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Η Τπεξεζία καο σο ζεζκηθά αξκφδηα βάζεη ηνπ λ. 3230/2004 (ΦΔΚ
44/Α/11.2.2004) γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ πζηήκαηνο «Γηνίθεζεο Μέζσ
ηφρσλ» ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε ζαο ππελζπκίδεη ηελ ππνρξέσζε
έθδνζεο Απφθαζεο ηνρνζεζίαο έηνπο 2013 κε ζπλαθφινπζε επεμεξγαζία
Γεηθηψλ Μέηξεζεο βάζεη ΚΤΑ θαη ζέηεη ππφςε ζαο ηα αθφινπζα:
Α) Ως προς ηο ύζηημα ηης Γιοίκηζης μέζω ηότων:
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 εδ. 2 ηνπ λ. 3230/2004,
ηνπ λφκνπ δει. πνπ θαζηεξψλεη ην «χζηεκα ηεο Γηνίθεζεο κέζσ ηφρσλ»
ζην δεκφζην ηνκέα ζηελ Διιάδα, ε Γηνίθεζε κέζσ ηφρσλ «……νξίδεηαη ωο
ε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνύ ζαθώλ επηδηώμεωλ-επηδόζεωλ ζηα αλώηαηα
ηεξαξρηθά επίπεδα θάζε θνξέα θαη ελ ζπλερεία ε δηάρπζε ηωλ γεληθόηεξωλ
απηώλ επηδηώμεωλ ππό κνξθή εμεηδηθεπκέλωλ δξάζεωλ ζε θάζε θαηώηεξν
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ηεξαξρηθό επίπεδν». Δηδηθφηεξα, ζην άξζξν 3 ηνπ σο άλσ λφκνπ,
πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ησλ ζηφρσλ σο εμήο:



Καηά ηνπο κήλεο Νοέμβριο / Γεκέμβριο, ν Τπνπξγφο ή ην
αξκφδην φξγαλν Γηνίθεζεο θάζε θνξέα γλσζηνπνηεί θαη θαηαλέκεη
ζηηο νηθείεο ππεξεζίεο ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο γηα ην επφκελν
έηνο.



Οη πξντζηάκελνη Γεληθήο Γηεχζπλζεο ή Γηεχζπλζεο, αλ δελ
ππάξρνπλ Γεληθέο Γηεπζχλζεηο, πξνβαίλνπλ ζε κηα πξψηε αλάιπζε
ησλ αλσηέξσ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ θνξέα, ελεκεξψλνπλ
ζρεηηθά ηνπο ππαγφκελνπο ζε απηνχο πξντζηακέλνπο Γηεχζπλζεο ή
Σκήκαηνο αληίζηνηρα, κε ηνπο νπνίνπο θαζνξίδνπλ απφ θνηλνχ ηνπο
ζηφρνπο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο θαη δεηνχλ απφ απηνχο λα
πξνζδηνξίζνπλ ηνπο επί κέξνπο ζηφρνπο θάζε Γηεχζπλζεο.



Οη πξντζηάκελνη Γηεχζπλζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξντζηακέλνπο
Σκεκάησλ εμεηδηθεχνπλ θαη επηκεξίδνπλ απφ θνηλνχ ηνπο ζηφρνπο
ηεο Γηεχζπλζεο ζε εμεηδηθεπκέλνπο ζηφρνπο αλά Σκήκα.



Οη πξντζηάκελνη Σκήκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο πθηζηακέλνπο
ηνπο

θαζνξίδνπλ ηε ζπκβνιή θάζε ππαιιήινπ ζηελ επίηεπμε ησλ

ζηφρσλ

ηνπ

Σκήκαηνο.

Οη

ζηφρνη

ηνπ

Σκήκαηνο

αλαιχνληαη

πεξαηηέξσ ζε πξνγξάκκαηα επηκέξνπο ελεξγεηψλ θαη θάζεσλ
πινπνίεζεο,

ψζηε

θάζε

ππάιιεινο

λα

θαηαλνεί

αθελφο

ηη

αλακέλεηαη απφ απηφλ θαη αθεηέξνπ ηη πξέπεη λα επηηχρεη αηνκηθά
θαη ζπιινγηθά νχησο ψζηε λα πινπνηεζνχλ νη ζηφρνη ηνπ Σκήκαηνο,
ηεο Γηεχζπλζεο θαη ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο.

