλ θαη πνιηηψλ ζηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηε ΓΓ ΔΠΑ.
ΑΚΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: Δθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ κε ακεξνιεςία θαη πςειά επαγγεικαηηθά
πξφηππα.
ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ: Δθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ κε δηαθαλείο θαη αδηάβιεηεο δηαδηθαζίεο.
ΔΒΑΜΟ: Αληηκεηψπηζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ ζπλαδέιθσλ θαη ησλ πνιηηψλ κε
ζεβαζκφ.

ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΔΠΙΓΙΩΞΔΙ
Οη ζηξαηεγηθέο επηδηψμεηο ηεο ΓΓ ΔΠΑ είλαη νη αθφινπζεο:
1. Βέιηηζηε αμηνπνίεζε ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ.
2. πκβνιή ζηελ πξνψζεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο.
3. πκβνιή ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ γηα παξαγσγή πνιηηηθήο,
πινπνίεζε θαη αμηνιφγεζε θαη ζπκβνιή ζηελ βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο
θξαηηθήο κεραλήο.

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ (Γ1)
ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΣΟΥΟ 1: ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤ
ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΜΔ ΔΜΦΑΗ ΣΗΝ ΔΝΓΤΝΑΜΩΗ ΣΗ
ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΠΙΣΔΤΞΗ ΣΩΝ ΔΘΝΙΚΩΝ ΣΟΥΩΝ ΣΗ
ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ 2020.
ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ,
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
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ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ
Η δπζρεξήο θαηάζηαζε ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο επηβάιιεη ηελ ιήςε ζπληνληζκέλσλ
ελεξγεηψλ γηα επαλάθακςε ηεο αλάπηπμεο θαη ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο
νηθνλνκίαο. Με βάζε ηε λέα δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ, ε ΓΓ ΔΠΑ
αμηνινγεί θαη παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ησλ ηξαηεγηθψλ ρεδίσλ ησλ Τπνπξγείσλ κε
ζηφρν ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Κπβεξλεηηθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη
αλάπηπμε φπσο απηνί εθθξάδνληαη ζηε “Γήισζε Κπβεξλεηηθήο ηξαηεγηθήο“. Η πξνψζεζε
ηεο ηξαηεγηθήο Δπξψπε 2020 κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ Δζληθνχ Μεηαξξπζκηζηηθνχ
Πξνγξάκκαηνο θαη νη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο πνπ πξνσζνχληαη κέζσ ηνπ Μλεκνλίνπ
πλαληίιεςεο ζπκβάιινπλ επίζεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή.
ΤΜΒΟΛΗ ΣΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΔΠΙΓΙΩΞΔΙ
Ο ηξαηεγηθφο ηφρνο ζπκβάιιεη:
 ηπαηηγική Δπιδίωξη 2: Πξνψζεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη αλάθακςε ηεο
νηθνλνκίαο
 ηπαηηγική Δπιδίωξη 3: πκβνιή ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ γηα
παξαγσγή πνιηηηθήο, πινπνίεζε θαη αμηνιφγεζε θαη ζπκβνιή ζηελ βειηίσζε ηεο
απνδνηηθφηεηαο ηεο θξαηηθήο κεραλήο.
ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΔ/ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ:
Δπιχειπηζιακόρ ηόχορ 1: Δηνηκαζία αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο, ε νπνία ζα ζπκβάιεη ζηελ
αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο, κε έκθαζε ζηελ ππνβνήζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη
ζπληνληζκφο ηεο πινπνίεζεο ησλ ηξαηεγηθψλ ρεδίσλ ησλ Τπνπξγείσλ πξνο ηελ
θαηεχζπλζε απηή.


Γπαζηηπιόηηηα 1: Δηνηκαζία ηεο εηήζηαο Γήισζεο Κπβεξλεηηθήο ηξαηεγηθήο, κε ηηο
βαζηθέο ζηξαηεγηθέο επηδηψμεηο θαη δεζκεχζεηο ηεο θπβέξλεζεο πνπ ζα απνηειεί ην
πιαίζην γηα ηα ηξαηεγηθά ρέδηα ησλ Τπνπξγείσλ/Τπεξεζηψλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ
αλσηάησλ νξίσλ (budget ceilings) ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο απφ ηνλ Τπνπξγφ
Οηθνλνκηθψλ θαζψο θαη ηνπ Δγγξάθνπ Κπβεξλεηηθήο ηξαηεγηθήο/ Αμηνιφγεζε θαη
Παξαθνινχζεζε ησλ ηξαηεγηθψλ ρεδίσλ ησλ Τπνπξγείσλ.
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Δπιχειπηζιακόρ ηόχορ 2: Πξνψζεζε ηεο επίηεπμεο ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ζηφρσλ ηεο
ηξαηεγηθήο Δπξψπε 2020 ζηελ Κχπξν.


Γπαζηηπιόηηηα 1: πληνληζκφο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ γηα ηελ εηνηκαζία θαη
παξαθνινχζεζε ηνπ εηήζηνπ Δζληθνχ Μεηαξξπζκηζηηθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη ηελ
αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ ζηα πιαίζηα ηνπ επξσπατθνχ εμακήλνπ σο πξνο ηελ
πινπνίεζε ησλ δεζκεχζεσλ γηα ηε ηξαηεγηθή ΔΔ2020.

Δπιχειπηζιακόρ ηόχορ 3: Δλίζρπζε ππεχζπλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζσ ηεο Δηαηξηθήο
Κνηλσληθήο Δπζχλεο.


Γπαζηηπιόηηηα 1: Πξνψζεζε ησλ κέηξσλ ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο (ΔΓ),
ελεξγνπνίεζε ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ θαη ζπκκεηνρή ζηηο εξγαζίεο ζε επίπεδν
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, γηα πξνψζεζε ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο (ΔΚΔ).

