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Ταυτότητα Υπουργείου

3

Δομές και Διαθέσιμοι Πόροι
Διοικητική δομή Υπουργείου
Διοικητική δομή / Ομαδοποίηση διοικητικών δομών
Γενική Δνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων

Προσωπικό
Συνολικός αριθμός τακτικού προσωπικού
Υπουργείου και ΝΠΔΔ βάσει Απογραφής
Δεκ.2020

Γενική Δνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων
Γενική Δνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης

85.627

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας
Γενικά Επιτελεία Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων

Λίστα οργανισμών, δομών, φορέων και μονάδων που
εποπτεύονται από το Υπουργείο ή αποτελούν αντικείμενο
διαχείρισής του

Στοιχεία προϋπολογισμού (για το έτος 2021)

Εποπτευόμενος φορέας / Ομαδοποίηση εποπτευόμενων φορέων*

Μετοχικά Ταμεία (ΜΤΑ,ΜΤΝ, ΜΤΣ)
Ταμεία Μέριμνας & Αλληλολοβοήθιας (ΕΛΟΑΝ, ΕΛΟΑΣ, ΕΛΟΑΑ,ΤΑΜΠΥ, ΤΑΑΘΠ,
ΕΚΟΕΜΣ)
Ταμεία (ΤΕΘΑ,ΤΕΣ, ΤΑΑ )
Οικοδομικοί Συναιτερισμοί (ΑΟΟΑ, ΟΣΜΑΝ, ΟΣΜΑΕΣ)
ΝΙΜΤΣ
Πολεμικό Μουσείο
ΛΑΕΔ
ΠΟΝ
Ενώσεις Απόστρατων Αξιωματικών (ΕΑΑΝ,ΕΑΑΣ)

*Λόγω πλήθους φορέων οι κυριότεροι από αυτούς έχουν ομαδοποιηθεί

Ταμειακό Σύνολο (Προβλέψεις 2021):5.496.000.000

4

2

Διατύπωση Στόχων και Σύνδεση με Στρατηγικές Επιλογές
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Διατύπωση Στόχων
Σύνδεση των Στόχων του Υπουργείου με τις Στρατηγικές Επιλογές του
Κυβερνητικού Προγραμματισμού
Στόχοι Υπουργείου

Ασφάλεια στο σπίτι,
στην πόλη και στη
χώρα

Εκπαίδευση που
απελευθερώνει το
δυναμικό των Ελλήνων

Ενίσχυση της θέσης
της Ελλάδας στον
κόσμο

Σύγχρονο Κράτος λιτό και
αποτελεσματικό στην
υπηρεσία του πολίτη

1. Εγγύηση της Ασφάλειας της
Άμυνας της Χώρας

✔

✔

✔

✔

2. Ενίσχυση και Προβολή της
Κοινωνικής Συνεισφοράς
των ΕΔ

✔

Ποιοτική Δημόσια
Υγεία για όλους τους
Έλληνες

✔
✔

3. Βέλτιστη Αξιοποίηση
περιουσίας Δημοσίου
4. Σύγχρονες και ποιοτικές
δημόσιες υπηρεσίες με
σεβασμό στα χρήματα του
πολίτη

Αξία στην ακίνητη
περιουσία

✔
✔
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2.1

Στόχος 1: Εγγύηση της Ασφάλειας της Άμυνας της Χώρας
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Στόχος 1: Βασικά Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2021
Στόχος 1: Εγγύηση της Ασφάλειας της Άμυνας της Χώρας
Αριθμός εξοπλιστικών
προγραμμάτων που ενεργοποιούνται

105

Αφορά τα εξοπλιστικά προγράμματα που ενεργοποιούνται με μέριμνα των Γενικών Επιτελείων

Ετησίως
Αριθμός εξοπλιστικών
προγραμμάτων που
συμβασιοποιούνται

Αριθμός οργανισμών Σχολών ΕΔ που
αναθεωρήθηκαν

50

Αφορά τα εξοπλιστικά προγράμματα που συμβασιοποιούνται με μέριμνα της Γενικής
Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ)

Ετησίως
3

Αφορά στους οργανισμούς των σχολών, Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), Στρατιωτικής Σχολής
Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) , Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)των ΕΔ, οι οποίοι
αναθεωρούνται

Ετησίως

Ποσοστό αύξησης υπηρετούντος
προσωπικού

Μείωση του αριθμού περιστατικών
που δεν εξυπηρετούνται από τα
στρατιωτικά νοσοκομεία

Βελτίωση
δείκτη
4%
Ετησίως
15%

Αφορά την αύξηση του μονίμου προσωπικού μέσω προσλήψεων, αύξησης των εισακτέων στις
Σχολές των ΕΔ κτλ.

