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ΓΕΝΙΚΑ 

Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κροατίας (ΣΑΑΚ)1 καταρτίστηκε με βάση: 

- Το Πρόγραμμα της Κροατικής Κυβέρνησης 2020 – 2024 

- Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2020 

- Τις Ειδικές Συστάσεις του Συμβουλίου της ΕΕ 

- Το Σχέδιο Δράσης για τη συμμετοχή της Κροατίας στον Μηχανισμό Συναλλαγματικών 

Ισοτιμιών (ERM II) 

- Την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική μέχρι 2030 

Το Σχέδιο είναι δομημένο σε πέντε (5) Συνιστώσες (Komponenta)2 και μία πολιτική 

Πρωτοβουλία (Inicijativa), εντός των οποίων ορίζονται οι Τομείς Πολιτικής (Područje Politike) 

στους οποίους θα εφαρμοσθούν σημαντικές μεταρρυθμίσεις.  

Για κάθε Τομέα Πολιτικής καθορίζονται οι μεταρρυθμίσεις (Reforme), που πρόκειται να 

εφαρμοσθούν και για κάθε μεταρρύθμιση περιγράφονται τα μέτρα και οι εκτιμώμενες 

Επενδύσεις (Investicije), που απαιτούνται για τη μεταρρύθμιση. 

Το Σχέδιο προβλέπει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις ύψους, περίπου, € 6,5 δις (HRK 

49.083.273.621) με καταληκτική ημερομηνία την 31η Αυγούστου 2026 και οι συνιστώσες του 

είναι:3  

C1. Οικονομία 

C2. Δημόσια Διοίκηση – Δικαστικό Σύστημα – Κρατική Περιουσία 

C3. Εκπαίδευση – Επιστήμη – Έρευνα 

C4. Αγορά Εργασίας – Κοινωνική Προστασία 

C5. Υγεία 

C6. Πρωτοβουλία: Κτηριακή Ανακαίνιση 

 

1 Nacionalni Plan Oporavka i Otpornosti 2021 – 2026 (NPOO 2021 - 2026) 
2 Πυλώνες παρέμβασης 
3 Διατηρήθηκε η λατινική αρίθμηση του κροατικού κειμένου (C1, C2, C3 κοκ), ώστε να υπάρχει δυνατότητα 

αντιπαραβολής με το πρωτότυπο Σχέδιο 
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C1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Οι επενδύσεις στην “Οικονομία” προβλέπεται να ανέλθουν σε περίπου € 3,5 δις (HRK 

26.229.965.304), απορροφώντας το 54% των συνολικών επενδύσεων του ΣΑΑΚ.  

Στόχοι 

1. Η ανάκαμψη της κροατικής οικονομίας από την επιδημία COVID-19 και η αύξηση της 

ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητά της μέσω της μετάβαση σε μία πράσινη και 

ψηφιακή οικονομία.  

2. Η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της παραγωγής, της κατανάλωσης 

ενέργειας και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις πόλεις μέσω της βελτίωσης και 

ψηφιοποίησης της ενεργειακής υποδομής. 

3. Η βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων, της προστασίας των υδάτων και της 

βιοποικιλότητας για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην αλλαγή του κλίματος. 

4. Η ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων μεταφοράς, αποδεκτών για το περιβάλλον, με 

χαμηλές εκπομπές CO2, με σκοπό ένα ανεπτυγμένο δίκτυο μεταφορών και μια ποιοτική, 

βιώσιμη και προσαρμόσιμη υποδομή σε όλους τους τρόπους μεταφοράς. 

5. Η δημιουργία προϋποθέσεων για μια πιο βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων και πιο 

ανταγωνιστική παραγωγή στη γεωργία. 

6. Ο αειφόρος τουρισμός μέσω της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, η ανάπτυξη 

τουριστικών προϊόντων και ο εκσυγχρονισμός του τουριστικού οικοσυστήματος. 

Τομείς  

Το Σχέδιο προβλέπει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στους παρακάτω τομείς:  

C1.1. Ανταγωνιστικότητα και πράσινη μετάβαση της οικονομίας. Επενδύσεις ύψους, 

περίπου, € 809 εκατ. (HRK 6.069.950.000).   

C1.1.1. Ανθεκτικότητα και πράσινη μετάβαση της οικονομίας 

C1.1.2. Καινοτομία και ψηφιοποίηση της οικονομίας 

C1.2. Ενεργειακή μετάβαση για μια βιώσιμη οικονομία. Επενδύσεις ύψους, περίπου, € 661 

εκατ. (HRK 4.959.701.688). 

C1.3. Διαχείριση υδάτων και αποβλήτων. Επενδύσεις ύψους, περίπου, € 867 εκατ. (HRK 

6.500.116.802). 

C1.4. Ανταγωνιστικό, ενεργειακά βιώσιμο και αποτελεσματικό σύστημα μεταφορών. 

Επενδύσεις ύψους, περίπου, € 735 εκατ. (HRK 5.512.196.814). 

C1.5. Φυσικοί πόροι και αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Επενδύσεις ύψους, περίπου, € 

132 εκατ. (HRK 988.000.000). 

C1.6. Καινοτόμος και βιώσιμος τουρισμός. Επενδύσεις ύψους, περίπου, € 293 εκατ. (HRK 

2.200.000.000). 
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Μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις  

C1.1. Ανταγωνιστικότητα και πράσινη μετάβαση της οικονομίας 

C1.1.1. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της πράσινης μετάβασης 

Μεταρρυθμίσεις 

C1.1.1. R1 Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και περαιτέρω εφαρμογή 

της διοικητικής και φορολογικής ανακούφισης της οικονομίας 

C1.1.1. R2 Απελευθέρωση της αγοράς υπηρεσιών 

C.1.1.1. R3 Στρατηγικό πλαίσιο για την προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων 

C1.1.1. R4 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας και της 

ανθεκτικότητας στην αλλαγή του κλίματος 

C1.1.1. R5 Διαφοροποίηση της κεφαλαιαγοράς και βελτίωση της πρόσβασης σε 

εναλλακτική χρηματοδότηση 

C1.1.1. R6 Ανάπτυξη ενός βιώσιμου πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα 