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΣΟΥΟ 2: ΤΜΒΟΛΗ ΣΗΝ ΔΓΚΑΙΡΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΗ
ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ
ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ,
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
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ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ
Δλφςεη ησλ ζνβαξψλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ, ηφζν ζηνλ δεκνζηνλνκηθφ φζν θαη ζηνλ
ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, πνπ αληηκεησπίδεη ε Κχπξνο, ππνγξάθεθε Μλεκφλην πλαληίιεςεο
κε ηελ Σξφηθα (ΔΔ, ΓΝΣ θαη ΔΚΣ) ηνλ Απξίιην ηνπ 2013. ηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Μαθξννηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο είλαη ε απνθαηάζηαζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο
θαη ε επαλεθθίλεζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο, κε ηελ επίδεημε αιιειεγγχεο πξνο ηελ ρψξα,
ε νπνία αληηκεησπίδεη ζνβαξέο πξνθιήζεηο.
Μεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ Μλεκνλίνπ πλαληίιεςεο κε ηελ Σξφηθα, αλαηέζεθε απφ ην
Τπνπξγηθφ πκβνχιην πξνο ηελ ΓΓ ΔΠΑ, κέζσ ηεο Μνλάδαο Παξαθνινχζεζεο (ΜΟΠΑ), ν
ζπληνληζηηθφο ξφινο ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο ζπλνιηθήο εθαξκνγήο ηνπ Μλεκνλίνπ. Μέρξη
ζήκεξα έγηλαλ 4 επηηπρείο αμηνινγήζεηο θαη αλακέλνληαη άιιεο 8 κέρξη ηνλ Ινχλην ηνπ 2016.
Αλακέλεηαη φηη ε έγθαηξε νινθιήξσζε ηνπ Μλεκνλίνπ, ζα βνεζήζεη ζηελ επηζηξνθή ηεο
Κππξηαθήο νηθνλνκίαο ζε πνξεία ζηαζεξφηεηαο, αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ηνπ βηνηηθνχ
επηπέδνπ ησλ Κππξίσλ πνιηηψλ.
ΤΜΒΟΛΗ ΣΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΔΠΙΓΙΩΞΔΙ
Ο ηξαηεγηθφο ηφρνο ζπκβάιιεη:
 ηπαηηγική Δπιδίωξη 2: Πξνψζεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη αλάθακςε ηεο
νηθνλνκίαο.
 ηπαηηγική Δπιδίωξη 3: πκβνιή ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ γηα
παξαγσγή πνιηηηθήο, πινπνίεζε θαη αμηνιφγεζε θαη ζπκβνιή ζηελ βειηίσζε ηεο
απνδνηηθφηεηαο ηεο θξαηηθήο κεραλήο.
3

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΔ/ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ:
Δπιχειπηζιακόρ ηόχορ 1: Δθαξκνγή πιαηζίνπ παξαθνινχζεζεο θαη πξνψζεζεο ηεο
έγθαηξεο πινπνίεζεο ησλ πξνλνηψλ ηνπ Μλεκνλίνπ.


Γπαζηηπιόηηηα 1: πζηεκαηηθφο ζπληνληζκφο θαη παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο
ησλ πξνλνηψλ ηνπ Μλεκνλίνπ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμαζθάιηζεο Σερληθήο Βνήζεηαο
κέζσ ηεο Οκάδαο ηήξημεο (Support Group).
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ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΤΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ (Γ2)
ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΣΟΥΟ 1: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ
ΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΓΙΑΡΘΡΩΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ
ΣΑΜΔΙΩΝ (EΓΔΣ).
ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ,
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
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ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ
Η Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2007-2013, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ θνηλνηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην,
νινθιεξψλεηαη ηελ 31/12/2015, εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ην ζχλνιν ησλ θαηαλεκεζέλησλ
γηα ηελ ελ ιφγσ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν θνηλνηηθψλ πφξσλ χςνπο €660 εθ, απφ ηα
Γηαξζξσηηθά Σακεία, ην Σακείν πλνρήο θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Αιηείαο, ζα πξέπεη λα έρεη
δαπαλεζεί, ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ. Η επηηεπρζείζα
απνξξφθεζε θνηλνηηθψλ πφξσλ, θαηά κέζν φξν γηα φια ηα αλαθεξφκελα Σακεία, αλήιζε ηνλ
Απξίιην ηνπ 2014 ζην ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ ηνπ 74%.
Γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο πεξηφδνπ ζα πξέπεη λα εληαηηθνπνηεζεί ε πξνζπάζεηα θαη λα
ππάξμεη δηαζθάιηζε έλαληη ησλ παξαγφλησλ πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ νκαιή πινπνίεζε ησλ
έξγσλ, φπσο ε έιιεηςε ρξεκαηνπηζησηηθήο ξεπζηφηεηαο, νη θαζπζηεξήζεηο ιφγσ ηεξαξρηθψλ
πξνζθπγψλ ζε ζρέζε κε έξγα δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ε ηερληθή πνιππινθφηεηα νξηζκέλσλ
έξγσλ. Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα πξνσζεί ην θιείζηκν ησλ έξγσλ ηεο ελ ιφγσ Πεξηφδνπ.
ε φηη αθνξά ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2014-2020, ζεκεηψλεηαη φηη απφ ηα Σακεία γηα ηα
νπνία Γηαρεηξηζηηθή Αξρή είλαη ε ΓΓ ΔΠΑ (Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο,
Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, Σακείν πλνρήο, Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο)
έρνπλ δηαηεζεί ζηελ Κχπξν €828 εθ. ην πνζφ απηφ πεξηιακβάλεηαη θαη ην πνζφ γηα ηε
Γηεπθφιπλζε πλδένληαο ηελ Δπξψπε - Connecting Europe Facility χςνπο 48.4 εθ., ην πνζφ
γηα ηελ Πξσηνβνπιία γηα ηελ Απαζρφιεζε ηεο Νενιαίαο - Youth Employment Initiative χςνπο
11.6 εθ., ην πνζφ ηνπ Σακείνπ Δπξσπατθήο Βνήζεηαο πξνο ηνπο Άπνξνπο - European Fund
for the Deprived χςνπο 4 εθ επξψ θαζψο θαη ην πνζφ γηα ηελ Δπξσπατθή Δδαθηθή πλεξγαζία
– European Territorial Cooperation χςνπο 32.7 εθ. Γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ππνβιήζεθε
ζηελ ΔΔ ε πκθσλία Δηαηξηθήο ρέζεο ηνλ Απξίιην ηνπ 2014 ε νπνία εγθξίζεθε ηνλ Ινχλην ηνπ
2014 θαη πξνσζείηαη ε νινθιήξσζε ησλ Πξνγξακκάησλ, κε ζηφρν ηελ ππνβνιή ηνπο ζηελ ΔΔ
κέρξη ηνλ Ινχιην ηνπ 2014. εκεηψλεηαη, φηη φζνλ αθνξά ζηα Πξνγξάκκαηα πλεξγαζίαο απηά
ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ απφ ηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο ησλ ελ ιφγσ Πξνγξακκάησλ κέρξη ηνλ
επηέκβξην 2014.
Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηεο πεξηφδνπ 2014-2020 είλαη ζεκαληηθφ λα
ππάξμεη ζηνρεπκέλνο θαη απνηειεζκαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη ε δεκηνπξγία ησλ
απαηηνχκελσλ ζεζκηθψλ, νξγαλσηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δνκψλ ψζηε λα κπνξέζνπλ λα
εληαρζνχλ ηα πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε έξγα ηεο λέαο Πεξηφδνπ θαη λα αξρίζεη έγθαηξα ε
πινπνίεζή ηνπο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπο, δεδνκέλεο ηεο
εκπξνζζνβαξνχο θαηαλνκήο ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ.
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ΤΜΒΟΛΗ ΣΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΔΠΙΓΙΩΞΔΙ
Ο ηξαηεγηθφο ηφρνο ζπκβάιιεη ζηηο:
 ηπαηηγική Δπιδίωξη 1: Βέιηηζηε αμηνπνίεζε ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ.
 ηπαηηγική Δπιδίωξη 2: Πξνψζεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη αλάθακςε ηεο
νηθνλνκίαο.
 ηπαηηγική Δπιδίωξη 3: Δλδπλάκσζε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ γηα παξαγσγή
πνιηηηθήο, πινπνίεζε θαη αμηνιφγεζε θαη ζπκβνιή ζηελ βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο
ηεο θξαηηθήο κεραλήο.