Αποτελεί τον κύριο δείκτη αποτελέσματος, όλων των επιδιωκόμενων δράσεων κα έργων στο
χώρο της υγείας αφού η τελική τιμή αυτού θα αναδείξει τη δυναμικότητα και ανταποκρισιμότητα
του όλου συστήματος έναντι των δικαιούχων του

Ετησίως
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Στόχος 1: Δράσεις
Στόχος 1: Εγγύηση της Ασφάλειας της
Άμυνας της Χώρας
Δράση

Αρμόδια στελέχη
πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός,
Γενικός / Ειδικός Γραμματέας)

1.1

Εξασφάλιση Επάρκειας Αμυντικού Εξοπλισμού
Βασική επιδίωξη είναι η σχεδίαση και υλοποίηση στοχευμένων εξοπλιστικών προγραμμάτων στη βάση
βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προτεραιοτήτων. Ο συνολικός αυτός σχεδιασμός θα
εξασφαλίσει πρώτα τη διατήρηση και σταδιακά την επαύξηση της αποτρεπτικής ισχύος του αξιόμαχου και της
ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας .

ΥΕΘΑ-ΥΦΕΘΑ

1.2

Βελτίωση Παρεχόμενης Εκπαίδευσης
Η αναβάθμιση της στρατιωτικής / ακαδημαϊκής εκπαίδευσης είναι επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό που
αποτελεί τον κυριότερο πολλαπλασιαστή ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων. Στόχο αποτελεί η ενίσχυση
συνεργασίας των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και σχολών με τα ΑΕΙ με αξιοποίηση
της σωρευτικής επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας, καθώς και με αντίστοιχες σχολές στο εξωτερικό, στο πλαίσιο
διεθνών συνεργασιών.

ΥΦΕΘΑ

1.3

Αναδιοργάνωση του Συστήματος Διοίκησης και Οργάνωσης των ΕΔ
Η αναδιοργάνωση των ΕΔ, έχει ως κύριο στόχο τη βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της δυνατότητας
άμεσης αντίδρασης - επέμβασης των ΕΔ, ενώ παράλληλα επιδιώκει και τον εξορθολογισμό των υφιστάμενων
δομών και διάταξης, ώστε να εξοικονομηθούν και αξιοποιηθούν ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι για την κάλυψη
κρίσιμων και επιτακτικών αναγκών.

ΥΕΘΑ

Ολιστική προσέγγιση στην άμυνα
Δράσεις ήπιας ισχύος (soft power), που προϋποθέτουν την αρμονική συνεργασία όλων των πυλώνων εξουσίας
της χώρας και προβάλουν διεθνώς τις εθνικές θέσεις και την εθνική κυριαρχία.

ΥΕΘΑ

1.4
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Στόχος 1: Βασικά έργα ανά δράση
1.1

Εξασφάλιση Επάρκειας Αμυντικού Εξοπλισμού

Έργο
Ενιαίο Μητρώο Εταιριών Αμυντικού Τομέα
Αποτελεί πρόβλεψη του ν.3978/11 και σε 1η φάση θα προωθηθεί σχέδιο ΠΔ για τη ρύθμιση θεμάτων κατάρτισης και λειτουργίας του.