Επενδύσεις 

C1.1.1. R1-I1 Ψηφιοποίηση της παροχής κρατικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις (G2B) 

C1.1.1. R1-I2 Βελτίωση του συστήματος εκτίμησης των οικονομικών επιπτώσεων 

C1.1.1. R4-I1 Μη επιστρεπτέες επενδύσεις στην παραγωγική και τεχνολογική ικανότητα 

της εταιρείας 

C1.1.1. R4-I2 Δάνεια σε μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις  

C1.1.1. R4-I3 Επιδοτήσεις επιτοκίου σε μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 

C1.1.1. R4-I4 Ταμείο Εγγύησης για επενδυτικά κίνητρα και κεφάλαιο κίνησης μικρών, 

μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων 

C1.1.1. R4-I5 Δάνεια για επενδύσεις και κεφάλαιο κίνησης σε μικρές, μεσαίες, μεγάλες 

επιχειρήσεις και επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα 

C1.1.1. R4-I6 Ενίσχυση των ταμείων εγγύησης εξαγωγών και της χρηματοδότησης 

εξαγωγικών πιστώσεων 

C1.1.1. R4-I7 Χρηματοοικονομικά μέσα και επιχορηγήσεις για μεσαίες και μεγάλες 

επιχειρήσεις για επενδύσεις σε έργα πράσινης μετάβασης 

C1.1.1. R5-I1 Επενδύσεις σε μετοχικούς τίτλους και οιονεί ίδια κεφάλαια (PE) 

C1.1.1. R6-I1 Μετασχηματισμός και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των πολιτιστικών 

και δημιουργικών βιομηχανιών 
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C1.1.1. R6-I2 Καθιέρωση επαλήθευσης των γεγονότων των μέσων ενημέρωσης και των 

συστημάτων δημοσιοποίησης πληροφοριών 

C1.1.2. Ενθάρρυνση της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης 

Μεταρρυθμίσεις 

C1.1.2. R1 Μεταρρύθμιση των φορολογικών κινήτρων για έρευνα και ανάπτυξη 

C1.1.2. R2 Μεταρρύθμιση της χρηματοδότησης της καινοτομίας 

C1.1.2. R3 Υιοθέτηση ενός εθνικού στρατηγικού και επιχειρησιακού πλαισίου για τον 

ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και της τεχνητής νοημοσύνης 

C1.1.2. R4 Ανάπτυξη Εθνικού Πλαισίου για τη δημιουργία και παρακολούθηση 

συστημάτων ψηφιακών κέντρων καινοτομίας στην Κροατία 

Επενδύσεις 

C1.1.2. R1-I1 Ανάλυση φορολογικών κινήτρων για έρευνα και ανάπτυξη 

C1.1.2. R2-I1 Προετοιμασία και εφαρμογή του σχεδίου προώθησης της καινοτομίας 

C1.1.2. R2-I2 Επένδυση στη διαχειριστική ικανότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

C1.1.2. R2-I3 Επιχορηγήσεις για νεοσύστατες επιχειρήσεις 

C1.1.2. R2-I4 Ενίσχυση της δραστηριότητας επιτάχυνσης 

C1.1.2. R2-I5 Εμπορευματοποίηση της καινοτομίας 

C1.1.2. R3-I1 Εθνικό στρατηγικό και επιχειρησιακό πλαίσιο για τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό της οικονομίας και της τεχνητής νοημοσύνης 

C1.1.2. R3-I2  Καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις 

C1.1.2. R3-I3 Κουπόνια ψηφιοποίησης 

C1.1.2. R3-I4 Επιχορηγήσεις για ψηφιοποίηση 

C1.1.2. R4-I1 Χρηματοδότηση κέντρων ψηφιακής καινοτομίας 

 

C1.2. Ενεργειακή μετάβαση για μια βιώσιμη οικονομία 

Μεταρρυθμίσεις 

C1.2. R1 Αποκαρβονισμός του ενεργειακού τομέα 

Επενδύσεις 

C1.2. R1-I1 Αναζωογόνηση, κατασκευή και ψηφιοποίηση του ενεργειακού 

συστήματος και υποστηρικτική υποδομή για την απαλλαγή από τον 

άνθρακα του ενεργειακού τομέα 
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C1.2. R1-I2 Ενθάρρυνση της ενεργειακής απόδοσης, της τηλεθέρμανσης και των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την απαλλαγή από τον άνθρακα του 

ενεργειακού τομέα 

C1.2. R1-I3 Χρήση υδρογόνου και νέων τεχνολογιών 

C1.2. R1-I4 Βιοδιυλιστήριο για την παραγωγή προηγμένων βιοκαυσίμων στο Sisak4 

 

C1.3. Βελτίωση της διαχείρισης υδάτων και αποβλήτων 

Μεταρρυθμίσεις 

C1.3. R1 Υλοποίηση προγραμμάτων διαχείρισης υδάτων 

C1.3. R2 Υλοποίηση έργων για αειφόρο διαχείριση αποβλήτων 

Επενδύσεις 

C1.3. R1-I1 Πρόγραμμα ανάπτυξης δημόσιων λυμάτων 

C1.3. R1-I2 Δημόσιο πρόγραμμα ανάπτυξης ύδρευσης 

C1.3. R1-I3 Πρόγραμμα μείωσης του κινδύνου καταστροφών στον τομέα της 

διαχείρισης των υδάτων 

C1.3. R2-I1 Πρόγραμμα μείωσης αποβλήτων 

C1.3. R2-I2 Πρόγραμμα αποκατάστασης κλειστών χώρων υγειονομικής ταφής και 

τοποθεσιών μολυσμένων με επικίνδυνα απόβλητα 

 

C1.4. Ανταγωνιστικό και ενεργειακά βιώσιμο σύστημα μεταφορών 

Μεταρρυθμίσεις 

C1.4. R1 Μεταρρύθμιση του οδικού τομέα 

C1.4. R2 Μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα 

C1.4. R3 Μεταρρύθμιση της ναυσιπλοΐας και της εσωτερικής ναυσιπλοΐας 

C1.4. R4 Βελτίωση του συστήματος δημόσιων μεταφορών 

C1.4. R5 Πράσινη κυκλοφορία (traffic ecology) 

