
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ:  Καθορισμός στοχοθεσίας (επιχειρησιακών στόχων) της Αυτοτελούς Διεύθυνσης 

Πολιτικής Προστασίας της  Περιφέρειας  Βορείου Αιγαίου  για  το  έτος 2023 και  

επιμερισμός τους  στις  οργανικές  μονάδες  που υπάγονται σε αυτήν 

 

Έχοντας υπόψη:  

1.  Το  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87/τ.Α)  “Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης”.  

2.  Το  Π.Δ.137/2010    (ΦΕΚ  230/τ.Α)  «Οργανισμός  της  Περιφέρειας  Βορείου  Αιγαίου»  

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3.  Τις διατάξεις του κεφ. ΙΑ’ του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’) «Ψηφιακή Διαφάνεια- 

Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως ισχύει.  

4.  Το Ν.4940/2022 (ΦΕΚ 112/τ.Α) “Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για 

την ενίσχυση της  αποτελεσματικότητας  της  δημόσιας  διοίκησης,  ρυθμίσεις  για  

το  ανθρώπινο  δυναμικό  του δημοσίου τομέα και άλλες διατάξεις”.   

5.  Την αριθμ. 67767/1-9-2022 (ΑΔΑ 6ΥΓ57ΛΩ-ΔΔ9) απόφαση Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου 

“Καθορισμός στοχοθεσίας (στρατηγικών στόχων) της Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου”   

6.  Την  ανάγκη  αποδοτικότερης  και  αποτελεσματικότερης  λειτουργίας  της Πολιτικής 

προστασίας και εν γένει της βελτίωσης  των παρεχόμενων υπηρεσιών της 

Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.  

7.  Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

προϋπολογισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 Την έγκριση των επιχειρησιακών στόχων της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής 

Προστασίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το έτος 2023 και του επιμερισμού 

Μυτιλήνη, 13 Ιανουαρίου 2023  

Αριθμ. Πρωτ: 6238/Σ.2048 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

             ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

             ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Ταχ. Δ/νση: 3ο χλμ Ε.Ο. Μυτιλήνης-Καλλονής 

Κτίριο Πολιτικής Προστασίας  

Τ.Κ.:81100 Μυτιλήνη 

Τηλ.:     22510-47450 

E-mail:    civilprot@pvaigaiou.gov.gr 

                civilprotpvaigaiou@gmail.com 
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τους στις οργανικές μονάδες που υπάγονται σε αυτήν, όπως παρουσιάζονται στα 

συνημμένα έντυπα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

Η παρούσα δύναται να αναθεωρηθεί το μήνα Μάιο του 2023 σύμφωνα με τις 

θεσμικές προβλέψεις. 

 

 

 

Αποδέκτες για ενέργεια  

−  Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

−  Τμ. Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Λέσβου  

−  Τμ. Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Χίου  

−  Τμ. Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Σάμου  

  

Αποδέκτες για κοινοποίηση  

−  Γρ Περιφερειάρχη  

−  Γρ Εκτελεστικού Γραμματέα   

−  Γρ Αντιπεριφερειάρχη Ν. Λέσβου  

−  Γρ Αντιπεριφερειάρχη Ν.Σάμου  

−  Γρ Αντιπεριφερειάρχη Ν. Χίου  

 

 

  

Συνημμένα:   

Έντυπα επιμερισμού στοχοθεσίας 

 

 

 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος της  Αυτοτελούς 

Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας 

Περιφέρειας Β. Αιγαίου 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ 

ΑΔΑ: 6Ι7Μ7ΛΩ-ΨΛΤ



 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ[1] 

Φορέας[2]: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Κωδικός 
Αριθμός 
Στόχου[3] 

Στρατηγικοί Στόχοι[4] Φορέας/είς Υλοποίησης[5] 
Χρονοδιάγραμμα 

Υλοποίησης[6] 

1 

Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας, 
Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού 
μέσω της  εφαρμογής  των  αρχών    του  
Νέου  Δημόσιου  Μάνατζμεντ  και  
καινοτόμων πολιτικών 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  2023 

4 

Προστασία του Περιβάλλοντος, των 
Πόρων, της Ποιότητας Ζωής της 
Περιφέρειας-Προσαρμογή στη 
Κλιματική Αλλαγή-Πρόληψη και 
Διαχείριση Κινδύνων  

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  2023 

    

    

[1] Καθορισμός στρατηγικής στοχοθεσίας του Φορέα 
[2] Ονομασία  του Φορέα που καθορίζεται η στοχοθεσία 

[3]Αποδίδεται κωδικός αριθμός που δείχνει την ιεραρχική  διαβάθμιση και την υπηρεσιακή θέση του κάθε στόχου στο σύνολο της 
στοχοθεσίας με στόχο τη βελτίωση της αποτύπωσης της διασύνδεσης τους. Σε κάθε κατώτερο ιεραρχικό επίπεδο κάθε στόχος 
αναλύεται στον αμέσως μεγαλύτερης ανάλυσης κωδικό, προκειμένου να αποτυπώνεται συνολικά η διαδρομή υλοποίησης της 
στοχοθεσίας εντός της οργάνωσης, πχ στο παρόν ιεραρχικό επίπεδο σε κάθε στόχο αντιστοιχεί ένας κωδικός της μορφής  1, 2, 3, … 

[4] Αναγράφονται οι Στρατηγικοί Στόχοι του Φορέα, όπως αυτοί έχουν προκύψει από το Στρατηγικό Προγραμματισμό. 
[5] Αναφέρονται οι Γενικές Διευθύνσεις ή άλλες υπηρεσιακές μονάδες  που θα υλοποιήσουν τους Στρατηγικούς Στόχους καθώς και 
τυχόν άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή φορείς εκτός του Υπουργείου 
[6] Αναφέρεται ο εκτιμώμενος χρονικός ορίζοντας υλοποίησης του στόχου σε αυτό το ιεραρχικό επίπεδο  

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6Ι7Μ7ΛΩ-ΨΛΤ



ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ[1] 

Διεύθυνση:[2] ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

Κωδικός 
Αριθμός 
Στόχου 
[3] 

Στόχοι[4] Φορέας/είς Υλοποίησης [5] Χρονοδιάγραμμα[6] 
Ποσοτικός 

Προσδιορισμός 
Στόχου[7] 

1.1 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ  2023 

ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ 15% ΤΟΥ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

1.2 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ  2023 
ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ 10% ΤΗΣ 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

[1] Καθορισμός στοχοθεσίας σε επίπεδο Διεύθυνσης    

[2] Ονομασία  της Διεύθυνσης που καθορίζεται η στοχοθεσία    

[3] Αποδίδεται κωδικός αριθμός που δείχνει την ιεραρχική  διαβάθμιση και την υπηρεσιακή θέση του κάθε στόχου στο σύνολο της στοχοθεσίας. Σε κάθε 
κατώτερο ιεραρχικό επίπεδο κάθε στόχος αναλύεται στον αμέσως μεγαλύτερης ανάλυσης κωδικό, προκειμένου να αποτυπώνεται συνολικά η διαδρομή 
υλοποίησης της στοχοθεσίας εντός της οργάνωσης, πχ στο παρόν ιεραρχικό επίπεδο σε κάθε στόχο αντιστοιχούν τριτοβάθμιοι κωδικοί της μορφής  1.1.1, 
2.1.1, 3.1.1 , … , για τους Επιχειρησιακούς Στόχους με κωδικούς 1.1, 2.1, 3.1 , …, αντίστοιχα, που συμπληρώθηκαν  στο έντυπο του προηγούμενου επιπέδου 