Λειτουργία Συμβούλιου Αμυντικής Έρευνας, Τεχνολογίας και Βιομηχανίας (ΣΑΕΤΒ)
Σύσταση λειτουργία και ανάληψη του θεσμικού ρόλου του (ΣΑΕΤΒ) , (ν.4609/2019) ως απαραίτητου οργάνου για τον προγραμματισμό τη κυβερνητικής
πολιτικής, τόσο στον τομέα της αμυντικής Ε&Τ, όσο και στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.
Εθνικό Τυφέκιο & Εθνικό Όχημα
Αντικατάσταση του υφιστάμενου τυφεκίου και του κυρίου οχήματος πολλαπλών χρήσεων με νέα αυξημένων δυνατοτήτων και με αυξημένο ποσοστό
συμμετοχής της εγχώριας βιομηχανίας .
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Στόχος 1:Βασικά Έργα ανά δράση
1.1

Εξασφάλιση Επάρκειας Αμυντικού Εξοπλισμού
Έργο
Βελτίωση Υποστήριξης Οπλικών Συστημάτων
Υποστήριξη των οπλικών συστημάτων, μέσω σύναψης σχετικών υποπρογραμμάτων προμήθειας/παροχής υπηρεσιών, με αρμόδιους οικονομικούς
φορείς.
Απόκτηση/ Αναβάθμιση Οπλικών Συστημάτων
Απόκτηση / αναβάθμιση οπλικών συστημάτων, μέσω σύναψης σχετικών υποπρογραμμάτων προμήθειας/παροχής υπηρεσιών, με αρμόδιους
οικονομικούς φορείς.
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Στόχου 1: Βασικά έργα ανά δράση
1.2

Βελτίωση Παρεχόμενης Εκπαίδευσης
Έργο
Αναθεώρηση Οργανισμών ΣΑΝ ΣΣΑΣ ΣΕΘΑ
Έκδοση νέων Προεδρικών Διαταγμάτων που θα αντικαταστήσουν τα ισχύοντα Προεδρικά Διατάγματα.

Αναβάθμιση Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)
Λειτουργία ΚΔΒΜ από το ΥΠΕΘΑ.

Αναβάθμιση Θητείας
Παροχή εκπαίδευσης και πιστοποίηση ψηφιακών και άλλων δεξιοτήτων με χρήση Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Επιμόρφωση Τεχνικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ
Επιμόρφωση Πολιτικού Προσωπικού του ΥΠΕΘΑ σε θεωρητικό, εργαστηριακό και πρακτικό επίπεδο με σκοπό την απόκτηση νέων γνώσεων,
δεξιοτήτων και ικανοτήτων.
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Στόχος 1: Βασικά έργα ανά δράση
1.3

Αναδιοργάνωση του Συστήματος Διοίκησης και Οργάνωσης των ΕΔ
Έργο
Αύξηση των Εισακτέων στο σύνολο των στρατιωτικών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) Ανώτατων Στρατιωτικών
Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ)
Σταδιακή αύξηση των εισακτέων στις παραγωγικές σχολές των ΕΔ.
Πρόσληψη ΕΠΟΠ-ΟΒΑ
Το έργο αυτό αναμένεται να εξασφαλίσει τις απαιτήσεις του ΥΠΕΘΑ για αναπλήρωση του ένστολου δυναμικού του, με προσλήψεις στρατιωτικού
προσωπικού Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) και Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης(ΟΒΑ)
Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Εθνοφυλακής
Ο εκσυγχρονισμός - επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει το θεσμό της Εθνοφυλακής.
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Στόχος 1: Βασικά έργα ανά δράση
1.3

