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Εισαγωγή   

 

 

Η 18η επικαιροποίηση της εξειδίκευσης εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση 

Δημόσιου Τομέα», συνολικού προϋπολογισμού 180.695.807,63 € (ΕΚΤ/ΕΤΠΑ),  αφορά στην εξειδίκευση 

νέων δράσεων προς υλοποίηση, καθώς και στην τροποποίηση ήδη εξειδικευμένων δράσεων, ως προς το 

φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενο.  

Δυνάμει της με αρ. C(2020) 8589 final/30.11.2020 Απόφασης της Ε.Ε εγκρίθηκε η 3η τροποποίηση του ΕΠ 

ΜΔΤ, η οποία αφορά σε: 

- Αφαίρεση πόρων ύψους 59.561.417 € (ΚΣ)/76.447.062 € (ΔΔ) από τους Θεματικούς Άξονες Β 

(Άξονες προτεραιότητας 4,5,6) και Ε- Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ (Άξονες προτεραιότητας 13, 14, 

15) του ΕΠ , η οποία επιφέρει και αλλαγές στους χρηματοδοτικούς πίνακες , διαμορφώνοντας 

τον συνολικό προϋπολογισμό σε 519.852.772,00€ (288.978.786,00€  ΕΚΤ/ 230.873.986,00€  

ΕΤΠΑ) 

- Τροποποίηση της λογικής παρέμβασης του ΕΠ,  με προσθήκη, μέσω μεταφοράς πόρων από την 

επενδυτική προτεραιότητα 11i, η Επενδυτική Προτεραιότητα 9.iv, συνολικού προϋπολογισμού 

3.860.986€ (ΚΣ) / 5.000.000 € (ΔΔ). Συνεπεία αυτής δημιουργείται νέος Ειδικός Στόχος ο Α.4. 

με κατηγορία δράσης την Α.4.1. στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα Ι (Άξονες προτεραιότητας 

1,2,3)  

Η παρούσα επικαιροποίηση προτείνεται υπό την προϋπόθεση κατάλληλης υπερδέσμευσης για τη 

διαθεσιμότητα πόρων και τυχόν αναγκαίων προσαρμογών που απαιτούνται στο σχεδιασμό των δράσεων 

προς εξειδίκευση πριν τα επόμενα στάδια όπως αυτά προβλέπονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 

(ΣΔΕ), όπως έκδοση Πρόσκλησης, κλπ. 

Επιπροσθέτως , προτείνεται η χρηματοδότηση δράσεων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς 

της πανδημίας COVID-19 καθώς και τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, μέσω της 

Επενδυτικής Προτεραιότητας 9.iv, η οποία προστέθηκε στο ΕΠ κατόπιν της 3ης Αναθεώρησης του 

«Επιχειρησιακού Προγράμματος Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020». Οι εν λόγω δράσεις θα 

χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του νέου Ειδικού Στόχου Α.4 «Διασφάλιση της υγείας των πολιτών με την 

εφαρμογή μέτρων μείωσης και αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς της πανδημίας COVID-19» στο 

πλαίσιο του Θεματικού Άξονα Ι του ΕΠ ΜΔΤ και της Κατηγορίας Δράσης Α.4.1 «Δράσεις βελτίωσης της 

πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς της πανδημίας COVID-19». 

 

Αναλυτικότερα: 

Α) Τροποποιούνται οι κάτωθι εξειδικευμένες δράσεις, κατόπιν σχετικών αιτημάτων των δικαιούχων: 

 Η δράση Α.1.1.1»: Μελέτες και ανάπτυξη εργαλείων παρακολούθησης της πολιτικής της Ισότητας 

των φύλων» με αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, σε συνέχεια της πρόσφατης 

τροποποίησης των ενταγμένων πράξεων με τίτλους α) «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής 

Εμβέλειας» με κωδικό ΟΠΣ 5000490 και β) «Εξειδικευμένη υποστήριξη του Μηχανισμού – Δομής 

Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων» με κωδ. ΟΠΣ 5001377  

 η Δράση Α.1.1.10 «Δημιουργία μηχανισμών και εργαλείων για τη βελτίωση της λειτουργίας της 

δικαιοσύνης», η οποία απομειώνεται κατά το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου 

Δημιουργία Εθνικών Καταλόγων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνη, το οποίο μεταφέρεται στη νέα 

δράση Β.1.1.33 

 η Δράση Α.2.2.12: Λειτουργία Ειδικών Κινητών Ομάδων Υγείας για την υποστήριξη του ΕΟΔΥ και 

των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) του Ε.Σ.Υ. στο πλαίσιο της πρόληψης της 
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δημόσιας υγείας λόγω εκτάκτων μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του Κορωνοϊού (COVID-

19)»   

 η Δράση Β.1.1.1 «Ανάπτυξη υποδομών συστημάτων και εφαρμογών που αφορούν σε οριζόντιες 

λειτουργίες των δημοσίων φορέων» η οποία τροποποιείται με την προσθήκη νέου φυσικού και 

οικονομικού που αφορά στην επέκταση και παροχή υπηρεσιών του Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης αιτημάτων των πολιτών, επιχειρήσεων, δημοσίων 

υπηρεσιών και λοιπών φορέων μέσω της διαδικτυακής πύλης της ΑΠΔΠΧ 

 η Δράση Β.2.1.10 «Ανάπτυξη υποδομών συστημάτων και εφαρμογών που αφορούν σε οριζόντιες 

λειτουργίες των δημοσίων φορέων» η οποία τροποποιείται με την προσθήκη νέου φυσικού και 

οικονομικού που αφορά στην αναβάθμιση του Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας (BI s) 

Υπουργείου Υγείας 

 Η δράση Ε.3.1 «Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας ΕΤΠΑ (μελέτες -εμπειρογνωμοσύνες - αξιολογήσεις)» 

 

Β) Προστίθενται: 

 Η δράση Α.4.1.1 «Δράσεις αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 του Υπουργείου Υγείας» η οποία 

αφορά στην χρηματοδότηση των εξής παρεμβάσεων: 

o Βελτίωση της εμβολιαστικής κάλυψης στη γρίπη και την πνευμονιοκοκκική νόσο κατά την 

επιδημική κρίση COVID-19, 

o Παροχή υπηρεσιών εξ’ αποστάσεως φροντίδας για χρόνιους πάσχοντες   

o Παροχή στήριξης σε ιατρούς του δημοσίου για την εξέταση χρόνιων πασχόντων κατ’ οίκον ή από 

απόσταση 

o Πρόγραμμα ιατρικής φροντίδας για το υγειονομικό προσωπικό της Χώρας, διαχείριση στρες, 

αποκατάσταση ενδυνάμωση, εξαιτίας της πανδημίας του Κορωνοϊού SARS-CoV-2 

 

 Η δράση Α.4.1.2 «Δράσεις αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων» η οποία αφορά σε ενέργειες υποστήριξης Φορεων Κοινωνικής Πρόνοιας στο 

πλαίσιο της ενίσχυσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid-19 

 Η δράση Α.4.1.3 «Δράσεις αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 του Υπουργείου Προστασίας του 

Πολίτη» η οποία αφορά σε ενέργειες έκτακτης υποστήριξης και περιορισμού διάδοσης του COVID 19 

για όλα (35) τα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, για 5.000 εργαζόμενους και 11.500 

κρατούμενους της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής. 

 Η δράση Α.2.2.13 «Δράσεις μετασχηματισμού διαδικασιών προξενικών υπηρεσιών» η οποία αφορά 

σε αναβάθμιση των προξενικών υπηρεσιών με λειτουργία υπηρεσίας εικονικής υποβοήθησης μέσω 

χρήσης τεχνητής νοημοσύνης (chatbot) για πρόσβαση στην πληροφορία, ψηφιακή υποβολή 

εγγράφων και διασύνδεση με ψηφιακές πλατφόρμες γενικής κυβέρνησης. 