[4] Αναγράφονται οι στόχοι του Φορέα που αντιστοιχούν σε αυτό ιεραρχικό επίπεδο   

[5] Αναφέρονται τα Τμήματα ή οι υπηρεσιακές μονάδες που θα υλοποιήσουν τους Στόχους σε αυτό το ιεραρχικό επίπεδο καθώς και τυχόν άλλες 
εμπλεκόμενες υπηρεσίες εντός ή εκτός του Φορέα 
[6] Αναφέρεται ο εκτιμώμενος χρονικός ορίζοντας υλοποίησης του στόχου σε αυτό το ιεραρχικό επίπεδο  
[7] Αναγράφεται ποσοτικοποιημένο το επιδιωκόμενος επίπεδο υλοποίησης της στοχοθεσίας   

 

 

 

ΑΔΑ: 6Ι7Μ7ΛΩ-ΨΛΤ



ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ[1] 

Διεύθυνση:[2] ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

Κωδικός Αριθμός Στόχου [3] 

Στόχοι[4] 
Φορέας/είς Υλοποίησης 

[5] 
Χρονοδιάγραμμα[6] 

Ποσοτικός 
Προσδιορισμός 

Στόχου[7] 

4.1 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΣΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 2023 

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ 15% 
ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΓΚΕΣ 

4.2 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ  

ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ  2023 
ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ 10% 
ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΡΙΣΕΩΝ  

4.3 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 
ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ  

ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 2023 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑ 
10% ΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ 
ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  

[1] Καθορισμός στοχοθεσίας σε επίπεδο Διεύθυνσης 
[2] Ονομασία  της Διεύθυνσης που καθορίζεται η στοχοθεσία 
[3] Αποδίδεται κωδικός αριθμός που δείχνει την ιεραρχική  διαβάθμιση και την υπηρεσιακή θέση του κάθε στόχου στο σύνολο της στοχοθεσίας. Σε κάθε 
κατώτερο ιεραρχικό επίπεδο κάθε στόχος αναλύεται στον αμέσως μεγαλύτερης ανάλυσης κωδικό, προκειμένου να αποτυπώνεται συνολικά η διαδρομή 
υλοποίησης της στοχοθεσίας εντός της οργάνωσης, πχ στο παρόν ιεραρχικό επίπεδο σε κάθε στόχο αντιστοιχούν τριτοβάθμιοι κωδικοί της μορφής  1.1.1, 
2.1.1, 3.1.1 , … , για τους Επιχειρησιακούς Στόχους με κωδικούς 1.1, 2.1, 3.1 , …, αντίστοιχα, που συμπληρώθηκαν  στο έντυπο του προηγούμενου επιπέδου 

[4] Αναγράφονται οι στόχοι του Φορέα που αντιστοιχούν σε αυτό ιεραρχικό επίπεδο 
[5] Αναφέρονται τα Τμήματα ή οι υπηρεσιακές μονάδες που θα υλοποιήσουν τους Στόχους σε αυτό το ιεραρχικό επίπεδο καθώς και τυχόν άλλες 
εμπλεκόμενες υπηρεσίες εντός ή εκτός του Φορέα 
[6] Αναφέρεται ο εκτιμώμενος χρονικός ορίζοντας υλοποίησης του στόχου σε αυτό το ιεραρχικό επίπεδο 
[7] Αναγράφεται ποσοτικοποιημένο το επιδιωκόμενος επίπεδο υλοποίησης της στοχοθεσίας 

 

ΑΔΑ: 6Ι7Μ7ΛΩ-ΨΛΤ



ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ[1] 

Τμήμα[2]: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ  

Κωδικός 
Αριθμός 
Στόχου 

[3] 

Στόχος[4] Ενέργειες[5] 

Υλοποίηση Συμβολή 
στο 

στόχο 
(%) 

Άλλοι 
Εμπλεκόμενοι 

Φορείς[7] 
Χρονοδιάγραμμα[8] 

Ποσοτικός 
Προσδιορισμός 

Στόχου[9] 
(Ονομ/νο 

Υπαλλήλου)[6] 

1.1.1 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΣΥΝΤΑΞΗ 2 ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

Υπάλληλος  100  2023 
ΣΥΝΤΑΞΗ 2 
ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ   

 

 

 

 

[1] Καθορισμός στοχοθεσίας σε επίπεδο Τμήματος. Για κάθε ένα στόχο σε επίπεδο Τμήματος χρησιμοποιείται 
ξεχωριστό Έντυπο.      

[2] Ονομασία  του Τμήματος που καθορίζεται η στοχοθεσία      

[3] Αποδίδεται κωδικός αριθμός που δείχνει την ιεραρχική  διαβάθμιση και την υπηρεσιακή θέση του κάθε στόχου στο σύνολο της στοχοθεσίας. Σε κάθε 
κατώτερο ιεραρχικό επίπεδο κάθε στόχος αναλύεται στον αμέσως μεγαλύτερης ανάλυσης κωδικό, προκειμένου να αποτυπώνεται συνολικά η διαδρομή 
υλοποίησης της στοχοθεσίας εντός της οργάνωσης, πχ στο παρόν ιεραρχικό επίπεδο σε κάθε στόχο αντιστοιχούν κωδικοί της μορφής  1.1.1.1, 2.1.1.1, 3.1.1.1 
, …, για τους στόχους 1.1.1, 2.1.1, 3.1.1 , …,  αντίστοιχα, που συμπληρώθηκαν  στο έντυπο του προηγούμενου επιπέδου 

[4] Αναγράφονται οι στόχοι του Φορέα που αντιστοιχούν σε αυτό ιεραρχικό επίπεδο.       

[5] Αναφέρονται οι ενέργειες με τις οποίες θα υλοποιηθούν οι Στόχοι σε αυτό το ιεραρχικό επίπεδο       

[6] Αναφέρεται ο-η/οι υπάλληλος/οι που θα υλοποιήσουν τους Στόχους σε αυτό το ιεραρχικό επίπεδο καθώς και τυχόν υπάλληλοι από άλλες εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες ή φορείς εκτός του Υπουργείου 
[7] Αναφέρονται άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς εκτός Υπουργείου που συμμετέχουν στην υλοποίηση της 
στοχοθεσίας      

[8] Αναφέρεται ο εκτιμώμενος χρονικός ορίζοντας υλοποίησης του στόχου σε αυτό το ιεραρχικό επίπεδο      

[9] Αναγράφεται ποσοτικοποιημένο το επιδιωκόμενος επίπεδο υλοποίησης της στοχοθεσίας      

 

 

 

ΑΔΑ: 6Ι7Μ7ΛΩ-ΨΛΤ



ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ[1] 

Τμήμα[2]: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΧΙΟΥ 

Κωδικός 
Αριθμός 
Στόχου 

[3] 

Στόχος[4] Ενέργειες[5] 

Υλοποίηση Συμβολή 
στο 

στόχο 
(%) 

Άλλοι 
Εμπλεκόμενοι 

Φορείς[7] 
Χρονοδιάγραμμα[8] 

Ποσοτικός 
Προσδιορισμός 

Στόχου[9] 
(Ονομ/νο 

Υπαλλήλου)[6] 

1.1.2 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΣΥΝΤΑΞΗ 2 ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

Υπάλληλος  50  2023 

ΣΥΝΤΑΞΗ 3 
ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ  

 

ΣΥΝΤΑΞΗ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

Υπάλληλος  50  2023 

 

 

 

 

 

[1] Καθορισμός στοχοθεσίας σε επίπεδο Τμήματος. Για κάθε ένα στόχο σε επίπεδο Τμήματος χρησιμοποιείται 
ξεχωριστό Έντυπο.      

