
 

 

 

Έργο με τίτλο: «Απλουστεύσεις διοικητικών διαδικασιών προς ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας /Simplification of administrative procedures for reinforcement of 

entrepreneurship» (με Κωδικό ΟΠΣ 5008060) ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020. 

 

 

 

Συνοπτική περιγραφή: 

Το έργο στοχεύει στην απλούστευση, τον ανασχεδιασμό και την βελτιστοποίηση των 

διοικητικών διαδικασιών παροχής υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 

Οδηγίας 123/Ε.Κ./2006, εστιάζοντας στις διαδικασίες αδειοδότησης επαγγελματικών 

δραστηριοτήτων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που διεκπεραιώνονται από τις 

Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας, μέσω της άρσης σειράς γραφειοκρατικών 

εμποδίων, ώστε οι εν λόγω διαδικασίες να βελτιστοποιηθούν, να γίνουν πιο φιλικές, λιγότερο 

κοστοβόρες και χρονοβόρες. 

Η Οδηγία 123/ΕΚ/2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά έχει ως στόχο να 

προωθήσει τη δημιουργία μιας γνήσιας εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών έτσι ώστε τόσο οι 

επιχειρήσεις όσο και οι καταναλωτές να μπορούν να εκμεταλλευτούν πλήρως τις ευκαιρίες 

που παρέχει ο μεγαλύτερος τομέας της Ευρωπαϊκής οικονομίας. Βάσει του άρθρου 6 της 

Οδηγίας τα κράτη μέλη υποχρεούνται να μεριμνήσουν ώστε όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών να 

μπορούν να διεκπεραιώνουν όλες τις διαδικασίες και τις διατυπώσεις που απαιτούνται για 

την πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκηση τους μέσω Ενιαίων 

Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.). 

Ειδικότερα το έργο αποσκοπεί: 

• Στη μείωση, απάλειψη, κατάργηση στοιχείων ‐ δικαιολογητικών, καθώς και 

ενδιάμεσων σταδίων των διαδικασιών. 

• Στην απλοποίηση του τρόπου έκδοσης αδειοδότησης. 

• Στην ελαχιστοποίηση του χρόνου απασχόλησης των υπαλλήλων των Περιφερειών 

και των Δήμων που εμπλέκονται στις διαδικασίες. 

Διάρκεια υλοποίησης:  24 μήνες 

Λήξη του έργου:  15-04-2022 

Προϋπολογισμός: 793.431,60  ευρώ 

Ιστοσελίδα Έργου: https://www.secdigital.gov.gr/ 



• Στη μείωση του χρόνου έκδοσης/απάντησης. 

Άμεση συνέπεια της υλοποίησης του Έργου είναι η ενδυνάμωση της λειτουργικής διοικητικής 

ικανότητας της δημόσιας διοίκησης μέσω της απογραφειοκρατικοποίησης δέσμης 

διαδικασιών.  

Ο ανασχεδιασμός τους κρίνεται ως αξιωματικός όρος ουσιαστικής αναβάθμισης των 

παρεχομένων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις υπηρεσιών δημιουργώντας όρους λιτής 

λειτουργίας, σαφούς δράσης, ευκρινούς διαχείρισης και ασφαλούς συμπεριφοράς. Η 

προοπτική της δημιουργίας μιας λειτουργικής, ανταγωνιστικής δημόσιας διοίκησης που 

προσανατολίζεται στην εξυπηρέτηση του επιχειρείν και στη σταδιακή και συστηματική άρση 

σειράς γραφειοκρατικών εμποδίων είναι το νόημα της παρούσης πρότασης.    

Τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση του έργου προκύπτουν τόσο για τη Δημόσια 

διοίκηση, όσο για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και είναι : 

• η δημιουργία μιας λειτουργικής, ανταγωνιστικής δημόσιας διοίκησης που 

προσανατολίζεται στην εξυπηρέτηση του  πολίτη και των επιχειρήσεων και στην 

αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς αυτούς, 

• η τόνωση της επιχειρηματικότητας, 

• η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, 

• η υιοθέτηση μίας νέας κουλτούρας της δημόσιας διοίκησης σε πολιτικές και δράσεις 

απλούστευσης και 

•  η μείωση της διαφθοράς. 

 

   