Επενδύσεις 

C1.4. R1-I1 Ηλεκτρονικό σύστημα διοδίων 

C1.4. R1-I2 Βελτίωση του συστήματος άσκησης των δικαιωμάτων των ατόμων με 

αναπηρία στον τομέα της κινητικότητας 

 

4 Κομητεία (νομός) στο κέντρο της Κροατίας 
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C1.4. R1-I3 Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικής αποθήκευσης και ανταλλαγής δεδομένων 

στις οδικές μεταφορές (NSCP) 

C1.4. R1-I4 Σύστημα διαχείρισης αναφορών επιβατικών και εμπορευματικών 

μεταφορών στην οδική κυκλοφορία 

C1.4. R1-I5 Παρακολούθηση της μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων στις οδικές 

μεταφορές e-ADR 5 

C1.4. R2-I1 Ανακατασκευή υπάρχουσας και κατασκευή δεύτερης σιδηροδρομικής 

γραμμής στο τμήμα Dugo Selo – Novska, υποτμήμα Kutina - Novska6 

C1.4. R2-I2 Εκσυγχρονισμός σιδηροδρομικής γραμμής M604 Oštarije – Knin  – Split7 

C1.4. R2-I3 Κατάργηση “σημείων συμφόρησης” στις σιδηροδρομικές υποδομές 

C1.4. R2-I4 Ανακατασκευή του τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής Ζάγκρεμπ 

Κουστόγια - Ζάγκρεμπ ZK - Ζάγκρεμπ GK 

C1.4. R2-I5 Προμήθεια εμπορευματικών βαγονιών 

C1.4. R2-I6 Εφαρμογή πράσινων τεχνολογιών στις σιδηροδρομικές μεταφορές 

επιβατών 

C1.4. R3-I1 Πρόγραμμα εκσυγχρονισμού λιμένων ανοιχτών στο κοινό 

C1.4. R3-I2 Προμήθεια/κατασκευή επιβατηγών πλοίων παράκτιας ναυσιπλοΐας 

C1.4. R3-I3 Εκσυγχρονισμός και ανανέωση του στόλου εσωτερικής ναυσιπλοΐας στο 

πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος και αύξηση της ασφάλειας της 

ναυσιπλοΐας 

C1.4. R3-I4 Κατασκευή νέου ικριώματος στο συρματόσχοινο πορθμείο (cable/wire 

ferry), στον ποταμό Δράβο, στον δήμο Pitomača 

C1.4. R3-I5 Εξοπλισμός λιμένων και αποβάθρων με υποδομή διάθεσης αποβλήτων 

C1.4. R4-I1 Προμήθεια εναλλακτικών προωστικών οχημάτων 

C1.4. R4-I2 Εκσυγχρονισμός της υποδομής του τραμ 

C1.4. R5-I1 Εκσυγχρονισμός και πρασινοποίηση της υποδομής του Αεροδρομίου 

Zadar 

C1.4. R5-I2 Έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή νέων οχημάτων κίνησης και 

υποστηρικτικών υποδομών 

 

5 ADR: Διεθνής Συμφωνία του 1957 για τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (Accord relatif au 

transport international des marchandises Dangereuses par Route) 
6 Υποτμήμα 23 χιλ. της μονής ηλεκτρικής σιδηροδρομικής γραμμής Μ103 (=83,4 χιλ.), που αποτελεί μέρος της 

σιδηροδρομικής γραμμής του Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου Χ.  
7 Μονή μη ηλεκτρική σιδηροδρομική γραμμή 320 χιλ. 
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C1.5. Φυσικοί πόροι και αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων 

Μεταρρυθμίσεις 

C1.5. R1 Δημιουργία δικτύου εφοδιαστικής υποδομής για την ενίσχυση της 

παραγωγής και της αλυσίδας αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών 

C1.5. R2 Βελτίωση του συστήματος αναδιάρθρωσης γεωργικών γαιών και 

ενοποίηση γης 

C1.5. R3 Ψηφιακός μετασχηματισμός της γεωργίας 

C1.5. R4 Βελτίωση του συστήματος δωρεάς τροφίμων 

Επενδύσεις 

C1.5. R1-I1 Κατασκευή και εξοπλισμός κέντρων εφοδιαστικής και διανομής φρούτων 

και λαχανικών 

C1.5. R2-I1 Ενοποίηση γεωργικής γης 

C1.5. R2-I2 Πρόγραμμα για μόνιμη παρακολούθηση της γεωργικής γης 

C1.5. R3-I1 Ψηφιακός μετασχηματισμός δημόσιων υπηρεσιών στη γεωργία 

C1.5. R3-I2 Έξυπνη γεωργία 

C1.5. R3-I3 Σύστημα ιχνηλασιμότητας 

C1.5. R4-I1 Εξοπλισμός υποδομής της τράπεζας τροφίμων και των διαμεσολαβητών 

στην αλυσίδα δωρεάς τροφίμων 

 

C1.6. Καινοτόμος και βιώσιμος τουρισμός 

Μεταρρυθμίσεις 

C1.6. R1 Αύξηση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της τουριστικής 

βιομηχανίας 

Επενδύσεις 

C1.6. R1-I1 Διαφοροποίηση κατά περιφέρεια και εξειδίκευση του τουρισμού της 

Κροατίας μέσω επενδύσεων στην ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων 

υψηλής προστιθέμενης αξίας 

C1.6. R1-I2 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων και 

ενθάρρυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης του τουριστικού 

τομέα 

C1.6. R1-I3 Βελτίωση του τουριστικού οικοσυστήματος και ενίσχυση της ικανότητας 

του συστήματος για βιώσιμο τουρισμό 
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C2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

Οι επενδύσεις στη “Δημόσια Διοίκηση – Δικαστικό Σύστημα – Κρατική Περιουσία” 

προβλέπεται να ανέλθουν σε περίπου € 635 εκατ. (HRK 4.760.479.617), απορροφώντας το 

10% των συνολικών επενδύσεων του ΣΑΑΚ.  