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΔ/ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ:
Δπιχειπηζιακόρ ηόχορ 1: Απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη πιήξεο θαη έγθαηξε απνξξφθεζε
ησλ Δπξσπατθψλ Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Σακείσλ (EΓΔΣ).



Γπαζηηπιόηηηα 1: Πξνγξακκαηηζκφο, πινπνίεζε, παξαθνινχζεζε θαη θιείζηκν ησλ
Πξνγξακκάησλ (ΔΣΠΑ, ΔΚΣ, Σακείν πλνρήο, Αιηείαο) 2007-2013 θαη 2014-2020.
Γπαζηηπιόηηηα 2: Γηεμαγσγή θαη ζπληνληζκφο επαιεζεχζεσλ ησλ Πξνγξακκάησλ
(ΔΣΠΑ, ΔΚΣ, Σακείν πλνρήο, Αιηείαο), 2007-2013 θαη 2014-2020.
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ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ (Γ3)
ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΣΟΥΟ 1: ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΗ ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΡΓΩΝ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΔΡΓΩΝ
ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ Δ ΤΜΠΡΑΞΗ ΜΔ ΣΟΝ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ.
ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ,
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΙ

ΣΟΥΟΙ

ΚΑΙ

ΔΝΔΡΓΔΙΔ

/

ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ
Δγθξίζεθε ν Νφκνο Ν.20(Ι)/2014), πνπ πξνλνεί πεξί ηεο Γεκνζηνλνκηθήο Δπζχλεο θαη ηνπ
Γεκνζηνλνκηθνχ Πιαηζίνπ, ν νπνίνο πεξηέρεη εηδηθή αλαθνξά γηα ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε έξγσλ
δεκνζίσλ επελδχζεσλ θαζψο θαη επελδπηηθψλ έξγσλ ηνπ δεκνζίνπ ζε ζχκπξαμε κε ηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα, σο πξναπαηηνχκελν γηα ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ έξγσλ (έληαμε ηνπο ζε
θαηάινγν επηιέμηκσλ έξγσλ) γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ.
πζηάζεθε, ζηε ΓΓ ΔΠΑ, Γηεχζπλζε γηα πξνψζεζε ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ, ζηα πιαίζηα
ησλ ελ ιφγσ αξκνδηνηήησλ πνπ θαζνξίδεη ν Νφκνο. Η αξκφδηα Γηεχζπλζε ηεο ΓΓ ΔΠΑ έρεη
εηνηκάζεη, βάζεη ηνπ Νφκνπ απηνχ, ζε ζπλεξγαζία κε εκπεηξνγλψκνλα ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ ηνπ ΗΒ (UK Treasury) έληππν κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, ην νπνίν
πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο, ζε ζρέζε κε ηελ αμηνιφγεζε, επηινγή θαη πινπνίεζε ησλ έξγσλ
δεκνζίσλ επελδχζεσλ πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ.
ΤΜΒΟΛΗ ΣΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΔΠΙΓΙΩΞΔΙ:
Ο ηξαηεγηθφο ηφρνο ζπκβάιιεη:
 ηπαηηγική Δπιδίωξη 1: Βέιηηζηε αμηνπνίεζε ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ.
 ηπαηηγική Δπιδίωξη 3: πκβνιή ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ γηα
παξαγσγή πνιηηηθήο, πινπνίεζε θαη αμηνιφγεζε θαη ζπκβνιή ζηελ βειηίσζε ηεο
απνδνηηθφηεηαο ηεο θξαηηθήο κεραλήο.
ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΔ/ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ:
Δπιχειπηζιακόρ ηόχορ 1: Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζηηφηεηαο θαη βησζηκφηεηαο έξγσλ
δεκνζίσλ επελδχζεσλ γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ θαζψο θαη
πξνψζεζε ηεο πςειήο αληαπνδνηηθφηεηαο έξγσλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ ζε ζχκπξαμε κε ηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα.




Γπαζηηπιόηηηα 1: Αμηνιφγεζε έξγσλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ ηα νπνία πξνηείλνληαη
γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ή πκπξάμεηο Γεκνζίνπ –
Ιδησηηθνχ Σνκέα σο πξνο ηνπο παξάγνληεο νηθνλνκηθήο πξνζηηφηεηαο θαη νηθνλνκηθήο
βησζηκφηεηαο, θαζψο θαη σο πξνο ηελ πξνζηηζέκελε αμία θαη ζπλάθεηα πξνο ηηο
πξνηεξαηφηεηεο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο.
Γπαζηηπιόηηηα 2: Δηνηκαζία ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
ζρεηηθψλ θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ, νδεγηψλ θαη θξηηεξίσλ ζε ζρέζε κε ηηο επηκέξνπο
ελέξγεηεο, θαζψο θαη παξνρή ησλ απαξαίηεησλ εξγαιείσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
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εθπφλεζεο εηδηθνχ αλαιπηηθνχ εγρεηξηδίνπ (operational manual)
πξνγξάκκαηνο γηα ηελ αμηνιφγεζε δεκνζίσλ επελδπηηθψλ έξγσλ.