 Η δράση Α.2.2.14 «Δράσεις αξιοποίησης των υπηρεσιών του gov.gr» η οποία αφορά στην παροχή 

υπηρεσιών ευαισθητοποίησης για την βέλτιστη αξιοποίηση των υπηρεσιών του gov.gr 

 Η δράση Β.1.1.33 «Δράσεις Ψηφιακής Αναβάθμισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» η οποία αφορά στην Ανάπτυξη συστήματος συλλογής και επεξεργασίας 

στατιστικών δεδομένων της Δικαιοσύνης και στη Δημιουργία Εθνικών ηλεκτρονικών καταλόγων 

πολιτικής και ποινικής Δικαιοσύνης 

 Η δράση Β.1.1.34 «Ανάπτυξη ενός ενιαίου Συνεργατικού Καταλόγου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της 

Ελλάδος (ΕΒΕ)»  

 Η δράση Β.2.17 «Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την αναβάθμιση του επιπέδου παροχής 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες» ο οποία συμπεριλαμβάνει τις κάτωθι παρεμβάσεις  

o Ψηφιακή διαχείριση του εν Βενετία αρχείου της Ελληνικής Κοινότητας 
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o H συμβολή των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην προστασία των 

παιδιών, των νέων και των ατόμων σε κίνδυνο στην Ελλάδα 

o Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Εθνικού Τυπογραφείου 

o Ψηφιακή αναβάθμιση υπηρεσιών ιδρύματος Κόκκορη-Πιλοτικό Κέντρο e-συμβουλευτικής 

διαχείρισης ΑΜΕΑ, Π.ΝΟ.Υ & ατόμων με κινητικές αναπηρίες 

o Υποστήριξη της διαδικασίας εμπλουτισμού του ΕΜΔ και επέκταση της λειτουργικότητας του 

o Αναμόρφωση του συστήματος Ταχυδρομικών Κωδίκων της χώρας 

 

 η δράση Γ.2.1.2 «Δράσεις αναβάθμισης ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης για την 

αντιμετώπιση θεμάτων κυβερνοασφάλειας» 

 

Στη συνέχεια παρατίθενται αναλυτικότερα τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των νέων δράσεων, 

καθώς και αυτών που τροποποιούνται. 
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Θεματικός Άξονας A «Διοικητική και οργανωτική 

μεταρρύθμιση για την αύξηση της αποδοτικότητας και 

αποτελεσματικότητας του Δημόσιου Τομέα» (Άξονες 

Προτεραιότητας 1, 2, 3) 
 

Α) Τροποποιούνται οι κάτωθι εξειδικευμένες δράσεις, κατόπιν σχετικών αιτημάτων των δικαιούχων: 

 Η δράση Α.1.1.1»: Μελέτες και ανάπτυξη εργαλείων παρακολούθησης της πολιτικής της Ισότητας 

των φύλων» με αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, σε συνέχεια της πρόσφατης 

τροποποίησης των ενταγμένων πράξεων με τίτλους α) «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής 

Εμβέλειας» με κωδικό ΟΠΣ 5000490 και β) «Εξειδικευμένη υποστήριξη του Μηχανισμού – Δομής 

Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων» με κωδ. ΟΠΣ 5001377  

 η Δράση Α.1.1.10 «Δημιουργία μηχανισμών και εργαλείων για τη βελτίωση της λειτουργίας της 

δικαιοσύνης», η οποία απομειώνεται κατά το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου 

Δημιουργία Εθνικών Καταλόγων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνη, το οποίο μεταφέρεται στην στη 

νέα δράση Β.1.1.33 

 η Δράση Α.2.2.12: Λειτουργία Ειδικών Κινητών Ομάδων Υγείας για την υποστήριξη του ΕΟΔΥ και 

των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) του Ε.Σ.Υ. στο πλαίσιο της πρόληψης της 

δημόσιας υγείας λόγω εκτάκτων μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του Κορωνοϊού (COVID-

