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Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ: 

α. Σων άρκρων 1-7 του ν. 3230/2004 «Κακιζρωςθ ςυςτιματοσ διοίκθςθσ με 

ςτόχουσ, μζτρθςθ τθσ αποδοτικότθτασ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 

44/Α/11.2.2004). 

β.  Σου άρκρου 1 του Ν. 3895/2010 «Κατάργθςθ και ςυγχϊνευςθ υπθρεςιϊν, 

οργανιςμϊν και φορζων του δθμοςίου τομζα» (ΦΕΚ 206/Αϋ/8-12-2010) και του 

Π.Δ. 188/96 «Οργανιςμόσ Εκνικοφ Συπογραφείου» (ΦΕΚ 146/Αϋ/1996), όπωσ 
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τροποποιικθκε με τα Π.Δ. 13/2005 (ΦΕΚ 11/Αϋ/2005), Π.Δ. 26/2005 (ΦΕΚ 

43/Αϋ/2005), Π.Δ. 137/09 (ΦΕΚ 184/Αϋ/2009) και τισ ΔΙΔΚ/Φ.1.2/27010 (ΠΕ)/27-

12-2011 (ΦΕΚ 3151/Βϋ/30-12-2011) και ΔΙΔΚ/Φ.1.2/26847 (ΠΕ)/4-5-2012 (ΦΕΚ 

1519/Βϋ/4-5-2012) υπουργικζσ αποφάςεισ. 

γ. Σου άρκρου 24 του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ 281/Α/9.12.2003) «Σροποποιιςεισ του 

ν. 1388/1983 «Κδρυςθ Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ», Κδρυςθ Εκνικισ 

χολισ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και άλλεσ διατάξεισ», του ΠΔ 57/2007 (ΦΕΚ 

59/Α/14-3-2007) «Κωδικοποίθςθ ςε ενιαίο κείμενο των διατάξεων τθσ κείμενθσ 

νομοκεςίασ που διζπουν το Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 

Αυτοδιοίκθςθσ και του ΠΔ 1/2008 (1 Αϋ/ 07-01-2008) «Οργανιςμόσ Εκνικοφ 

Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΚΔΔΑ). 

δ. Σου ΠΔ 320/1988 (ΦΕΚ 149/Α/5.7.1988) «Οργανιςμόσ των Τπθρεςιϊν του 

Τπουργείου Προεδρίασ τθσ Κυβζρνθςθσ», όπωσ τροποποιικθκε και 

ςυμπλθρϊκθκε μεταγενζςτερα. 

ε. Σου ΠΔ 373/1995 (ΦΕΚ 201/Α/14.9.1995) «υγχϊνευςθ των Τπουργείων 

Προεδρίασ τθσ Κυβζρνθςθσ και Εςωτερικϊν ςτο Τπουργείο Εςωτερικϊν, 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ και κακοριςμόσ των αρμοδιοτιτων 

του». 

ςτ. Σου Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α/27.06.2011) «Διάςπαςθ του Τπουργείου 

Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςτα Τπουργεία α) 

Εςωτερικϊν και β) Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ,……». 

η. Σου άρκρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) «Ενίςχυςθ τθσ 

διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των 

κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 

Πρόγραμμα Δι@φγεια και άλλεσ διατάξεισ». 

θ. Σου Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α/2012) «Διοριςμόσ Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν 

Τπουργϊν και Τφυπουργϊν». 

2. Σθν ανάγκθ αποτελεςματικότερθσ λειτουργίασ των Δθμοςίων Φορζων και 

βελτίωςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ. 

3. Σο γεγονόσ ότι από τθν παροφςα απόφαςθ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε  βάροσ 

του κρατικοφ προχπολογιςμοφ, αποφαςίηουμε: 

Ι. Κακορίηουμε ωσ γενικοφσ και ειδικοφσ δείκτεσ μζτρθςθσ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ του Εκνικοφ Συπογραφείου και του 

Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΚΔΔΑ), τουσ 

ακόλουκουσ: 
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ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΣΕ  

1. υνολικόσ αρικμόσ εκτυπωτικϊν εργαςιϊν των φορζων του δθμοςίου τομζα. 

