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Carlos Zorrinho 

Η δηαιεηηνπξγηθφηεηα σο κέζν εθζπγρξνληζκνχ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD) 

Πρόηαζη απόθαζης 

– 

ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΔ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ
*
 

ζηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο 

--------------------------------------------------------- 

ΑΠΟΦΑΗ (ΕΕ) 2015/... 

ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

ηης … 

για ηη θέζπιζη προγράμμαηος ζτεηικά με λύζεις θαη θνηλά πιαίζηα διαλειηοσργικόηηηας 

για ηις εσρωπαϊκές δημόζιες διοικήζεις, ηις επιτειρήζεις και ηοσς πολίηες (πξφγξακκα 

ISA
2
) ως μέζο εκζσγτρονιζμού ηοσ δημόζιοσ ηομέα 

(Κείκελν πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΟΥ) 

 

                                                 
*
 Σξνπνινγίεο: ην λέν θείκελν θαη ε αληηθαηάζηαζε θεηκέλνπ ζεκεηψλνληαη κε έληνλνπο πιάγηνπο 

ραξαθηήξεο θαη ε δηαγξαθή κε ην ζχκβνιν ▌. 
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ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟ ΚΑΙ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ 

ΔΝΩΗ, 

Έρνληαο ππφςε ηε πλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηδίσο ην άξζξν 

172, 

Έρνληαο ππφςε ηελ πξφηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, 

Καηφπηλ δηαβίβαζεο ηνπ ζρεδίνπ λνκνζεηηθήο πξάμεο ζηα εζληθά θνηλνβνχιηα, 

Έρνληαο ππφςε ηε γλψκε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο
1
, 

Έρνληαο ππφςε ηε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ
2
, 

Απνθαζίδνληαο ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία
3
, 

                                                 
1
 ΔΔ C 12 ηεο 15.1.2015, ζ. 99. 

2
 EE C 140 ηεο 28.4.2015, ζ. 47. 

3
  Θέζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο … (δελ έρεη αθφκε δεκνζηεπηεί ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα) θαη απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο …. 
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Δθηηκψληαο ηα αθφινπζα: 

(1) ε ζεηξά ππνπξγηθψλ δειψζεσλ (ζην Μάληζεζηεξ ζηηο 24 Ννεκβξίνπ 2005, ζηε 

Ληζζαβψλα ζηηο 19 επηεκβξίνπ 2007, ζην Μάικε ζηηο 18 Ννεκβξίνπ 2009 θαη ζηε 

Γξαλάδα ζηηο 19 Απξηιίνπ 2010), νη ππνπξγνί θάιεζαλ ηελ Δπηηξνπή λα δηεπθνιχλεη 

ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ εθαξκφδνληαο δηαζπλνξηαθέο θαη 

δηαηνκεαθέο ιχζεηο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ ζα θαηαζηήζνπλ δπλαηή ηελ παξνρή 

απνδνηηθφηεξσλ θαη αζθαιέζηεξσλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ. Δπηπιένλ, ηα θξάηε κέιε 

αλαγλψξηζαλ φηη είλαη αλάγθε λα παξέρνληαη θαιχηεξεο δεκφζηεο ππεξεζίεο κε ηε 

δαπάλε ιηγφηεξσλ πφξσλ, θαζψο θαη φηη ην δπλακηθφ ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο κπνξεί λα εληζρπζεί κε ηελ πξνψζεζε πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη 

κε ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ επξσπατθψλ δεκφζησλ 

δηνηθήζεσλ. 

(2) ηελ αλαθνίλσζή ηεο ηεο 19εο Μαΐνπ 2010 κε ηίηιν «Έλα ςεθηαθφ ζεκαηνιφγην γηα 

ηελ Δπξψπε», ην νπνίν απνηειεί κία απφ ηηο εκβιεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο 

ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020», ε Δπηηξνπή ηφληζε φηη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα έρεη 

νπζηψδε ζεκαζία γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ δπλακηθνχ 

ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) θαη φηη, θαηά 

ζπλέπεηα, ε επηηπρία ηνπ ςεθηαθνχ ζεκαηνινγίνπ κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή 

κφλν εθφζνλ εμαζθαιηζηεί ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα. 
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(3) ηελ αλαθνίλσζή ηεο ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2010 κε ηίηιν «Πξνο ηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ επξσπατθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ», ε Δπηηξνπή εηζήγαγε 

ηελ επξσπατθή ζηξαηεγηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηαο (ΔΓ) θαη ην επξσπατθφ πιαίζην 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο (ΔΠΓ).  

(4) ▌Η δηαιεηηνπξγηθφηεηα δηεπθνιχλεη ηελ επηηπρή εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ θαη 

παξέρεη κεγάιεο δπλαηφηεηεο παξάθακςεο ησλ δηαζπλνξηαθψλ ειεθηξνληθψλ 

θξαγκψλ, δηαζθαιίδνληαο επηπιένλ ηε δεκηνπξγία λέσλ, ή ηελ εδξαίσζε 

αλαπηπζζφκελσλ, θνηλψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ ζε επίπεδν Έλσζεο. Δηδηθφηεξα, 

νη πνιηηηθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο αηηηνινγηθέο ζθέςεηο πνπ αθνινπζνχλ 

βαζίδνληαη ζηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή 

εθαξκνγή ηνπο. 

(5) ηνλ ηνκέα ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 2006/123/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
1
, ηα θξάηε κέιε ππνρξενχληαη λα 

πξνζθέξνπλ ζηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηνχλ κε 

ειεθηξνληθά κέζα θαη δηαζπλνξηαθά φιεο ηηο απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο θαη 

δηαηππψζεηο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ εθηφο ηνπ θξάηνπο κέινπο εγθαηάζηαζήο 

ηνπο. 

                                                 
1
 Οδεγία 2006/123/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 12εο 

Γεθεκβξίνπ 2006, ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά (ΔΔ L 376 ηεο 

27.12.2006, ζ. 36). 
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(6) ηνλ ηνκέα ηνπ εηαηξηθνχ δηθαίνπ, κε ηελ νδεγία 2012/17/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
1
 δεηείηαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ θεληξηθψλ 

θαη εκπνξηθψλ κεηξψσλ θαζψο θαη ησλ κεηξψσλ ησλ εηαηξεηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ 

κέζσ θεληξηθήο πιαηθφξκαο. Η δηαζχλδεζε ησλ κεηξψσλ ησλ εηαηξεηψλ ζα 

δηαζθαιίζεη ηε δηαζπλνξηαθή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ κεηξψσλ θαη ζα 

δηεπθνιχλεη ζε επίπεδν Έλσζεο ηελ πξφζβαζε επηρεηξήζεσλ θαη πνιηηψλ ζε 

δεδνκέλα εηαηξεηψλ, βειηηψλνληαο, σο εθ ηνχηνπ, ηελ αζθάιεηα δηθαίνπ ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ Έλσζε. 

(7) ηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο, κε ηελ νδεγία 2007/2/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
2
 δεηείηαη ε έγθξηζε θνηλψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο 

πνπ ζα θαζνξίδνπλ ηερληθέο ξπζκίζεηο γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα. Δηδηθφηεξα, κε ηελ 

ελ ιφγσ νδεγία δεηείηαη ε πξνζαξκνγή ησλ εζληθψλ ππνδνκψλ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε πξνζβαζηκφηεηα ησλ ζπλφισλ θαη 

ππεξεζηψλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ζηελ Έλσζε. 

                                                 
1
 Οδεγία 2012/17/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο 

Ινπλίνπ 2012, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 89/666/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη 

ησλ νδεγηψλ 2005/56/ΔΚ θαη 2009/101/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηε δηαζχλδεζε ησλ θεληξηθψλ θαη ησλ εκπνξηθψλ κεηξψσλ 

θαζψο θαη ησλ κεηξψσλ εηαηξεηψλ (ΕΕ L 156 ηεο 16.6.2012, ζ. 1). 
2
 Οδεγία 2007/2/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 14εο 

Μαξηίνπ 2007, γηα ηε δεκηνπξγία ππνδνκήο ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηελ Δπξσπατθή 

Κνηλφηεηα (INSPIRE) (ΔΔ L 108 ηεο 25.4.2007, ζ. 1). 
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(8) ηνλ ηνκέα ηεο δηθαηνζχλεο θαη ησλ εζσηεξηθψλ ππνζέζεσλ, ε ελίζρπζε ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ απνηειεί ηε βάζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ γηα ηηο ζεσξήζεηο
1
, ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ 

έλγθελ ΙΙ
2
, ηνπ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο δαθηπινζθφπεζεο

3
 θαη ηεο επξσπατθήο 

δηθηπαθήο πχιεο e-Justice
4
. Δπηπιένλ, ζηηο 24 επηεκβξίνπ 2012, ην πκβνχιην 

εμέδσζε ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία απεχζπλε έθθιεζε γηα ηε ζέζπηζε 

Αλαγλσξηζηηθνχ Δπξσπατθήο Ννκνζεζίαο θαη ππνγξάκκηζε ηελ αλάγθε γηα 

δηαιεηηνπξγηθή αλαδήηεζε θαη αληαιιαγή λνκηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεκνζηεχνληαη 

ζηηο εζληθέο επίζεκεο εθεκεξίδεο θαη ηα λνκνζεηηθά θχιια, κε ρξήζε κνλαδηθψλ 

αλαγλσξηζηηθψλ θαη δνκεκέλσλ κεηαδεδνκέλσλ. Η ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ 

Επξσπατθνχ Οξγαληζκνχ γηα ηε ιεηηνπξγηθή δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ ΤΠ κεγάιεο 

θιίκαθαο ζηνλ ρψξν ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο θαη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πνπ ζεζπίδεη ε παξνχζα απφθαζε ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη 

ζπλέξγεηεο επσθειείο γηα ηελ επίηεπμε ησλ αληίζηνηρσλ ζηφρσλ ηνπο.  

 

                                                 
1
  Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 767/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 9εο Ινπιίνπ 2008, γηα ην χζηεκα Πιεξνθνξηψλ γηα ηηο Θεσξήζεηο 

(VIS) θαη ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ θξαηψλ κειψλ γηα ηηο ζεσξήζεηο κηθξήο 

δηάξθεηαο (θαλνληζκφο VIS) (ΔΔ L 218 ηεο 13.8.2008, ζ. 60). 
2
  Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1987/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο Γεθεκβξίνπ 2006, ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία, ηε ιεηηνπξγία θαη 

ηε ρξήζε ηνπ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ έλγθελ δεχηεξεο γεληάο (SIS II) (ΔΔ L 381 

ηεο 28.12.2006, ζ. 4). 
3
  Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 2725/2000 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2000, 

ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε ηνπ «Eurodac» γηα ηελ αληηπαξαβνιή δαθηπιηθψλ 

απνηππσκάησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο ηνπ Γνπβιίλνπ (ΔΔ 

L 316 ηεο 15.12.2000, ζ. 1). 
4
  https://e-justice.europa.eu  
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(9) Η δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζηελ ηνπηθή, εζληθή θαη επξσπατθή δεκφζηα δηνίθεζε 

δηεπθνιχλεη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έζεζε ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην κε ην 

ςήθηζκά ηνπ ηεο 29εο Μαξηίνπ 2012 γηα ηελ Έθζεζε 2010 ζρεηηθά κε ηελ 

ηζαγέλεηα ηεο Έλσζεο: Άξζε ησλ εκπνδίσλ ζηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ ηεο ΕΕ. 

(10) Η δηαιεηηνπξγηθφηεηα έρεη απνηειέζεη βαζηθφ παξάγνληα επηηπρίαο ησλ ηεισλείσλ, 

ηεο θνξνινγίαο θαη ησλ εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο, ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

δηεπξσπατθψλ ζπζηεκάησλ ΣΠΔ πνπ θαιχπηνπλ φια ηα θξάηε κέιε θαη ζηελ 

ππνζηήξημε δηαιεηηνπξγηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ ππεξεζηψλ νη νπνίεο 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα πξνγξάκκαηα Fiscalis 2013 θαη Σεισλεία 2013. Σα ελ 

ιφγσ πξνγξάκκαηα εθαξκφδνληαη θαη ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία απφ ηελ Δπηηξνπή θαη 

ηηο εζληθέο δηνηθήζεηο. Οη πφξνη πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ 

Fiscalis 2013 θαη Σεισλεία 2013 είλαη δηαζέζηκνη γηα αληαιιαγή θαη πεξαηηέξσ 

ρξήζε ζε άιινπο ηνκείο πνιηηηθήο. Επηπιένλ, ηα θξάηε κέιε θαη ε Επηηξνπή 

θιήζεθαλ, ζηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 2014 ζρεηηθά κε 

ηε κεηαξξχζκηζε ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο ηεισλεηαθήο έλσζεο ηεο ΕΕ, λα 

αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθή γηα ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα φισλ ησλ ηνκέσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα ηεισλεία θαη πνπ ππφθεηληαη ζε θνηλή δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία. 
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(11) ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ζηελ νδεγία 2011/24/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ
1
 πξνβιέπνληαη θαλφλεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζε 

αζθαιή θαη πνηνηηθή δηαζπλνξηαθή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. Δηδηθφηεξα, κε ηελ ελ 

ιφγσ νδεγία ζεζπίζηεθε ην δίθηπν eHealth γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πξφθιεζεο ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ πγείαο. Σν δίθηπν eHealth 

κπνξεί λα εθδίδεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο φζνλ αθνξά ηα ειάρηζηα ζχλνια 

δεδνκέλσλ πνπ ζα αληαιιάζζνληαη ζε δηαζπλνξηαθφ επίπεδν ζε πεξίπησζε 

απξφβιεπηεο θαη έθηαθηεο αλάγθεο γηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη φζνλ αθνξά ηηο 

ππεξεζίεο δηαζπλνξηαθήο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο (ePrescription). 