[2] Ονομασία  του Τμήματος που καθορίζεται η στοχοθεσία      

[3] Αποδίδεται κωδικός αριθμός που δείχνει την ιεραρχική  διαβάθμιση και την υπηρεσιακή θέση του κάθε στόχου στο σύνολο της στοχοθεσίας. Σε κάθε 
κατώτερο ιεραρχικό επίπεδο κάθε στόχος αναλύεται στον αμέσως μεγαλύτερης ανάλυσης κωδικό, προκειμένου να αποτυπώνεται συνολικά η διαδρομή 
υλοποίησης της στοχοθεσίας εντός της οργάνωσης, πχ στο παρόν ιεραρχικό επίπεδο σε κάθε στόχο αντιστοιχούν κωδικοί της μορφής  1.1.1.1, 2.1.1.1, 3.1.1.1 
, …, για τους στόχους 1.1.1, 2.1.1, 3.1.1 , …,  αντίστοιχα, που συμπληρώθηκαν  στο έντυπο του προηγούμενου επιπέδου 
[4] Αναγράφονται οι στόχοι του Φορέα που αντιστοιχούν σε αυτό ιεραρχικό επίπεδο.       

[5] Αναφέρονται οι ενέργειες με τις οποίες θα υλοποιηθούν οι Στόχοι σε αυτό το ιεραρχικό επίπεδο       

[6] Αναφέρεται ο-η/οι υπάλληλος/οι που θα υλοποιήσουν τους Στόχους σε αυτό το ιεραρχικό επίπεδο καθώς και τυχόν υπάλληλοι από άλλες εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες ή φορείς εκτός του Υπουργείου 
[7] Αναφέρονται άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς εκτός Υπουργείου που συμμετέχουν στην υλοποίηση της 
στοχοθεσίας      

[8] Αναφέρεται ο εκτιμώμενος χρονικός ορίζοντας υλοποίησης του στόχου σε αυτό το ιεραρχικό επίπεδο      

[9] Αναγράφεται ποσοτικοποιημένο το επιδιωκόμενος επίπεδο υλοποίησης της στοχοθεσίας      

 

ΑΔΑ: 6Ι7Μ7ΛΩ-ΨΛΤ



ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ[1] 

Τμήμα[2]: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΣΑΜΟΥ 

Κωδικός 
Αριθμός 
Στόχου 

[3] 

Στόχος[4] Ενέργειες[5] 

Υλοποίηση 
Συμβολ

ή στο 
στόχο 

(%) 

Άλλοι 
Εμπλεκόμενο

ι Φορείς[7] 

Χρονοδιάγραμμα[8
] 

Ποσοτικός 
Προσδιορι

σμός 
Στόχου[9] 

(Ονομ/νο 
Υπαλλήλου)[6] 

1.1.3 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΣΥΝΤΑΞΗ 2 ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

Υπάλληλος  50  2023 

ΣΥΝΤΑΞΗ 
3 
ΕΙΣΗΓΗΣΕ
ΩΝ  

 

ΣΥΝΤΑΞΗ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

Υπάλληλος  50  2023 

 

 

 

 

[1] Καθορισμός στοχοθεσίας σε επίπεδο Τμήματος. Για κάθε ένα στόχο σε επίπεδο Τμήματος 
χρησιμοποιείται ξεχωριστό Έντυπο.      

[2] Ονομασία  του Τμήματος που καθορίζεται η στοχοθεσία      

[3] Αποδίδεται κωδικός αριθμός που δείχνει την ιεραρχική  διαβάθμιση και την υπηρεσιακή θέση του κάθε στόχου στο σύνολο της 
στοχοθεσίας. Σε κάθε κατώτερο ιεραρχικό επίπεδο κάθε στόχος αναλύεται στον αμέσως μεγαλύτερης ανάλυσης κωδικό, προκειμένου να 
αποτυπώνεται συνολικά η διαδρομή υλοποίησης της στοχοθεσίας εντός της οργάνωσης, πχ στο παρόν ιεραρχικό επίπεδο σε κάθε στόχο 
αντιστοιχούν κωδικοί της μορφής  1.1.1.1, 2.1.1.1, 3.1.1.1 , …, για τους στόχους 1.1.1, 2.1.1, 3.1.1 , …,  αντίστοιχα, που συμπληρώθηκαν  
στο έντυπο του προηγούμενου επιπέδου 
[4] Αναγράφονται οι στόχοι του Φορέα που αντιστοιχούν σε αυτό ιεραρχικό επίπεδο.       

[5] Αναφέρονται οι ενέργειες με τις οποίες θα υλοποιηθούν οι Στόχοι σε αυτό το ιεραρχικό επίπεδο       

[6] Αναφέρεται ο-η/οι υπάλληλος/οι που θα υλοποιήσουν τους Στόχους σε αυτό το ιεραρχικό επίπεδο καθώς και τυχόν υπάλληλοι από 
άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή φορείς εκτός του Υπουργείου 
[7] Αναφέρονται άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς εκτός Υπουργείου που συμμετέχουν στην υλοποίηση 
της στοχοθεσίας      

[8] Αναφέρεται ο εκτιμώμενος χρονικός ορίζοντας υλοποίησης του στόχου σε αυτό το ιεραρχικό 
επίπεδο      

[9] Αναγράφεται ποσοτικοποιημένο το επιδιωκόμενος επίπεδο υλοποίησης της στοχοθεσίας      

ΑΔΑ: 6Ι7Μ7ΛΩ-ΨΛΤ



ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ[1] 

Τμήμα[2]: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ  

Κωδικ
ός 

Αριθμ
ός 

Στόχου 
[3] 

Στόχος[4] Ενέργειες[5] 

Υλοποίηση 
Συμβο
λή στο 
στόχο 

(%) 

Άλλοι Εμπλεκόμενοι 
Φορείς[7] 

Χρονοδιάγραμμα[8
] 

Ποσοτικός 
Προσδιορισμός 

Στόχου[9] 

(Ονομ/νο 
Υπαλλήλου)[6

] 

1.2.1 

ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΒΛΤΙΣΤΗ 
ΧΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΚΩΔΙΚΑ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ 
ΑΡΧΕΙΩΝ  

ΥΠΟΒΟΛΗ 2 
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΚΑΙ  ΑΡΧΕΙΩΝ  

Υπάλληλος  100  2023 
ΥΠΟΒΟΛΗ 2 
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΩΝ 

 

 

 

[1] Καθορισμός στοχοθεσίας σε επίπεδο Τμήματος. Για κάθε ένα στόχο σε επίπεδο Τμήματος χρησιμοποιείται 
ξεχωριστό Έντυπο. 