2. Μθνιαία παραγωγι ΦΕΚ. 

3. Πωλιςεισ ΦΕΚ ανά τεφχοσ. 

4. Μζςοσ θμεριςιοσ αρικμόσ πολιτϊν που επιςκζπτονται το Εκνικό 

Συπογραφείο. 

5. Μζςοσ θμεριςιοσ αρικμόσ θλεκτρονικϊν επιςκζψεων ςτο site του Εκνικοφ 

Συπογραφείου. 

6. υνολικόσ αρικμόσ ςυνδρομθτϊν. 

7. Ετιςιοσ αρικμόσ παραπόνων – προςφυγϊν πολιτϊν. 

8. Ποςοςτό υπαλλιλων που χειρίηονται Η/Τ επί του ποςοςτοφ των υπαλλιλων 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΣΕ 

I. Α΄ Προγραμματιςμοφ Παραγωγήσ  

1. Μζςοσ ςυνολικόσ χρόνοσ δθμοςίευςθσ και τελικοφ οριςμοφ ΦΕΚ ανά 

εκτυπωμζνο τεφχοσ. 

2. Αρικμόσ θμερϊν ολοκλιρωςθσ των εκτυπωτικϊν εργαςιϊν. 

3. Αρικμόσ εκτυπωτικϊν εργαςιϊν των φορζων του δθμοςίου τομζα. 

4. Αρικμόσ εγγράφων που παραλαμβάνονται με θλεκτρονικι μορφι. 

5. Μζςοσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ κακθμερινϊν εργαςιϊν. 

 

II. Β΄ και Θ΄ Φωτοςτοιχειοθεςίασ 

1. Αρικμόσ διαμορφωμζνων εγγράφων. 

2. Αρικμόσ μορφοποιθμζνων δοκιμίων – ΦΕΚ. 

3. Αρικμόσ διορκϊςεων – εντολϊν δοκιμίων – ΦΕΚ. 

4. Αρικμόσ παραγωγισ λοιπϊν εργαςιϊν. 
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III. Γ΄ και Ι΄ Εκτυπώςεων – Βιβλιοδεςίασ 

1. Κόςτοσ διαχείριςθσ του εντφπου.  

2. Αφξθςθ παραγωγισ εντφπων. 

3. Χρονοδιαγράμματα. 

4. Ανκρϊπινο δυναμικό. 

5. Ποιότθτα υπθρεςιϊν. 

 

IV. Δ΄ Ανθρώπινου Δυναμικοφ 

1. Μζςοσ χρόνοσ επεξεργαςίασ αιτθμάτων πρόςλθψθσ, μετάταξθσ, απόςπαςθσ 

υπαλλιλων. 

2. Μζςοσ χρόνοσ διεκπεραίωςθσ αιτθμάτων ςυνταξιοδότθςθσ υπαλλιλων. 

3. Μζςοσ χρόνοσ διεκπεραίωςθσ αιτθμάτων υπαλλιλων. 

4. Μζςοσ χρόνοσ διεκπεραίωςθσ υπθρεςιακϊν κεμάτων. 

5. Μζςοσ όροσ θμερϊν εκπαίδευςθσ, μετεκπαίδευςθσ, επιμόρφωςθσ ανά 

ενδιαφερόμενο υπάλλθλο. 

6. Αρικμόσ εκπαιδευτικϊν επιςκζψεων ςτο χϊρο του Εκνικοφ Συπογραφείου. 

7. Μζςοσ χρόνοσ διαχείριςθσ εγγράφων. 

8. Μζςοσ χρόνοσ διαχείριςθσ μθνυμάτων θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

 

V. Ε΄ Διαχείριςησ 

1. Κόςτοσ ςυμβάςεων ςυντιρθςθσ μθχανθμάτων. 

2. Κόςτοσ λειτουργικϊν δαπανϊν. 

3. Επιμόρφωςθ υπαλλιλων διεφκυνςθσ διαχείριςθσ. 

4. Χρονικι κατάρτιςθ ετιςιου προχπολογιςμοφ. 

5. Διαχείριςθ και επίτευξθ προχπολογιςμοφ. 