(12) ηνλ ηνκέα ησλ επξσπατθψλ ηακείσλ, ην άξζξν 122 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 

1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
2
 απαηηεί φιεο νη 

αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ δηθαηνχρσλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ αξρψλ, αξρψλ 

πηζηνπνίεζεο, αξρψλ ειέγρνπ θαη ελδηάκεζσλ θνξέσλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ 

ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ. θνπφο ησλ ελ ιφγσ 

ζπζηεκάησλ είλαη ε δηεπθφιπλζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηα εζληθά θαη ηα 

ελσζηαθά πιαίζηα θαη ε παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο ζηνπο δηθαηνχρνπο λα ππνβάιινπλ 

φιεο ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο κφλν κία θνξά. 

                                                 
1
 Οδεγία 2011/24/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 9εο 

Μαξηίνπ 2011, πεξί εθαξκνγήο ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζζελψλ ζην πιαίζην ηεο 

δηαζπλνξηαθήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (ΔΔ L 88 ηεο 4.4.2011, ζ. 45). 
2
 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013, πεξί θαζνξηζκνχ θνηλψλ δηαηάμεσλ γηα ην 

Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, ην 

Σακείν πλνρήο, ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ην 

Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ 

γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ 

Σακείν, ην Σακείν πλνρήο θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη γηα 

ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 (ΔΔ L 347 ηεο 20.12.2013, ζ. 

320). 
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(13) ηνλ ηνκέα ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κε ηελ νδεγία 2013/37/ΔΔ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
1
 ππνγξακκίδεηαη φηη νη θνξείο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα ζα πξέπεη, φπνηε ηνχην είλαη δπλαηφ θαη ζθφπηκν, λα δηαζέηνπλ ηα 

έγγξαθα ζε αλνηθηή θαη κεραλαγλψζηκε κνξθή, καδί κε ηα κεηαδεδνκέλα ηνπο, ζηνλ 

πςειφηεξν βαζκφ αθξίβεηαο θαη αλάιπζεο, ζε κνξθή πνπ εμαζθαιίδεη ηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα. 

(14) ηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο, κε ▌ηνλ θαλνληζκφ (EΕ) αξηζ. 

910/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
2
 ζεζπίδεηαη πιαίζην 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πξνο φθεινο ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ εζληθψλ 

ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο.  

                                                 
1
 Οδεγία 2013/37/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο 

Ινπλίνπ 2013, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2003/98/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ 

πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, (ΔΔ L 175 ηεο 27.6.2013, ζ. 1). 
2
 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 910/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 23εο Ινπιίνπ 2014, ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε θαη 

ηηο ππεξεζίεο εκπηζηνζχλεο γηα ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά 

θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 1999/93/ΔΚ (ΔΔ L 257 ηεο 28.8.2014, ζ. 73). 
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(15) ηνλ ηνκέα ηεο ηππνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ, ν θαλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1025/2012 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
1
 αλαθέξεηαη ζηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα σο νπζηψδεο απνηέιεζκα ηεο ηππνπνίεζεο.  

(16) ηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο, ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1291/2013 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
2
 πνπ ζεζπίδεη ην πξφγξακκα-

πιαίζην Οξίδσλ 2020, αλαθέξεηαη ξεηά φηη νη δηαιεηηνπξγηθέο ιχζεηο θαη ηα πξφηππα 

ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ απνηεινχλ ζεκαληηθνχο θαηαιχηεο ζπκπξάμεσλ ησλ 

βηνκεραληψλ ζε ελσζηαθφ επίπεδν. Η ζπλεξγαζία κε αληηθείκελν θνηλέο, αλνηθηέο 

ηερλνινγηθέο πιαηθφξκεο κε δεπηεξνγελείο ζπλέπεηεο θαη κφριεπζε ζα επηηξέςεη ζε 

έλα επξχ θάζκα ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ λα επσθειεζνχλ απφ ηηο λέεο εμειίμεηο θαη 

λα αλαπηχμνπλ πεξηζζφηεξεο θαηλνηνκίεο. 

                                                 
1
 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1025/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 25εο Οθησβξίνπ 2012, ζρεηηθά κε ηελ επξσπατθή ηππνπνίεζε, ηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ ηνπ πκβνπιίνπ 89/686/ΔΟΚ θαη 93/15/ΔΟΚ θαη ησλ 

νδεγηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 94/9/ΔΚ, 94/25/ΔΚ, 

95/16/ΔΚ, 97/23/ΔΚ, 98/34/ΔΚ, 2004/22/ΔΚ, 2007/23/ΔΚ, 2009/23/ΔΚ θαη 

2009/105/ΔΚ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο απφθαζεο 87/95/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο 

απφθαζεο αξηζ. 1673/2006/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

(ΔΔ L 316 ηεο 14.11.2012, ζ. 12). 
2
 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1291/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2013, γηα ηε ζέζπηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο-

πιαηζίνπ Οξίδσλ 2020 γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία (2014-2020) θαη ηελ 

θαηάξγεζε ηεο απφθαζεο αξηζ. 1982/2006/ΔΚ (ΔΔ L 347 ηεο 20.12.2013, ζ. 104). 
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(17) Όζνλ αθνξά ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, κε ηηο νδεγίεο 2014/23/ΔΔ
1
, 2014/24/ΔΔ

2
 θαη 

2014/25/ΔΔ
3
 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηα θξάηε κέιε 

θαινχληαη λα εθαξκφδνπλ ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ. ε απηέο 

πξνβιέπεηαη φηη ηα εξγαιεία θαη νη ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

επηθνηλσλία κε ειεθηξνληθά κέζα θαζψο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο πξέπεη 

λα είλαη ζπκβαηά κε ηηο ΣΠΔ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ελ γέλεη. Δπηπιένλ, ζηελ νδεγία 

2014/55/EΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
4
 πξνβιέπεηαη ε 

εθπφλεζε επξσπατθνχ πξνηχπνπ ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο ζην ηνκέα ησλ 

δεκφζησλ ζπκβάζεσλ κε ζθνπφ λα δηαζθαιηζηεί ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ 

ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο ζηελ Έλσζε. 

(18) Είλαη, σο εθ ηνχηνπ, ζεκαληηθφ ε πνιηηηθή ζρεηηθά κε ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη 

ηηο πηζαλέο ρξήζεηο ηεο λα ζπληνλίδεηαη ζε επίπεδν Έλσζεο κε φζν ην δπλαηφλ 

πην απνηειεζκαηηθφ θαη έγθπξν γηα ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ηξφπν. Πξνθεηκέλνπ λα 

εμαιεηθζεί ν θαηαθεξκαηηζκφο ζην πεξηβάιινλ ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζηελ 

Επξψπε, ζα πξέπεη λα πξνσζεζνχλ κηα θνηλή αληίιεςε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

ζηελ Έλσζε θαη κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά ηηο ιχζεηο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 

                                                 
1
 Οδεγία 2014/23/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο 

Φεβξνπαξίνπ 2014, ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο (ΔΔ L 94 ηεο 

28.3.2014, ζ. 1). 
2
 Οδεγία 2014/24/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο 

Φεβξνπαξίνπ 2014, ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο 

νδεγίαο 2004/18/ΔΚ (ΔΔ L 94 ηεο 28.3.2014, ζ. 65). 
3
 Οδεγία 2014/25/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο 

Φεβξνπαξίνπ 2014, ζρεηηθά κε ηηο πξνκήζεηεο θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηνπο ηνκείο ηνπ χδαηνο, ηεο ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ηαρπδξνκηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2004/17/ΔΚ (ΔΔ L 94 ηεο 28.3.2014, ζ. 

243). 
4
 Οδεγία 2014/55/EΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 16εο 

Απξηιίνπ 2014, γηα ηελ έθδνζε ειεθηξνληθψλ ηηκνινγίσλ ζην πιαίζην ησλ δεκφζησλ 

ζπκβάζεσλ (ΔΔ L 133 ηεο 6.5.2014, ζ. 1). 
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(19) Η δηαιεηηνπξγηθφηεηα απνηειεί επίζεο ζεκειηψδεο ζηνηρείν ηνπ κεραληζκνχ 

«πλδένληαο ηελ Δπξψπε» (ΓΔ) πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 

1316/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
1
 ζηνλ ηνκέα ησλ 

επξπδσληθψλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ. ηνλ θαλνληζκφ (ΕΕ) αξηζ. 283/2014 ηνπ 

Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ
2
 ζρεηηθά κε ηηο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο γηα ηα δηεπξσπατθά δίθηπα ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ 

αλαθέξεηαη ξεηά φηη έλα ζχλνιν ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνηεξαηνηήησλ γηα ηε ΓΔ 

είλαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ε ζπλδεζηκφηεηα, ε βηψζηκε αλάπηπμε, ε ιεηηνπξγία θαη 

ε αλαβάζκηζε ησλ δηεπξσπατθψλ ππνδνκψλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ θαη ν 

ζπληνληζκφο ηνπο ζε επίπεδν Έλσζεο. Εηδηθφηεξα, ν θαλνληζκφο (ΕΕ) αξηζ. 

283/2014 πξνβιέπεη ηα ιεγφκελa «δνκνζηνηρεία», φπσο είλαη ε ειεθηξνληθή 

ηαπηνπνίεζε, ε αζθαιήο κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ (e-delivery) κεηαμχ ησλ θξαηψλ 

κειψλ θαη ε απηφκαηε κεηάθξαζε, κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαζπλνξηαθήο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο.  

                                                 
1
 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1316/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2013, γηα ηε ζχζηαζε ηνπ κεραληζκνχ 

«πλδένληαο ηελ Δπξψπε», ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 913/2010 

θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 680/2007 θαη (ΔΚ) αξηζ. 67/2010 

(ΔΔ L 348 ηεο 20.12.2013, ζ. 129). 
2
 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 283/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 11εο Μαξηίνπ 2014, ζρεηηθά κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηα 

δηεπξσπατθά δίθηπα ππνδνκψλ ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο 

απφθαζεο αξηζ. 1336/97/ΔΚ (ΔΔ L 86 ηεο 21.3.2014, ζ. 14). 
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(20) ε πνιηηηθφ επίπεδν, ην πκβνχιην έρεη απεπζχλεη επαλεηιεκκέλα εθθιήζεηο γηα 

αθφκε κεγαιχηεξε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζηελ Δπξψπε θαη γηα ζπλερείο πξνζπάζεηεο 

γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ επξσπατθψλ δεκφζησλ δηνηθήζεσλ. Σηηο 24 θαη 25 

Οθησβξίνπ 2013, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην εμέδσζε ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία 

επηζεκαηλφηαλ φηη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ δεκφζησλ δηνηθήζεσλ ζα πξέπεη λα 

ζπλερηζηεί κέζσ ηεο ηαρείαο εθαξκνγήο ππεξεζηψλ, φπσο ε ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε, ε ειεθηξνληθή πγεία, ε ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε θαη νη ειεθηξνληθέο 

δεκφζηεο ζπκβάζεηο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα. Η δέζκεπζε ησλ 

θξαηψλ κειψλ έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ηαρείαο 

αλάπηπμεο κηαο δηαιεηηνπξγηθήο ειεθηξνληθήο θνηλσλίαο ζηελ Έλσζε θαη ε 

ζπκκεηνρή ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ελζαξξχλεη ηε ρξήζε επηγξακκηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. Επηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα εδξαησζεί κηα πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθή, απινπζηεπκέλε θαη θηιηθή πξνο ηνλ ρξήζηε ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε, ελδέρεηαη λα απαηηεζεί πξνζαξκνγή ησλ επξσπατθψλ δεκφζησλ 

δηνηθήζεσλ, κε ηε ζηήξημε ησλ θξαηψλ κειψλ. Οη απνηειεζκαηηθέο επηγξακκηθέο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πνιηηψλ ζηηο ςεθηαθέο ππεξεζίεο. 
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(21) Η πξννπηηθή ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο εληφο κεκνλσκέλσλ ηνκέσλ ζπλδέεηαη κε ηνλ 

θίλδπλν ε ζέζπηζε δηαθνξεηηθψλ ή κε ζπκβαηψλ ιχζεσλ ζε εζληθφ ή ηνκεαθφ 

επίπεδν λα δεκηνπξγήζεη λέα ειεθηξνληθά εκπφδηα πνπ ζα παξαθψιπαλ ηελ νξζή 

ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ηε ζρεηηθή ειεχζεξε θπθινθνξία θαη ζα 

ππνλφκεπαλ ηνλ αλνηθηφ ραξαθηήξα θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ αγνξψλ, θαζψο 

θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο ζε επηρεηξήζεηο θαη πνιίηεο. Γηα ηνλ 

κεηξηαζκφ ηνπ θηλδχλνπ απηνχ, ηα θξάηε κέιε θαη ε Έλσζε ζα πξέπεη λα εληείλνπλ 

ηηο θνηλέο ηνπο πξνζπάζεηεο γηα ηελ απνθπγή ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ηεο αγνξάο. Θα 

πξέπεη λα κεξηκλήζνπλ γηα ηε δηαζθάιηζε δηαζπλνξηαθήο ή δηαηνκεαθήο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο, κεηψλνληαο παξάιιεια 

ηνλ δηνηθεηηθφ θφξην θαη ην θφζηνο θαη βειηηψλνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, 

θαη ζα πξέπεη επίζεο λα πξνσζνχλ απφ θνηλνχ ζπκθσλεκέλεο ιχζεηο ζηνλ ηνκέα 

ησλ ΣΠΔ, κε παξάιιειε εμαζθάιηζε θαηάιιειεο δηαθπβέξλεζεο. 