[2] Ονομασία  του Τμήματος που καθορίζεται η στοχοθεσία 
[3] Αποδίδεται κωδικός αριθμός που δείχνει την ιεραρχική  διαβάθμιση και την υπηρεσιακή θέση του κάθε στόχου στο σύνολο της στοχοθεσίας. Σε κάθε 
κατώτερο ιεραρχικό επίπεδο κάθε στόχος αναλύεται στον αμέσως μεγαλύτερης ανάλυσης κωδικό, προκειμένου να αποτυπώνεται συνολικά η διαδρομή 
υλοποίησης της στοχοθεσίας εντός της οργάνωσης, πχ στο παρόν ιεραρχικό επίπεδο σε κάθε στόχο αντιστοιχούν κωδικοί της μορφής  1.1.1.1, 2.1.1.1, 3.1.1.1 , 
…, για τους στόχους 1.1.1, 2.1.1, 3.1.1 , …,  αντίστοιχα, που συμπληρώθηκαν  στο έντυπο του προηγούμενου επιπέδου 
[4] Αναγράφονται οι στόχοι του Φορέα που αντιστοιχούν σε αυτό ιεραρχικό επίπεδο.  
[5] Αναφέρονται οι ενέργειες με τις οποίες θα υλοποιηθούν οι Στόχοι σε αυτό το ιεραρχικό επίπεδο  
[6] Αναφέρεται ο-η/οι υπάλληλος/οι που θα υλοποιήσουν τους Στόχους σε αυτό το ιεραρχικό επίπεδο καθώς και τυχόν υπάλληλοι από άλλες εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες ή φορείς εκτός του Υπουργείου 
[7] Αναφέρονται άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς εκτός Υπουργείου που συμμετέχουν στην υλοποίηση της στοχοθεσίας 

[8] Αναφέρεται ο εκτιμώμενος χρονικός ορίζοντας υλοποίησης του στόχου σε αυτό το ιεραρχικό επίπεδο 

[9] Αναγράφεται ποσοτικοποιημένο το επιδιωκόμενος επίπεδο υλοποίησης της στοχοθεσίας 
 

 

ΑΔΑ: 6Ι7Μ7ΛΩ-ΨΛΤ



ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ[1] 

Τμήμα[2]: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΧΙΟΥ 

Κωδικός 
Αριθμός 
Στόχου 

[3] 

Στόχος[4] Ενέργειες[5] 

Υλοποίηση Συμβολή 
στο 

στόχο 
(%) 

Άλλοι Εμπλεκόμενοι 
Φορείς[7] 

Χρονοδιάγραμμα[8] 
Ποσοτικός 

Προσδιορισμός 
Στόχου[9] 

(Ονομ/νο 
Υπαλλήλου)[6] 

1.2.2 

ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΒΛΤΙΣΤΗ 
ΧΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΚΩΔΙΚΑ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ 
ΑΡΧΕΙΩΝ  

ΥΠΟΒΟΛΗ 1 
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗ 
ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΚΑΙ  ΑΡΧΕΙΩΝ  

Υπάλληλος  50  2023 

ΥΠΟΒΟΛΗ 2 
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΩΝ 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ 1 
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗ 
ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΚΑΙ  ΑΡΧΕΙΩΝ  

Υπάλληλος  50  2023 

 

 

 

 

[1] Καθορισμός στοχοθεσίας σε επίπεδο Τμήματος. Για κάθε ένα στόχο σε επίπεδο Τμήματος χρησιμοποιείται 
ξεχωριστό Έντυπο. 
[2] Ονομασία  του Τμήματος που καθορίζεται η στοχοθεσία 
[3] Αποδίδεται κωδικός αριθμός που δείχνει την ιεραρχική  διαβάθμιση και την υπηρεσιακή θέση του κάθε στόχου στο σύνολο της στοχοθεσίας. Σε κάθε 
κατώτερο ιεραρχικό επίπεδο κάθε στόχος αναλύεται στον αμέσως μεγαλύτερης ανάλυσης κωδικό, προκειμένου να αποτυπώνεται συνολικά η διαδρομή 
υλοποίησης της στοχοθεσίας εντός της οργάνωσης, πχ στο παρόν ιεραρχικό επίπεδο σε κάθε στόχο αντιστοιχούν κωδικοί της μορφής  1.1.1.1, 2.1.1.1, 3.1.1.1 , 
…, για τους στόχους 1.1.1, 2.1.1, 3.1.1 , …,  αντίστοιχα, που συμπληρώθηκαν  στο έντυπο του προηγούμενου επιπέδου 
[4] Αναγράφονται οι στόχοι του Φορέα που αντιστοιχούν σε αυτό ιεραρχικό επίπεδο.  
[5] Αναφέρονται οι ενέργειες με τις οποίες θα υλοποιηθούν οι Στόχοι σε αυτό το ιεραρχικό επίπεδο  
[6] Αναφέρεται ο-η/οι υπάλληλος/οι που θα υλοποιήσουν τους Στόχους σε αυτό το ιεραρχικό επίπεδο καθώς και τυχόν υπάλληλοι από άλλες εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες ή φορείς εκτός του Υπουργείου 
[7] Αναφέρονται άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς εκτός Υπουργείου που συμμετέχουν στην υλοποίηση της στοχοθεσίας 

[8] Αναφέρεται ο εκτιμώμενος χρονικός ορίζοντας υλοποίησης του στόχου σε αυτό το ιεραρχικό επίπεδο 
[9] Αναγράφεται ποσοτικοποιημένο το επιδιωκόμενος επίπεδο υλοποίησης της στοχοθεσίας 

 

 

ΑΔΑ: 6Ι7Μ7ΛΩ-ΨΛΤ



ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ[1] 

Τμήμα[2]: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΣΑΜΟΥ 

Κωδικός 
Αριθμός 
Στόχου 

[3] 

Στόχος[4] Ενέργειες[5] 

Υλοποίηση 
Συμβολή 

στο 
στόχο 

(%) 

Άλλοι Εμπλεκόμενοι 
Φορείς[7] 

Χρονοδιάγραμμα[8] 
Ποσοτικός 

Προσδιορισμός 
Στόχου[9] 

(Ονομ/νο 
Υπαλλήλου)[6] 

1.2.3 

ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ 
ΧΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΚΩΔΙΚΑ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ 
ΑΡΧΕΙΩΝ  

ΥΠΟΒΟΛΗ 1 
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗ 
ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΚΑΙ  ΑΡΧΕΙΩΝ  

Υπάλληλος  50  2023 

ΥΠΟΒΟΛΗ 2 
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΩΝ 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ 1 
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗ 
ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΚΑΙ  ΑΡΧΕΙΩΝ  

Υπάλληλος  50  2023 

 

 

 

 

[1] Καθορισμός στοχοθεσίας σε επίπεδο Τμήματος. Για κάθε ένα στόχο σε επίπεδο Τμήματος χρησιμοποιείται 
ξεχωριστό Έντυπο. 
[2] Ονομασία  του Τμήματος που καθορίζεται η στοχοθεσία 
[3] Αποδίδεται κωδικός αριθμός που δείχνει την ιεραρχική  διαβάθμιση και την υπηρεσιακή θέση του κάθε στόχου στο σύνολο της στοχοθεσίας. Σε κάθε 
κατώτερο ιεραρχικό επίπεδο κάθε στόχος αναλύεται στον αμέσως μεγαλύτερης ανάλυσης κωδικό, προκειμένου να αποτυπώνεται συνολικά η διαδρομή 
υλοποίησης της στοχοθεσίας εντός της οργάνωσης, πχ στο παρόν ιεραρχικό επίπεδο σε κάθε στόχο αντιστοιχούν κωδικοί της μορφής  1.1.1.1, 2.1.1.1, 3.1.1.1 , 
…, για τους στόχους 1.1.1, 2.1.1, 3.1.1 , …,  αντίστοιχα, που συμπληρώθηκαν  στο έντυπο του προηγούμενου επιπέδου 
[4] Αναγράφονται οι στόχοι του Φορέα που αντιστοιχούν σε αυτό ιεραρχικό επίπεδο.  
[5] Αναφέρονται οι ενέργειες με τις οποίες θα υλοποιηθούν οι Στόχοι σε αυτό το ιεραρχικό επίπεδο  
[6] Αναφέρεται ο-η/οι υπάλληλος/οι που θα υλοποιήσουν τους Στόχους σε αυτό το ιεραρχικό επίπεδο καθώς και τυχόν υπάλληλοι από άλλες εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες ή φορείς εκτός του Υπουργείου 