εθπαηδεπηηθνχ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΣΟΥΟ 2: ΤΜΒΟΛΗ ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ ΣΗ
ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΗ ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΝΙΥΤΗ ΣΗ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ
ΠΡΟΒΑΗ ΣΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ
ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ, ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΔ
/ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ
Γηαξζξσηηθά Σακεία 2007-2013: πλερίδεηαη ε εθαξκνγή ηεο Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο
JEREMIE κε ηε δηάζεζε ηνπ 2νπ πξντφληνο Δπηκεξηζκνχ Ρίζθνπ θαη πγρξεκαηνδφηεζεο
(Funded Risk Sharing Product – “FRSP”) απφ ηε Σξάπεδα Κχπξνπ. Η δηάζεζε ηνπ πξντφληνο,
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ €16 εθ., ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ 2015.
Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά Σακεία 2014-2020: ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα
ηεο λέαο πεξηφδνπ έρεη πεξηιεθζεί πξνθαηαξηηθά ε θαηαλνκή πνζνχ χςνπο €15 εθ. γηα ηε
ρξήζε ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο πξφζβαζεο ησλ ΜΜΔ ζηε
ρξεκαηνδφηεζε, ζηα πιαίζηα ησλ πξνγξακκαηηδφκελσλ παξεκβάζεσλ γηα Δλίζρπζε ηεο
Αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Οηθνλνκίαο. Η επηινγή θαη αμηνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ
ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ ζα ζρεδηαζηεί ζηε βάζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ
αμηνιφγεζεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη ηα θελά πνπ εληνπίδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ΜΜΔ ζηελ Κχπξν, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο πινπνίεζεο ή
πξνγξακκαηηζκνχ παξφκνησλ παξεκβάζεσλ απφ άιια ρξεκαηνδνηηθά κέζα/εξγαιεία πέξαλ
ησλ Σακείσλ φπσο κέζα απφ ην Σακείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο Κχπξνπ.
Άιινη πφξνη: Η ΓΓ ΔΠΑ έρεη νξηζζεί σο ζεκείν επαθήο θαη ζπληνληζκνχ κεηαμχ ηνπ
Δπξσπατθνχ Σακείνπ Δπελδχζεσλ (ΔΣαΔ) θαη ηεο Κππξηαθήο Κπβέξλεζεο γηα ζθνπνχο
επνπηείαο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ Σακείνπ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο Κχπξνπ (ΣΔΚ). Μέζσ ηνπ ΣΔΚ ζα
δηαηεζνχλ θαηαξρήλ €200 εθ (€100εθ απφ δάλεην ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ θαη
ηα ππφινηπα €100 εθ. απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα) κε ζηφρν ηελ παξνρή δαλείσλ κε
επλντθνχο φξνπο ρξεκαηνδφηεζεο, φζνλ αθνξά θπξίσο ην επηηφθην θαη ηελ πεξίνδν
απνπιεξσκήο. ηα πιαίζηα απηά, ην ΔΣαΔ πξνέβε ζηηο 12 Μαξηίνπ 2014 ζε δεκνζίεπζε
πξφζθιεζεο θαη αλακέλεηαη ηψξα ε εθδήισζε ζρεηηθνχ ελδηαθέξνληνο απφ ηα
ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. Η επηινγή ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζα πξέπεη λα
εγθξηζεί απφ ηελ Κππξηαθή Κπβέξλεζε.
ΤΜΒΟΛΗ ΣΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΔΠΙΓΙΩΞΔΙ:
Ο ηξαηεγηθφο ηφρνο ζπκβάιιεη:
 ηπαηηγική Δπιδίωξη 1: Βέιηηζηε αμηνπνίεζε ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ.
 ηπαηηγική Δπιδίωξη 2: Πξνψζεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη αλάθακςε ηεο
νηθνλνκίαο.
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ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΔ/ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
Δπιχειπηζιακόρ ηόχορ 1: Πξνψζεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ρξεκαηνδνηηθψλ
εξγαιείσλ, ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ πφξνπο ηεο ΔΔ ή/θαη εζληθνχο πφξνπο.


Γπαζηηπιόηηηα:πληνληζκφο ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ, κε ηελ ζηήξημε ησλ Δπξσπατθψλ Γηαξζξσηηθψλ θαη
Δπελδπηηθψλ Σακείσλ (ΔΓΔΣ) θαη άιισλ εζληθψλ ή επξσπατθψλ πφξσλ ζηα πιαίζηα
ηνπ JEREMIE, ηνπ Σακείνπ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη άιισλ πξσηνβνπιηψλ θαη
ηακείσλ.
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ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ (Γ4)
ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΣΟΥΟ 1: ΠΡΟΩΘΗΗ ΔΡΔΤΝΑ, ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ω ΜΔΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ,
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΙ

ΣΟΥΟΙ

ΚΑΙ

ΔΝΔΡΓΔΙΔ

/

ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ
Καηά ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία ε Κχπξνο πέηπρε ζεκαληηθή πξφνδν φζν αθνξά ηηο επηδφζεηο
ηεο ζην ηνκέα ηεο Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο (Δ&Κ), ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηδηαίηεξα ζχληνκε
πξντζηνξία ζηνλ ηνκέα θαη ηελ απνπζία παλεπηζηεκίσλ θαη εξεπλεηηθψλ θέληξσλ κέρξη ηηο
αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 90. χκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο δείθηεο ηεο ΔΔ ε Κχπξνο βξίζθεηαη ζε
ζρεηηθά θαιή ζέζε κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ (14ε ζέζε). Η Κχπξνο απνδείρζεθε επίζεο
αξθεηά απνηειεζκαηηθή ζηελ άληιεζε Δπξσπατθψλ αληαγσληζηηθψλ θνλδπιίσλ γηα Δ&Κ κε
ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ μεπεξλνχλ ηα €80 εθαηνκκχξηα γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013, ελψ θαίλεηαη
λα ππάξρνπλ αθφκα πεξηζψξηα ζεκαληηθήο βειηίσζεο.
Παξφι‟απηά παξαηεξνχληαη αθφκα αξθεηέο αδπλακίεο ζηνλ ηνκέα κε θπξηφηεξεο (α) ηε
δπζιεηηνπξγία ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο ιφγσ ηεο χπαξμεο δνκψλ πνπ
δελ είλαη ιεηηνπξγηθέο θαη επέιηθηεο θαη ηελ απνπζία επαξθνχο ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ
εκπιεθφκελσλ θνξέσλ (β) αλεπάξθεηεο ζηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο νινθιεξσκέλεο Δζληθήο
ηξαηεγηθήο Δ&Κ, πνπ νθείινληαη, κεηαμχ άιισλ, θαη ζηε δπζιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο
δηαθπβέξλεζεο, (γ) αλεπάξθεηεο ζηελ πινπνίεζε πνιηηηθψλ θαη κέηξσλ Δ&Κ κε απιέο θαη
απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο, (δ) ζρεηηθά ρακειέο δαπάλεο ζε Δ&Κ κε ηνλ εζληθφ ζηφρν λα
είλαη 0,50% ηνπ ΑΔΠ κέρξη ην 2020, πνπ είλαη ν ρακειφηεξνο ζηφρνο κεηαμχ ησλ θξαηψλ
κειψλ (ην 2011 ε Κχπξνο βξηζθφηαλ ζην 0,49% ηνπ ΑΔΠ), θαη κε ηε ζπλεηζθνξά ησλ
επηρεηξήζεσλ ζηηο δαπάλεο απηέο λα είλαη ηδηαίηεξα ρακειή (ην πνζνζηφ γηα ηελ Κχπξν ην
2011 ήηαλ κφλν 11 % ελψ ζηελ ΔΔ ήηαλ θαηά κέζν φξν 54,9%) θαη (ε) ειιεηπήο δηαζχλδεζε
κεηαμχ εξεπλεηηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη
δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ απφ ηνλ παξαγσγηθφ ηζηφ πξνο
φθεινο ηεο νηθνλνκίαο.
Γεδνκέλνπ φηη νη ζπλνιηθνί δηαζέζηκνη πφξνη θαη θαη‟ επέθηαζε νη πφξνη γηα Δ&Κ ζα είλαη
πεξηνξηζκέλνη ηα επφκελα ρξφληα, παξά ην γεγνλφο φηη ν ηνκέαο απηφο απνηειεί ζεκαληηθφ
παξάγνληα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, είλαη ζεκαληηθφ λα
ππάξμεη πνηνηηθή βειηίσζε θαη αλαζρεδηαζκφο ηεο αμηνπνίεζεο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ κέζα
απφ ηε λέα ηξαηεγηθή Δ&Κ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020. εκαληηθφ εξγαιείν πξνο ηελ
θαηεχζπλζε απηή είλαη ηα πνξίζκαηα ηεο ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο πνπ ζα
δηεπθνιχλνπλ ηε ζηνρνζεηεκέλε επηθέληξσζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ζε ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο
θαη ζεκαηηθά πεδία φπνπ ε Κχπξνο δηαζέηεη ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα. Σαπηφρξνλα ζα
πξέπεη λα εληαηηθνπνηεζεί ε πξνζπάζεηα άληιεζεο Δπξσπατθψλ αληαγσληζηηθψλ θνλδπιίσλ.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ πην πάλσ ζηφρσλ απνηειεί ε θαηάιιειε
πξνζαξκνγή ησλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ θαη κεραληζκψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηακφξθσζε
πνιηηηθήο, θαζψο θαη ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ επηκέξνπο κέηξσλ θαη
πξνγξακκάησλ. Οη εηζεγήζεηο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Έξεπλαο, Καηλνηνκίαο θαη Σερλνινγηθήο
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Αλάπηπμεο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ
εληνπίζηεθαλ ζηελ επάξθεηα θαη ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ.
ΤΜΒΟΛΗ ΣΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΔΠΙΓΙΩΞΔΙ
Ο ηξαηεγηθφο ηφρνο ζπκβάιιεη ζηε:
 ηπαηηγική Δπιδίωξη 2: Πξνψζεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη αλάθακςε ηεο
νηθνλνκίαο
ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΔ/ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
Δπιχειπηζιακόρ ηόχορ 1: Βειηηζηνπνίεζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο γηα Έξεπλα, Καηλνηνκία
θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα.