Οη αηνκηθνί ζηφρνη

θαζνξίδνληαη αλάινγα κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο θάζε κνλάδαο, αθνχ
ιεθζνχλ

ππφςε

νη

δεμηφηεηεο,

γλψζεηο

θαη

εκπεηξίεο

ηνπ

ππαιιήινπ.
Γίλεηαη, επνκέλσο, ζαθέο φηη ε Γηνίθεζε κέζσ ηφρσλ βαζίδεηαη
ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζε φια ηα ηεξαξρηθά
επίπεδα κηαο ππεξεζίαο. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ηνρνζεζίαο δελ γίλεηαη
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απζαίξεηα. Η αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζπλδέεηαη κε ηε ηνρνζεζία
άξξεθηα θαη νπζηαζηηθά. ε θάζε επίπεδν, ην πξνζσπηθφ (πξντζηάκελνο θαη
πθηζηάκελνη) δεζκεχεηαη γηα ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ θαη
ηελ επηδίσμε αλάινγσλ (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) απνηειεζκάησλ νξηζκέλνπ
ρξφλνπ.
Β) Ως προς ηα ταρακηηριζηικά ηων ηότων:
Σα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ ηηζέκελσλ ηφρσλ είλαη ηα εμήο:
πγθεθξηκέλνη (Specific)
Οη πξνγξακκαηηζκέλνη ζηφρνη ζα πξέπεη λα είλαη κε ζαθήλεηα
θαη

αθξίβεηα

πξνζδηνξηζκέλνη,

λα

κελ

δεκηνπξγνχλ

ελλνηνινγηθή ζχγρπζε θαη λα είλαη θαηαλνεηνί.
Μεηξήζηκνη (Measurable)
Να

είλαη

κεηξήζηκνη

δεκηνπξγείηαη

κηα

πνζνηηθά

επαξθήο

θαη

βάζε

πνηνηηθά
κε

ψζηε

αμηνιφγεζε

λα
ηεο

απνηειεζκαηηθφηεηαο κηαο δξάζεο.
πκθσλεκέλνη (Agreed)
Σν

ραξαθηεξηζηηθφ

απηφ

αλαδεηθλχεη

ηε

ζεκαζία

ηεο

ζπκθσλεκέλεο θαη ζπλαηλεηηθήο δηνηθεηηθήο ζπκπεξηθνξάο
θαη δξάζεο.
Ρεαιηζηηθνί (Realistic)
Σν γλψξηζκα ηεο ξεαιηζηηθήο ζηνρνζεζίαο δελ ζα πξέπεη λα
ηαπηίδεηαη κε ηελ επθνιία απηψλ. Σν λφεκα ηνπ γλσξίζκαηνο
απηνχ

αθνξά

ζηελ

ηθαλφηεηα

επίηεπμεο

ηεο

πξνγξακκαηηζκέλεο ζηνρνζεζίαο.
Υξνληθά Πξνζδηνξηζκέλνη (Timed)
Σν γλψξηζκα απηφ αλαθέξεηαη ζηελ αλάγθε δηακφξθσζεο
ρξνλνδηαγξάκκαηνο ελεξγεηψλ επίηεπμεο ηεο ζηνρνζεζίαο.
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Γ) Ως προς ηην Γημοζιοποίηζη ηης Απόθαζης ηοτοθεζίας Γιαύγεια:
Οη δηαηάμεηο γηα ηνλ ηχπν πνπ πεξηβάιιεηαη ε Απφθαζε ηνρνζεζίαο
ζχκθσλα πξνο ην λ. 3230/04 ζπκπιεξψλνληαη απφ ηελ πξνβιεπφκελε
βάζεη ηνπ λ. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/13-7-2010) σποτρέωζη ανάρηηζης
ζην

δηαδηθηπαθφ

ηφπν

ηνπ

πξνγξάκκαηνο

Γηαχγεηα

«Δλίζρπζε

ηεο

δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ
θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν
Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» ( άξ. 2

παξ. 4 πεξ. 4 ηνπ λ.