(22)  Σην πιαίζην ηεο δεκηνπξγίαο, ηεο βειηίσζεο ή ηεο εθαξκνγήο θνηλψλ ιχζεσλ, 

φιεο νη πξσηνβνπιίεο ζα πξέπεη, φπνηε θξίλεηαη ζθφπηκν, λα ζηεξίδνληαη ζηελ 

αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη ιχζεσλ, θαζψο θαη ζηελ αληαιιαγή θαη πξνψζεζε 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, ηελ ηερλνινγηθή νπδεηεξφηεηα θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα, ή 

λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα ζηνηρεία απηά, ελψ ηαπηφρξνλα ζα πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη πάληα νη αξρέο ηεο αζθάιεηαο, ηεο πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο δσήο 

θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Σην πιαίζην απηφ, 

ζα πξέπεη λα πξναρζεί ε ζπκκφξθσζε κε ην ΕΠΔ, ηηο αλνηθηέο πξνδηαγξαθέο θαη 

ηα αλνηθηά πξφηππα. 
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(23) Η εμαζθάιηζε ζπλεθηηθήο αλάπηπμεο θαη πινπνίεζεο ζπλνιηθψλ θαη ηνκεαθψλ 

ζηξαηεγηθψλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, λνκηθψλ πιαηζίσλ, θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ, 

ππεξεζηψλ θαη εξγαιείσλ γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ελσζηαθψλ 

πνιηηηθψλ έρεη επηδησρζεί κέζσ αξθεηψλ δηαδνρηθψλ πξνγξακκάησλ, φπσο i) ην 

πξφγξακκα αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κεηαμχ δηνηθήζεσλ (1999-2004) (ην πξφγξακκα 

IDA), πνπ ζεζπίζηεθε κε ηηο απνθάζεηο αξηζ. 1719/1999/ΔΚ
1
 θαη αξηζ. 

1720/1999/ΔΚ
2
 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ii) ην 

πξφγξακκα δηαιεηηνπξγηθήο παξνρήο παλεπξσπατθψλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο ζηηο δεκφζηεο δηνηθήζεηο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πνιίηεο (2005-

2009) (ην πξφγξακκα IDABC), πνπ ζεζπίζηεθε κε ηελ απφθαζε 2004/387/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
3
, θαη iii) ην πξφγξακκα ζρεηηθά κε 

ιχζεηο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο γηα ηηο επξσπατθέο δεκφζηεο δηνηθήζεηο, ηηο επηρεηξήζεηο 

θαη ηνπο πνιίηεο (2010-2015) (ην πξφγξακκα ISA) πνπ ζεζπίζηεθε κε ηελ απφθαζε 

αξηζ. 922/2009/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
4
. Τν 

πξφγξακκα πνπ ζεζπίδεη ε παξνχζα απφθαζε ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ 

εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ελ ιφγσ πξνγξακκάησλ. 

                                                 
1
 Απφθαζε αξηζ. 1719/1999/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

ηεο 12εο Ινπιίνπ 1999, ζρεηηθά κε έλα ζχλνιν πξνζαλαηνιηζκψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ζρεδίσλ θνηλνχ ελδηαθέξνληνο, γηα ηα 

δηεπξσπατθά δίθηπα ειεθηξνληθήο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κεηαμχ δηνηθήζεσλ (IDA) 

(ΔΔ L 203 ηεο 3.8.1999, ζ. 1). 
2
 Απφθαζε αξηζ. 1720/1999/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

ηεο 12εο Ινπιίνπ 1999, γηα ηε ζέζπηζε κηαο ζεηξάο δξάζεσλ θαη κέηξσλ κε ζθνπφ 

ηελ εμαζθάιηζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ ειεθηξνληθήο 

αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κεηαμχ δηνηθήζεσλ (IDA) θαη ηεο πξφζβαζεο ζ’ απηά (IDA) 

(ΔΔ L 203 ηεο 3.8.1999, ζ. 9). 
3
 Απφθαζε 2004/387/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

21εο Απξηιίνπ 2004, πεξί ηεο δηαιεηηνπξγηθήο παξνρήο παλεπξσπατθψλ ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηηο δεκφζηεο δηνηθήζεηο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο 

πνιίηεο (IDABC) (ΔΔ L 144 ηεο 30.4.2004, ζ. 62). 
4
 Απφθαζε αξηζ. 922/2009/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

ηεο 16εο επηεκβξίνπ 2009, ζρεηηθά κε ιχζεηο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο γηα ηηο 

επξσπατθέο δεκφζηεο δηνηθήζεηο (ISA) (ΔΔ L 260 ηεο 3.10.2009, ζ. 20). 
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(24) Οη δξαζηεξηφηεηεο ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ IDA, IDABC θαη ISA 

ζπλέβαιαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηε δηαζθάιηζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαηά ηελ 

ειεθηξνληθή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ δεκφζησλ 

δηνηθήζεσλ. ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 20ήο Απξηιίνπ 2012 γηα κηα αληαγσληζηηθή 

ςεθηαθή εληαία αγνξά – ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε σο αηρκή ηνπ δφξαηνο, ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην αλαγλψξηζε ηε ζπκβνιή θαη ηνλ πξσηαξρηθφ ξφιν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ISA ζηνλ θαζνξηζκφ, ηελ πξνψζεζε θαη ηε ζηήξημε ηεο εθαξκνγήο 

ιχζεσλ θαη πιαηζίσλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο γηα ηηο επξσπατθέο δεκφζηεο δηνηθήζεηο, 

ζηελ επίηεπμε ζπλεξγεηψλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο πεξαηηέξσ ρξήζεο ιχζεσλ, θαζψο 

θαη ζηε κεηαηξνπή ησλ απαηηήζεσλ δηαιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο ζε πξνδηαγξαθέο θαη 

πξφηππα ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ. 

(25) Η ηζρχο ηεο απφθαζεο αξηζ. 922/2009/ΔΚ ιήγεη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015. 

Απαηηείηαη, σο εθ ηνχηνπ, έλα λέν ελσζηαθφ πξφγξακκα ζρεηηθά κε ιχζεηο θαη θνηλά 

πιαίζηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο γηα ηηο επξσπατθέο δεκφζηεο δηνηθήζεηο, ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πνιίηεο (ην «πξφγξακκα ISA
2
») ην νπνίν ζα έρεη σο ζηφρν ηελ 

αλάπηπμε, δηαηήξεζε θαη πξνψζεζε κηαο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ζην ζέκα ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ψζηε λα εμαιεηθζεί ν θαηαθεξκαηηζκφο ηνπ πεξηβάιινληνο 

ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη λα παξαθάκπηνληαη νη ειεθηξνληθνί θξαγκνί εληφο 

ηεο Έλσζεο, λα δηεπθνιχλεηαη ε απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ειεθηξνληθή 

δηαζπλνξηαθή θαη δηαηνκεαθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ δεκφζησλ 

δηνηθήζεσλ, αθελφο, θαη κεηαμχ απηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πνιηηψλ, 

αθεηέξνπ, λα εληνπίδνληαη, λα δεκηνπξγνχληαη θαη λα ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία 

δηαιεηηνπξγηθέο ιχζεηο πνπ ζηεξίδνπλ ηελ πινπνίεζε ησλ ελσζηαθψλ πνιηηηθψλ 

θαη δξαζηεξηνηήησλ, θαη λα δηεπθνιχλεηαη ε πεξαηηέξσ ρξήζε ησλ 

δηαιεηηνπξγηθψλ ιχζεσλ απφ ηηο επξσπατθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο. 

 



 

AM\1077935EL.doc 17/56 PE570.967v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

(26)  Επηπιένλ, νη επξσπατθέο δεκφζηεο δηνηθήζεηο, νη επηρεηξήζεηο θαη νη πνιίηεο είλαη 

επίζεο ηειηθνί ρξήζηεο ιχζεσλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δεκφζηεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ νη δεκφζηεο 

δηνηθήζεηο. Εηδηθφηεξα, ε αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο κε επίθεληξν ηνλ ρξήζηε 

εθαξκφδεηαη ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ιχζεσλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Σηηο 

επηρεηξήζεηο λνείηαη φηη πεξηιακβάλνληαη, εηδηθφηεξα, κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 

(ΜΜΕ) θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, δεδνκέλεο ηεο πνιχηηκεο ζπκβνιήο ηνπο 

ζηελ νηθνλνκία ηεο Έλσζεο. 

(27) Τα θνηλά πιαίζηα θαη νη ιχζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ ή ζα εθαξκνζηνχλ κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ISA
2
 ζα πξέπεη, ζηνλ βαζκφ πνπ είλαη δπλαηφ, λα απνηειέζνπλ έλα 

πεξηβάιινλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

ησλ επξσπατθψλ δεκφζησλ δηνηθήζεσλ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πνιηηψλ θαη ζα 

δηαζθαιίδεη, ζα δηεπθνιχλεη θαη ζα θαζηζηά δπλαηή ηε δηαζπλνξηαθή ή ηε 

δηαηνκεαθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα.  

(28) Σην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ISA
2
 ζα πξέπεη λα είλαη εθηθηή ε πινπνίεζε 

δξάζεσλ κε ηελ εθαξκνγή κηαο "επαλαιεπηηθήο κεζνδνινγίαο".  
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(29)  Καζψο απμαλφκελνο αξηζκφο δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαζίζηαληαη «ςεθηαθέο ‘εμ 

νξηζκνχ’», είλαη ζεκαληηθή ε κεγηζηνπνίεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δεκφζησλ 

δαπαλψλ ζε ιχζεηο ΤΠΕ. Η απνδνηηθφηεηα απηή ζα πξέπεη λα δηεπθνιπλζεί κε ηε 

δηαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο πξφβιεςεο ηέηνησλ ππεξεζηψλ θαη, εη δπλαηφλ, κε ηνλ 

δηακνηξαζκφ θαη ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε ιχζεσλ πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηεζεί ε 

αμία ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ. Τν πξφγξακκα
 
ISA

2 
ζα πξέπεη λα ζπκβάιεη ζηνλ 

ζηφρν απηφ.  

(30) Η δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη θαηά ζπλέπεηα νη ιχζεηο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ θαη ζα 

εθαξκνζηνχλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ISA
2 

είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα 

ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη 

ηεο ειεθηξνληθήο δεκνθξαηίαο, δηφηη θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ αλάπηπμε ζπξίδσλ 

εληαίαο εμππεξέηεζεο θαη ηελ παξνρή δηαηεξκαηηθψλ θαη δηαθαλψλ δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πνιίηεο πνπ νδεγνχλ ζε ιηγφηεξε 

δηνηθεηηθή επηβάξπλζε θαη ρακειφηεξν θφζηνο. 