Αναδιοργάνωση του Συστήματος Διοίκησης και Οργάνωσης των ΕΔ

Έργο
Έκδοση Νέας Πολιτικής Εθνικής Άμυνας (ΠΕΑ), Πλήρης Εφαρμογή της (επικαιροποίηση απορρεόντων θεσμικών κειμένων)
Η Πολιτική Εθνικής Άμυνας (ΠΕΑ), ως κείμενο έκφρασης της αμυντικής πολιτικής, προσδιορίζει τις γενικές πολιτικές κατευθύνσεις και επιδιώξεις της
Κυβέρνησης για την επίτευξη του εκ του Νόμου σκοπού της Εθνικής Άμυνας μέσω της αξιοποίησης των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, στην κατεύθυνση
της διασφάλισης των εθνικών συμφερόντων και της επίτευξης των στόχων και των επιδιώξεων που τίθενται εντός του πλαισίου εφαρμογής της Στρατηγικής
Εθνικής Ασφάλειας.
Νέος Οργανισμός Πολιτικού Προσωπικού
Σκοπός του υπό έκδοση ΠΔ είναι η βέλτιστη υπηρεσιακή αξιοποίηση του Πολιτικού Προσωπικού, αφενός σταθμίζοντας την αποκτηθείσα πολυετή εμπειρία,
τη διασφάλιση της θεσμικής μνήμης και τη συνέχεια της διοικητικής δράσης, που εξασφαλίζει η παρουσία των Πολιτικών Υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης και
αφετέρου στοχεύοντας στην παροχή κινήτρου για την αναβάθμιση της ποιότητας του υπηρετούντος προσωπικού, επ’ ωφελεία της Υπηρεσίας.
Εκσυγχρονισμος Πλαισιου Διαχειρισης Δημοσιων Έργων και Εναρμόνιση με το Υφισταμενο Θεσμικο Πλαισιο
Η εξασφάλιση της απαιτούμενης τεχνικής επάρκειας των υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και η βέλτιστη εκμετάλλευση του
υπηρετούντος στρατιωτικού τεχνικού προσωπικού.
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Στόχος 1: Βασικά έργα ανά δράση
1.4

Ολιστική Προσέγγιση στην Άμυνα

Έργο
Εγκατάσταση ΑΜΣ σε νήσους & νησίδες ενδιαφέροντος
Εγκατάσταση Αυτόματων Μετεωρολογικών Συστημάτων (ΑΜΣ) σε σημεία ιδιαίτερου εθνικού ενδιαφέροντος όπως νησιά ή νησίδες.
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2.2

Στόχος 2: Βέλτιστη Αξιοποίηση Περιουσίας Δημοσίου
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Στόχος 2: Βασικά προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2021
Στόχος 2: Βέλτιστη Αξιοποίηση Περιουσίας ΕΔ

Συνολικό Ετήσιο Μίσθωμα από
Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας

Αριθμός Διαγωνισμών Αξιοποίησης
Κινητών Περιουσιακών Στοιχειών
(Υλικό μη-επιχειρησιακά αναγκαίο)

Τιμή-στόχος
δείκτη 815.000
ευρώ
Ετησίως
6 διαγωνισμοί
Ετησίως

Σταδιακή αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΥΠΕΘΑ

Το συγκεκριμένο έτος λειτουργεί πιλοτικά , ώστε να μπορέσει να αξιολογηθεί η επίδρασή του
συγκεκριμένου έργου μέσω των αποτελεσμάτων στους παρακάτω δύο δείκτες, οι οποίοι και θα
αποτελέσουν τους μελλοντικούς δείκτες αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου
έργου:
Έσοδα από Αξιοποίηση Κινητών Περιουσιακών Στοιχειών (Υλικό μη-επιχειρησιακά
αναγκαίο)
Σταδιακή αξιοποίηση κινητών περιουσιακών στοιχείων του ΥΠΕΘΑ
Χώροι Αποθήκευσης που Απελευθερώνονται
Απελευθέρωση κατάλληλων χώρων αποθήκευσης για εκ νέου χρήση
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Στόχος 2: Δράσεις
Στόχος 2: Βέλτιστη Αξιοποίηση
Περιουσίας ΕΔ
Δράση

Αρμόδια στελέχη
πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός,
Γενικός / Ειδικός Γραμματέας)

2.1

2.2

Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας
Η αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας του ΥΠΕΘΑ αποτελεί προτεραιότητα καθόσον δύναται να συμβάλει
στην αύξηση των πόρων για την άμυνα χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.
Στόχος είναι η ενίσχυση και απλοποίηση του ρόλου του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, και η βελτιστοποίηση της
λειτουργίας της Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠΑΑΠΕΔ), προκειμένου
να αυξηθούν τα έσοδα από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του ΥΠΕΘΑ.
Αξιοποίηση Κινητών Περιουσιακών Στοιχείων
Η αξιοποίηση της Κινητής Περιουσίας του ΥΠΕΘΑ αποτελεί προτεραιότητα καθόσον δύναται να συμβάλει
στην αύξηση των πόρων για την άμυνα χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.
Στόχος είναι η αύξηση των εσόδων από την εκμετάλλευση των κινητών περιουσιακών στοιχείων του ΥΠΕΘΑ
με την ολοκλήρωση των διαδικασιών και την έναρξη των ηλεκτρονικών πλειοδοτικών διαγωνισμών.