6. Διεκπεραίωςθ διαδικαςιϊν μιςκοδοςίασ. 

7. Διεκπεραίωςθ υποκζςεων προςωπικοφ. 

8. Διεκπεραίωςθ αιτθμάτων διευκφνςεων. 

9. Εξυπθρζτθςθ υπουργείων και υπθρεςιϊν. 

10. Μζςοσ χρόνοσ διεκπεραίωςθσ υποκζςεων πελατϊν. 
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VI. ΣΤ΄ Τεχνικήσ Υποςτήριξησ 

1. υνεχισ ενθμζρωςθσ, ςχετικά με τθν τεχνολογία του μθχανολογικοφ 

εξοπλιςμοφ. 

2. Δθμιουργία θλεκτρονικοφ μθτρϊου μθχανϊν (ςε ςυνεργαςία με τθ 

διεφκυνςθ Πλθροφορικισ). 

3. Εξαςφάλιςθ επιχειρθςιακισ ετοιμότθτασ των υποδομϊν του Εκνικοφ 

Συπογραφείου. 

4. Περιοριςμόσ επιςκευϊν μθχανολογικϊν και θλεκτρολογικϊν – θλεκτρονικϊν 

βλαβϊν από εξωτερικά ςυνεργεία περί το 5% των εγγεγραμμζνων 

κονδυλίων. 

5. Εξοικονόμθςθ δαπανϊν αποκατάςταςθσ βλαβϊν. 

6. Γριγορθ αποκατάςταςθ βλαβϊν ςτο μθχανολογικό και θλεκτρολογικό – 

θλεκτρονικό εξοπλιςμό του Εκνικοφ Συπογραφείου. 

7. Μζριμνα πλιρουσ προςβαςιμότθτασ και εξυπθρζτθςθσ των ατόμων με 

αναπθρία ςτο Εκνικό Συπογραφείο.  

 

VII. Ζ΄ Πληροφορικήσ 

1. Ικανοποίθςθ αιτθμάτων χρθςτϊν για τον εξοπλιςμό του πλθροφοριακοφ 

ςυςτιματοσ. 

2. Μζςοσ χρόνοσ ικανοποίθςθσ αιτιματοσ χριςτθ για τον εξοπλιςμό του 

πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ. 

3. Ικανοποίθςθ αιτθμάτων χρθςτϊν για το λογιςμικό του πλθροφοριακοφ 

ςυςτιματοσ.  

4. Μζςοσ χρόνοσ ικανοποίθςθσ αιτιματοσ χριςτθ για το λογιςμικό του 

πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ.  

5. Ικανοποίθςθ αιτθμάτων χρθςτϊν του δικτυακοφ τόπου του Εκνικοφ 

Συπογραφείου. 

 

VIII. Η΄ Προώθηςησ Εκδόςεων 

1. Μζςοσ χρόνοσ διεκπεραίωςθσ αιτθμάτων ςυνδρομθτϊν. 
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2. Αρικμόσ τθλεφωνικϊν κλιςεων για πλθροφορίεσ δθμοςιευμάτων 

θμερθςίωσ. 

3. Αρικμόσ πολιτϊν για πλθροφορίεσ δθμοςιευμάτων θμερθςίωσ. 

4. Αρικμόσ ελλείψεων ΦΕΚ των ταχυδρομικϊν και θμεριςιων ςυνδρομθτϊν.  

5. Μζςοσ χρόνοσ εξυπθρζτθςθσ πολιτϊν από τθλεφϊνου. 

6. Μζςοσ χρόνοσ εξυπθρζτθςθσ πολιτϊν που επιςκζπτονται το Εκνικό 

Συπογραφείο. 

 

IX. Προεκτφπωςησ 

1. Αρικμόσ εγγράφων προσ ςάρωςθ. 

2. Αρικμόσ εγγράφων – δοκιμίων προσ ταξινόμθςθ. 

3. Αρικμόσ διόρκωςθσ τυπογραφικϊν δοκιμίων.  

4. Αρικμόσ δοκιμίων – εργαςιϊν μοντάη και τελικοφ ελζγχου.  