[7] Αναφέρονται άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς εκτός Υπουργείου που συμμετέχουν στην υλοποίηση της στοχοθεσίας 
[8] Αναφέρεται ο εκτιμώμενος χρονικός ορίζοντας υλοποίησης του στόχου σε αυτό το ιεραρχικό επίπεδο 
[9] Αναγράφεται ποσοτικοποιημένο το επιδιωκόμενος επίπεδο υλοποίησης της στοχοθεσίας 

 

ΑΔΑ: 6Ι7Μ7ΛΩ-ΨΛΤ



 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ[1] 

Τμήμα[2]: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ  

Κωδικός 
Αριθμός 
Στόχου 

[3] 

Στόχος[4] Ενέργειες[5] 

Υλοποίηση 
Συμβολή 

στο στόχο 
(%) 

Άλλοι 
Εμπλεκόμενοι 

Φορείς[7] 
Χρονοδιάγραμμα[8] 

Ποσοτικός 
Προσδιορισμός 

Στόχου[9] 
(Ονομ/νο 

Υπαλλήλου)[6] 

4.1.1 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ 
ΕΚΔΟΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ 
ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1 
ΗΜΕΡΙΔΑΣ 

Υπάλληλος 100  2023 

1 ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙ 
5 ΔΕΛΤΙΑ 
ΤΥΠΟΥ  

 

5 ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ  Υπάλληλος 100  2023 
 

 

     
 

 

     
 

 

[1] Καθορισμός στοχοθεσίας σε επίπεδο Τμήματος. Για κάθε ένα στόχο σε επίπεδο Τμήματος χρησιμοποιείται 
ξεχωριστό Έντυπο. 
[2] Ονομασία  του Τμήματος που καθορίζεται η στοχοθεσία 
[3] Αποδίδεται κωδικός αριθμός που δείχνει την ιεραρχική  διαβάθμιση και την υπηρεσιακή θέση του κάθε στόχου στο σύνολο της στοχοθεσίας. Σε κάθε 
κατώτερο ιεραρχικό επίπεδο κάθε στόχος αναλύεται στον αμέσως μεγαλύτερης ανάλυσης κωδικό, προκειμένου να αποτυπώνεται συνολικά η διαδρομή 
υλοποίησης της στοχοθεσίας εντός της οργάνωσης, πχ στο παρόν ιεραρχικό επίπεδο σε κάθε στόχο αντιστοιχούν κωδικοί της μορφής  1.1.1.1, 2.1.1.1, 3.1.1.1 , 
…, για τους στόχους 1.1.1, 2.1.1, 3.1.1 , …,  αντίστοιχα, που συμπληρώθηκαν  στο έντυπο του προηγούμενου επιπέδου 
[4] Αναγράφονται οι στόχοι του Φορέα που αντιστοιχούν σε αυτό ιεραρχικό επίπεδο.  
[5] Αναφέρονται οι ενέργειες με τις οποίες θα υλοποιηθούν οι Στόχοι σε αυτό το ιεραρχικό επίπεδο  
[6] Αναφέρεται ο-η/οι υπάλληλος/οι που θα υλοποιήσουν τους Στόχους σε αυτό το ιεραρχικό επίπεδο καθώς και τυχόν υπάλληλοι από άλλες εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες ή φορείς εκτός του Υπουργείου 
[7] Αναφέρονται άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς εκτός Υπουργείου που συμμετέχουν στην υλοποίηση της στοχοθεσίας 
[8] Αναφέρεται ο εκτιμώμενος χρονικός ορίζοντας υλοποίησης του στόχου σε αυτό το ιεραρχικό επίπεδο 

[9] Αναγράφεται ποσοτικοποιημένο το επιδιωκόμενος επίπεδο υλοποίησης της στοχοθεσίας 
 

 

 

ΑΔΑ: 6Ι7Μ7ΛΩ-ΨΛΤ



ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ[1] 

Τμήμα[2]: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΧΙΟΥ 

Κωδικός 
Αριθμός 
Στόχου 

[3] 

Στόχος[4] Ενέργειες[5] 

Υλοποίηση 
Συμβολή 

στο στόχο 
(%) 

Άλλοι 
Εμπλεκόμενοι 

Φορείς[7] 
Χρονοδιάγραμμα[8] 

Ποσοτικός 
Προσδιορισμός 

Στόχου[9] 
(Ονομ/νο 

Υπαλλήλου)[6] 

4.1.2 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ 

Υπάλληλος 50  2023 

1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ 
1 ΥΠΟΜΝΗΜΑ  

 
ΥΠΟΒΟΛΗ 1 
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ 
ΘΕΜΑΤΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

Υπάλληλος 50  2023 

 

 

 

[1] Καθορισμός στοχοθεσίας σε επίπεδο Τμήματος. Για κάθε ένα στόχο σε επίπεδο Τμήματος χρησιμοποιείται 
ξεχωριστό Έντυπο. 
[2] Ονομασία  του Τμήματος που καθορίζεται η στοχοθεσία 
[3] Αποδίδεται κωδικός αριθμός που δείχνει την ιεραρχική  διαβάθμιση και την υπηρεσιακή θέση του κάθε στόχου στο σύνολο της στοχοθεσίας. Σε κάθε 
κατώτερο ιεραρχικό επίπεδο κάθε στόχος αναλύεται στον αμέσως μεγαλύτερης ανάλυσης κωδικό, προκειμένου να αποτυπώνεται συνολικά η διαδρομή 
υλοποίησης της στοχοθεσίας εντός της οργάνωσης, πχ στο παρόν ιεραρχικό επίπεδο σε κάθε στόχο αντιστοιχούν κωδικοί της μορφής  1.1.1.1, 2.1.1.1, 3.1.1.1 , 
…, για τους στόχους 1.1.1, 2.1.1, 3.1.1 , …,  αντίστοιχα, που συμπληρώθηκαν  στο έντυπο του προηγούμενου επιπέδου 
[4] Αναγράφονται οι στόχοι του Φορέα που αντιστοιχούν σε αυτό ιεραρχικό επίπεδο.  
[5] Αναφέρονται οι ενέργειες με τις οποίες θα υλοποιηθούν οι Στόχοι σε αυτό το ιεραρχικό επίπεδο  
[6] Αναφέρεται ο-η/οι υπάλληλος/οι που θα υλοποιήσουν τους Στόχους σε αυτό το ιεραρχικό επίπεδο καθώς και τυχόν υπάλληλοι από άλλες εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες ή φορείς εκτός του Υπουργείου 
[7] Αναφέρονται άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς εκτός Υπουργείου που συμμετέχουν στην υλοποίηση της στοχοθεσίας 

[8] Αναφέρεται ο εκτιμώμενος χρονικός ορίζοντας υλοποίησης του στόχου σε αυτό το ιεραρχικό επίπεδο 
[9] Αναγράφεται ποσοτικοποιημένο το επιδιωκόμενος επίπεδο υλοποίησης της στοχοθεσίας 

 

 

ΑΔΑ: 6Ι7Μ7ΛΩ-ΨΛΤ



 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ[1] 

Τμήμα[2]: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΣΑΜΟΥ 

Κωδικός 
Αριθμός 
Στόχου 

[3] 

Στόχος[4] Ενέργειες[5] 

Υλοποίηση 
Συμβολή 

στο στόχο 
(%) 