Γπαζηηπιόηηηα 1: Αλαδηάξζξσζε ησλ κεραληζκψλ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο γηα
Έξεπλα, Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα.
Γπαζηηπιόηηηα 2: Δηνηκαζία θαη ζπληνληζκφο πινπνίεζεο ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο
γηα ηελ Έξεπλα θαη ηελ Καηλνηνκία.
ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΣΟΥΟ 2: ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ

ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ,
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΙ

ΣΟΥΟΙ

ΚΑΙ

ΔΝΔΡΓΔΙΔ

/

ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ
Η Δπξσπατθή Έλσζε έρεη αλαγλσξίζεη απφ πνιχ λσξίο φηη ε εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε
ζπλεηζθέξνπλ άκεζα ζηε κεηάβαζε ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο θαη απνηεινχλ βαζηθά ζηνηρεία
ηφζν γηα ηελ πξνζσπηθή νινθιήξσζε φζν θαη γηα ηελ αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλνπ,
θαηαξηηζκέλνπ θαη επέιηθηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ην νπνίν έρεη ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα
πξνζφληα πνπ ρξεηάδνληαη ε επξσπατθή νηθνλνκία θαη ε επξσπατθή θνηλσλία γηα λα
παξακείλνπλ αληαγσληζηηθέο θαη θαηλνηφκεο, ζπκβάιινληαο ηαπηφρξνλα ζηελ πξναγσγή ηεο
θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη έληαμεο. Η ζεκαζία πνπ απνδίδεη ε Δπξσπατθή Έλσζε ζηνπο ηνκείο
ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο θαίλεηαη ζε δηάθνξεο πνιηηηθέο ηεο, φπσο ε «Δπξψπε
2020» θαη ε Πνιηηηθή πλνρήο.
ηα πιαίζηα απηά εηνηκάζηεθε ε ηξαηεγηθή Γηα Βίνπ Μάζεζεο, ε νπνία ζπκβάιιεη ζηε
κειινληηθή ζσξάθηζε ηεο ρψξαο, ελψ παξάιιεια είλαη κηα ζπλεηζθνξά πξνο ηελ πινπνίεζε
ησλ θνηλψλ επξσπατθψλ ζηφρσλ ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο. ηε
ηξαηεγηθή απνηππψλνληαη ην φξακα, νη άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο θαζψο θαη ελδεηθηηθέο δξάζεηο
πνπ ζα πξνσζεζνχλ ηελ πεξίνδν 2014-2020 κε ζηφρν ηε ζην κέγηζην δπλαηφ
απνηειεζκαηηθφηεξε ζπκβνιή ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ
αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, πξνζαξκνγή ζηηο δηαθνξνπνηήζεηο
ζηε δνκή ηεο νηθνλνκίαο, ηελ πξνζσπηθή νινθιήξσζε, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε
εμεηδηθεπκέλνπ, θαηαξηηζκέλνπ θαη επέιηθηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
Η Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε πινπνηείηαη κέζα θαη απφ ην Δπξσπατθφ
Πξφγξακκα Erasmus+. Η ΓΓ ΔΠΑ έρεη νξηζηεί, κε Απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ,
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σο Δζληθή Αξρή γηα ην ελ ιφγσ Πξφγξακκα θαη έρεη ηελ αξκνδηφηεηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε
θαη επνπηεία ηεο δηαρείξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε εζληθφ επίπεδν. Δζληθέο Τπεξεζίεο,
ππεχζπλεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Erasmus+ ζηελ Κχπξν, έρνπλ νξηζηεί κε
Απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, ην Ίδξπκα Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ
Γηα Βίνπ Μάζεζεο (ΙΓΔΠ ΓΒΜ) (γηα ηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο) θαη ν
Οξγαληζκφο Νενιαίαο Κχπξνπ (ΟΝΔΚ) (γηα ηνλ ηνκέα ηεο Νενιαίαο).
ΤΜΒΟΛΗ ΣΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΔΠΙΓΙΩΞΔΙ
Ο ηξαηεγηθφο ηφρνο ζπκβάιιεη ζηε:
 ηπαηηγική Δπιδίωξη 2: Πξνψζεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη αλάθακςε ηεο
νηθνλνκίαο
ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΔ/ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
Δπιχειπηζιακόρ ηόχορ 1: Πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο ΓΒΜ.