ΥΕΘΑ

ΥΕΘΑ, ΥΦΕΘΑ
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Στόχος 2: Βασικά έργα ανά δράση
2.1

Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας

Έργο
Συμβόλαιο αξιοποίησης στρατοπέδου ΖΩΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και ειδικότερα του ακινήτου πρώην στρατόπεδο «ΖΩΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ», ιδιοκτησίας
Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ).
Συμβόλαιο αξιοποίησης στρατοπέδου ΠΕΡΔΙΚΑ
Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ΕΔ και ειδικότερα του ακινήτου «ΠΕΡΔΙΚΑ» στην Αίγινα, ιδιοκτησίας Ταμείου Εθνικού Στόλου(ΤΕΣ).
Συμβόλαιο αξιοποίησης ακινήτου ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 31
Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ΕΔ και ειδικότερα του ακινήτου επί της οδού Ακαδημίας 31, ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ.

Συμβόλαιο αξιοποίησης στρατοπέδου Λιόση (Ε1 και Ε2)
Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ΕΔ και ειδικότερα έκτασης του πρώην στρατοπέδου ΛΙΟΣΗ, ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ.
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Στόχος 2: Βασικά έργα ανά δράση
2.2

Αξιοποίηση Κινητών Περιουσιακών Στοιχείων
Έργο
Αξιοποίηση των κινητών περιουσιακών στοιχείων του ΥΠΕΘΑ μέσω ηλεκτρονικών πλειοδοτικών Διαγωνισμών
Η διενέργεια πλειοδοτικών διαγωνισμών για την αξιοποίηση των κινητών περιουσιακών στοιχείων του ΥΠΕΘΑ, με σκοπό την αποσυμφόρηση των
αποθηκών με ταυτόχρονη εισροή εσόδων στο ΥΠΕΘΑ.

20

2.3

Στόχος 3: Ενίσχυση και Προβολή της Κοινωνικής Συνεισφοράς των
Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ)
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Στόχος 3: Βασικά Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2021
Στόχος 3: Ενίσχυση και Προβολή της Κοινωνικής Συνεισφοράς των ΕΔ
Αριθμός διατιθέμενου προσωπικού
των ΕΔ στις δομές του Υπουργείου
Υγείας

Ποσοστό ανταπόκρισης στα
αιτήματα κοινωνικής συνεισφοράς
και πολιτικής προστασίας

Ποσοστό μείωσης της κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας

75

Αφορά το διατιθέμενο προσωπικό των ΕΔ επ΄ ωφελεία των δομών του Υπουργείου Υγείας
(ΥΠΥΓ)

Ετησίως
100%

Αφορά την ανταπόκριση του ΥΠΕΘΑ σε αιτήματα άλλων φορέων που υποβάλλονται για θέματα
κοινωνικής συνοχής

Ετησίως
0.5%

Αφορά τη μείωση στη κατανάλωση ηλεκτρικής ενεργείας που επέρχεται από τα σχετικά έργα
που έχουν αναληφθεί από το ΥΠΕΘΑ

Ετησίως
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Στόχος 3: Δράσεις
Στόχος 3: Ενίσχυση και Προβολή της Κοινωνικής Συνεισφοράς
των ΕΔ
Δράση

Αρμόδια στελέχη
πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός /
Ειδικός Γραμματέας)

3.1

Συνεισφορά ΕΔ στον Τομέα της Υγείας
Ενίσχυση του κρατικού μηχανισμού με μέσα, υλικά και προσωπικό των ΕΔ ωστε να ανταποκρίνεται
αποτελεσματικά στις προκλήσεις που αναδύονται στο τομέα της υγείας .

3.2

Συνεισφορά ΕΔ στον Τομέα της Πολιτικής Προστασίας
Ενίσχυση με μέσα, υλικά και προσωπικό των ΕΔ του συστήματος Πολιτικής Προστασίας.