Άλλοι 
Εμπλεκόμενοι 

Φορείς[7] 
Χρονοδιάγραμμα[8] 

Ποσοτικός 
Προσδιορισμός 

Στόχου[9] 
(Ονομ/νο 

Υπαλλήλου)[6] 

4.1.3 
ΑΥΞΗΣΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΜΕ 
ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ  

2 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ 
ΒΑΘΥ 

Υπάλληλος 50  2023 

4 ΣΥΝΑΤΗΣΕΙΣ 
ΦΟΡΕΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 

2 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ 
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 

Υπάλληλος 50  2023 
 

 

     
 

 

     
 

 

[1] Καθορισμός στοχοθεσίας σε επίπεδο Τμήματος. Για κάθε ένα στόχο σε επίπεδο Τμήματος χρησιμοποιείται 
ξεχωριστό Έντυπο. 
[2] Ονομασία  του Τμήματος που καθορίζεται η στοχοθεσία 
[3] Αποδίδεται κωδικός αριθμός που δείχνει την ιεραρχική  διαβάθμιση και την υπηρεσιακή θέση του κάθε στόχου στο σύνολο της στοχοθεσίας. Σε κάθε 
κατώτερο ιεραρχικό επίπεδο κάθε στόχος αναλύεται στον αμέσως μεγαλύτερης ανάλυσης κωδικό, προκειμένου να αποτυπώνεται συνολικά η διαδρομή 
υλοποίησης της στοχοθεσίας εντός της οργάνωσης, πχ στο παρόν ιεραρχικό επίπεδο σε κάθε στόχο αντιστοιχούν κωδικοί της μορφής  1.1.1.1, 2.1.1.1, 3.1.1.1 , 
…, για τους στόχους 1.1.1, 2.1.1, 3.1.1 , …,  αντίστοιχα, που συμπληρώθηκαν  στο έντυπο του προηγούμενου επιπέδου 
[4] Αναγράφονται οι στόχοι του Φορέα που αντιστοιχούν σε αυτό ιεραρχικό επίπεδο.  
[5] Αναφέρονται οι ενέργειες με τις οποίες θα υλοποιηθούν οι Στόχοι σε αυτό το ιεραρχικό επίπεδο  
[6] Αναφέρεται ο-η/οι υπάλληλος/οι που θα υλοποιήσουν τους Στόχους σε αυτό το ιεραρχικό επίπεδο καθώς και τυχόν υπάλληλοι από άλλες εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες ή φορείς εκτός του Υπουργείου 
[7] Αναφέρονται άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς εκτός Υπουργείου που συμμετέχουν στην υλοποίηση της στοχοθεσίας 
[8] Αναφέρεται ο εκτιμώμενος χρονικός ορίζοντας υλοποίησης του στόχου σε αυτό το ιεραρχικό επίπεδο 

[9] Αναγράφεται ποσοτικοποιημένο το επιδιωκόμενος επίπεδο υλοποίησης της στοχοθεσίας 
 

 

 

ΑΔΑ: 6Ι7Μ7ΛΩ-ΨΛΤ



ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ[1] 

Τμήμα[2]: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ  

Κωδικός 
Αριθμός 
Στόχου 

[3] 

Στόχος[4] Ενέργειες[5] 

Υλοποίηση 
Συμβολή 

στο 
στόχο (%) 

Άλλοι 
Εμπλεκόμενοι 

Φορείς[7] 
Χρονοδιάγραμμα[8] 

Ποσοτικός 
Προσδιορισμός 

Στόχου[9] 
(Ονομ/νο 

Υπαλλήλου)[6] 

4.2.1 

ΑΣΚΗΣΗ 
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

1 ΑΣΚΗΣΗ  Υπάλληλος 100  2023 1 ΑΣΚΗΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 3 
ΣΟΠΠ 

 

3 ΣΟΠΠ Υπάλληλος 100  2023 

 

 

 

[1] Καθορισμός στοχοθεσίας σε επίπεδο Τμήματος. Για κάθε ένα στόχο σε επίπεδο Τμήματος χρησιμοποιείται 
ξεχωριστό Έντυπο. 
[2] Ονομασία  του Τμήματος που καθορίζεται η στοχοθεσία 
[3] Αποδίδεται κωδικός αριθμός που δείχνει την ιεραρχική  διαβάθμιση και την υπηρεσιακή θέση του κάθε στόχου στο σύνολο της στοχοθεσίας. Σε κάθε 
κατώτερο ιεραρχικό επίπεδο κάθε στόχος αναλύεται στον αμέσως μεγαλύτερης ανάλυσης κωδικό, προκειμένου να αποτυπώνεται συνολικά η διαδρομή 
υλοποίησης της στοχοθεσίας εντός της οργάνωσης, πχ στο παρόν ιεραρχικό επίπεδο σε κάθε στόχο αντιστοιχούν κωδικοί της μορφής  1.1.1.1, 2.1.1.1, 3.1.1.1 , 
…, για τους στόχους 1.1.1, 2.1.1, 3.1.1 , …,  αντίστοιχα, που συμπληρώθηκαν  στο έντυπο του προηγούμενου επιπέδου 
[4] Αναγράφονται οι στόχοι του Φορέα που αντιστοιχούν σε αυτό ιεραρχικό επίπεδο.  
[5] Αναφέρονται οι ενέργειες με τις οποίες θα υλοποιηθούν οι Στόχοι σε αυτό το ιεραρχικό επίπεδο  
[6] Αναφέρεται ο-η/οι υπάλληλος/οι που θα υλοποιήσουν τους Στόχους σε αυτό το ιεραρχικό επίπεδο καθώς και τυχόν υπάλληλοι από άλλες εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες ή φορείς εκτός του Υπουργείου 

[7] Αναφέρονται άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς εκτός Υπουργείου που συμμετέχουν στην υλοποίηση της στοχοθεσίας 
[8] Αναφέρεται ο εκτιμώμενος χρονικός ορίζοντας υλοποίησης του στόχου σε αυτό το ιεραρχικό επίπεδο 
[9] Αναγράφεται ποσοτικοποιημένο το επιδιωκόμενος επίπεδο υλοποίησης της στοχοθεσίας 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6Ι7Μ7ΛΩ-ΨΛΤ



ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ[1] 

Τμήμα[2]: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΧΙΟΥ  

Κωδικός 
Αριθμός 
Στόχου 

[3] 

Στόχος[4] Ενέργειες[5] 

Υλοποίηση 
Συμβολή 

στο 
στόχο (%) 

Άλλοι 
Εμπλεκόμενοι 

Φορείς[7] 
Χρονοδιάγραμμα[8] 

Ποσοτικός 
Προσδιορισμός 

Στόχου[9] 
(Ονομ/νο 

Υπαλλήλου)[6] 

4.2.2 

ΑΣΚΗΣΗ 
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

1 ΑΣΚΗΣΗ  Υπάλληλος 25  2023 

1 ΑΣΚΗΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 3 
ΣΟΠΠ 

 

1 ΑΣΚΗΣΗ  Υπάλληλος 25  2023 

 

 

3 ΣΟΠΠ Υπάλληλος 25  2023 
 

 

3 ΣΟΠΠ Υπάλληλος 25  2023 
 

 
 