Γπαζηηπιόηηηα 1: Παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο ΓΒΜ θαη
ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus+ ζηελ Κχπξν
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ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΤΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ (Γ5)
ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΣΟΥΟ 1: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΓΙΔΚΓΙΚΗΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΘΔΔΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΗ.
ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ
ΚΑΣΑΣΑΗ,
ΔΝΔΡΓΔΙΔ/ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΙ

ΣΟΥΟΙ

ΚΑΙ

Πνιπεηέο Γεκνζηνλνκηθφ Πιαίζην: Θα πξέπεη λα ππάξρεη παξαθνινχζεζε θαη ζπληνληζκφο
πηζαλφλ αιιαγψλ ζηνπο εηήζηνπο πξνυπνινγηζκνχο θαη λνκνζεηηθνχο θαλνληζκνχο γηα Σακεία
θαη Πξνγξάκκαηα ΔΔ. Δπίζεο ην 2017 αλακέλεηαη λα γίλεη ε πξνβιεπφκελε αλαζεψξεζε ηνπ
ΠΓΠ θαη νη φιεο νη δηεξγαζίεο ζα αξρίζνπλ απφ ην 2015.
Πνιηηηθή πλνρήο: Έρεη νινθιεξσζεί ε έγθξηζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ρξεηάδεηαη
ζπλερήο παξαθνινχζεζε ελδερφκελσλ αιιαγψλ ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο Πνιηηηθήο
πλνρήο. Ήδε άξρηζε ε δηαβνχιεπζε γηα ηελ αλαζεψξεζε γηα ηελ Πνιηηηθή πλνρήο κεηά ην
2020. Σέινο ζεκαληηθέο δηεξγαζίεο πξαγκαηνπνηνχληαη
ζε επξσπατθφ δηαθπβεξλεηηθφ
επίπεδν γηα ηελ Δδαθηθή πλνρή, ζέκα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηε Κχπξν, ιφγσ ηνπ λεζηψηηθνπ
ηεο ραξαθηήξαο θαη ηεο απφζηαζεο απφ ην θέληξν ηεο ΔΔ.
ΤΜΒΟΛΗ ΣΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΔΠΙΓΙΩΞΔΙ
Ο ηξαηεγηθφο ηφρνο ζπκβάιιεη:
 ηπαηηγική Δπιδίωξη 1: Βέιηηζηε αμηνπνίεζε ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ
 ηπαηηγική Δπιδίωξη 2: Πξνψζεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη αλάθακςε ηεο
νηθνλνκίαο
ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΔ/ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ:
Δπιχειπηζιακόρ ηόχορ 1: Δπίηεπμε κέγηζησλ δπλαηψλ αιιαγψλ ζην ΠΓΠ πξνο φθεινο ηεο
Κχπξνπ θαη πξνψζεζε εζληθψλ ζέζεσλ γηα πηζαλέο αιιαγέο ζηε δηακφξθσζε ηεο Πνιηηηθήο
πλνρήο θαζψο θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο εδαθηθήο ζπλνρήο ζε επξσπατθφ επίπεδν.


Γπαζηηπιόηηηα 1: Παξαθνινχζεζε θαη ελεξγή ζπκκεηνρή ζηηο δηεξγαζίεο ηεο ΔΔ θαη
ζηε δηαθπβεξλεηηθή ζπλεξγαζία

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΣΟΥΟ 2: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ
ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ,
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΙ

ΣΟΥΟΙ

ΚΑΙ

ΔΝΔΡΓΔΙΔ

/

ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ
Μεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ αλαηέζεθε ζηε ΓΓ ε πξνψζεζε θαη ν
ζπληνληζκφο ηεο αμηνπνίεζεο ησλ Αλαγλσζηηθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο ΔΔ. Ωο πξψηνο ζηφρνο
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ηέζεθε ε δεκηνπξγία Πχιεο Δλεκέξσζεο Υξεκαηνδνηηθψλ Πξνγξακκάησλ κε ζηφρν ηελ
θαιχηεξε δπλαηή πιεξνθφξεζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ θαη πνιηηψλ γηα ηηο δπλαηφηεηεο
πνπ παξέρνληαη απφ ηα ελ ιφγσ Πξνγξάκκαηα. Η Πχιε έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην Μάξηην ηνπ
2014. ε απηφ ην ζηάδην έρεη νινθιεξσζεί ν αξρηθφο ζρεδηαζκφο ηεο Πχιεο, πνπ πεξηιακβάλεη
ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ θξίζεθε αλαγθαίν λα πεξηιεθζνχλ ψζηε λα παξέρνληαη ζηνλ
πνιίηε νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη δφζεθε βαξχηεηα ζην ζρεδηαζκφ θαη ηνλ ηερληθφ
έιεγρν ψζηε λα επηηεπρζεί ε αξρηθή ιεηηνπξγία ηεο Πχιεο Γηα ηελ έγθαηξε έγθπξε θαη πιήξε
ελεκέξσζε ηεο Πχιεο, γίλεηαη
θαζεκεξηλή ζπιινγή πιεξνθφξεζεο απφ πεγέο ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (θαη κέζσ αγνξάο ππεξεζηψλ), αιιά θαη απφ ηα αξκφδηα Τπνπξγεία
θαη ζεκεία επαθήο ζηελ Κχπξν. Παξάιιεια, κέζσ ηεο Πχιεο ιεηηνπξγεί „θέληξν ελεκέξσζεο
θαη εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ‟ ηφζν ηειεθσληθψο φζν θαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.
Γηα λα κπνξέζεη λα εθπιεξσζεί ν ζηφρνο ηεο δηάρπζεο ηεο ελεκέξσζεο γηα ηα Αληαγσληζηηθά
Πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζπλερήο ηξνθνδφηεζεο θαη αλαβάζκηζε ησλ
ιεηηνπξγηψλ ηεο Πχιεο. Δπηπξφζζεηα ζα πξέπεη λα γίλεη γλσζηή ζην επξχ θνηλφ ε χπαξμε θαη
ιεηηνπξγία ηεο Πχιεο Δλεκέξσζεο θαη ηνπ θέληξνπ εμππεξέηεζεο, κέζσ δηαθφξσλ δξάζεσλ
πιεξνθφξεζεο. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα πξνσζεζεί ε ελίζρπζε ηνπ ζπληνληζηηθνχ θαη
νξγαλσηηθνχ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο θαη πιεξνθφξεζεο ησλ Αληαγσληζηηθψλ Πξνγξακκάησλ
ζην δεκφζην ηνκέα. Θα πξέπεη επίζεο λα κειεηεζνχλ θαη λα πξνσζεζνχλ κέηξα παξνρήο
ζηήξημεο πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηε δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ λα αμηνπνηήζνπλ ζην
κέγηζην δπλαηφ βαζκφ επθαηξηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηα Αλαγλσζηηθά Πξνγξάκκαηα.
ΤΜΒΟΛΗ ΣΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΔΠΙΓΙΩΞΔΙ
Ο ηξαηεγηθφο ηφρνο ζπκβάιιεη:
 ηπαηηγική Δπιδίωξη 1: Βέιηηζηε αμηνπνίεζε ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΔ/ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ:
Δπιχειπηζιακόρ ηόχορ 1: Δλίζρπζε ηνπ ζπληνληζηηθνχ θαη νξγαλσηηθνχ πιαηζίνπ
δηαρείξηζεο θαη πιεξνθφξεζεο ησλ Αληαγσληζηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη δηαζθάιηζεο ησλ
δπλαηψλ ζπλεξγηψλ θαη ζηήξημε ελδηαθεξφκελσλ γηα εηνηκαζία αληαγσληζηηθψλ Πξνηάζεσλ.