3861/2010).
Γ) Ως προς ηην πορεία σλοποίηζης:
Η

πνξεία

ηεο

πινπνίεζεο

ησλ

ζηφρσλ

ειέγρεηαη

απφ

ηνπο

πξντζηακέλνπο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ
δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξα ηνπ ηξηκήλνπ. Δθφζνλ παξαηεξεζεί
ζνβαξή

απφθιηζε

κεηαμχ

ησλ

επηζπκεηψλ

θαη

ησλ

πξαγκαηηθψλ

απνηειεζκάησλ κπνξεί λα απνθαζηζηεί ν επαλαθαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ ή
ε ηξνπνπνίεζε ηνπ εηήζηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζήο ηνπο. Καη΄
απηφλ ηνλ ηξφπν, νη ζηφρνη, ζπλνιηθά ή ν θαζέλαο μερσξηζηά, κπνξνχλ λα
πξνζαξκνζηνχλ αλάινγα, εθφζνλ έρνπλ πξνθχςεη λέεο ζπλζήθεο θαη
δεδνκέλα. Η αλαζεψξεζε ησλ ζηφρσλ γίλεηαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν κε
απηφλ ηνπ αξρηθνχ θαζνξηζκνχ ηνπο, δει. ρξεηάδεηαη εθ λένπ έγθξηζε θαη
πξνζππνγξαθή απφ ην αλψηαην, θαηά πεξίπησζε, φξγαλν δηνίθεζεο
(άξζξν 4 λ. 3230/04).
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Δ)

Ως

προς

ηοσς

Γείκηες

Μέηρηζης

Αποδοηικόηηηας

&

Αποηελεζμαηικόηηηας ηων δημοζίων σπηρεζιών:
Η κεζνδνινγία αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ησλ δξάζεσλ ησλ δεκνζίσλ
ππεξεζηψλ ζην πιαίζην ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο πξνζπάζεηαο κε ερέγγπν ηελ
αμηνθξαηία θαη ηε δηαθάλεηα πξνυπνζέηεη ηελ επεμεξγαζία ησλ αλάινγσλ
Γεηθηψλ Μέηξεζεο, ζχκθσλα πξνο ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο ηνπ
Νφκνπ 3230/2004 γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ πζηήκαηνο ηεο Γηνίθεζεο κε
ηφρνπο ζην δεκφζην ηνκέα. Δηδηθφηεξα:
χκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξ. 1 ηνπ λ. 3230
«……Γείθηεο κέηξεζεο είλαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ
απνηίκεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο.». Οη Γείθηεο
Μέηξεζεο