ΥΕΘΑ

3.3

Συνεισφορά ΕΔ στον Τομέα των Μεταφορών
Βελτίωση υποδομών αερομεταφορών της χώρας αρμοδιότητας ΥΠΕΘΑ.

ΥΕΘΑ

3.4

Συνεισφορά ΕΔ στον τομέα αντιμετώπισης της Προσφυγικής Κρίσης και επιτήρησης συνόρων
Ενίσχυση ικανότητας της χώρας στη διαχείριση προκλήσεων που προκύπτουν από τη προσφυγική
κρίση .

3.5

Ενίσχυση και Προβολή της Πολιτικής του ΥΠΕΘΑ για το περιβάλλον και την εξοικονόμηση
ενέργειας.
Συμμετοχή του ΥΠΕΘΑ στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

ΥΕΘΑ

3.6

Ενίσχυση και Προβολή της Πολιτικής του ΥΠΕΘΑ για τον πολιτισμό
Προβολή του πολιτιστικού αντικτύπου των δράσεων των ΕΔ.

ΥΕΘΑ

ΥΦΕΘΑ

ΥΦΕΘΑ
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Στόχος 3: Βασικά έργα ανά δράση
3.1

Συνεισφορά ΕΔ στον Τομέα της Υγείας
Έργο
Περιοδικές επισκέψεις υγειονομικού προσωπικού στο πλαίσιο προληπτικής ιατρικής σε ακριτικές περιοχές
Σκοπός είναι η βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας στους ακρίτες, με στόχο την διατήρηση του πληθυσμού στις περιοχές αυτές.
Διάθεση στρατιωτικού προσωπικού επ΄ωφελεία Υπουργείου Υγείας
Ενίσχυση δομών Υπ. Υγείας [Γενικών Νοσοκομείων (ΓΝ) - Κέντρων Υγείας (ΚΥ) - Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων (ΠΠΙ) και Περιφερειακών
Ιατρείων (ΠΙ)] σε άγονες και απομακρυσμένες περιοχές, με διαθέσεις υγειονομικού προσωπικού [ειδικευμένους Αξκούς ιατρούς (ΥΙ), αλλά και
στρατεύσιμους ιατρούς].
Αεροδιακομιδές - Συμμετοχή Μέσων σε αποστολές
Η διάθεση επ’ ωφελεία ΕΚΑΒ πτητικών μέσων για την εκτέλεση αεροδιακομιδών, κατόπιν εξέτασης, ιεράρχησης και ανάλογης αίτησης από το ΕΚΑΒ.

Αεροδιακομιδές - Αξιοποίηση Δωρεάς Ιδρύματος Σ. Νιάρχος
Ενίσχυση της δυναμικότητας και αποτελεσματικότητας των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ, μέσω της προμήθειας δύο (2) καινούριων Α/Φ και δύο (2)
ελικοπτέρων μαζί με τον εξοπλισμό τους.
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Στόχος 3: Βασικά έργα ανά δράση
3.2

Συνεισφορά ΕΔ στον Τομέα της Πολιτικής Προστασίας

Έργο
Πυρόσβεση-Συμμετοχή εναέριων μέσων σε επιχειρήσεις πυρόσβεσης
Συνδρομή των ΕΔ στη Γενική Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας/Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (ΓΓΠΠ/ΑΠΣ) μέσω των διατιθέμενων
εναερίων μέσων για την επαύξηση της αποτελεσματικότητας της δασοπυρόσβεσης, στο πλαίσιο της κοινωνικής αρωγής και υποστήριξης των
κρατικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
Πυρόσβεση-Διάθεση προσωπικού και επίγειων μεσών για πρόληψη και συνδρομή
Συνδρομή των ΕΔ στη ΓΓΠΠ/ΑΠΣ με τη διάθεση προσωπικού και επίγειων μέσων για την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών
πυρκαγιών, στο πλαίσιο της κοινωνικής αρωγής και υποστήριξης των κρατικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
Πυρόσβεση-Εναέρια Επιτήρηση
Συνδρομή των ΕΔ στη ΓΓΠΠ/ΑΠΣ με τη διάθεση εναερίων μέσων για την επαύξηση της αποτελεσματικότητας της δασοπροστασίας, στο πλαίσιο
της κοινωνικής αρωγής και υποστήριξης των κρατικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
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Στόχος 3: Βασικά έργα ανά δράση
3.2