Γπαζηηπιόηηηα 1: πληήξεζε/αλαβάζκηζε ηεο Πχιεο, πινπνίεζε δξάζεσλ
πιεξνθφξεζεο θαη ελεκέξσζεο, θαζψο θαη ιεηηνπξγία θαη ζπλερήο αλαβάζκηζε ηνπ
Κέληξνπ Δλεκέξσζεο θαη Δμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ.
Γπαζηηπιόηηηα 2: Γεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ζπληνληζηηθνχ κεραληζκνχ γηα ηελ
αμηνπνίεζε ησλ Αληαγσληζηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη πξνψζεζε ηεο ελδπλάκσζεο
ησλ εζληθψλ ζεκείσλ επαθήο (focal points).
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ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΣΟΥΟ 3: ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΙΡΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ
ΣΩΝ
ΥΟΡΗΓΙΩΝ
ΑΠΟ
ΣΟΤ
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΙΜΟΤ ΔΟΥ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ KAI ΔΛΒΔΣΙΑ
ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ
ΚΑΣΑΣΑΗ,
ΔΝΔΡΓΔΙΔ/ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΙ

ΣΟΥΟΙ

ΚΑΙ

ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ
Οη Υξεκαηνδνηηθνί Μεραληζκνί (ΥΜ) ΔΟΥ θαη Ννξβεγίαο 2009-2014 έρνπλ ππνγξάςεη κε ηελ
ΓΓ ΔΠΑ, δχν Μλεκφληα πλεξγαζίαο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011 γηα πινπνίεζε ζηελ Κχπξν ησλ
Πξνγξακκάησλ ησλ Υξεκαηνδνηηθψλ Μεραληζκψλ, ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ ζα δηαηεζνχλ απφ
ηνπο Μεραληζκνχο πηζηψζεηο χςνπο €3.561.250 (ΥΜ ΔΟΥ) θαη €3.700.000 (ΥΜ Ννξβεγίαο).
Η ΓΓ ΔΠΑ έρεη νξηζηεί σο ην Δζληθφ εκείν Δπαθήο γηα πινπνίεζε ησλ Πξνγξακκάησλ
απηψλ. Κάησ απφ ηα Πξνγξάκκαηα ησλ ΥΜ γηα ηελ Κχπξν, έρνπλ επηιεγεί γηα ρξεκαηνδφηεζε
ελλέα έξγα θαη έρνπλ ππνγξαθεί ηα ζρεηηθά πκβφιαηα κεηαμχ ηεο ΓΓ ΔΠΑ θαη ησλ ηειηθψλ
δηθαηνχρσλ. Σα έξγα απηά βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο πινπνίεζεο κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
ηνλ Απξίιην ηνπ 2016.
Αλαθνξηθά κε ην Πξφγξακκα πλεξγαζίαο κε ηελ Διβεηία, ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία έρεη
ππνγξάςεη ηε πκθσλία Πιαίζην ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2007. Οη πφξνη ηεο Διβεηηθήο
πλεηζθνξάο πνπ αλέξρνληαη ζε €4,9 εθ. έρνπλ δεζκεπηεί πιήξσο γηα ηξία έξγα κε
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία εθηακίεπζεο ησλ πηζηψζεσλ απηψλ ηε 14ε Ινπλίνπ 2017.
ΤΜΒΟΛΗ ΣΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΔΠΙΓΙΩΞΔΙ
Ο ηξαηεγηθφο ηφρνο ζπκβάιιεη:
 ηπαηηγική Δπιδίωξη 1: Βέιηηζηε Αμηνπνίεζε Υξεκαηνδνηηθψλ Πφξσλ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΔ/ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ:
Δπιχειπηζιακόρ ηόχορ 1: Απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ
Πξνγξακκάησλ/Έξγσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνπο Υξεκαηνδνηηθνχο Μεραληζκνχο
ΔΟΥ θαη Ννξβεγίαο 2009-2014 θαη ηεο Διβεηίαο.


Γπαζηηπιόηηηα 1: Παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο, έιεγρνο ησλ δαπαλψλ,
πιεξνθφξεζε θαη επηθνηλσληαθέο δξάζεηο γηα ηα έξγα.
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ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΣΟΥΟ 4: ΤΜΒΟΛΗ ΣΗ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΘΔΔΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΚΑΙ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΤ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΘΔΜΑΣΩΝ Δ.Δ.
ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ,
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΙ

ΣΟΥΟΙ

ΚΑΙ

ΔΝΔΡΓΔΙΔ

/

Με βάζε ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην ζα πξέπεη ε θάζε Τπεξεζία λα έρεη ελεξγφ ξφιν, κέζα απφ ηε
δεκηνπξγία ηνπ Κιηκαθίνπ Δπξσπατθψλ Θεκάησλ, ζηε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο θαη ην
ζπληνληζκφ ησλ ζέζεσλ ο ηεο Κχπξνπ. Ο ξφινο απηφο είλαη απμεκέλνο γηα ηε ΓΓ ΔΠΑ αθνχ ν
Γεληθφο Γηεπζπληήο ζπκκεηέρεη σο παξαηεξεηήο ζηε Τπνπξγηθή Δπηηξνπή γηα Δπξσπατθά
Θέκαηα. Δπίζεο είλαη ζεκαληηθφο ν ζπληνληζκφο ησλ ζέζεσλ ηεο ΓΓ ΔΠΑ ζην πκβνχιην
Γεληθψλ Τπνζέζεσλ θαη ην Δπξσπατθφ πκβνχιην.
ΤΜΒΟΛΗ ΣΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΔΠΙΓΙΩΞΔΙ
Ο ηξαηεγηθφο ηφρνο ζπκβάιιεη:
 ηπαηηγική Δπιδίωξη 3: πκβνιή ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ γηα
παξαγσγή πνιηηηθήο, πινπνίεζε θαη αμηνιφγεζε θαη ζπκβνιή ζηελ βειηίσζε ηεο
απνδνηηθφηεηαο ηεο θξαηηθήο κεραλήο.
ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΔ/ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ:
Δπιχειπηζιακόρ ηόχορ 1: πκβνιή ζην ζπληνληζκφ ζεκάησλ ΔΔ.