(31) Πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη, σο ηειηθνί ρξήζηεο, λα επσθεινχληαη θαη απηνί 

απφ θνηλέο, επαλαρξεζηκνπνηήζηκεο θαη δηαιεηηνπξγηθέο ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο 

θνηλνχ (front-office) πνπ ζα απνξξένπλ απφ ηελ θαιχηεξε ελνπνίεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ηεο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κέζσ ησλ ηκεκάησλ νξγαλσηηθήο 

ππνζηήξημεο (back-office) ησλ επξσπατθψλ δεκφζησλ δηνηθήζεσλ. 
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(32) Σηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο, ε Έλσζε ζα πξέπεη ζέβεηαη ηελ αξρή ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο. Οη πνιίηεο ηεο Έλσζεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

ηπγράλνπλ ίζεο κεηαρείξηζεο απφ ηα ζεζκηθά θαη ινηπά φξγαλα, ηηο ππεξεζίεο θαη 

ηνπο νξγαληζκνχο ηεο Έλσζεο. Η Έλσζε ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηηο 

απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

Σε απηφ ην πιαίζην, ε πξνζβαζηκφηεηα γηα φινπο ζα πξέπεη λα ελζσκαησζεί ζηελ 

αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ ζε 

νιφθιεξε ηελ Έλσζε, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πιένλ κεηνλεθηνχλησλ πνιηηψλ 

θαη ησλ πιένλ αξαηνθαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ, κε ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

ςεθηαθνχ ράζκαηνο θαη ηνπ ςεθηαθνχ απνθιεηζκνχ, φπσο δεηεί ην Επξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην ζην ςήθηζκά ηνπ ηεο 20ήο Απξηιίνπ 2012 γηα κηα αληαγσληζηηθή 

ςεθηαθή εληαία αγνξά – ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε σο αηρκή ηνπ δφξαηνο. Η 

εθαξκνγή ειεθηξνληθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ απφ ηηο επξσπατθέο δεκφζηεο 

δηνηθήζεηο απαηηεί κηα πξνζέγγηζε ρσξίο απνθιεηζκνχο (ειεθηξνληθή έληαμε) ε 

νπνία, νζάθηο θξίλεηαη αλαγθαίν, ζα παξέρεη ηερληθή ππνζηήξημε θαη θαηάξηηζε, 

νχησο ψζηε λα κεηψλεη ηηο δηαθνξέο ζηε ρξήζε ιχζεσλ ΤΠΕ, θαη ζα 

ζπκπεξηιακβάλεη πνιχπιεπξε ιεηηνπξγία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαηήξεζεο 

παξαδνζηαθψλ ηξφπσλ πξφζβαζεο, θαηά πεξίπησζε.  

(33) Οη ιχζεηο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ISA² ζα πξέπεη λα 

αλαπηπρζνχλ ζχκθσλα κε ην δηθαίσκα ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ λα έρνπλ πξφζβαζε 

θαη λα δηαλέκνπλ πιεξνθνξίεο θαη πεξηερφκελν, λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα 

παξέρνπλ εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηεξκαηηθέο ζπζθεπέο 

ηεο επηινγήο ηνπο, αλεμαξηήησο ηνπ ηφπνπ ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε ή ηνπ παξφρνπ, ή 

ηνπ ηφπνπ, ηεο πξνέιεπζεο ή ηνπ πξννξηζκνχ ηεο ππεξεζίαο, ηεο πιεξνθνξίαο, 

ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηεο εθαξκνγήο ή ηεο ππεξεζίαο, κέζσ ηεο ππεξεζίαο 

πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκφ (ΕΕ) .../... ηνπ 

Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ
1*

. 

                                                 
1
  Καλνληζκφο (ΕΕ) .../... ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο ..., 

γηα ηε ζέζπηζε κέηξσλ ζρεηηθά κε ην αλνηρηφ δηαδίθηπν θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε 

ηεο νδεγίαο 2002/22/ΕΚ γηα ηελ θαζνιηθή ππεξεζία θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ 

ρξεζηψλ φζνλ αθνξά δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηνλ 
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(34) Σν πξφγξακκα ISA
2
 ζα πξέπεη λα θαηαζηεί κέζν εθζπγρξνληζκνχ ησλ επξσπατθψλ 

δεκφζησλ δηνηθήζεσλ. Ο εθζπγρξνληζκφο ησλ επξσπατθψλ δεκφζησλ δηνηθήζεσλ 

θαη ε αχμεζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο ζπληζηά ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο εληαίαο ςεθηαθήο αγνξάο πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ νη πνιίηεο λα 

επσθεινχληαη πιήξσο απφ δηαιεηηνπξγηθέο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο, απφ ηελ 

ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ηελ ειεθηξνληθή πγεία, ελψ ζα δίλεηαη ην 

πξνβάδηζκα ζηελ άξζε εκπνδίσλ φπσο νη κε ζπλδεδεκέλεο ειεθηξνληθέο 

ππεξεζίεο. Η έιιεηςε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζπρλά ππνλνκεχεη ηελ εθαξκνγή 

ςεθηαθψλ δηαηεξκαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ αλάπηπμε ζπξίδσλ εληαίαο 

εμππεξέηεζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πνιίηεο.  

(35) Η δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο αλνηθηέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα 

αλνηθηά πξφηππα θαη εμαξηάηαη απφ ηε ρξήζε ηνπο. Σν πξφγξακκα ISA
2
 ζα πξέπεη 

λα πξνσζεί θαη, θαηά πεξίπησζε, λα ζηεξίδεη ηε κεξηθή ή πιήξε ηππνπνίεζε ησλ 

πθηζηάκελσλ ιχζεσλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Απηή ε δηαιεηηνπξγηθφηεηαζα επηηεπρζεί 

ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηππνπνίεζεο ζε ελσζηαθφ επίπεδν, ζε 

επξσπατθνχο νξγαληζκνχο ηππνπνίεζεο θαη ζε άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο 

ηππνπνίεζεο. 

 

                                                                                                                                                         

θαλνληζκφ (ΕΕ) αξηζ. 531/2012 γηα ηελ πεξηαγσγή ζε δεκφζηα δίθηπα θηλεηψλ 

επηθνηλσληψλ εληφο ηεο Έλσζεο (ΕΕ L ...). 
*
  ΔΔ: παξαθαινχκε εηζαγάγεηε ηνλ αξηζκφ θαη ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ 

εγγξάθνπ ST 10788/2015. 
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(36)  Με ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, νη επξσπατθέο δεκφζηεο δηνηθήζεηο 

ζα παξακείλνπλ επαξθψο αλνηθηέο θαη επέιηθηεο ψζηε λα εμειίζζνληαη θαη λα 

είλαη ζε ζέζε λα ελζσκαηψλνπλ λέεο πξνθιήζεηο θαη λένπο ηνκείο. Η 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζπληζηά πξνυπφζεζε γηα λα απνθεπρζεί ε πεξηραξάθσζε ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίεο, λα θαηαζηνχλ δπλαηέο νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη λα 

πξναρζεί ε θαηλνηνκία. Με ηελ αλάπηπμε δηαιεηηνπξγηθψλ ιχζεσλ θαη θνηλψλ 

πιαηζίσλ, ην πξφγξακκα ISA
2
 αλακέλεηαη φηη ζα ζπκβάιεη ζηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ δεκφζησλ δηνηθήζεσλ, ζε πιαίζην 

ζεβαζκνχ ηεο ηερλνινγηθήο νπδεηεξφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη ε 

πεξηραξάθσζε θαη λα επηηξαπεί ε αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο θαηλνηνκίαο, 

πνπ ζα ηνλψζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Έλσζεο ζε παγθφζκην επίπεδν. 

(37) Ο εθζπγρξνληζκφο ησλ επξσπατθψλ δεκφζησλ δηνηθήζεσλ απνηειεί κία απφ ηηο 

βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο 

«Δπξψπε 2020» θαη ηεο εληαίαο ςεθηαθήο αγνξάο (ΕΨΑ). ην πιαίζην απηφ, απφ 

ηηο εηήζηεο επηζθνπήζεηο ηεο αλάπηπμεο (κεγέζπλζεο) πνπ δεκνζηεχηεθαλ απφ ηελ 

Δπηηξνπή ην 2011, ην 2012 θαη ην 2013, θαηαδεηθλχεηαη φηη ε πνηφηεηα ησλ 

επξσπατθψλ δεκφζησλ δηνηθήζεσλ έρεη άκεζν αληίθηππν ζην νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ θαη έρεη, ζπλεπψο, θαίξηα ζεκαζία γηα ηελ ηφλσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο, ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο, ηεο 

κεγέζπλζεο θαη ηεο απαζρφιεζεο. Απηφ αληηθαηνπηξίδεηαη ζαθψο ζηηο εηδηθέο αλά 

ρψξα ζπζηάζεηο ζηηο νπνίεο δεηείηαη ε αλάιεςε εηδηθψλ δξάζεσλ κε ζηφρν ηε 

κεηαξξχζκηζε ηεο επξσπατθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

 



 

AM\1077935EL.doc 22/56 PE570.967v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

(38) ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1303/2013 πεξηιακβάλεηαη ζεκαηηθφο ζηφρνο πνπ 

ζπλίζηαηαη ζηελ «ελίζρπζε ηεο ζεζκηθήο ηθαλφηεηαο ησλ δεκφζησλ αξρψλ θαη ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο». ην 

πιαίζην απηφ, ην πξφγξακκα ISA
2
 ζα πξέπεη λα είλαη ζπληνληζκέλν κε άιιεο 

πξσηνβνπιίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ επξσπατθψλ δεκφζησλ 

δηνηθήζεσλ, ηδίσο φζνλ αθνξά ην έξγν ζην ηνκέα ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, θαη λα 

επηδηψμεη ζπλέξγεηεο καδί ηνπο. 

(39) Η δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ επξσπατθψλ δεκφζησλ δηνηθήζεσλ αθνξά φια ηα επίπεδα 

ηεο δηνίθεζεο: ελσζηαθφ, εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ. πλεπψο, είλαη 

ζεκαληηθφ λα δηαζθαιηζηεί ε επξχηεξε δπλαηή ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα ISA
2
, 

θαζψο θαη φηη ζηηο ιχζεηο ζα ιακβάλνληαη ππφςε νη αληίζηνηρεο αλάγθεο ησλ 

δηνηθήζεσλ, θαζψο θαη νη αλάγθεο πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ, θαηά πεξίπησζε. 

(40) Οη εζληθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο δηνηθήζεηο δχλαληαη λα ιακβάλνπλ ζηήξημε 

ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπο απφ εηδηθνχο κεραληζκνχο δπλάκεη ησλ επξσπατθψλ 

δηαξζξσηηθψλ θαη επελδπηηθψλ ηακείσλ, ηδίσο ην κέξνο πνπ αθνξά ηελ αλάπηπμε 

ηεο ζεζκηθήο ηθαλφηεηαο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ησλ επξσπατθψλ δεκφζησλ δηνηθήζεσλ, θαηά πεξίπησζε. Η ζηελή ζπλεξγαζία 

ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ISA
2
 ζα πξέπεη λα κεγηζηνπνηεί ηα νθέιε πνπ 

αλακέλνληαη απφ ηέηνηνπ είδνπο κεραληζκνχο, δηαζθαιίδνληαο φηη ηα 

ρξεκαηνδνηνχκελα έξγα ελαξκνλίδνληαη κε ηα ελσζηαθά πιαίζηα θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, φπσο ην ΔΠΓ. 
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(41) Η παξνχζα απφθαζε πξνβιέπεη ρξεκαηνδνηηθφ θνλδχιην γηα νιφθιεξε ηε δηάξθεηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ISA
2
, ην νπνίν πξφθεηηαη λα απνηειέζεη ην πνζφ πξνλνκηαθήο 

αλαθνξάο γηα ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην θαηά ηελ εηήζηα 

δηαδηθαζία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ζχκθσλα κε ην ζεκείν 17 ηεο δηνξγαληθήο 

ζπκθσλίαο ηεο 2αο Γεθεκβξίνπ 2013 κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ 

πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία, ηε ζπλεξγαζία ζε 

δεκνζηνλνκηθά ζέκαηα θαη ηε ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε
1
. 

(42) Θα πξέπεη λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν ρξήζεο πξνεληαμηαθψλ θνλδπιίσλ γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ππνςήθησλ ρσξψλ ζην πξφγξακκα ISA
2 

θαη ηε 

ζέζπηζε θαη πεξαηηέξσ εθαξκνγή ζηηο ρψξεο απηέο ησλ ιχζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη 

ζην πιαίζηφ ηνπ. 