Στόχος  

Βελτίωση της δημόσιας διοίκησης και της δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της 

ψηφιοποίησης και των πρακτικών χρηστής διακυβέρνησης, με σκοπό την οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη για τη δημιουργία μιας δίκαιης κοινωνίας στη βάση ενός κράτους 

δικαίου και των αναγκών κάθε πολίτη. 

Τομείς  

Το Σχέδιο προβλέπει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στους παρακάτω τομείς:  

C2.1. Δημόσιες πολιτικές και έργα. Επενδύσεις ύψους, περίπου, € 23 εκατ. (HRK 

172.000.000). 

C2.2. Αποτελεσματικότητα Δημόσιας Διοίκησης. Επενδύσεις ύψους, περίπου, € 84 εκατ. 

(HRK 633.335.001). 

C2.3. Ψηφιακή μετάβαση της κοινωνίας και της οικονομίας. Επενδύσεις ύψους, περίπου, € 

396 εκατ. (HRK 2.969.289.366). 

C2.4. Διαχείριση κρατικής ιδιοκτησίας. Επενδύσεις ύψους, περίπου, € 2 εκατ. (HRK 

14.500.000). 

C2.5. Σύγχρονο Δικαστικό Σύστημα. Επενδύσεις ύψους, περίπου, € 122 εκατ. (HRK 

913.475.250). 

C2.6. Πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς. Επενδύσεις ύψους, περίπου, € 7,6 εκατ. 

(HRK 57.080.000). 

C2.7. Δημοσιονομικό πλαίσιο.   

C2.8. Πλαίσιο κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  

C2.9. Δημόσιες συμβάσεις. Επενδύσεις ύψους, περίπου, € 107 χιλ. (HRK 800.000). 

Μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις 

C2.1. Δημόσιες πολιτικές και έργα 

Μεταρρυθμίσεις 

C2.1. R1 Ενίσχυση των μηχανισμών ολοκλήρωσης και διαχείρισης των δημόσιων 

πολιτικών 

C2.1. R2 Επαγγελματικοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού και της εκτίμησης 

των κανονιστικών επιπτώσεων στη χάραξη πολιτικής 
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C2.1. R3 Ανάπτυξη ικανοτήτων για την προετοιμασία και υλοποίηση έργων της ΕΕ 

Επενδύσεις 

C2.1. R1-I1 Βελτιστοποίηση, τυποποίηση και ψηφιοποίηση διαδικασιών για 

στρατηγική διαχείριση και εκτίμηση επιπτώσεων των δημόσιων πολιτικών 

C2.1. R2-I1 Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα του στρατηγικού σχεδιασμού και της 

καλύτερης ρύθμισης 

C2.1. R3-I1 Παροχή βοήθειας στους χρήστες κατά την προετοιμασία της τεχνικής 

τεκμηρίωσης έργου 

 

C2.2. Αποτελεσματικότητα Δημόσιας Διοίκησης 

Μεταρρυθμίσεις 

C2.2. R1 Βελτίωση της απασχόλησης στη δημόσια διοίκηση 

C2.2. R2 Νέα μοντέλα μισθών και εργασίας στη δημόσια διοίκηση 

C2.2. R3 Ψηφιοποίηση βάσεων δεδομένων και αρχείων 

C2.2. R4 Λειτουργική και βιώσιμη τοπική αυτοδιοίκηση 

Επενδύσεις 

C2.2. R1-I1 Κεντρικό σύστημα επιλογής προσωπικού στη δημόσια διοίκηση 

C2.2. R1-I2 Επαγγελματικές εξετάσεις (e-State) 

C2.2. R2-I1 Βελτίωση του μισθολογικού συστήματος, της Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων (HRM) και των Κοινοτήτων Πρακτικής (CοP) στη δημόσια διοίκηση 

C2.2. R2-I2 Εισαγωγή του υβριδικού μοντέλου εργασίας στη δημόσια διοίκηση 

(“έξυπνη εργασία”) 

C2.2. R3-I1 Ψηφιοποίηση υποδομών και δημοσίων υπηρεσιών 

C2.2. R3-I2 Βελτίωση της ψηφιακής υποδομής και των υπηρεσιών του δημόσιου 

τομέα με την ανάπτυξη ενός εθνικού αρχειακού συστήματος 

πληροφοριών και την ενίσχυση του εθνικού δικτύου αρχείων 

C2.2. R4-I1 Περαιτέρω βελτιστοποίηση και αποκέντρωση των τοπικών και 

περιφερειακών μονάδων αυτοδιοίκησης 
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C2.3. Ψηφιακή μετάβαση της κοινωνίας και της οικονομίας 

Μεταρρυθμίσεις 

C2.3. R1 Ψηφιακή στρατηγική και ενίσχυση της διοργανικής συνεργασίας και 

συντονισμού για την επιτυχή ψηφιακή μετάβαση της κοινωνίας και της 

οικονομίας 

C2.3. R2 Βελτίωση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφοριών 

C2.3. R3 Εκσυγχρονισμός και περαιτέρω ανάπτυξη της κρατικής υποδομής 

πληροφοριών ως βάση για ασφαλή και οικονομικά αποτελεσματική 

αλληλεπίδραση φορέων δημόσιας διοίκησης 

C2.3. R4 Ενίσχυση της συνδεσιμότητας ως βάση της ψηφιακής μετάβασης της 

κοινωνίας και της οικονομίας 

Επενδύσεις 

C2.3. R2-I1 Δημιουργία κεντρικού συστήματος διαλειτουργικότητας 

C2.3. R2-I2 Δημιουργία βάσεων δεδομένων και συστημάτων ανάλυσης επιχειρήσεων 

C2.3. R3-I1 Αναβάθμιση του Κέντρου Κοινών Υπηρεσιών (“Κρατικό Σύννεφο”) 

C2.3. R3-I2 Ενίσχυση της ικανότητας της αστυνομίας να καταπολεμά το έγκλημα στον 

κυβερνοχώρο 

C2.3. R3-I3 Ίδρυση ενιαίου κέντρου επικοινωνίας για όλες τις υπηρεσίες e-public  

C2.3. R3-I4 Ενοποίηση των υποδομών του συστήματος πληροφοριών υγείας (CEZIH) 