[1] Καθορισμός στοχοθεσίας σε επίπεδο Τμήματος. Για κάθε ένα στόχο σε επίπεδο Τμήματος χρησιμοποιείται 
ξεχωριστό Έντυπο. 
[2] Ονομασία  του Τμήματος που καθορίζεται η στοχοθεσία 
[3] Αποδίδεται κωδικός αριθμός που δείχνει την ιεραρχική  διαβάθμιση και την υπηρεσιακή θέση του κάθε στόχου στο σύνολο της στοχοθεσίας. Σε κάθε 
κατώτερο ιεραρχικό επίπεδο κάθε στόχος αναλύεται στον αμέσως μεγαλύτερης ανάλυσης κωδικό, προκειμένου να αποτυπώνεται συνολικά η διαδρομή 
υλοποίησης της στοχοθεσίας εντός της οργάνωσης, πχ στο παρόν ιεραρχικό επίπεδο σε κάθε στόχο αντιστοιχούν κωδικοί της μορφής  1.1.1.1, 2.1.1.1, 3.1.1.1 , 
…, για τους στόχους 1.1.1, 2.1.1, 3.1.1 , …,  αντίστοιχα, που συμπληρώθηκαν  στο έντυπο του προηγούμενου επιπέδου 
[4] Αναγράφονται οι στόχοι του Φορέα που αντιστοιχούν σε αυτό ιεραρχικό επίπεδο.  
[5] Αναφέρονται οι ενέργειες με τις οποίες θα υλοποιηθούν οι Στόχοι σε αυτό το ιεραρχικό επίπεδο  
[6] Αναφέρεται ο-η/οι υπάλληλος/οι που θα υλοποιήσουν τους Στόχους σε αυτό το ιεραρχικό επίπεδο καθώς και τυχόν υπάλληλοι από άλλες εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες ή φορείς εκτός του Υπουργείου 
[7] Αναφέρονται άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς εκτός Υπουργείου που συμμετέχουν στην υλοποίηση της στοχοθεσίας 
[8] Αναφέρεται ο εκτιμώμενος χρονικός ορίζοντας υλοποίησης του στόχου σε αυτό το ιεραρχικό επίπεδο 
[9] Αναγράφεται ποσοτικοποιημένο το επιδιωκόμενος επίπεδο υλοποίησης της στοχοθεσίας 

 

ΑΔΑ: 6Ι7Μ7ΛΩ-ΨΛΤ



ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ[1] 

Τμήμα[2]: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΣΑΜΟΥ 

Κωδικός 
Αριθμός 
Στόχου 

[3] 

Στόχος[4] Ενέργειες[5] 

Υλοποίηση 
Συμβολή 

στο 
στόχο (%) 

Άλλοι 
Εμπλεκόμενοι 

Φορείς[7] 
Χρονοδιάγραμμα[8] 

Ποσοτικός 
Προσδιορισμός 

Στόχου[9] 
(Ονομ/νο 

Υπαλλήλου)[6] 

4.2.3 

ΑΣΚΗΣΗ 
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

1 ΑΣΚΗΣΗ  Υπάλληλος 25  2023 

1 ΑΣΚΗΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 3 
ΣΟΠΠ 

 

1 ΑΣΚΗΣΗ  Υπάλληλος 25  2023 
 

 

3 ΣΟΠΠ Υπάλληλος 25  2023 
 

 

3 ΣΟΠΠ Υπάλληλος 25  2023 
 

 
[1] Καθορισμός στοχοθεσίας σε επίπεδο Τμήματος. Για κάθε ένα στόχο σε επίπεδο Τμήματος χρησιμοποιείται 
ξεχωριστό Έντυπο. 
[2] Ονομασία  του Τμήματος που καθορίζεται η στοχοθεσία 
[3] Αποδίδεται κωδικός αριθμός που δείχνει την ιεραρχική  διαβάθμιση και την υπηρεσιακή θέση του κάθε στόχου στο σύνολο της στοχοθεσίας. Σε κάθε 
κατώτερο ιεραρχικό επίπεδο κάθε στόχος αναλύεται στον αμέσως μεγαλύτερης ανάλυσης κωδικό, προκειμένου να αποτυπώνεται συνολικά η διαδρομή 
υλοποίησης της στοχοθεσίας εντός της οργάνωσης, πχ στο παρόν ιεραρχικό επίπεδο σε κάθε στόχο αντιστοιχούν κωδικοί της μορφής  1.1.1.1, 2.1.1.1, 3.1.1.1 , 
…, για τους στόχους 1.1.1, 2.1.1, 3.1.1 , …,  αντίστοιχα, που συμπληρώθηκαν  στο έντυπο του προηγούμενου επιπέδου 

[4] Αναγράφονται οι στόχοι του Φορέα που αντιστοιχούν σε αυτό ιεραρχικό επίπεδο.  
[5] Αναφέρονται οι ενέργειες με τις οποίες θα υλοποιηθούν οι Στόχοι σε αυτό το ιεραρχικό επίπεδο  
[6] Αναφέρεται ο-η/οι υπάλληλος/οι που θα υλοποιήσουν τους Στόχους σε αυτό το ιεραρχικό επίπεδο καθώς και τυχόν υπάλληλοι από άλλες εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες ή φορείς εκτός του Υπουργείου 
[7] Αναφέρονται άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς εκτός Υπουργείου που συμμετέχουν στην υλοποίηση της στοχοθεσίας 
[8] Αναφέρεται ο εκτιμώμενος χρονικός ορίζοντας υλοποίησης του στόχου σε αυτό το ιεραρχικό επίπεδο 
[9] Αναγράφεται ποσοτικοποιημένο το επιδιωκόμενος επίπεδο υλοποίησης της στοχοθεσίας 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6Ι7Μ7ΛΩ-ΨΛΤ



ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ[1] 

Τμήμα[2]: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ  

Κωδικός 
Αριθμός 
Στόχου 

[3] 

Στόχος[4] Ενέργειες[5] 

Υλοποίηση 
Συμβολή 

στο στόχο 
(%) 

Άλλοι 
Εμπλεκόμενοι 

Φορείς[7] 
Χρονοδιάγραμμα[8] 

Ποσοτικός 
Προσδιορισμός 

Στόχου[9] 
(Ονομ/νο 

Υπαλλήλου)[6] 

4.3.1 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ 
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΕΤΡΑΣ  

 ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΠΟΥ 
ΘΑ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

Υπάλληλος 100  2023 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
 

 

 

[1] Καθορισμός στοχοθεσίας σε επίπεδο Τμήματος. Για κάθε ένα στόχο σε επίπεδο Τμήματος χρησιμοποιείται 
ξεχωριστό Έντυπο. 

[2] Ονομασία  του Τμήματος που καθορίζεται η στοχοθεσία 
[3] Αποδίδεται κωδικός αριθμός που δείχνει την ιεραρχική  διαβάθμιση και την υπηρεσιακή θέση του κάθε στόχου στο σύνολο της στοχοθεσίας. Σε κάθε 
κατώτερο ιεραρχικό επίπεδο κάθε στόχος αναλύεται στον αμέσως μεγαλύτερης ανάλυσης κωδικό, προκειμένου να αποτυπώνεται συνολικά η διαδρομή 
υλοποίησης της στοχοθεσίας εντός της οργάνωσης, πχ στο παρόν ιεραρχικό επίπεδο σε κάθε στόχο αντιστοιχούν κωδικοί της μορφής  1.1.1.1, 2.1.1.1, 3.1.1.1 , 
…, για τους στόχους 1.1.1, 2.1.1, 3.1.1 , …,  αντίστοιχα, που συμπληρώθηκαν  στο έντυπο του προηγούμενου επιπέδου 
[4] Αναγράφονται οι στόχοι του Φορέα που αντιστοιχούν σε αυτό ιεραρχικό επίπεδο.  
[5] Αναφέρονται οι ενέργειες με τις οποίες θα υλοποιηθούν οι Στόχοι σε αυτό το ιεραρχικό επίπεδο  
[6] Αναφέρεται ο-η/οι υπάλληλος/οι που θα υλοποιήσουν τους Στόχους σε αυτό το ιεραρχικό επίπεδο καθώς και τυχόν υπάλληλοι από άλλες εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες ή φορείς εκτός του Υπουργείου 
[7] Αναφέρονται άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς εκτός Υπουργείου που συμμετέχουν στην υλοποίηση της στοχοθεσίας 
[8] Αναφέρεται ο εκτιμώμενος χρονικός ορίζοντας υλοποίησης του στόχου σε αυτό το ιεραρχικό επίπεδο 
[9] Αναγράφεται ποσοτικοποιημένο το επιδιωκόμενος επίπεδο υλοποίησης της στοχοθεσίας 
 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6Ι7Μ7ΛΩ-ΨΛΤ