                                                 
1
 ΔΔ C 373 ηεο 20.12.2013, ζ. 1. 
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(43) Σν πξφγξακκα ISA
2
 ζα πξέπεη λα ζπκβάιεη ζηελ πινπνίεζε ηπρφλ πξσηνβνπιηψλ 

πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» θαη ηνπ 

ςεθηαθνχ ζεκαηνινγίνπ γηα ηελ Δπξψπε. Γηα ηελ απνθπγή ηπρφλ αιιειεπηθάιπςεο 

ησλ πξνζπαζεηψλ, ην πξφγξακκα ISA
2
 ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε άιια πξνγξάκκαηα 

θαη πξσηνβνπιίεο ηεο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ιχζεσλ ΣΠΔ, ησλ ππεξεζηψλ θαη 

ησλ ππνδνκψλ θαη, πξνπαληφο, ηε ΓΔ, ην πξφγξακκα «Οξίδσλ 2020» θαη ην 

επξσπατθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε 2011-2015 πνπ 

ζεζπίζηεθε κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Επηηξνπήο ηεο 15εο Δεθεκβξίνπ 2010. Η 

Επηηξνπή ζα πξέπεη λα ζπληνλίδεη ηηο ελέξγεηεο απηέο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ISA
2
, θαζψο θαη θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ κειινληηθψλ πξσηνβνπιηψλ 

πνπ αλακέλεηαη φηη ζα επεξεάζνπλ ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα. Χάξηλ εμνξζνινγηζκνχ, 

ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο επηηξνπήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ISA
2
 ζα 

πξέπεη ιακβάλεη φζνλ ην δπλαηφλ ππφςε ηηο ζπλεδξηάζεηο πνπ πξνγξακκαηίδνληαη 

ζε ζρέζε κε άιιεο ελσζηαθέο πξσηνβνπιίεο θαη πξνγξάκκαηα. 
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(44) Οη αξρέο θαη νη δηαηάμεηο πνπ νξίδνληαη ζηε λνκνζεζία ηεο Έλσζεο ζρεηηθά κε 

ηελ πξνζηαζία ησλ αηφκσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα θαη ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ, ζπγθεθξηκέλα δε 

ε νδεγία 95/46/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ
1
, ε νδεγία 

2002/58/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ
2
 θαη ν θαλνληζκφο 

(ΕΚ) αξηζ. 45/2001 ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ
3
, ζα 

πξέπεη λα ηζρχνπλ γηα ιχζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο ISA
2
 θαη 

πξνβιέπνπλ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Καηά ζπλέπεηα, ζην 

πιαίζην ησλ ιχζεσλ απηψλ ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ε εθαξκνγή θαηάιιεισλ 

ηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κέηξσλ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

επηηαγέο ηεο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ. 

Σπγθεθξηκέλα, εμ νξηζκνχ, ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζα πξέπεη λα απνηεινχλ 

αληηθείκελν επεμεξγαζίαο κφλν αλ είλαη θαηάιιεια, ζπλαθή θαη φρη ππέξκεηξα ζε 

ζρέζε κε ηνλ ζθνπφ πνπ εμππεξεηεί ε ζπγθέληξσζή ηνπο. Καηά ηελ αλάπηπμε θαη 

ηε δεκηνπξγία ιχζεσλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ζα πξέπεη λα δίλεηαη ε δένπζα 

πξνζνρή ζηνλ αληίθηππν πνπ ζα έρνπλ νη ιχζεηο απηέο ζηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.  

                                                 
1
  Οδεγία 95/46/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 24εο 

Οθησβξίνπ 1995, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία 

ησλ δεδνκέλσλ απηψλ (ΕΕ L 281 ηεο 23.11.1995, ζ. 31). 
2
  Οδεγία 2002/58/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 12εο 

Ινπιίνπ 2002, ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ 

(νδεγία γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο) 

(ΕΕ L 201 ηεο 31.7.2002, ζ. 37).  
3
  Καλνληζκφο (ΕΚ) αξηζ. 45/2001 ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, 

ηεο 18εο Δεθεκβξίνπ 2000, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ ηα φξγαλα θαη ηνπο 

νξγαληζκνχο ηεο Κνηλφηεηαο θαη ζρεηηθά κε ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ 

δεδνκέλσλ απηψλ (ΕΕ L 8 ηεο 12.1.2001, ζ. 1). 
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(45) Καηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ISA
2
, ε Επηηξνπή ζα πξέπεη λα δψζεη 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην θαηά πφζνλ νη ιχζεηο πνπ ζρεδηάδνληαη θαη πινπνηνχληαη 

έρνπλ ζεηηθφ ή αξλεηηθφ αληίθηππν ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη 

ζηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πνιηηψλ, γηα 

παξάδεηγκα, κε ηε κείσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηνπο επηβάξπλζεο θαη ηνπ θφζηνπο θαη 

κε ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλνιηθήο δηαζχλδεζεο κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ δεκφζησλ 

δηνηθήζεσλ, αθελφο, θαη κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ δεκφζησλ δηνηθήζεσλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πνιηηψλ, αθεηέξνπ. 

(46) Η πξνκήζεηα εμσηεξηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο ISA², 

φηαλ είλαη απαξαίηεηε, δηέπεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ (ΕΕ, Επξαηφκ) αξηζ. 

966/2012 ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ
1
 θαη απφ ηηο νδεγίεο 

2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ. 

(47) Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηνχλ νκνηφκνξθεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

παξνχζαο απφθαζεο, ζα πξέπεη λα αλαηεζνχλ ζηελ Δπηηξνπή εθηειεζηηθέο εμνπζίεο 

γηα ηελ έθδνζε ελφο θπιηφκελνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζηψλ. Οη ελ ιφγσ εμνπζίεο ζα 

πξέπεη λα αζθνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 182/2011 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
2
. 

(48) Η Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα εθδίδεη εθηειεζηηθέο πξάμεηο πνπ έρνπλ άκεζε εθαξκνγή 

φηαλ, ζε δεφλησο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ην ζεζπηζκέλν 

θπιηφκελν πξφγξακκα εξγαζίαο, φπσο φηαλ ππάξρεη θίλδπλνο δηαθνπήο ηεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ, απηφ επηβάιιεηαη απφ επηηαθηηθνχο ιφγνπο επείγνπζαο 

αλάγθεο.  

                                                 
1
  Καλνληζκφο (ΔΔ, Δπξαηφκ) αξηζ. 966/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 25εο Οθησβξίνπ 2012, ζρεηηθά κε ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο 

πνπ εθαξκφδνληαη ζην γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΚ, Δπξαηφκ) αξηζ. 1605/2002 ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 298 ηεο 

26.10.2012, ζ. 1). 
2
 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 182/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011, γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ θαη γεληθψλ 

αξρψλ ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο ειέγρνπ απφ ηα θξάηε κέιε ηεο άζθεζεο ησλ 

εθηειεζηηθψλ αξκνδηνηήησλ απφ ηελ Δπηηξνπή (ΔΔ L 55 ηεο 28.12.2011, ζ. 13). 
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(49) ηφρνη ηεο παξνχζαο απφθαζεο είλαη ε αλάπηπμε, δηαηήξεζε θαη πξνψζεζε κηαο 

νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ζην ζέκα ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε 

απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ειεθηξνληθή δηαζπλνξηαθή θαη δηαηνκεαθή 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ δεκφζησλ δηνηθήζεσλ, αθελφο, θαη κεηαμχ 

ησλ επξσπατθψλ δεκφζησλ δηνηθήζεσλ θαη ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, 

αθεηέξνπ, λα εληνπίδνληαη, λα δεκηνπξγνχληαη θαη λα ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία 

δηαιεηηνπξγηθέο ιχζεηο πνπ ζηεξίδνπλ ηελ πινπνίεζε ησλ ελσζηαθψλ πνιηηηθψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ θαη λα δηεπθνιχλεηαη ε πεξαηηέξσ ρξήζε ησλ δηαιεηηνπξγηθψλ 

ιχζεσλ απφ ηηο επξσπατθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Γεδνκέλνπ φηη νη ζηφρνη απηνί 

δελ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ επαξθψο κε κεκνλσκέλεο δξάζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ, 

δηφηη ζα ήηαλ ελ πξνθεηκέλσ δχζθνιν θαη δαπαλεξφ λα εμαζθαιηζηεί ζην επίπεδν 

θξαηψλ κειψλ θαη απφ ηα ίδηα ηα θξάηε κέιε ζπληνληζκφο ζε ελσζηαθφ επίπεδν θαη 

φηη, σο εθ ηνχηνπ, ιφγσ ηεο θιίκαθαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο, κπνξνχλ λα 

επηηεπρζνχλ θαιχηεξα ζην επίπεδν ηεο Έλσζεο, ε Έλσζε δχλαηαη λα εγθξίλεη κέηξα 

ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 5 ηεο 

πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο 

πνπ νξίδεηαη ζηε ζπλζήθε, ε παξνχζα νδεγία δελ ππεξβαίλεη ηα απαηηνχκελα γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ, 

ΔΞΔΓΩΑΝ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΑΠΟΦΑΗ: 
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Άξζξν 1 

Αληηθείκελν θαη ζηφρνη 

1. Με ηελ παξνχζα απφθαζε ζεζπίδεηαη, γηα ηελ πεξίνδν 2016-2020, πξφγξακκα 

ζρεηηθά κε ιχζεηο θαη θνηλά πιαίζηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο γηα ηηο επξσπατθέο 

δεκφζηεο δηνηθήζεηο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πνιίηεο («πξφγξακκα ISA
2
»). 

ηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ISA
2
 είλαη: 

α) ε αλάπηπμε, δηαηήξεζε θαη πξνψζεζε κηαο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ζην ζέκα 

ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζηελ Έλσζε πξνθεηκέλνπ λα εθιείςεη ν 

θαηαθεξκαηηζκφο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο εληφο ηεο 

Έλσζεο, 

β) ε δηεπθφιπλζε ηεο απνδνηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο ειεθηξνληθήο 

δηαζπλνξηαθήο ή δηαηνκεαθήο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ 

δεκφζησλ δηνηθήζεσλ, αθελφο, θαη κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ δεκφζησλ 

δηνηθήζεσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πνιηηψλ, αθεηέξνπ, θαη ε ζπκβνιή 

ζηελ αλάπηπμε κηαο πην απνηειεζκαηηθήο, απινπζηεπκέλεο θαη θηιηθήο 

πξνο ηνλ ρξήζηε ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζην εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη 

ηνπηθφ επίπεδν ησλ δεκφζησλ δηνηθήζεσλ,  

γ) ν εληνπηζκφο, ε δεκηνπξγία θαη ε ζέζε ζε ιεηηνπξγία δηαιεηηνπξγηθψλ 

ιχζεσλ πνπ ζηεξίδνπλ ηελ πινπνίεζε ησλ ελσζηαθψλ πνιηηηθψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ, 
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δ) ε δηεπθφιπλζε ηεο πεξαηηέξσ ρξήζεο ησλ δηαιεηηνπξγηθψλ ιχζεσλ απφ ηηο 

επξσπατθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο. 

Τν πξφγξακκα ISA
2
 ιακβάλεη ππφςε ηηο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη άιιεο πηπρέο 

ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, θαζψο θαη ηελ ηδηαίηεξε θαηάζηαζε ησλ ΜΜΕ θαη ησλ 

πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

ησλ επξσπατθψλ δεκφζησλ δηνηθήζεσλ, αθελφο, θαη ησλ επξσπατθψλ δεκφζησλ 

δηνηθήζεσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πνιηηψλ, αθεηέξνπ. 

2. Τν πξφγξακκα ISA
2
 δηαζθαιίδεη κηα θνηλή αληίιεςε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

κέζσ ηνπ ΕΠΔ θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ζηηο δηνηθήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ. Η 

Επηηξνπή, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ISA
2
, παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηνπ ΕΠΔ.  