 
ΕΚΔΔΑ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΣΕ 

1. Βακμόσ ικανοποίθςθσ από τθν χρθςιμότθτα των επιμορφωτικϊν 
προγραμμάτων 

2. Βακμόσ ικανοποίθςθσ για τισ φάςεισ πουδϊν Προειςαγωγικισ 
Εκπαίδευςθσ που ζχουν ολοκλθρωκεί 

3. Ποςοςτό Απορρόφθςθσ Ετιςιασ επιχοριγθςθσ υγχρθματοδοτοφμενων 
Πράξεων 

4. Ποςοςτό ανάπτυξθσ Νζων Ψθφιακϊν Τπθρεςιϊν του ΕΚΔΔΑ 
 

 
ΕΙΔΙΚ0Ι ΔΕΙΚΣΕ 

 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 
 

1. Ποςοςτό ζκδοςθσ πιςτοποιθτικϊν  υπθρεςιακϊν μεταβολϊν και 
βεβαιϊςεων  των υπαλλιλων του ΕΚΔΔΑ μικρότερο ι ίςο του ποςοτικοφ 
ςτόχου 

2. Ποςοςτό απεςταλμζνων ενθμερωτικϊν θλεκτρονικϊν εγγράφων, προσ 
ενθμζρωςθ του προςωπικοφ του ΕΚΔΔΑ 

3. Αρικμόσ  επιμορφωκζντων υπαλλιλων επί του ςυνόλου των υπαλλιλων 
του Φορζα 

4. Μζςοσ χρόνοσ ανταπόκριςθσ ςε  αιτιματα υπαλλιλων του ΕΚΔΔΑ για 
παροχι φωτοαντιγράφων 
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5. Μζςοσ χρόνοσ εςωτερικισ διανομισ εγγράφων 
 
 

ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ 
 

1. Μζςοσ χρόνοσ ζκδοςθσ και Κοινοποίθςθσ αποφάςεων Διοικθτικοφ και 
Επιςτθμονικοφ υμβουλίου 

2. Μζςοσ χρόνοσ ανταπόκριςθσ ςε αιτιματα που απευκφνονται ςε Γενικό 
Γραμματζα και Πρόεδρο Δ.. 
 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
 
1. Μζςοσ χρόνοσ εκκακάριςθσ προσ τρίτουσ 
2. Μζςοσ χρόνου ζκδοςθσ βεβαιϊςεων αποδοχϊν και αποηθμιϊςεων 
 
 

 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
 
1. Αρικμόσ διαδικαςιϊν αρμοδιότθτασ Σμιματοσ υγχρθματοδοτοφμενων 

Προγραμμάτων που  μελετικθκαν προσ βελτίωςθ 
2. Αρικμόσ ανάπτυξθσ Νζων Ψθφιακϊν Τπθρεςιϊν 
3. Ποςοςτό κάλυψθσ αιτθμάτων προςαρμογισ των Πλθροφοριακϊν 

ςυςτθμάτων ΕΚΔΔΑ για τισ επιχειρθςιακζσ του ανάγκεσ 
4. Ποςοςτό διακεςιμότθτασ εξοπλιςμοφ και ςυςτθμάτων πλθροφορικισ 
5. Ποςοςτό χρόνου διακεςιμότθτασ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν 
6. Ποςοςτό ικανοποιοφμενων αιτθμάτων προσ τθ Βιβλιοκικθ 
7. Μζςοσ χρόνοσ ανταπόκριςθσ επί των ψθφιακά υποβαλλόμενων 

αιτθμάτων προσ τθ Βιβλιοκικθ 
8. Μζςοσ χρόνοσ υποβολισ Μθνιαίων Δελτίων Διλωςθσ Δαπανϊν προσ τισ 

ειδικζσ υπθρεςίεσ διαχείριςθσ 
9. Μζςοσ χρόνοσ υποβολισ Εξαμθνιαίων Δελτίων Φυςικοφ Αντικειμζνου 

προσ τισ ειδικζσ υπθρεςίεσ διαχείριςθσ 
 

ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ & 
ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ 
 
1. Ποςοςτό των υποβλθκζντων φακζλων ςχεδιαςμοφ επιμορφωτικϊν 

προγραμμάτων που ζχουν ελεγχκεί ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ 
πιςτοποίθςθσ. 