Συνεισφορά ΕΔ στον Τομέα της Πολιτικής Προστασίας

Έργο
Επεξεργασία και διάθεση μετεωρολογικών δεδομένων και προϊόντων σε επιχειρήσεις και πολίτες μέσω ΤΠΕ
Ανάπτυξη συστήματος μετεωρολογικών εφαρμογών και εγκατάσταση αυτόματων μετεωρολογικών συστημάτων σε όλη την επικράτεια, για την
μετεωρολογική υποστήριξη του κοινωνικού συνόλου και της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Εκσυγχρονισμός μέσων και υλικών σχεδίου Ξενοκράτης
Προμήθεια εξοπλισμού (μηχανημάτων γεωτεχνικών έργων και γεφυρών ξηρών ανοιγμάτων), για την άμεση επέμβαση με σκοπό την αντιμετώπιση
ή/και πρόληψη φυσικών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης καθώς και αποκατάσταση ζημιών.
Συνδρομή Ενόπλων Δυνάμεων σε έργα αποκατάστασης φυσικών καταστροφών ως έργων κοινής ωφέλειας.
Οι ΕΔ συμβάλλουν στην αποκατάσταση ζημιών από φυσικά φαινόμενα μέσω διάθεσης προσωπικού και μέσων (μηχανήματα έργων, γέφυρες κα).
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Στόχος 3: Βασικά έργα ανά δράση
3.3

Συνεισφορά ΕΔ στον Τομέα των Μεταφορών

Έργο
Εκσυγχρονισμός Εξοπλισμού Πολιτικής Χρήσης Αερολιμένων Αεροδρομίων (Α/Δ) Πολεμικής Αεροπορίας
Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού αεροναυτιλίας και προσέγγισης Α/Δ μικτής χρήσης προς αύξησης της ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών .

Εξοπλισμός και υποστήριξη εξοπλισμού μετεωρολογίας επ’ ωφελεία αερομεταφορών
Εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού μετεωρολογίας ο οποίος βρίσκεται σε πολιτικά και στρατιωτικά Α/Δ .
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Στόχος 3: Βασικά έργα ανά δράση
3.4

Συνεισφορά ΕΔ στον Τομέα αντιμετώπισης της Προσφυγικής Κρίσης και επιτήρησης
συνόρων
Έργο
Αναβάθμιση Δυνατοτήτων Έρευνας και Διάσωσης (SAR) Ε/Π S-70Β
Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων καθώς και των δυνατοτήτων Έρευνας και Διάσωσης (SAR), μέσω
της αναβάθμισης ηλεκτροπτικού εξοπλισμού των ιπτάμενων μέσων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Ε/Π S-70B του Π/Ν).
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Στόχος 3: Βασικά έργα ανά δράση
3.5

Ενίσχυση και Προβολή της Πολιτικής του ΥΠΕΘΑ για το περιβάλλον και την εξοικονόμηση
ενέργειας
Έργο
Ενεργειακή Αναβάθμιση Υποδομών
Ενεργειακή αναβάθμιση κτηριακών υποδομών επικεντρωμένη σε εγκαταστάσεις υψηλών καταναλώσεων και λειτουργικού κόστους .

Εφαρμογή Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων
Εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής της διαλογής των αποβλήτων στην πηγή στο Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ».

Απομάκρυνση Διαχείριση και Αντικατάσταση Προϊόντων Αμιάντου από Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις
Απομάκρυνση προϊόντων αμιάντου από στρατιωτικές εγκαταστάσεις .