θαηαδεηθλχνπλ

ην

βαζκφ

πξνζέγγηζεο

ηνπ

δεηνχκελνπ

απνηειέζκαηνο απφ κηα δηνηθεηηθή δξάζε ή έξγν. Η ελ ιφγσ κέηξεζε
απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν δηνίθεζεο ησλ Γεκνζίσλ Οξγαλψζεσλ θαζψο
ζπκβάιιεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γηνίθεζεο πνπ απνβιέπνπλ
ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, ζηελ επαχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ πξνο
ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ απφ
απηέο, ζηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο, ζηελ πιεξέζηεξε αμηνπνίεζε ησλ
δηαζέζηκσλ πφξσλ θαη γεληθφηεξα ζηελ άζθεζε ηεο δηνίθεζεο πξνο φθεινο
ηνπ πνιίηε ( άξζξν 1 παξ. 2 λ. 3230/2004).
Οη Γείθηεο Μέηξεζεο δηαθξίλνληαη ζε Γενικούς και Διδικούς (παξ. 2 &
3 ηνπ άξ. 5 ηνπ λ. 3230/2004). Ωο Γεληθνί Γείθηεο νξίδνληαη «…..ν ρξόλνο
αληαπόθξηζεο ζηα αηηήκαηα ηωλ πνιηηώλ, ην πνζνζηό ηθαλνπνίεζεο ηωλ
παξαπόλωλ πνπ ππνβάιινληαη, ε εθαξκνγή λέωλ ηερλνινγηώλ, ην θόζηνο
δηαρείξηζεο θαη ε πνηόηεηα ηωλ παξερόκελωλ ππεξεζηώλ» ελψ σο Δηδηθνί
απηνί «………….. πνπ αληηζηνηρνύλ ζην είδνο ηωλ παξερόκελωλ από απηέο
ππεξεζηώλ….».
Οη Γείθηεο Μέηξεζεο πεξηβάιινληαη ηνλ ηχπν ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο
Απφθαζεο πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη
ζπκπιεξσκαηηθά αλαξηάηαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Γηαχγεηα, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 4
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πεξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/13.7.2010) θαη ηεο
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3230/2004. Δηδηθφηεξα «…..Με θνηλή απόθαζε
ηνπ Υπνπξγνύ Δζωηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξωζεο (πιένλ
ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο & Ηι. Γηαθπβέξλεζεο) θαη ηνπ
αξκόδηνπ Υπνπξγνύ εμεηδηθεύνληαη πεξαηηέξω νη γεληθνί θαη νξίδνληαη νη
εηδηθνί δείθηεο, θαζνξίδεηαη ν ηξόπνο ηεο κέηξεζεο, ε πεξηνδηθόηεηα ηεο
κέηξεζεο θαη θάζε άιιν αλαγθαίν ζέκα……». Δπηζεκαίλνπκε φηη δελ ηίζεηαη
ζέκα δεκνζίεπζεο Γεηθηψλ Μέηξεζεο πνπ αθνξνχλ ζε πξάμεηο κε
δεκνζηεχζηκεο, φπσο γηα παξάδεηγκα φηαλ ππάξρεη θίλδπλνο λα πξνθιεζεί
βιάβε ζηελ εζληθή άκπλα θαη αζθάιεηα ηεο ρψξαο.

Σ) Γιαδικαζηικά θέμαηα εθαρμογής ηης εγκσκλίοσ:
Α. Ωο πξνο ηελ έθδνζε Απόθαζεο Σηνρνζεζίαο:
Η έθδνζε ησλ απνθάζεσλ ηνρνζεζίαο έηνπο 2013 ζα πξέπεη λα έρεη
νινθιεξσζεί ηο αργόηερο έως ηην 22α Μαρηίοσ 2013. Γηα ηελ έγθαηξε
πινπνίεζε νη αξκόδηεο Γηεπζύλζεηο/ Τκήκαηα Πνηόηεηαο & Απνδνηηθόηεηαο,
θαη φπνπ απηέο δελ πθίζηαληαη νη Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνχ/Πξνζσπηθνχ, ησλ
Τπνπξγείσλ,

ησλ

ΝΠΓΓ,

ησλ

Αλεμάξηεησλ

Αξρψλ

θαη

ησλ

Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, αληίζηνηρα, παξαθαινχληαη λα ελεκεξψζνπλ
έγθαηξα ηνπο επνπηεπφκελνχο

ηνπο θνξείο θαη λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ

ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ εληχπσλ ηνρνζεζίαο πνπ ζα πξνσζεζνχλ
πξνο ππνγξαθή απφ ην αξκφδην θαηά πεξίπησζε φξγαλν ηεο δηνίθεζεο
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξ. 3 ηνπ λ. 3230/2004.
Δπηπιένλ,

ε

Τπεξεζία

καο

ζέηεη

ππφςε

ζαο

ηε

ζπνπδαηφηεηα

πξνζδηνξηζκνχ εηήζησλ ζηφρσλ πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε αμηνιφγεζε
πξνζσπηθνχ κε ερέγγπα αμηνθξαηίαο, αληηθεηκεληθφηεηαο θαη δηαθάλεηαο.
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Β. Ωο πξνο ηελ επηθαηξνπνίεζε Γεηθηώλ Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο &
Απνδνηηθόηεηαο:
Με βάζε ηα αλσηέξσ, παξαθαινχκε, λα πξνβείηε ζηηο απαξαίηεηεο
ελέξγεηεο