2. Ποςοςτό εςωτερικϊν επικεωριςεων που διενεργοφνται ςτισ Τπθρεςίεσ 
του ΕΚΔΔΑ επί του αρικμοφ των προγραμματιςκζντων εςωτερικϊν 
επικεωριςεων 
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ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ 
 
1. Αρικμόσ Μνθμονίων υνεργαςίασ με φορείσ του εξωτερικοφ που 

προετοιμάηονται 
2. Αρικμόσ Ενθμερωτικϊν Δελτίων (Newsletter ΕΚΔΔΑ) που εκδίδονται ςτο 

πλαίςιο τθσ ενθμζρωςθσ τθσ κοινισ γνϊμθσ 
 

ΕΔΔΑ 
 
1. Μζςοσ όροσ χρόνου αποςτολισ ςτοιχείων παρακολοφκθςθσ του 

προγράμματοσ ςπουδϊν από τουσ ςπουδαςτζσ, μζςω ςυςτιματοσ 
ωρομζτρθςθσ 

2. Μζςοσ όροσ αξιολόγθςθσ τθσ διοικθτικισ υποςτιριξθσ που παρζχεται 
τουσ διδάςκοντεσ τθσ ΕΔΔΑ 

3. Μζςοσ χρόνοσ ανταπόκριςθσ ςε αιτιματα 
4. Μζςοσ χρόνοσ ςυγκζντρωςθσ και αποςτολισ των βεβαιϊςεων των ωρϊν 

διδαςκαλίασ προσ εκκακάριςθ 
 
5. Αρικμόσ ανκρωποωρϊν ειςθγθτϊν που πραγματοποιικθκαν, επί του 

ςυνόλου των προβλεπόμενων ανκρωποωρϊν ανά φάςθ ςπουδϊν τθσ 
κάκε εκπαιδευτικισ ςειράσ 

6. Αρικμόσ ανκρωποωρϊν εκπαιδευομζνων που πραγματοποιικθκαν επί 
του ςυνόλου των προβλεπόμενων ανκρωποωρϊν ανά εκπαιδευτικι 
ςειρά 

7. Αρικμόσ εγγεγραμμζνων ςπουδαςτϊν ςτθν θλεκτρονικι τάξθ τισ δφο 
πρϊτεσ εβδομάδεσ κάκε Φάςθσ πουδϊν 

8. Ποζοζηό μαθημάηων πος ηο βαζικό εκπαιδεςηικό ςλικό, ηο οποίο είναι 

διαθέζιμο ζε ηλεκηπονική μοπθή, βάζει ηελικού ζσεδίος μαθήμαηορ, 

αναπηήθηκε πλήπωρ ζηην πλαηθόπμα ηλεκηπονικήρ ηάξηρ 
9. Απιθμόρ ανθπωποωπών διδαζκόνηων πος ππαγμαηοποιήθηκαν, ππορ ηο 

ζύνολο ηων πποβλεπομένων ανθπωποωπών ανά θάζη  εκπαιδεςηικήρ 

ζειπάρ. 

10. Μέζορ όπορ ηηρ βαθμολογίαρ αξιολόγηζηρ ηων ΥΣΕ από ηοςρ 

διδάζκονηερ 
11. Πλήθορ μαθημάηων πος ππαγμαηοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν 

ηοςλάσιζηον ωρ «καλό», εκ μέποςρ ηων ζποςδαζηών / πλήθορ 

μαθημάηων πος ππαγμαηοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν, εκ μέποςρ ηων 

ζποςδαζηών 
12. Πλήθορ διδαζκόνηων πος αξιοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν 

ηοςλάσιζηον ωρ «καλοί», εκ μέποςρ ηων ζποςδαζηών / διδαζκόνηων 

πος αξιοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν, εκ μέποςρ ηων ζποςδαζηών 
 

 
ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 
1. Ποςοςτό διεκπεραίωςθσ των αιτθμάτων παροχισ νομικϊν απαντιςεων 
επί των υποβλθκζντων. 
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2. Ποςοςτό διεκπεραίωςθσ των προσ ζλεγχο νομιμότθτασ ειςθγιςεων προσ 
το Δ.., των Διακθρφξεων και των ςυμβάςεων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., επί των 
υποβλθκζντων. 
3. Ποςοςτό διεκπεραίωςθσ των δικαςτικϊν και εν γζνει νομικϊν υποκζςεων 
του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,επί των εκκρεμϊν. 
 