C2.3. R3-I5 Πρόγραμμα εισαγωγής ψηφιακής ταυτότητας 

C2.3. R3-I6 Επενδύσεις σε κρατικά δίκτυα υποδομής πληροφοριών 

C2.3. R3-I7 Βελτίωση του συστήματος φυσικού σχεδιασμού, κατασκευής και κρατικής 

ιδιοκτησίας μέσω της ψηφιοποίησης 

C2.3. R3-I8 Ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για κινητά 

C2.3. R3-I9 Δημιουργία νέας πλατφόρμας για την ανακοίνωση των δημόσιων 

συμβάσεων 

C2.3. R3-I10 Ψηφιοποίηση της Κροατικής Υπηρεσίας Απασχόλησης (e-HZZ) 

C2.3. R3-I11 Εκσυγχρονισμός της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ICT) του 

Κροατικού Ινστιτούτου Ασφάλισης Συντάξεων (e-HZMO) 

C2.3. R3-I12 Ψηφιοποίηση του αρχείου του Κροατικού Ινστιτούτου Ασφάλισης 

Συντάξεων (e-Archive) 

C2.3. R3-I13 Ψηφιακός μετασχηματισμός της φορολογικής διοίκησης 
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C2.3. R3-I14 Εφαρμογή του συστήματος πληρωμών χωρίς μετρητά στην οικονομία 

μέσω e-invoices με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό αρχείο και ενεργή 

φορολογική λογιστική 

C2.3. R3-I15 Δημιουργία δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον τουρισμό με σκοπό 

τη διοικητική ανακούφιση των επιχειρηματιών και τη μετατροπή του 

τουριστικού μοντέλου προς τη βιωσιμότητα 

C2.3. R3-I16 Ψηφιοποίηση διαδικασιών στον αθλητισμό και την αναψυχή σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο 

C2.3 R4 Ενίσχυση της συνδεσιμότητας ως βασικής ψηφιακής μετάβασης της 

κοινωνίας και της οικονομίας 

C2.3. R4-I1 Υλοποίηση έργων στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος για την 

Ανάπτυξη Υποδομής Ευρυζωνικής Πρόσβασης σε Περιοχές, που δεν 

υπάρχει επαρκές εμπορικό ενδιαφέρον για επενδύσεις 

C2.3. R4-I2 Κατασκευή παθητικής υποδομής ηλεκτρονικής επικοινωνίας 

 

C2.4. Διαχείριση κρατικής ιδιοκτησίας 

Μεταρρυθμίσεις 

C2.4. R1 Αναθεώρηση του καταλόγου των επιχειρήσεων κρατικού ενδιαφέροντος 

C2.4. R2 Βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης σε κρατικές επιχειρήσεις ειδικού 

ενδιαφέροντος για την Κροατία 

C2.4. R3 Ενίσχυση της ανθρώπινης ικανότητας παρακολούθησης της εταιρικής 

διακυβέρνησης σε κρατικές επιχειρήσεις 

C2.4. R4 Συνέχιση της ιδιωτικοποίησης κρατικών επιχειρήσεων 

C2.4. R5 Βελτιοποίηση της διαχείρισης των κρατικών 

 

C2.5. Σύγχρονο Δικαστικό Σύστημα 

Μεταρρυθμίσεις 

C2.5. R1 Αύξηση της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος  

Επενδύσεις 

C2.5. R1-I1 Βελτίωση του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων δικαστηρίου (eSpis) 

C2.5. R1-I2 Βελτίωση του συστήματος πληροφοριών κτηματολογίου 

C2.5. R1-I3 Ανάπτυξη εργαλείων για δημόσια ανακοίνωση και αναζήτηση δικαστικών 

αποφάσεων 
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C2.5. R1-I4 Σχεδιασμός και υλοποίηση του έργου Justice Square στο Ζάγκρεμπ για τη 

βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και την αποτελεσματικότητα 

εμπορικών διαδικασιών και διοικητικών διαφορών 

C2.5. R1-I5 Εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης για την ανακαίνιση 

παρωχημένων δικαστικών εγκαταστάσεων 

C2.5. R1-I6 Σταθερή και ανθεκτική υποδομή πληροφορικής του συστήματος 

πληροφοριών δικαιοσύνης 

 

C2.6. Πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς 

Μεταρρυθμίσεις 

C2.6. R1 Αύξηση της αποτελεσματικότητας, της συνοχής και του ανοίγματος των 

αρχών στην καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω της ψηφιοποίησης, της 

ενίσχυσης της διαφάνειας και της βελτίωσης του συντονισμού 

C2.6. R2 Βελτίωση της εφαρμογής του νόμου για το δικαίωμα πρόσβασης σε 

πληροφορίες 

C2.6. R3 Βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης σε επιχειρήσεις, που η 

πλειοψηφία τους ανήκει σε τοπικές και περιφερειακές μονάδες 

αυτοδιοίκησης 

C2.6. R4 Ενίσχυση της ικανότητας δικαστικής προστασίας στις διαδικασίες 

δημοσίων συμβάσεων 

Επενδύσεις 

C2.6. R1-I1 Συμμετοχή του κοινού στην καταπολέμηση της διαφθοράς με την 

ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη βλαβερότητα της διαφθοράς, 

την ανάγκη πρόληψής της και τη νομική προστασία των αιτούντων 

C2.6. R1-I2 Ψηφιοποίηση του ηθικού συστήματος των δημοσίων υπαλλήλων 

C2.6. R1-I3 Βελτίωση του συστήματος πληροφορικής των καρτών ιδιοκτησίας 

κυβερνητικών υπαλλήλων 

C2.6. R1-I4 Υποστήριξη της αποτελεσματικότητας στην καταπολέμηση της διαφθοράς 

και του οργανωμένου εγκλήματος 
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C2.7. Δημοσιονομικό πλαίσιο 

Μεταρρυθμίσεις 

C2.7. R1 Βελτίωση του δημοσιονομικού προγραμματισμού και της υποβολής 

εκθέσεων 

C2.7. R2 Ανάπτυξη του διαρθρωτικού μακροοικονομικού μοντέλου της οικονομίας 

 

C2.8. Πλαίσιο καταπολέμησης ξεπλύματος βρώμικου χρήματος 

Μεταρρυθμίσεις 

C2.8. R1 Ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη αποτροπής του ξεπλύματος 