Αντικατάσταση Λαμπτήρων Πυρακτώσεως με LED
Σταδιακή αντικατάσταση λαμπτήρων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας .
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Στόχος 3: Βασικά έργα ανά δράση
3.6

Ενίσχυση και Προβολή της Πολιτικής του ΥΠΕΘΑ για τον πολιτισμό

Έργο
Ανακαίνιση Φάρου Κόγχης Σαλαμίνας
Το έργο επικεντρώνεται στην ενίσχυση της προσπελασιμότητας, συμβάλλει στη ναυσιπλοΐα, αποβαίνει προς όφελος των θαλάσσιων
μεταφορών και στοχεύει σε έναν πλήρως ανακαινισμένο και λειτουργικό Φάρο.
Ανακαίνιση αρχοντικού Μάταλα στη Σπάρτη
Αποκατάσταση του Ιστορικού Διατηρητέου νεοκλασικού Κτιρίου «ΜΑΤΑΛΑ» που λειτουργεί ως Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς (ΛΑΦ) Σπάρτης.

Επεμβάσεις διατήρησης και ανάδειξης του ιστορικού οχυρού Ρούπελ
Βελτίωση και συντήρηση του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής
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2 .4

Στόχος 4: Σύγχρονες και Ποιοτικές Υπηρεσίες
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Στόχος 4: Βασικά Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2021
Στόχος 4: Σύγχρονες και Ποιοτικές Υπηρεσίες

Αριθμός δράσεων καταπολέμησης
της γραφειοκρατίας που
ολοκληρώνονται

3

Αφορά στις δράσεις για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας που ολοκληρώνονται ετησίως,
σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο δράσης

Ετησίως
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Στόχος 4: Δράσεις
Στόχος 4: Σύγχρονες και Ποιοτικές Υπηρεσίες

Δράση

Αρμόδια στελέχη
πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός,
Γενικός / Ειδικός
Γραμματέας)

4.1

Μείωση Γραφειοκρατίας
Η μείωση της γραφειοκρατίας στις Ένοπλες Δυνάμεις στοχεύει στη βελτίωση της διαδικασίας και της
ταχύτητας λήψης απόφασης, προκειμένου αυτή να είναι σε συνάφεια με την ταχύτητα με την οποία
μεταβάλλεται το σύγχρονο περιβάλλον.

ΥΦΕΘΑ

4.2

Αποτελεσματικότερη Λειτουργία
Μέσω της συγκεκριμένης δράσης επιδιώκεται η εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων, προκειμένου να
ενισχυθεί η στελέχωση των επιχειρησιακών Μονάδων καθόσον αυτή είναι άμεσα συνδεδεμένη με την
επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και η μείωση των λειτουργικών εξόδων .

ΥΕΘΑ
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Στόχος 4: Βασικά έργα ανά δράση
4.1

Μείωση Γραφειοκρατίας

Έργο
Ενέργειες μείωσης της γραφειοκρατίας
Δραστικός περιορισμός της γραφειοκρατίας έως επιπέδου Μονάδας όλων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων

34

Στόχος 4: Βασικά έργα ανά δράση
4.2

Αποτελεσματικότερη Λειτουργία
Έργο

Δημιουργία ενιαίου φορέα σχεδιασμού και διαχείρισης των ευρωπαϊκών και ερευνητικών πόρων στο τομέα της άμυνας
Βέλτιστη εκμετάλλευση των διατιθέμενων πόρων από ευρωπαϊκά προγράμματα συγχρηματοδότησης προς ενίσχυση αμυντικών ικανοτήτων της
χώρας.
Ψηφιακό μητρώο υποδομών ΕΔ – Επικαιροποίηση Γενικού Κανονισμού Διαχείρισης Εγκαταστάσεων
Βελτιστοποίηση διαχείρισης υποδομών, εργασιών και προσωπικού με χρήση ΤΠΕ.

Ψηφιοποίηση Αρχείου Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ)
Ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση, καταλογράφηση και δημιουργία μεταδεδομένων τους, καθώς και ανάπτυξη και παροχή ψηφιακών υπηρεσίων.

Ψηφιακός χάρτης ΕΔ
Επιτάχυνση αδειοδότησης κατασκευών και επενδύσεων μέσω δημιουργίας και εφαρμογής
(Geographic Information Systems –GIS) και εφαρμογή νέων εσωτερικών διαδικασιών.

Συστημάτων

Γεωγραφικών Πληροφοριών,
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