γηα

ηελ

επεμεξγαζία

επηθαηξνπνίεζε

ησλ

Γεηθηψλ

Απνδνηηθφηεηαο

ηο

αργόηερο

θαη

ζπλαθφινπζε

Μέηξεζεο
έως

δεκνζίεπζε

Απνηειεζκαηηθφηεηαο
30η

ηην

Απριλίοσ

ή
&

2013.

Τπελζπκίδνπκε φηη ε εγθχθιηνο ηεο Τπεξεζίαο καο γηα ηε Μεζνδνινγία
Καζνξηζκνχ ησλ Γεηθηψλ κε απ ΓΙΠΑ/Φ.4/νηθ. 7323/5-4-2006, ηα έληππα
αιιά θαη ν ελδεηθηηθφο θαηάινγνο Γεηθηψλ Μέηξεζεο είλαη αλαξηεκέλα
ζηελ

ηζηνζειίδα

www.

gspa.gr

ζηε

δηαδξνκή

Γεκφζηα

Γηνίθεζε/Δθζπγρξνληζκφο/Γηεχζπλζε Πνηφηεηεηαο & Απνδνηηθφηεηαο.
Η

παξνχζα

εγθχθιηνο,

φπσο

ηοτοθεζίας/Γεικηών Μέηρηζης,

επίζεο

θαη

ηα

ένησπα

είλαη αλαξηεκέλα ζην δηαδηθηπαθφ

ηφπν ηεο Τπεξεζίαο καο www.ydmed.gov.gr, ζηε δηαδξνκή Γηνηθεηηθή
Μεηαξξχζκηζε/Γεκφζηα Γηνίθεζε/Πνηφηεηα & Απνδνηηθφηεηα φζν θαη ζην
δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαχγεηα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4
πεξ. 5 ηνπ άξ. 2 ηνπ λ. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/13-7-2010).
Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο ή ζπλεξγαζία.

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

ΑΝΣΩΝΙΟ ΜΑΝΙΣΑΚΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ:
1. Τπνπξγεία
α) Γηεπζχλζεηο / Σκήκαηα Πνηφηεηαο θαη Απνδνηηθφηεηαο
β) Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ
2. Γεληθέο θαη Δηδηθέο Γξακκαηείεο
Σκήκαηα Πνηφηεηαο θαη Απνδνηηθφηεηαο/Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ
3. Όιεο ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο
Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνχ/ Πξνζσπηθνχ
4. Όιεο ηηο Αλεμάξηεηεο Αξρέο
Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνχ/ Πξνζσπηθνχ

ΚΟΙΝ:
1.
2.
3.
4.

Γξαθείν θ. Πξσζππνπξγνχ
Γξαθεία θ.θ. Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ
Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ & Δηδηθψλ Γξακκαηέσλ
Α.Γ.Δ.Γ.Τ.

Δζωηερική Γιανομή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ
Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ
Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ ΤΓΙΜΗΓ
Γξαθεία θ. θ. Δηδηθψλ Γξακκαηέσλ
Πξντζηάκελνη Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ
Πξντζηάκελνη Γηεπζχλζεσλ
Πξντζηάκελνη Σκεκάησλ
Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ
Γηεχζπλζε Ηιεθηξνληθήο Δπεμεξγαζίαο ηνηρείσλ (πξνθεηκέλνπ λα
αλαξηεζεί ε παξνχζα εγθχθιηνο ζηελ λέα ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ ζηε
δηαδξνκή Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε/Γεκφζηα Γηνίθεζε).

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Ο Προϊςτάμενοσ του Τμήματοσ
Γραμματείασ του Υπουργείου
Διοικητικήσ Μεταρρφθμιςησ και
Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ
Γιώργοσ Μπάμπαλησ
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