3. Σν πξφγξακκα ISA
2
 δηαδέρεηαη θαη ελνπνηεί, πξνσζεί θαη επεθηείλεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ISA. 
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Άξζξν 2 

Οξηζκνί 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο απφθαζεο ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί: 

1)  σο «δηαιεηηνπξγηθφηεηα» λνείηαη ε ηθαλφηεηα αλφκνησλ θαη δηαθνξεηηθψλ 

νξγαληζκψλ λα αιιειεπηδξνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επίηεπμεο ακνηβαίσο 

σθέιηκσλ θαη ζπκθσλεκέλσλ θνηλψλ ζηφρσλ, νη νπνίνη αθνξνχλ ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ κεηαμχ ησλ ελ ιφγσ νξγαληζκψλ δηά κέζνπ ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ, κέζσ ηεο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ 

κεηαμχ ησλ νηθείσλ ζπζηεκάησλ ΣΠΔ, 

2) σο «πιαίζην δηαιεηηνπξγηθφηεηαο» λνείηαη κηα ζπκθσλεκέλε πξνζέγγηζε γηα ηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα γηα νξγαληζκνχο πνπ επηζπκνχλ λα ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ απφ 

θνηλνχ παξνρή δεκφζησλ ππεξεζηψλ, ε νπνία, ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο, 

πξνζδηνξίδεη κηα δέζκε θνηλψλ ζηνηρείσλ, φπσο ιεμηιφγην, έλλνηεο, αξρέο, 

πνιηηηθέο, θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, ζπζηάζεηο, πξφηππα, πξνδηαγξαθέο θαη 

πξαθηηθέο, 

▌ 
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3) σο «θνηλά πιαίζηα» λννχληαη νη αξρηηεθηνληθέο αλαθνξάο, νη πξνδηαγξαθέο, νη 

έλλνηεο, νη αξρέο, νη πνιηηηθέο, νη ζπζηάζεηο, ηα πξφηππα, νη κεζνδνινγίεο, νη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, ηα ▌ζεκαζηνινγηθά ζηνηρεία, θαζψο θαη νη ζπλαθείο 

πξνζεγγίζεηο θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα, είηε κεκνλσκέλα είηε απφ θνηλνχ σο δέζκε, 

4) σο «θνηλέο ππεξεζίεο» λνείηαη ε νξγαλσηηθή θαη ηερληθή ηθαλφηεηα παξνρήο απινχ 

απνηειέζκαηνο ζηηο επξσπατθέο δεκφζηεο δηνηθήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ, εθαξκνγψλ θαη ςεθηαθψλ ππνδνκψλ γεληθήο θχζεσο 

πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο θνηλέο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο άζθεζεο 

πνιηηηθήο ή δηάθνξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, θαζψο θαη ε ππνζηεξηθηηθή 

ιεηηνπξγηθή δηαθπβέξλεζε απηψλ, 

5) σο «εξγαιεία γεληθήο εθαξκνγήο» λννχληαη ηα ζπζηήκαηα, νη πιαηθφξκεο 

αλαθνξάο, νη εληαίεο θαη ζπιινγηθέο πιαηθφξκεο θαη ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία γεληθήο 

εθαξκνγήο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο θνηλέο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο 

άζθεζεο πνιηηηθήο ή δηάθνξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, 

6) σο «ιχζεηο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο» λννχληαη θνηλέο ππεξεζίεο θαη εξγαιεία γεληθήο 

εθαξκνγήο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ αλφκνησλ θαη δηαθνξεηηθψλ 

νξγαληζκψλ, πνπ είηε ρξεκαηνδνηνχληαη θαη αλαπηχζζνληαη απηφλνκα ζην πιαίζην 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ISA
2
 είηε αλαπηχζζνληαη ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο πξσηνβνπιίεο 

ηεο Έλσζεο, βάζεη ησλ πξνζδηνξηζκέλσλ απαηηήζεσλ ησλ επξσπατθψλ δεκφζησλ 

δηνηθήζεσλ,  

7) σο «δξάζεηο» λννχληαη έξγα, ιχζεηο πνπ έρνπλ ήδε ηεζεί ζε εθαξκνγή θαη 

ζπλνδεπηηθά κέηξα, 

8) σο «έξγν» λνείηαη κία ρξνληθά πεξηνξηζκέλε ζεηξά ζαθψο θαζνξηζκέλσλ 

θαζεθφλησλ πνπ ηθαλνπνηνχλ πξνζδηνξηζκέλεο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ κέζσ κηαο 

ζηαδηαθήο πξνζέγγηζεο, 
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9)  σο «αλαζηαιείζεο δξάζεηο» λννχληαη νη δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ISA
2
 ησλ 

νπνίσλ ε ρξεκαηνδφηεζε έρεη αλαζηαιεί γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ελψ ν 

ζηφρνο ηνπο παξακέλεη έγθπξνο θαη εμαθνινπζνχλ λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ISA
2
, 

10) σο «ζπλνδεπηηθά κέηξα» λννχληαη: 

– ηα ζηξαηεγηθά κέηξα, 

– ηα κέηξα ελεκέξσζεο, επηθνηλσλίαο ζε ζρέζε κε ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ISA
2
 θαη ηα κέηξα επαηζζεηνπνίεζεο, ηα νπνία απεπζχλνληαη 

ζηηο επξσπατθέο δεκφζηεο δηνηθήζεηο θαη, θαηά πεξίπησζε, ζηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πνιίηεο, 

– ηα κέηξα πνπ ζηεξίδνπλ ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ISA
2
, 

– ηα κέηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλή ρξήζε ησλ εκπεηξηψλ θαζψο θαη κε ηελ 

αληαιιαγή θαη πξναγσγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, 

– ηα κέηξα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πεξαηηέξσ ρξήζεο ησλ πθηζηάκελσλ ιχζεσλ 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, 

– ηα κέηξα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ νηθνδφκεζε θνηλνηήησλ θαη ηελ αλάπηπμε 

ηθαλνηήησλ θαη 

– ηα κέηξα πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δεκηνπξγία ζπλεξγεηψλ κε πξσηνβνπιίεο 

ζπλαθείο πξνο ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζε άιινπο ηνκείο ηεο ελσζηαθήο 

πνιηηηθήο, 
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11)  σο «κεραληζκνί ζηήξημεο ησλ δεκφζησλ δηνηθήζεσλ» λννχληαη ηα εξγαιεία, ηα 

πιαίζηα, νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη νη πξνδηαγξαθέο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

πνπ ζηεξίδνπλ ηηο επξσπατθέο δεκφζηεο δηνηθήζεηο ζηνλ ζρεδηαζκφ, ηε ζέζε ζε 

εθαξκνγή θαη ηε ιεηηνπξγία ιχζεσλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, 

12)  σο «επξσπατθέο δεκφζηεο δηνηθήζεηο» λννχληαη νη δεκφζηεο δηνηθήζεηο ζε 

ελσζηαθφ, εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, 

13)  σο «ηειηθνί ρξήζηεο» λννχληαη νη επξσπατθέο δεκφζηεο δηνηθήζεηο, νη 

επηρεηξήζεηο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΜΜΕ θαη ησλ πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, 

θαη νη πνιίηεο, 

14) σο «βαζηθνί θαηαιχηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο» λννχληαη νη ιχζεηο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ είλαη απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε 

απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ειεθηξνληθή παξνρή δεκφζησλ ππεξεζηψλ κεηαμχ 

δηνηθήζεσλ, 

15) σο «επξσπατθή αξρηηεθηνληθή αλαθνξάο γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα (ΔΙRA/ΔΑΑΓ)» 

λνείηαη κηα γεληθή δηάξζξσζε, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζε αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ιχζεσλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζηελ Έλσζε, 

16) σο «ραξηνγξάθεζε ηεο επξσπατθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο» ή «ΔΙC/ΥΔΓ» λνείηαη ε 

δεκηνπξγία απνζεηεξίνπ ιχζεσλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο γηα ηηο επξσπατθέο δεκφζηεο 

δηνηθήζεηο πνπ παξέρνληαη απφ ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Έλσζεο θαη ηα θξάηε κέιε, 

νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζε θνηλφ κνξθφηππν θαη ζπκκνξθψλνληαη κε εηδηθά 

θξηηήξηα δπλαηφηεηαο πεξαηηέξσ ρξήζεο θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ κπνξνχλ λα 

πεξηιεθζνχλ ζηελ ΔΑΑΓ. 
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Άξζξν 3 

Γξαζηεξηφηεηεο 

Σν πξφγξακκα ISA
2
 ππνζηεξίδεη θαη πξνσζεί: 

α) ηελ εθηίκεζε, ηε βειηίσζε, ▌ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πθηζηάκελσλ 

δηαζπλνξηαθψλ ή δηαηνκεαθψλ ιχζεσλ θαη θνηλψλ πιαηζίσλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, 

β) ηελ εθπφλεζε, ηελ θαζηέξσζε, ηελ σξίκαλζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ πεξαηηέξσ 

ρξήζε λέσλ δηαζπλνξηαθψλ ή δηαηνκεαθψλ πιαηζίσλ θαη ιχζεσλ θαη θνηλψλ 

πιαηζίσλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, 

γ) ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ πξνηεηλφκελεο ή εγθξηζείζαο λνκνζεζίαο ηεο Έλσζεο 

ζηηο ΣΠΔ, 

δ) ηνλ εληνπηζκφ ησλ θελψλ ζηε λνκνζεζία, ζε ελσζηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν, πνπ 

παξεκπνδίδνπλ ηε δηαζπλνξηαθή ή δηαηνκεαθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ 

επξσπατθψλ δεκφζησλ δηνηθήζεσλ, 

▌ 

ε) ηελ αλάπηπμε κεραληζκψλ πνπ κεηξνχλ θαη πξνζδηνξίδνπλ πνζνηηθά ηα νθέιε 

ησλ ιχζεσλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, πεξηιακβαλνκέλσλ κεζνδνινγηψλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο εμνηθνλφκεζεο θφζηνπο, 
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ζη)  ηε ραξηνγξάθεζε θαη ηελ αλάιπζε ηνπ ζπλνιηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζηελ Έλσζε κέζσ ηεο ζέζπηζεο, δηαηήξεζεο θαη βειηίσζεο 

ηεο ΕΑΑΔ θαη ηεο ΧΕΔ, σο κέζσλ δηεπθφιπλζεο ηεο πεξαηηέξσ ρξήζεο 

πθηζηάκελσλ ιχζεσλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη εληνπηζκνχ ησλ ηνκέσλ ζηνπο 

νπνίνπο ππάξρεη έιιεηςε ηέηνησλ ιχζεσλ, 

δ)  ηε δηαηήξεζε, ελεκέξσζε, πξνψζεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο 

ΕΣΔ, ηνπ ΕΠΔ θαη ηεο ΧΕΔ, 

ε) ηελ εθηίκεζε, ηελ επηθαηξνπνίεζε θαη ηελ πξνψζεζε πθηζηάκελσλ θνηλψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ, θαη ηελ εθπφλεζε, ηε δεκηνπξγία θαη ηελ πξνψζεζε 

λέσλ θνηλψλ πξνδηαγξαθψλ θαη αλνηθηψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ κέζσ ησλ 

πιαηθνξκψλ ηππνπνίεζεο ηεο Έλσζεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε επξσπατθνχο ή 

δηεζλείο νξγαληζκνχο ηππνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε, 

▌ 

ζ) ηε δηαηήξεζε θαη ηε δεκνζηνπνίεζε πιαηθφξκαο πνπ επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζε 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη ηε ζπλεξγαζία επί βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, ε νπνία 

ιεηηνπξγεί σο κέζν επαηζζεηνπνίεζεο θαη δηάδνζεο ησλ δηαζέζηκσλ ιχζεσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιαηζίσλ πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο, θαη ζπκβάιιεη 

ζηελ απνθπγή ηεο επηθάιπςεο ησλ πξνζπαζεηψλ, ελζαξξχλνληαο παξάιιεια ηελ 

πεξαηηέξσ ρξήζε ιχζεσλ θαη πξνηχπσλ, 
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η) ηελ σξίκαλζε λέσλ δηαιεηηνπξγηθψλ ππεξεζηψλ θαη εξγαιείσλ θαη ηε δηαηήξεζε 

θαη ιεηηνπξγία ησλ πθηζηάκελσλ δηαιεηηνπξγηθψλ ππεξεζηψλ θαη εξγαιείσλ ζε 

πξνζσξηλή βάζε, 

ηα)  ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ πξνψζεζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, ηε δηακφξθσζε 

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ, ηνλ ζπληνληζκφ πξσηνβνπιηψλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

θαη ηελ ελζάξξπλζε θαη ηε ζηήξημε θνηλνηήησλ νη νπνίεο αζρνινχληαη κε 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνκέα ηεο δηαζπλνξηαθήο ή δηαηνκεαθήο 

αιιειεπίδξαζεο ηειηθψλ ρξεζηψλ.  

Έσο ηηο …
*
, ε Επηηξνπή αλαπηχζζεη ζηξαηεγηθή επηθνηλσλίαο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο 

πιεξνθφξεζεο θαη ηελ αχμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα ISA
2
 θαη 

ηα πιενλεθηήκαηά ηνπ, πνπ απεπζχλεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΜΜΕ, 

θαη ζηνπο πνιίηεο θαη ρξεζηκνπνηεί θηιηθά πξνο ηνλ ρξήζηε κέζα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ISA
2
. 