Γπαζηηπιόηηηα 1: Παξαθνινχζεζε θαη ελεξγή ζπκκεηνρή ζην ζπληνληζκφ ζεκάησλ
ΔΔ, ζπληνληζκφο ησλ ζέζεσλ ηεο ΓΓ ΔΠΑ γηα ην πκβνχιην Γεληθψλ Τπνζέζεσλ θαη
ην Δπξσπατθφ πκβνχιην θαη παξαθνινχζεζε ηεο ελαξκφληζεο κε ην θνηλνηηθφ
θεθηεκέλν
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ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ, ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ
(Γ6)
ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΣΟΥΟ 1: ΤΜΒΟΛΗ ΣΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΣΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΣΩΝ ΓΗΜΟΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ,
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΙ

ΣΟΥΟΙ

ΚΑΙ

ΔΝΔΡΓΔΙΔ

/

ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ
Η ςήθηζε ηνλ πεξαζκέλν Φεβξνπάξην ηνπ Νφκνπ πεξί Γεκνζηνλνκηθήο Δπζχλεο θαη
Γεκνζηνλνκηθνχ Πιαηζίνπ, ζέηεη λέεο δηαδηθαζίεο φζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ
νηθνλνκηθψλ θαη επηβάιιεη κεηαμχ άιισλ ηελ εθ βάζξσλ αλαδηνξγάλσζε ηνπ ηξφπνπ
θαηαξηηζκνχ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα απνηειεί απνηέιεζκα ηξαηεγηθνχ
ρεδηαζκνχ ησλ Τπνπξγείσλ ζηε βάζε ηεο γεληθφηεξεο πνιηηηθήο θαηεχζπλζεο πνπ ζα
θαζνξίδεη θαζ‟ έθαζην νηθνλνκηθφ έηνο ην θξάηνο κέζα απφ ην ηξαηεγηθφ Πιαίζην
Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο.
ην πιαίζην απηφ ε ΓΓ ΔΠΑ έρεη αλαιάβεη ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ην
ζπληνληζκφ θαη θαζνδήγεζε ησλ Τπνπξγείσλ ζε ζρέζε κε ηελ εηνηκαζία ησλ ηξαηεγηθψλ
ηνπο ρεδίσλ θαη ηελ ππνβνιή ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπο ζηε βάζε Γξαζηεξηνηήησλ (ηα 5
Πηινηηθά Τπνπξγεία ζα πινπνηήζνπλ ηε λέα δηαδηθαζία ζην ζχλνιφ ηεο, ελψ ηα ππφινηπα
Τπνπξγεία ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ηα ηξαηεγηθά ηνπο ρέδηα ρσξίο ηελ νπνηαδήπνηε
θνζηνιφγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο) θαζψο θαη ηε δηαζθάιηζε εθαξκνγήο ησλ πξνλνηψλ
ηεο λέαο λνκνζεζίαο. Η ΓΓ ΔΠΑ ζα πξέπεη κε ηε ζεηξά ηεο λα θαηαξηίζεη ην ηξαηεγηθφ ηεο
ρέδην θαη λα ππνβάιεη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηεο ηφζν κε ηελ παξαδνζηαθή, φζν θαη κε ηε λέα
ηνπ κνξθή.
ΤΜΒΟΛΗ ΣΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΔΠΙΓΙΩΞΔΙ:
Ο ηξαηεγηθφο ηφρνο ζπκβάιιεη:
 ηπαηηγική Δπιδίωξη 2: Πξνψζεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη αλάθακςε ηεο
νηθνλνκίαο
 ηπαηηγική Δπιδίωξη 3: πκβνιή ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ γηα
παξαγσγή πνιηηηθήο, πινπνίεζε θαη αμηνιφγεζε θαη ζπκβνιή ζηελ βειηίσζε ηεο
απνδνηηθφηεηαο ηεο θξαηηθήο κεραλήο.
ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΔ/ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ:
Δπιχειπηζιακόρ ηόχορ 1: πκβνιή ζηε πξνψζεζε ηεο κεηαξξχζκηζεο ηεο Γηαρείξηζεο
Γεκφζησλ Οηθνλνκηθψλ θαη πξνψζεζε ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ.


Γπαζηηπιόηηηα 1: πληνληζκφο ζε δηππνπξγηθφ επίπεδν ησλ δηαδηθαζηψλ πηινηηθνχ
ηξαηεγηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Πξνυπνινγηζκνχ θαη ζχζηαζε κεραληζκψλ θαη
δηαδηθαζηψλ παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ θαη
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ζπκκεηνρή ζηηο εξγαζίεο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο
γηα ηε Γηαρείξηζε ηεο Μεηαξξχζκηζεο ησλ Γεκφζησλ Οηθνλνκηθψλ
ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΣΟΥΟ 2: ΒΔΛΣΙΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΠΟΡΩΝ ΓΓ ΔΠΑ
ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ,
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΙ

ΣΟΥΟΙ

ΚΑΙ

ΔΝΔΡΓΔΙΔ

/

ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ
Η θπβεξλεηηθή πνιηηηθή γηα ηελ κεηαξξχζκηζε ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο ζηνρεχεη κεηαμχ άιισλ
ζηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ζηελ άζθεζε ηεο δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ θαη
άιισλ πφξσλ κε ζηφρν ηελ νξζνινγηζηηθή αμηνπνίεζή ηνπο θαη ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ
απνηειεζκάησλ. Παξάιιεινη ζηφρνη είλαη ε ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο θαη ε
εκπέδσζε ησλ αξρψλ ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο. Η ΓΓ ΔΠΑ έρεη πξφζθαηα πηνζεηήζεη λέν
νξγαλφγξακκα γηα λα αληαπνθξηζεί ζηα θαζήθνληα πνπ έρεη αλαιάβεη, ελψ παξάιιεια
αλαπηχζζεη κεζφδνπο/δηαδηθαζίεο πνπ λα πξνάγνπλ ηηο λέεο θαηεπζχλζεηο. ην πιαίζην απηφ,
έρεη απνθαζηζηεί ε νξηδνληηνπνίεζε ππεξεζηψλ ησλ νπνίσλ ελδείθλπηαη ε εθηέιεζε απφ
εμεηδηθεπκέλνπο ιεηηνπξγνχο. πλαθψο απνθαζίζηεθε ε ζχζηαζε Μνλάδαο Πξνζθνξψλ θαη
Μνλάδαο Δπηθνηλσλίαο, κε ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε πξνθήξπμε θαη θαηαθχξσζε πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε
επηθνηλσληαθψλ δξάζεσλ, αληίζηνηρα.
ΤΜΒΟΛΗ ΣΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΔΠΙΓΙΩΞΔΙ:
Ο ηξαηεγηθφο ηφρνο ζπκβάιιεη:
 ηπαηηγική Δπιδίωξη 3: πκβνιή ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ γηα
παξαγσγή πνιηηηθήο, πινπνίεζε θαη αμηνιφγεζε θαη ζπκβνιή ζηελ βειηίσζε ηεο
απνδνηηθφηεηαο ηεο θξαηηθήο κεραλήο.
ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΔ/ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ:
Δπιχειπηζιακόρ ηόχορ 1: σζηφο πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, απνηειεζκαηηθή
δηνίθεζε θαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε πφξσλ ηεο ΓΓ ΔΠΑ.



Γπαζηηπιόηηηα 1: ηήξημε Γεληθνχ Γηεπζπληή θαη εηνηκαζία θαη παξαθνινχζεζε
ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ ΓΓ ΔΠΑ .
Γπαζηηπιόηηηα 2: Γηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζπληήξεζε θηηξίνπ, δηαρείξηζε θαη
έιεγρνο ηεο πινπνίεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ θαη παξνρή νξηδφληησλ ππεξεζηψλ.
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