βρώμικου χρήματος 

C2.8. R2 Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Γραφείου για την αποτροπή του 

ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και των εποπτικών αρχών 

C2.8. R3 Εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τη μείωση των εντοπισμένων κινδύνων 

του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας 

 

C2.9. Δημόσιες συμβάσεις 

Μεταρρυθμίσεις 

C2.9. R1 Συνεχής εφαρμογή της κατάρτισης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων 

C2.9. R2 Ενίσχυση του συστήματος νομικής προστασίας στις δημόσιες συμβάσεις 

Επενδύσεις 

C2.9. R1-I1 Προσαρμογή του εργαλείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Δημόσιες 

Συμβάσεις (ProcurCompEU) 

C2.9. R2-I1 Δημιουργία σχετικής σελίδας στην Πύλη Δημοσίων Συμβάσεων και 

δημοσίευση περιεχομένου 
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C3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ  

Οι επενδύσεις στην “Εκπαίδευση – Επιστήμη και Έρευνα” προβλέπεται να ανέλθουν σε 

περίπου € 1 δις (HRK 7.500.000.000), απορροφώντας το 15% των συνολικών επενδύσεων του 

ΣΑΑΚ.  

Στόχος  

Βελτίωση της διαθεσιμότητας, της αποτελεσματικότητας, της ποιότητας και της σχετικής 

εκπαίδευσης, ενίσχυση της επιστημονικής αριστείας και ενθάρρυνση της ανοιχτής επιστήμης 

και της συνεργασίας με τον επιχειρηματικό τομέα. 

Τομείς  

Το Σχέδιο προβλέπει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στους παρακάτω τομείς πολιτικής:  

C3.1. Μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος. Επενδύσεις ύψους, περίπου, € 680 

εκατ. (HRK 5.100.000.000). 

C3.2. Αύξηση της ικανότητας έρευνας και καινοτομίας. Επενδύσεις ύψους, περίπου, €  320 

εκατ. (HRK 2.400.000.000). 

 

Μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις 

C3.1. Μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος 

Μεταρρυθμίσεις 

C3.1. R1 Διαρθρωτική μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος 

C3.1. R2 Εκσυγχρονισμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Επενδύσεις 

C3.1. R1-I1 Κατασκευή, επέκταση, ανοικοδόμηση και εξοπλισμός προσχολικών 

ιδρυμάτων 

C3.1. R1-I2 Κατασκευή, επέκταση, ανοικοδόμηση και εξοπλισμός δημοτικών 

σχολείων για τις ανάγκες μιας εργασίας με βάρδιες και ολοήμερες τάξεις 

C3.1. R1-I3 Κατασκευή, επέκταση, ανοικοδόμηση και εξοπλισμός γυμνασίων και 

κοιτώνων μαθητών 

C3.1. R2-I1 Ψηφιακός μετασχηματισμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
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C3.2. Αύξηση της ικανότητας έρευνας και καινοτομίας 

Μεταρρυθμίσεις 

C3.2. R1 Μεταρρύθμιση και ενίσχυση της ικανότητας του δημόσιου ερευνητικού 

τομέα για έρευνα και ανάπτυξη 

C3.2. R2 Δημιουργία πλαισίου για την προσέλκυση μαθητών και ερευνητών στους 

τομείς της Επιστήμης, Τεχνολογίας, Μηχανικής, Μαθηματικών (STEM) και 

Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ICT) 

C3.2. R3 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων επενδύσεων στην 

έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία 

Επενδύσεις 

C3.2. R1-I1 Ανάπτυξη συστήματος συμφωνιών για προγράμματα χρηματοδότησης 

πανεπιστημίων και επιστημονικών ιδρυμάτων, που εστιάζονται στην 

καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη 

C3.2. R1-I2 Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των πανεπιστημίων και των 

επιστημονικών ιδρυμάτων για καινοτομία 

C3.2. R2-I1 Ανάπτυξη μοντέλου κινήτρων για τη σταδιοδρομία των ερευνητών και τη 

διεξαγωγή κορυφαίων επιστημονικών ερευνών στους τομείς της 

Επιστήμης, Τεχνολογίας, Μηχανικής, Μαθηματικών (STEM) και 

Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ICT) 

C3.2. R2-I2 Επενδύσεις σε ερευνητικές και τεχνολογικές υποδομές στους τομείς της 

Επιστήμης, Τεχνολογίας, Μηχανικής, Μαθηματικών (STEM) και 

Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ICT) 

C3.2. R3-I1 Παρουσίαση ενός πιο λειτουργικού πλαισίου προγραμμάτων για τη 

χρηματοδότηση έργων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας 
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C4. ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Οι επενδύσεις στην “Αγορά εργασίας και στην κοινωνική προστασία” προβλέπεται να 

ανέλθουν σε περίπου € 278 εκατ. (HRK 2.084.125.000), απορροφώντας το 4% των συνολικών 

επενδύσεων του ΣΑΑΚ.  

Στόχοι 

1. Διατήρηση των εργαζομένων στην απασχόληση και αύξηση του ποσοστού απασχόλησης, 

δημιουργία προϋποθέσεων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και μείωσης του ποσοστού 

ανεργίας. 

2. Βελτίωση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, μειώνοντας τον κίνδυνο φτώχειας και 

κοινωνικού αποκλεισμού, αναπτύσσοντας και καθιστώντας τις κοινωνικές υπηρεσίες 

προσβάσιμες σε ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες, εφαρμόζοντας μέτρα για την απασχόληση και 

ενθαρρύνοντας τη δια βίου μάθηση να προσαρμοστεί στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

Τομείς  

Το Σχέδιο προβλέπει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στους παρακάτω τομείς πολιτικής:  

C4.1. Μέτρα απασχόλησης και νομικό πλαίσιο. Επενδύσεις ύψους, περίπου, € 191 εκατ. 

(HRK 1.435.200.000). 

C4.2. Βελτίωση του συνταξιοδοτικού συστήματος. Επενδύσεις ύψους, περίπου, €  2,7 εκατ. 

(HRK 20.000.000). 

C4.3. Βελτίωση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας. Επενδύσεις ύψους, περίπου, €  84 

εκατ. (HRK 628.925.000). 

Μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις  

C4.1. Μέτρα απασχόλησης και νομικό πλαίσιο 

Μεταρρυθμίσεις 

C4.1. R1 Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων στοχοθετημένων ενεργών μέτρων πολιτικής 

για την απασχόληση 

C4.1. R2 Ενίσχυση του συστήματος ένταξης και παρακολούθησης ευάλωτων 

ομάδων στην αγορά εργασίας μέσω της βελτίωσης των διαδικασιών της 

Κροατικής Υπηρεσίας Απασχόλησης (HZZ) 

C4.1. R3 Θέσπιση συστήματος κουπονιών για την εκπαίδευση μισθωτών και 

ανέργων 

C4.1. R4 Βελτίωση της εργατικής νομοθεσίας 

Επενδύσεις 

C4.1. R3-I1 Σύστημα κουπονιών για την εκπαίδευση μισθωτών και ανέργων 
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C4.2. Βελτίωση του συνταξιοδοτικού συστήματος 

Μεταρρυθμίσεις 

Γ4.2. R1 Αύξηση της επάρκειας των συντάξεων μέσω της συνέχισης της 

συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης 

 

C4.3. Βελτίωση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας 

Μεταρρυθμίσεις 

C4.3. R1 Διαφάνεια και επάρκεια των κοινωνικών παροχών στο σύστημα 

κοινωνικής προστασίας 

C4.3. R2 Ανάπτυξη υπηρεσιών κοινωνικής καθοδήγησης 

C4.3. R3 Ανάπτυξη κοινοτικών υπηρεσιών για την πρόληψη της ιδρυματοποίησης 

C4.3. R4 Ανάπτυξη στρατηγικού πλαισίου για ολοκληρωμένη και προσβάσιμη 

φροντίδα για τους ηλικιωμένους 

Επενδύσεις 

C4.3. R1-I1 Βελτίωση της ψηφιοποίησης του συστήματος κοινωνικών παροχών 

μεταξύ εθνικού και τοπικού επιπέδου 

C4.3. R1-I2 Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής σχετικά με τη δυνατότητα απόκτησης 

κοινωνικών παροχών σε εθνικό επίπεδο 

C4.3. R2-I1 Εισαγωγή υπηρεσιών κοινωνικής καθοδήγησης 

C4.3. R3-I1 Ενίσχυση της ικανότητας των επαγγελματιών κοινοτικών υπηρεσιών 

C4.3. R3-I2 Βελτίωση της ψηφιοποίησης του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας και 

σύνδεση των κέντρων κοινωνικής πρόνοιας και των παρόχων κοινωνικών 

υπηρεσιών 

C4.3. R3-I3 Βελτίωση της ψηφιοποίησης του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας και 

εφαρμογή του συστήματος μεθοδολογίας υπολογισμού των τιμών των 

κοινωνικών υπηρεσιών 

C4.3. R4-I1 Κατασκευή και εξοπλισμός κέντρων ηλικιωμένων (ανάπτυξη κοινοτικών 

υπηρεσιών και στέγασης) 
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C5. ΥΓΕΙΑ 

Οι επενδύσεις στην “Υγεία” προβλέπεται να ανέλθουν σε περίπου € 342 εκατ. (HRK 

2.563.703.700), απορροφώντας το 5% των συνολικών επενδύσεων του ΣΑΑΚ.  

Στόχοι 

Ενίσχυση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, ώστε να ανταποκρίνεται επαρκώς στις 

προκλήσεις των χρόνιων μη μεταδοτικών και αναδυόμενων μεταδοτικών ασθενειών και να 

εξασφαλίσει δίκαιη πρόσβαση στη φροντίδα για όλους τους κατοίκους της Κροατίας. 

Τομείς  

Το Σχέδιο προβλέπει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στον παρακάτω τομέα πολιτικής:   

C5.1. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας του συστήματος υγείας. Επενδύσεις ύψους, περίπου, € 

342 εκατ. (HRK 1. 2.563.703.700). 

 

Μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις  

C5.1. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας του συστήματος υγείας 

Μεταρρυθμίσεις 

C5.1. R1 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της ποιότητας και της 

διαθεσιμότητας του συστήματος υγείας 

C5.1. R2 Εισαγωγή νέου μοντέλου φροντίδας για καίριες προκλήσεις στην υγεία 

C5.1. R3 Εισαγωγή ενός στρατηγικού συστήματος διαχείρισης ανθρώπινων πόρων 

στην υγειονομική περίθαλψη 

C5.1. R4 Διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του συστήματος υγείας 

C5.1. R5 Ηλεκτρονική Υγεία (e-Zdravstvo) 

Επενδύσεις 

C5.1. R1-I1 Εισαγωγή της κινητής υπηρεσίας φαρμακείου στην πρωτοβάθμια ιατρική 

περίθαλψη 

C5.1. R1-I2 Κινητά ασθενοφόρα 

C5.1. R1-I3 Κατασκευή και εξοπλισμός κλινικών μονάδων απομόνωσης (3ο, 4ο και 1ο 

/ 5ο κτίριο) της Κλινικής Λοιμωδών Νοσημάτων dr. Φραν Μιχάλιεβιτς 

C5.1. R1-I4 Διαγνωστικά ψηφιακής εικόνας στο Κλινικό Νοσοκομειακό Κέντρο του 

Split (KBC Split) 

C5.1. R1-I5 Κατασκευή και εξοπλισμός του κτιρίου του κεντρικού λειτουργικού μπλοκ 

του Γενικού Νοσοκομείου της Varazdin (OB Varaždin) 
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C5.1. R1-I6 Διαγνωστικά ψηφιακής εικόνας στο Κλινικό Νοσοκομείο της Dubrava (KB 

Dubrava) 

C5.1. R1-I7 Εξοπλισμός νέων εγκαταστάσεων της ενοποιημένης νοσοκομειακής 

υποδοχής επειγόντων περιστατικών, των ημερήσιων νοσοκομείων και 

μονοήμερων χειρουργείων και οργάνωση της Νευροχειρουργικής 

Κλινικής του Κλινικού Νοσοκομειακού Κέντρου “Αδελφές του Ελαίους” 