                                                 
*
  ΕΕ: Να εηζαρζεί εκεξνκελία: 9 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο 

παξνχζαο απφθαζεο. 
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Άξζξν 4  

Γεληθέο αξρέο 

Οη δξάζεηο πνπ ζα δξνκνινγεζνχλ ή ζα ζπλερηζηνχλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ISA
2
: 

α) βαζίδνληαη ζηε ρξεζηκφηεηα θαη λα έρνπλ σο γλψκνλα ηηο αλάγθεο πνπ έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

β) ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο αθφινπζεο αξρέο: 

– ηηο αξρέο ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο, 

– ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο κε επίθεληξν ηνλ ρξήζηε, 

– ηελ αξρή ηεο έληαμεο θαη ηεο πξνζβαζηκφηεηαο, 

– ηελ αξρή ηεο παξνρήο δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαηά ηξφπνλ ψζηε λα 

πξνιεθζεί ην ςεθηαθφ ράζκα, 

– ηηο αξρέο ηεο αζθάιεηαο, ηνπ ζεβαζκνχ ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, 

– ηελ αξρή ηεο πνιπγισζζίαο, 

– ηελ αξρή ηεο δηνηθεηηθήο απινχζηεπζεο θαη ηνπ εθζπγρξνληζκνχ, 

– ηελ αξρή ηεο δηαθάλεηαο, 
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– ηελ αξρή ηεο δηαηήξεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, 

– ηελ αξρή ηνπ αλνηθηνχ ραξαθηήξα, 

– ηελ αξρή ηεο δπλαηφηεηαο πεξαηηέξσ ρξήζεο θαη ηεο απνθπγήο ησλ 

επηθαιχςεσλ, 

– ηελ αξρή ηεο ηερλνινγηθήο νπδεηεξφηεηαο, ηεο κέγηζηεο δπλαηήο 

κειινληνζηξέθεηαο ησλ ιχζεσλ θαη ηεο πξνζαξκνζηκφηεηαο, ▌ 

– ηελ αξρή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο, 

γ) λα είλαη επέιηθηεο θαη λα κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ θαη λα εθαξκνζηνχλ ζε άιινπο 

ηνκείο άζθεζεο δξαζηεξηνηήησλ ή πνιηηηθήο θαη 

δ) λα επηδεηθλχνπλ νηθνλνκηθή, νξγαλσηηθή θαη ηερληθή βησζηκφηεηα. 

Άξζξν 5  

Γξάζεηο 

1. Η Δπηηξνπή, ζε ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε κέιε θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8, πινπνηεί 

ηηο δξάζεηο πνπ νξίδνληαη ζην θπιηφκελν πξφγξακκα εξγαζηψλ πνπ έρεη ζεζπηζηεί 

θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 9 ▌. 
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2. Οη δξάζεηο κε ηε κνξθή έξγσλ απνηεινχληαη, θαηά πεξίπησζε, απφ ηα αθφινπζα 

ζηάδηα: 

– έλαξμε, 

– ζρεδηαζκφο, 

– εθηέιεζε, 

– πεξάησζε θαη ηειηθή αμηνιφγεζε, ▌ 

– παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο. 

Σα ζηάδηα ησλ επηκέξνπο έξγσλ θαζνξίδνληαη θαη ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη θαηά ηελ 

έληαμε ηεο δξάζεο ζην θπιηφκελν πξφγξακκα εξγαζηψλ. Η Επηηξνπή παξαθνινπζεί 

ηελ πξφνδν ησλ έξγσλ. 

3. Η εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ISA
2
 ππνζηεξίδεηαη απφ ζπλνδεπηηθά κέηξα. 
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Άξζξν 6  

Κξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο  

Όιεο νη δξάζεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ISA
2
 

ζπκκνξθψλνληαη πξνο φια ηα θαησηέξσ θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο: 

α)  ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ISA
2
 φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 1, 

β)  κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ISA
2
 φπσο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 3, 

γ)  ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ISA
2
 φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4, 

δ)  ηνπο φξνπο ρξεκαηνδφηεζεο φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 11. 
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Άξζξν 7  

Ιεξάξρεζε 

1.  Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 2, φιεο νη δξάζεηο πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα 

επηιεμηκφηεηαο γηα ρξεκαηνδφηεζε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ISA² 

ηεξαξρνχληαη ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ θξηηήξηα: 

α)  ηε ζπκβνιή ηεο δξάζεο ζην πεξηβάιινλ ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ε νπνία 

απνηηκάηαη βάζεη ηεο ζεκαζίαο θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο δξάζεο γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο αλά ηελ Έλσζε, 

β)  ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο δξάζεο, ην νπνίν απνηηκάηαη βάζεη ηνπ νξηδφληηνπ 

αληηθηχπνπ ηεο ζηνλ νηθείν ηνκέα, κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο, 

γ)  ηε γεσγξαθηθή εκβέιεηα ηεο δξάζεο, ε νπνία απνηηκάηαη απφ ηνλ αξηζκφ 

ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ησλ εκπιεθφκελσλ επξσπατθψλ δεκφζησλ 

δηνηθήζεσλ, 

δ) ηνλ επείγνληα ραξαθηήξα ηεο δξάζεο, ν νπνίνο απνηηκάηαη βάζεη ηνπ 

δπλεηηθνχ αληηθηχπνπ ηεο, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο έιιεηςεο άιισλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ, 
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ε)  ηε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ ρξήζεο ηεο δξάζεο, ε νπνία απνηηκάηαη βάζεη 

ηνπ βαζκνχ πεξαηηέξσ ρξήζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, 

ζη) ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε, κέζσ ηεο δξάζεο, πθηζηάκελσλ πιαηζίσλ θαη 

ζηνηρείσλ ιχζεσλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, 

δ)  ηε ζρέζε ηεο δξάζεο κε ελσζηαθέο πξσηνβνπιίεο, ε νπνία απνηηκάηαη βάζεη 

ηνπ επηπέδνπ ζπλεξγαζίαο θαη ζπλεηζθνξάο ηεο δξάζεο ζε ελσζηαθέο 

πξσηνβνπιίεο φπσο ε ΕΨΑ. 

2.  Τα θξηηήξηα ηεξάξρεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 είλαη ηεο ίδηαο βαξχηεηαο. Επηιέμηκεο 

δξάζεηο πνπ πιεξνχλ πεξηζζφηεξα θξηηήξηα απφ άιιεο εληάζζνληαη θαηά 

πξνηεξαηφηεηα ζην θπιηφκελν πξφγξακκα εξγαζηψλ. 
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Άξζξν 8 

Καλφλεο πινπνίεζεο 

1. Καηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ISA
2
 δένπζα ζεκαζία δίδεηαη ζηελ ΔΓ θαη 

ζην ΔΠΓ ▌. 

▌ 

2. Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ εζληθψλ θαη ησλ 

ελσζηαθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ, νη ιχζεηο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο νξίδνληαη ζε 

ζρέζε κε ηα πθηζηάκελα θαη ηα λέα επξσπατθά πξφηππα ή ηηο δεκνζίσο δηαζέζηκεο ή 

αλνηθηέο πξνδηαγξαθέο πνπ δηέπνπλ ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ηελ ελνπνίεζε 

ππεξεζηψλ. 

3. Όπνηε θξίλεηαη απαξαίηεην, ε ζέζπηζε ή βειηίσζε ιχζεσλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, 

θαηά πεξίπησζε, ζηεξίδεηαη ζε, ή ζπλνδεχεηαη απφ, ηελ θνηλή ρξήζε εκπεηξηψλ 

θαζψο θαη απφ ηελ αληαιιαγή απφςεσλ, ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη ηελ 

αληαιιαγή θαη πξνψζεζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ε Επηηξνπή 

θέξεη ζε επαθή ζρεηηθνχο θνξείο θαη δηνξγαλψλεη δηαζθέςεηο, εξγαζηήξηα θαη 

άιιεο ζπλεδξηάζεηο γηα ζέκαηα πνπ εμεηάδεη ην πξφγξακκα ISA
2
. 
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4. Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ ιχζεσλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ISA
2
 δένπζα πξνζνρή δίδεηαη, θαηά πεξίπησζε, ζηελ ΔΑΑΓ. 

5. Οη ιχζεηο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη νη ▌ επηθαηξνπνηήζεηο, θαηά πεξίπησζε, 

πεξηιακβάλνληαη ζηε ΥΔΓ θαη δηαηίζεληαη πξνο πεξαηηέξσ ρξήζε ζηηο επξσπατθέο 

δεκφζηεο δηνηθήζεηο. 

6. Η Δπηηξνπή δηαξθψο ελζαξξχλεη θαη επηηξέπεη ηα θξάηε κέιε λα πξνζρσξνχλ ζε 

δξάζεηο θαη έξγα ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην.  

7. Γηα ηελ απνθπγή επηθαιχςεσλ, νη ιχζεηο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ISA
2
 παξαπέκπνπλ, θαηά 

πεξίπησζε, ζηα απνηειέζκαηα ζρεηηθψλ ελσζηαθψλ ή εζληθψλ πξσηνβνπιηψλ ▌ θαη 

επαλαρξεζηκνπνηνχλ πθηζηάκελεο ιχζεηο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο.  
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8. Με ζθνπφ ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ ζπλεξγεηψλ θαη ηε δηαζθάιηζε ζπκπιεξσκαηηθψλ 

θαη ζπλδπαζκέλσλ πξνζπαζεηψλ, νη δξάζεηο ζπληνλίδνληαη, θαηά πεξίπησζε, κε 

άιιεο ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο Έλσζεο. 

▌ 

9. Οη ιχζεηο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ ζεζπίδνληαη ή βειηηψλνληαη ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ISA
2
 βαζίδνληαη ζηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη ζηελ αληαιιαγή 

θαη πξνψζεζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ. Τν πξφγξακκα ISA
2
 πξνάγεη δξάζεηο γηα 

ηελ αλάπηπμε θνηλνηήησλ κε επίθεληξν πιαίζηα θαη ιχζεηο θνηλνχ ελδηαθέξνληνο, 

φπνπ ζπκκεηέρνπλ ζπλαθή ελδηαθεξφκελα κέξε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κε 

θεξδνζθνπηθψλ νξγαλψζεσλ θαη παλεπηζηεκίσλ. 
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Άξζξν 9 

Κπιηφκελν πξφγξακκα εξγαζηψλ 

1. Γηα ηνλ ζθνπφ ηεο πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ, ε Δπηηξνπή, έσο ηηο ...
*
, εθδίδεη 

εθηειεζηηθέο πξάμεηο γηα ηελ θαηάξηηζε θπιηφκελνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζηψλ θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο. Οη ελ ιφγσ εθηειεζηηθέο πξάμεηο 

εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηνπ άξζξνπ 12 παξάγξαθνο 2. Η 

Επηηξνπή εθδίδεη εθηειεζηηθέο πξάμεηο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ 

θπιηφκελνπ πξνγξάκκαηνο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά εηεζίσο. 

 Σν θπιηφκελν πξφγξακκα εξγαζηψλ εληνπίδεη, ηεξαξρεί, ηεθκεξηψλεη, επηιέγεη, 

ζρεδηάδεη, πινπνηεί, ζέηεη ζε ιεηηνπξγία θαη αμηνινγεί ▌δξάζεηο, ▌πξνσζεί ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 11 παξάγξαθνο 5, 

αλαζηέιιεη ή πεξαηψλεη ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο. 

2. Η έληαμε ησλ δξάζεσλ ζην θπιηφκελν πξφγξακκα εξγαζηψλ πξνυπνζέηεη ηε 

ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηα άξζξα 6 θαη 7.  

3. Έξγν πνπ δξνκνινγήζεθε θαη αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ISA ή 

άιιεο πξσηνβνπιίαο ηεο Έλσζεο κπνξεί λα εληαρζεί ζην θπιηφκελν πξφγξακκα 

εξγαζηψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδηφ ηνπ. 

                                                 
*
  ΕΕ: λα πξνζηεζεί ε εκεξνκελία: έμη κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο 

απφθαζεο. 
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Άξζξν 10 

Γεκνζηνλνκηθέο δηαηάμεηο 

1. Σα θεθάιαηα δηαηίζεληαη φπνηε έλα έξγν ή κηα ιχζε πνπ έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή 

εληάζζεηαη ζην θπιηφκελν πξφγξακκα εξγαζηψλ ή κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε 

ελφο ζηαδίνπ ηνπ έξγνπ, φπσο νξίδεηαη ζην θπιηφκελν πξφγξακκα εξγαζηψλ θαη ζε 

ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. 

2. Σξνπνπνηήζεηο ζην θπιηφκελν πξφγξακκα εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ θνλδχιηα ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ χςνπο άλσ ησλ 400 000 επξψ αλά δξάζε εγθξίλνληαη ζχκθσλα κε 

ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 12 παξάγξαθνο 2. 

3. Γξάζεηο βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο ISA
2
 ελδέρεηαη λα απαηηνχλ ζχλαςε δεκφζηαο 

ζχκβαζεο γηα ηελ παξνρή εμσηεξηθψλ ππεξεζηψλ ε νπνία ζα ππφθεηηαη ζηνπο 

θαλφλεο ηεο Έλσζεο πεξί ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, φπσο νξίδεηαη ζηνλ 

θαλνληζκφ (ΔΔ, Δπξαηφκ) αξηζ. 966/2012.  