 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ[1] 

Τμήμα[2]: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΧΙΟΥ 

Κωδικός 
Αριθμός 
Στόχου 

[3] 

Στόχος[4] Ενέργειες[5] 

Υλοποίηση 
Συμβολή 

στο στόχο 
(%) 

Άλλοι 
Εμπλεκόμενοι 

Φορείς[7] 
Χρονοδιάγραμμα[8] 

Ποσοτικός 
Προσδιορισμός 

Στόχου[9] 
(Ονομ/νο 

Υπαλλήλου)[6] 

4.3.2 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ 
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΩΜΗΣ 

 ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΠΟΥ 
ΘΑ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

Υπάλληλος 50  2023 

1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ   
 ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΠΟΥ 
ΘΑ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

Υπάλληλος 50  2023 

 

 

 

[1] Καθορισμός στοχοθεσίας σε επίπεδο Τμήματος. Για κάθε ένα στόχο σε επίπεδο Τμήματος χρησιμοποιείται 
ξεχωριστό Έντυπο. 
[2] Ονομασία  του Τμήματος που καθορίζεται η στοχοθεσία 
[3] Αποδίδεται κωδικός αριθμός που δείχνει την ιεραρχική  διαβάθμιση και την υπηρεσιακή θέση του κάθε στόχου στο σύνολο της στοχοθεσίας. Σε κάθε 
κατώτερο ιεραρχικό επίπεδο κάθε στόχος αναλύεται στον αμέσως μεγαλύτερης ανάλυσης κωδικό, προκειμένου να αποτυπώνεται συνολικά η διαδρομή 
υλοποίησης της στοχοθεσίας εντός της οργάνωσης, πχ στο παρόν ιεραρχικό επίπεδο σε κάθε στόχο αντιστοιχούν κωδικοί της μορφής  1.1.1.1, 2.1.1.1, 3.1.1.1 , 
…, για τους στόχους 1.1.1, 2.1.1, 3.1.1 , …,  αντίστοιχα, που συμπληρώθηκαν  στο έντυπο του προηγούμενου επιπέδου 
[4] Αναγράφονται οι στόχοι του Φορέα που αντιστοιχούν σε αυτό ιεραρχικό επίπεδο.  
[5] Αναφέρονται οι ενέργειες με τις οποίες θα υλοποιηθούν οι Στόχοι σε αυτό το ιεραρχικό επίπεδο  
[6] Αναφέρεται ο-η/οι υπάλληλος/οι που θα υλοποιήσουν τους Στόχους σε αυτό το ιεραρχικό επίπεδο καθώς και τυχόν υπάλληλοι από άλλες εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες ή φορείς εκτός του Υπουργείου 

[7] Αναφέρονται άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς εκτός Υπουργείου που συμμετέχουν στην υλοποίηση της στοχοθεσίας 
[8] Αναφέρεται ο εκτιμώμενος χρονικός ορίζοντας υλοποίησης του στόχου σε αυτό το ιεραρχικό επίπεδο 
[9] Αναγράφεται ποσοτικοποιημένο το επιδιωκόμενος επίπεδο υλοποίησης της στοχοθεσίας 
 

ΑΔΑ: 6Ι7Μ7ΛΩ-ΨΛΤ



 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ[1] 

Τμήμα[2]: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΣΑΜΟΥ 

Κωδικός 
Αριθμός 
Στόχου 

[3] 

Στόχος[4] Ενέργειες[5] 

Υλοποίηση 
Συμβολή 

στο στόχο 
(%) 

Άλλοι 
Εμπλεκόμενοι 

Φορείς[7] 
Χρονοδιάγραμμα[8] 

Ποσοτικός 
Προσδιορισμός 

Στόχου[9] 
(Ονομ/νο 

Υπαλλήλου)[6] 

4.3.3 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΠΟΤΑΜΙ 

2 ΠΤΗΣΕΙΣ 
ΣΜΗΕΑ 

Υπάλληλος 100  2023 

4 ΠΤΗΣΕΙΣ 
ΣΜΗΕΑ 

 

2 ΠΤΗΣΕΙΣ 
ΣΜΗΕΑ 

Υπάλληλος 50  2023 
 

 

Υπάλληλος 50  2023 

 

 

 

 

[1] Καθορισμός στοχοθεσίας σε επίπεδο Τμήματος. Για κάθε ένα στόχο σε επίπεδο Τμήματος χρησιμοποιείται 
ξεχωριστό Έντυπο. 
[2] Ονομασία  του Τμήματος που καθορίζεται η στοχοθεσία 
[3] Αποδίδεται κωδικός αριθμός που δείχνει την ιεραρχική  διαβάθμιση και την υπηρεσιακή θέση του κάθε στόχου στο σύνολο της στοχοθεσίας. Σε κάθε 
κατώτερο ιεραρχικό επίπεδο κάθε στόχος αναλύεται στον αμέσως μεγαλύτερης ανάλυσης κωδικό, προκειμένου να αποτυπώνεται συνολικά η διαδρομή 
υλοποίησης της στοχοθεσίας εντός της οργάνωσης, πχ στο παρόν ιεραρχικό επίπεδο σε κάθε στόχο αντιστοιχούν κωδικοί της μορφής  1.1.1.1, 2.1.1.1, 3.1.1.1 , 
…, για τους στόχους 1.1.1, 2.1.1, 3.1.1 , …,  αντίστοιχα, που συμπληρώθηκαν  στο έντυπο του προηγούμενου επιπέδου 
[4] Αναγράφονται οι στόχοι του Φορέα που αντιστοιχούν σε αυτό ιεραρχικό επίπεδο.  
[5] Αναφέρονται οι ενέργειες με τις οποίες θα υλοποιηθούν οι Στόχοι σε αυτό το ιεραρχικό επίπεδο  
[6] Αναφέρεται ο-η/οι υπάλληλος/οι που θα υλοποιήσουν τους Στόχους σε αυτό το ιεραρχικό επίπεδο καθώς και τυχόν υπάλληλοι από άλλες εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες ή φορείς εκτός του Υπουργείου 
[7] Αναφέρονται άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς εκτός Υπουργείου που συμμετέχουν στην υλοποίηση της στοχοθεσίας 
[8] Αναφέρεται ο εκτιμώμενος χρονικός ορίζοντας υλοποίησης του στόχου σε αυτό το ιεραρχικό επίπεδο 
[9] Αναγράφεται ποσοτικοποιημένο το επιδιωκόμενος επίπεδο υλοποίησης της στοχοθεσίας 
 

ΑΔΑ: 6Ι7Μ7ΛΩ-ΨΛΤ
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