στο Ζάγκρεμπ (KBC Sestre Milosrdnice)  

C5.1. R1-I8 Προεγχειρητική θεραπεία και θεραπεία ασθενών με φαρμακοανθεκτική 

επιληψία στο Κλινικό Νοσοκομείο της Dubrava (KB Dubrava) 

C5.1. R2-I1 Προμήθεια εξοπλισμού για πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία ατόμων με 

καρκίνο 

C5.1. R2-I2 Προμήθεια και εφαρμογή εξοπλισμού για τη δημιουργία του Εθνικού 

Ογκολογικού Δικτύου και της εθνικής βάσης δεδομένων ογκολογίας 

C5.1. R3-I1 Κεντρική χρηματοδότηση εξειδικεύσεων 

C5.1. R3-I2 Ειδική εκπαίδευση νοσοκόμων και τεχνικών στον τομέα της ιατρικής 

έκτακτης ανάγκης 

C5.1. R4-I1 Κεντρική προετοιμασία όλων των παρεντερικών παρασκευασμάτων σε 7 

κροατικά νοσοκομεία 

C5.1. R4-I2 Εισαγωγή συστήματος διανομής μονάδας θεραπείας σε 20 κροατικά 

νοσοκομεία 

C5.1. R4-I3 Ψηφιοποίηση της διαδρομής των φαρμάκων στα δευτεροβάθμια και 

τριτοβάθμια ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης 

C5.1. R4-I4 Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και πρόληψης της έλλειψης 

φαρμάκων στην Κροατία 

C5.1. R4-I5 Εισαγωγή συστήματος παρακολούθησης στα δημόσια φαρμακεία των 

αποτελεσμάτων της θεραπείας εξωτερικών ασθενών με έμφαση στους 

χρόνιους ασθενείς 

C5.1. R4-I6 Διάθεση αποβλήτων στο Κλινικό Νοσοκομειακό Κέντρο Ζάγκρεμπ (KBC 

Zagreb) 

C5.1. R5-I1 Ψηφιακή ολοκλήρωση χειρουργείων και ρομποτικής χειρουργικής στο 

Κλινικό Νοσοκομειακό Κέντρο του Split (KBC Split) 

C5.1. R5-I2 TELECORDIS8 

C5.1. R5-I3 Τηλεμετάγγιση9 

 

8 Τηλεϊατρική για απομακρυσμένη διάγνωση καρδιαγγειακών παθήσεων 
9 Τηλεϊατρική για απομακρυσμένο αιματολογικό έλεγχο προ μετάγγισης 
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C5.1. R5-I4 Ψηφιοποίηση και ολοκλήρωση χειρουργικών χώρων εξοπλισμένων με 

ρομποτική χειρουργική στο Κλινικό Νοσοκομειακό Κέντρο “Αδελφές του 

Ελαίους” στο Ζάγκρεμπ (KBC Sestre Milosrdnice) 

C5.1. R5-I5 Ψηφιοποίηση και εξοπλισμός διαγνωστικών μονάδων στο Κλινικό 

Νοσοκομείο Merkur στο Ζάγκρεμπ (KB Merkur) 
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C6. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ 

Οι επενδύσεις στην “Ανακαίνιση κτηρίων” προβλέπεται να ανέλθουν σε περίπου € 793 εκατ. 

(HRK 5.945.000.000), απορροφώντας το 12% των συνολικών επενδύσεων του ΣΑΑΚ.  

Στόχοι 

1. Συμβολή στην ανάκαμψη της οικονομίας από την επιδημία COVID και αύξηση της 

ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητάς της μέσω της πράσινης και της ψηφιακής 

μετάβασης. 

2. Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της κατανάλωσης ενέργειας, μείωση της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις πόλεις και αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων. 

3. Επίτευξη των κλιματικών στόχων (μείωση των εκπομπών CO2 από 40% σε 55%). 

4. Αποτελεσματική και συντονισμένη ανοικοδόμηση μετά το σεισμό. 

5. Αύξηση της σεισμικής ασφάλειας στον κτηριακό τομέα. 

6. Αύξηση της ανθεκτικότητας από τον κίνδυνο της σεισμικής δραστηριότητας. 

Τομείς  

Το Σχέδιο προβλέπει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στον παρακάτω τομέα πολιτικής:   

C6.1. Ανακαίνιση κτηρίων. Επενδύσεις ύψους, περίπου, € 793 εκατ. (HRK 5.945.000.000). 

 

Μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις 

C6.1. Ανακαίνιση κτηρίων 

Μεταρρυθμίσεις 

C6.1. R1 Αποκαρβονισμός κτηρίων 

C6.1. R2 Ανάπτυξη πλαισίου για την εξασφάλιση επαρκών δεξιοτήτων στο πλαίσιο 

των πράσινων θέσεων εργασίας που απαιτούνται για την ανασυγκρότηση 

μετά τον σεισμό 

C6.1. R3 Αύξηση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας ανοικοδόμησης, 

μείωση του διοικητικού φόρτου και ψηφιοποίηση της διαδικασίας 

ανοικοδόμησης 

C6.1. R4 Εκσυγχρονισμός και ολοκλήρωση σεισμικών δεδομένων για τη διαδικασία 

ανοικοδόμησης και σχεδιασμού μελλοντικών κατασκευών και 

παρακολούθησης των δημόσιων υποδομών 

C6.1. R5 Εισαγωγή ενός νέου μοντέλου στρατηγικών πράσινης αστικής ανανέωσης 

και υλοποίηση πιλοτικών έργων για την ανάπτυξη πράσινων υποδομών 

και κυκλική διαχείριση χώρου και κτηρίων 
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Επενδύσεις 

C6.1. R1-I1 Ενεργειακή ανακαίνιση κτηρίων 

C6.1. R1-I2 Ανακατασκευή κτηρίων που υπέστησαν ζημιές στον σεισμό με 

ανακατασκευή ενέργειας 

C6.1. R1-I3 Ενεργειακή ανακαίνιση κτηρίων με το καθεστώς πολιτιστικής ιδιοκτησίας 

C6.1. R4-I4 Ανάπτυξη σεισμολογικού δικτύου δεδομένων 

 

._ 