Άξζξν 11 

Χξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ 

1. Η αλάπηπμε, θαζηέξσζε θαη βειηίσζε θνηλψλ πιαηζίσλ θαη εξγαιείσλ γεληθήο 

εθαξκνγήο ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην πξφγξακκα ISA
2
. Η ρξήζε ησλ ελ ιφγσ 

πιαηζίσλ θαη εξγαιείσλ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηηο επξσπατθέο δεκφζηεο δηνηθήζεηο. 
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2. Η αλάπηπμε, ε θαζηέξσζε, ε σξίκαλζε θαη ε βειηίσζε θνηλψλ ππεξεζηψλ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην πξφγξακκα ISA
2
. Η θεληξηθή δηαρείξηζε απηνχ ηνπ είδνπο 

ησλ ππεξεζηψλ ζε επίπεδν Έλσζεο κπνξεί επίζεο λα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην 

πξφγξακκα ISA
2
 ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ▌εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ηεο Έλσζεο θαη 

δηθαηνινγείηαη δεφλησο ζην θπιηφκελν πξφγξακκα εξγαζηψλ. ε θάζε άιιε 

πεξίπησζε, ε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ ρξεκαηνδνηείηαη κε άιια κέζα. 

3. Οη ιχζεηο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ αλαιακβάλνληαη απφ ην πξφγξακκα ISA
2
 πξνο 

σξίκαλζε ή πξνο δηαηήξεζή ηνπο ζε πξνζσξηλή βάζε ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην 

πξφγξακκα ISA
2
 έσο φηνπ αληηθαηαζηαζνχλ απφ άιια πξνγξάκκαηα ή 

πξσηνβνπιίεο. 

4. Σπρφλ ζπλνδεπηηθά κέηξα ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην πξφγξακκα ISA
2
. 

5. Η ρξεκαηνδφηεζε κηαο δξάζεο κπνξεί λα αλαζηαιεί ή λα ηεξκαηηζηεί αλαιφγσο 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 5 

θαη αθνχ θαζνξηζηεί εάλ ε ζπλερηδφκελε δξάζε εμαθνινπζεί λα είλαη ζπλαθήο 

πξνο ηηο πξνζδηνξηζζείζεο αλάγθεο θαη αμηνινγεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

απνδνηηθφηεηα ηεο δξάζεο. 
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Άξζξν 12 

Γηαδηθαζία επηηξνπήο 

1. Η Δπηηξνπή επηθνπξείηαη απφ ηελ επηηξνπή γηα ιχζεηο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο γηα ηηο 

επξσπατθέο δεκφζηεο δηνηθήζεηο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πνιίηεο («επηηξνπή 

ISA
2
»). Η ελ ιφγσ επηηξνπή απνηειεί επηηξνπή θαηά ηελ έλλνηα ηνπ θαλνληζκνχ 

(ΔΔ) αξηζ. 182/2011. 

2. Οζάθηο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, εθαξκφδεηαη ην άξζξν 5 ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 182/2011. 

3. Όηαλ ζπληξέρνπλ δεφλησο αηηηνινγεκέλνη επηηαθηηθνί ιφγνη επείγνπζαο αλάγθεο, ε 

Δπηηξνπή εθδίδεη εθηειεζηηθέο πξάμεηο πνπ έρνπλ άκεζε εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηε 

δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 182/2011. Οη ελ ιφγσ πξάμεηο 

παξακέλνπλ ζε ηζρχ γηα κέγηζην δηάζηεκα έμη κελψλ. 
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Άξζξν 13 

Παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε 

1. Η Δπηηξνπή ▌ παξαθνινπζεί ηαθηηθά ηελ πινπνίεζε θαη ηνλ αληίθηππν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ISA
2
 πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεί θαηά πφζνλ νη δξάζεηο ηνπ 

εμαθνινπζνχλ λα πιεξνχλ ηηο πξνζδηνξηζζείζεο αλάγθεο. Η Επηηξνπή δηεξεπλά 

επίζεο ηηο δπλαηφηεηεο ζπλέξγεηαο κε ζπκπιεξσκαηηθά ελσζηαθά πξνγξάκκαηα. 

 

2. Η Δπηηξνπή ππνβάιιεη εηήζηα έθζεζε ζηελ επηηξνπή ISA
2
, ζηελ αξκφδηα ή ζηηο 

αξκφδηεο επηηξνπέο ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ην Σπκβνχιην θαη ηελ 

Επηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε θαη ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ISA
2
. 

Η Δπηηξνπή παξαθνινπζεί ζε ηαθηηθή βάζε ηελ εθαξκνγή θαη ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε 

ησλ ιχζεσλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζε νιφθιεξε ηελ Έλσζε ζην πιαίζην ηνπ 

θπιηφκελνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζηψλ πνπ θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 9 

παξάγξαθνο 1.  

3. Η Επηηξνπή δηελεξγεί ελδηάκεζε αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ISA
2
 έσο ηηο 

30 επηεκβξίνπ 2019 θαη ηειηθή αμηνιφγεζε έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2021 θαη 

θνηλνπνηεί ηα απνηειέζκαηα ησλ ιφγσ αμηνινγήζεσλ ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην 

θαη ζην πκβνχιην έσο ηηο ίδηεο εκεξνκελίεο. ην πιαίζην απηφ, ε αξκφδηα επηηξνπή 

ή επηηξνπέο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ κπνξνχλ λα θαιέζνπλ ηελ Δπηηξνπή λα 

παξνπζηάζεη ηα απνηειέζκαηα ησλ αμηνινγήζεσλ θαη λα απαληήζεη ζε εξσηήζεηο 

ησλ κειψλ ηνπο. 
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4. ηηο αμηνινγήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 εμεηάδνληαη, κεηαμχ άιισλ, δεηήκαηα φπσο ε 

ζπλάθεηα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα, ε απνδνηηθφηεηα, ε ρξεζηκφηεηα, 

πεξηιακβαλνκέλεο, θαηά πεξίπησζε, ηεο ηθαλνπνίεζεο επηρεηξήζεσλ θαη πνιηηψλ 

θαη ηεο βησζηκφηεηαο θαη ζπλνρήο ησλ δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ISA
2
. 

Δπηπξνζζέησο, ε ηειηθή αμηνιφγεζε εμεηάδεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ην πξφγξακκα 

ISA
2
 έρεη επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, φπσο ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε ιχζεσλ 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζε νιφθιεξε ηελ Έλσζε, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο αλάγθεο 

πνπ έρνπλ εθθξάζεη νη επξσπατθέο δεκφζηεο δηνηθήζεηο. 

5. Με ηηο αμηνινγήζεηο εθηηκψληαη νη επηδφζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ISA
2
 κε βάζε ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 1 θαη ηε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο αξρέο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 4 ζηνηρείν β). Η επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ κεηξηέηαη ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηνπ αξηζκνχ ησλ βαζηθψλ θαηαιπηψλ ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ κεραληζκψλ ζηήξημεο ησλ δεκφζησλ 

δηνηθήζεσλ πνπ παξέρνληαη ζηηο επξσπατθέο δεκφζηεο δηνηθήζεηο θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ απηέο. Οη δείθηεο κέηξεζεο απνηειέζκαηνο θαη αληίθηππνπ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ISA
2
 νξίδνληαη ζην θπιηφκελν πξφγξακκα εξγαζηψλ.  
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6. ηηο αμηνινγήζεηο εμεηάδνληαη ηα νθέιε πνπ απνθέξνπλ ζηελ Έλσζε νη δξάζεηο γηα 

ηελ πξνψζεζε θνηλψλ πνιηηηθψλ, εληνπίδνληαη πηζαλέο αιιειεπηθαιχςεηο θαη 

εμεηάδεηαη ε ζπλνρή κε ηνκείο πνπ ρξήδνπλ βειηίσζεο θαη επηβεβαηψλνληαη νη 

ζπλέξγεηεο κε άιιεο ελσζηαθέο πξσηνβνπιίεο, θαη ηδίσο κε ηνλ κεραληζκφ 

«Σπλδένληαο ηελ Επξψπε». 

ηηο αμηνινγήζεηο αμηνινγείηαη ε ζθνπηκφηεηα ησλ δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ISA
2
 γηα ηηο ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ 

παξνρή δεκφζησλ ππεξεζηψλ. 

7. Οη αμηνινγήζεηο πεξηέρνπλ, θαηά πεξίπησζε, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα αθφινπζα: 

α) ηα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά πξνζδηνξίζηκα νθέιε πνπ απνθέξνπλ νη ιχζεηο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζπλδένληαο ηηο ΣΠΔ κε ηηο αλάγθεο ησλ ηειηθψλ 

ρξεζηψλ, 

β) ηνλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά πξνζδηνξίζηκν αληίθηππν ησλ δηαιεηηνπξγηθψλ 

ιχζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζηηο ΣΠΔ. 

8. Οη δξάζεηο πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί ή αλαζηαιεί εμαθνινπζνχλ λα ππφθεηληαη ζηε 

ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Τπφθεηληαη ζε παξαθνινχζεζε 

αλαθνξηθά κε ηε ζέζε ηνπο ζην πεξηβάιινλ ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζηελ Δπξψπε 

θαη αμηνινγνχληαη σο πξνο ηελ αμηνπνίεζή ηνπο απφ ηνπο ρξήζηεο, ηε ρξεζηκφηεηα 

θαη ηε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ ρξήζεο ηνπο. 
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Άξζξν 14 

Γηεζλήο ζπλεξγαζία 

1. Σν πξφγξακκα ISA
2 

είλαη αλνηθηφ ζηε ζπκκεηνρή άιισλ ρσξψλ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ θαη ησλ ππνςήθησλ ρσξψλ ζην πιαίζην ησλ αληίζηνηρσλ 

ζπκθσληψλ ηνπο κε ηελ Έλσζε. 

2. Δλζαξξχλεηαη ε ζπλεξγαζία κε άιιεο ηξίηεο ρψξεο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο ή 

θνξείο, ηδίσο ζην πιαίζην ηεο επξσκεζνγεηαθήο εηαηξηθήο ζρέζεο θαη ηεο 

αλαηνιηθήο εηαηξηθήο ζρέζεο, αιιά θαη κε γεηηνληθέο ρψξεο, ηδίσο ηηο ρψξεο ησλ 

Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο πεξηνρήο ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ. Οη ζρεηηθέο δαπάλεο 

δελ θαιχπηνληαη απφ ην πξφγξακκα ISA
2
. 

3. Όπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν, ην πξφγξακκα ISA
2
 πξνσζεί ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε ησλ 

ιχζεψλ ηνπ απφ ηξίηεο ρψξεο. 
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Άξζξν 15  

Με ελσζηαθέο πξσηνβνπιίεο 

Με ηελ επηθχιαμε άιισλ ελσζηαθψλ πνιηηηθψλ, νη ιχζεηο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ 

ζεζπίδνληαη ή εθαξκφδνληαη απφ ην πξφγξακκα ISA
2
 κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ κε 

ελσζηαθέο πξσηνβνπιίεο γηα κε εκπνξηθνχο ζθνπνχο εθφζνλ απηφ δελ ζπλεπάγεηαη 

πξφζζεηεο δαπάλεο γηα ηνλ γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο θαη εθφζνλ δελ δηαθπβεχεηαη 

ν βαζηθφο ελσζηαθφο ζηφρνο ησλ δηαιεηηνπξγηθψλ ιχζεσλ. 

Άξζξν 16 

Πξνζηαζία δεδνκέλσλ 

Η επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα κέζσ ιχζεσλ πνπ εθαξκφδνληαη απφ 

ην πξφγξακκα ISA
2
 ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο αξρέο θαη ηηο δηαηάμεηο πνπ 

ζεζπίδνληαη ζηηο νδεγίεο 95/46/ΕΚ θαη 2002/58/ΕΚ θαη ζηνλ θαλνληζκφ (ΕΚ) αξηζ. 

45/2001.  
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Άξζξν 17  

Οηθνλνκηθέο δηαηάμεηο 

1. Σν ρξεκαηνδνηηθφ θνλδχιην γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ISA
2
 νξίδεηαη γηα 

ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηεο ζε χςνο 130 928 000 EUR. 

2. Οη εηήζηεο πηζηψζεηο εγθξίλνληαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην 

εληφο ησλ νξίσλ ηνπ πνιπεηνχο δεκνζηνλνκηθνχ πιαηζίνπ. 

3. Η ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ISA
2 

κπνξεί επίζεο λα θαιχπηεη δαπάλεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε δξαζηεξηφηεηεο πξνεηνηκαζίαο, παξαθνινχζεζεο, ειέγρνπ, 

ινγηζηηθνχ ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο, νη νπνίεο απαηηνχληαη ζε ηαθηηθή βάζε γηα ηε 

δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ. 
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Άξζξν 18 

Έλαξμε ηζρχνο 

Η παξνχζα απφθαζε αξρίδεη λα ηζρχεη ηελ ηξίηε εκέξα απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Επίζημη 

Εθημερίδα ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης. 

Δθαξκφδεηαη απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2016 έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2020.  

Με ηελ επηθχιαμε ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ην άξζξν 13 εθαξκφδεηαη 

απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2016 έσο ηελ 31ε Δεθεκβξίνπ 2021. 

…, 

Για ηο Εσρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για ηο Σσμβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 

Or. en 

 


