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ΕΥΡΩΠΗ 2020:  
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ 
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

  

3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 
 

 Έξυπνη Ανάπτυξη (γνώση και καινοτομία) 

 Βιώσιμη Ανάπτυξη (αποδοτική, πράσινη και 
ανταγωνιστική οικονομία) 

 Ανάπτυξη Χωρίς Αποκλεισμούς (υψηλή 
απασχόληση, κοινωνική και εδαφική συνοχή)  



Ε.Ε. : 7 ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ  
Η Επιτροπή προτείνει επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες για 
την επίτευξη προόδου σε κάθε βασική προτεραιότητα 
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ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ  
 

 

Ταχεία ανάπτυξη των υπηρεσιών πρόσβασης στο 

Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας με σκοπό τη δημιουργία 

μιας ψηφιακά ενιαίας αγοράς και την άντληση οφελών 

για τους πολίτες, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις της 

Ευρώπης  



ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
Η ανοιχτή πρόσβαση σε δεδομένα: 

 

 Προωθεί τη λογοδοσία παρέχοντας πληροφορίες 
σχετικά με το νομοθετικό έργο των κυβερνήσεων  

 Ενισχύει την εσωτερική συνεργασία των φορέων της 
Δημόσιας Διοίκησης και της αγοράς 

 Επιτρέπει την αξιοποίηση της υπάρχουσας 
πληροφορίας για την προώθηση της καινοτομίας, τη 
διάχυση της γνώσης και την τεκμηρίωση νέων 
πολιτικών  

 

 



ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  
Η ανοιχτή διακυβέρνηση στηρίζεται στις αρχές:  

 

 Διαφάνεια  

 Λογοδοσία  

 Συμμετοχή  

 Καινοτομία  



Ε.Κ.Δ.Δ.Α: ΑΝΟΙΧΤΗ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

 

Μονάδα  Τεκμηρίωσης Και Καινοτομίας (ΜΟ.ΤΕ.Κ): 
Ευέλικτη οργανωτική δομή, οριζόντια διασύνδεση με τις μονάδες του 
ΕΚΔΔΑ, δικτύωση με σχετικούς φορείς. 
Μέσω του ΕΚΔΔΑ υποστηρίζει τη δημόσια επιτελική πολιτική του 
 Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. για τη  Δ.Δ. και τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, με έμφαση στην 
Επιμόρφωση - Κατάρτιση. 
 

 Δημόσια πύλη πληροφοριών , δεδομένων και αποτελεσμάτων. Προέρχονται από 
έρευνες, μελέτες, διεθνείς τάσεις και βέλτιστες πρακτικές 

 Παραγωγός διοικητικής τεχνογνωσίας και καινοτομιών σε θέματα οργάνωσης 
και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και στην ανάπτυξη ανθρώπινου 
δυναμικού (επεξεργασίες εκθέσεων επιμορφούμενων και αποτελέσματα από 
καινοτόμα εργαστήρια διαβούλευσης)  

 Υπεύθυνη μονάδα διαχείρισης και ανάρτησης των διαβουλεύσεων κανονιστικών 
πράξεων και προτάσεων πολιτικής μέσω του διαδικτυακού τόπου ανοικτή 
διακυβέρνηση. 

 
 