 
 
MOTEK 
 
1. Αρικμόσ αναρτθκζντων Διαβουλεφςεων, Προςκλιςεων Ανακοινϊςεων 

προσ το ςυνολικό αρικμο των υποβλθκζντων Διαβουλεφςεων, 
Προςκλιςεων Ανακοινϊςεων 

2. Μζςοσ χρόνοσ ανάρτθςθσ των Διαβουλεφςεων, Προςκλιςεων 
Ανακοινϊςεων από τθν θμερομθνία οριςτικισ υποβολισ τουσ 

3. Αρικμόσ αναρτθκζντων τεκμθρίων προσ το ςυνολικό αρικμό 
υποβλθκζντων τεκμθρίων ςτο Φόρουμ και το Αποκετιριο 

4. Αρικμόσ υλοποιθκζντων καινοτόμων εργαςτθρίων/ δράςεων προσ τον 
αρικμό προγραμματιςμζνων καινοτόμων εργαςτθρίων και δράςεων 

 
 
 
 

ΙΝΕΠ 
 
1. Ποςοςτό υλοποιθκζντων προγραμμάτων αρχικοφ προγραμματιςμοφ 
2. Ποςοςτό εμβόλιμων προγραμμάτων επί του αρχικοφ προγραμματιςμοφ 
3. Πλικοσ φακζλων προσ επικαιροποίθςθ επιμορφωτικϊν προγραμμάτων 
4. Πλικοσ επιμορφωτικϊν προγραμμάτων δθμιουργίασ /επικαιροποίθςθσ 

εκπαιδευτικοφ υλικοφ 
5. Πλικοσ επιμορφωτικϊν προγραμμάτων δθμιουργίασ /επικαιροποίθςθσ 

υλικοφ πιςτοποίθςθσ 
6. Ποςοςτό ικανοποίθςθσ  από τθν παρεχόμενθ επιμόρφωςθ 
7. Ποςοςτό ικανοποίθςθσ ςυμμετεχόντων από αξιοποιθκζντεσ ειςθγθτζσ 
8. Πλικοσ υλοποιθκζντων προγραμμάτων ςτθν περιφζρεια 
9. Πλικοσ εκπαιδευομζνων ςτελεχϊν ΔΔ και ΣΑ 
10. Πλικοσ υλοποιθκζντων επιμορφωτικϊν προγραμμάτων βζλτιςτων 

πρακτικϊν 
11. Πλικοσ υλοποιθκζντων επιμορφωτικϊν προγραμμάτων μζςω εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ 
12. Πλικοσ ςχζςεων ςυνεργαςίασ με φορείσ του εςωτερικοφ, ςτα πλαίςια 

τθσ ανίχνευςθσ εκπαιδευτικϊν αναγκϊν. 
13. Ποςοςτό ςυμμετοχισ του ΠΙΝΕΠΘ ςτο ςυνολικό επιμορφωτικό ζργο 
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ΙΙ. Η περιοδικότθτα τθσ μζτρθςθσ των δεικτϊν είναι ετιςια, όπου δεν αναφζρεται 
διαφορετικά. τθν ΕΔΔΑ θ μζτρθςθ των αντιςτοίχων δεικτϊν κα γίνεται ςτθ λιξθ 
κάκε Φάςθσ πουδϊν με αφετθρία τθν ζναρξθ κάκε εκπαιδευτικισ ςειράσ. 
 

Η απόφαςθ αυτι να δθμοςιευτεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

 

Ακινα, 30  Απριλίου 2013  

                                                                             

 Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 

   ΑΝΣΩΝΗ ΜΑΝΙΣΑΚΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Ο Προϊςτάμενοσ του Σμιματοσ 

Γραμματείασ του Τπουργείου 

Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και 

Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 

Γιϊργοσ Μπάμπαλθσ 
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