19)»   

Β) Προστίθενται: 

 Η δράση Α.4.1.1 «Δράσεις αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 του Υπουργείου Υγείας» η οποία 

αφορά στην χρηματοδότηση των εξής παρεμβάσεων: 

o Βελτίωση της εμβολιαστικής κάλυψης στη γρίπη και την πνευμονιοκοκκική νόσο κατά την 

επιδημική κρίση COVID-19 

o Παροχή υπηρεσιών εξ’αποστάσεως φροντίδας (homecare) για χρόνιους πάσχοντες 

o Παροχή στήριξης σε ιδιώτες ιατρούς για την εξέταση ασθενών στο σπίτι ή από απόσταση 

o Πρόγραμμα διαχείρισης στρες ιατρικού και υγειονομικού προσωπικού του Υπ. Υγείας εξαιτίας 

της πανδημίας του Κορωνοϊού SARS-CoV-2 

 Η δράση Α.4.1.2 «Δράσεις αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων» η οποία αφορά σε ενέργειες υποστήριξης Φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας στο 

πλαίσιο της ενίσχυσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid-19 

 Η δράση Α.4.1.3 «Δράσεις αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 του Υπουργείου Προστασίας του 

Πολίτη» η οποία αφορά σε ενέργειες έκτακτης υποστήριξης και περιορισμού διάδοσης του COVID 19 

για όλα (35) τα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, για 5.000 εργαζόμενους και 11.500 

κρατούμενους της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής. 

 Η δράση Α.2.2.13 «Δράσεις μετασχηματισμού διαδικασιών προξενικών υπηρεσιών» η οποία αφορά 

σε αναβάθμιση των προξενικών υπηρεσιών με λειτουργία υπηρεσίας εικονικής υποβοήθησης μέσω 

χρήσης τεχνητής νοημοσύνης (chatbot) για πρόσβαση στην πληροφορία, ψηφιακή υποβολή 

εγγράφων και διασύνδεση με ψηφιακές πλατφόρμες γενικής κυβέρνησης. 

 Η δράση Α.2.2.14 «Δράσεις αξιοποίησης των υπηρεσιών του gov.gr» η οποία αφορά στην παροχή 

υπηρεσιών ευαισθητοποίησης για την βέλτιστη αξιοποίηση των υπηρεσιών του gov.gr 

Αναλυτικότερα: 
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Δράση Α.1.1.1: Μελέτες και ανάπτυξη εργαλείων παρακολούθησης 

της πολιτικής της Ισότητας των φύλων 
 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 

Υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης  ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…προβλέπονται δράσεις για την 

ενίσχυση της στρατηγικής ικανότητας και των επιτελικών λειτουργιών των φορέων του Δημοσίου Τομέα. 

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα Υπουργεία καθώς και σε άλλους επιλεγμένους θεσμούς διακυβέρνησης 

που έχουν εξ΄ ορισμού σκοπό την παραγωγή, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση 

δημοσίων πολιτικών ώστε να ενισχυθεί ο επιτελικός τους χαρακτήρας μέσω της ενίσχυσης των 

λειτουργιών που αφορούν επιτελικούς τομείς και της σταδιακής απαγκίστρωσής τους από τις 

εκτελεστικές λειτουργίες.»  

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που αφορά στην ανάπτυξη 

εργαλείων, στην εκπόνηση μελετών στον τομέα της ισότητας των φύλων και στην υλοποίηση οριζόντιων 

παρεμβάσεων εθνικής εμβέλειας με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, 

καθώς και στην ενίσχυση του επιτελικού χαρακτήρα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων 

(ΓΓΙΦ), μέσω της δημιουργίας μιας ευέλικτης και καλά συντονισμένης διοικητικής δομής. Στόχος είναι 

τόσο να υποστηριχθεί η Γ.Γ.Ι.Φ. στην παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής ισότητας σε όλο το 

Δημόσιο Τομέα και να βελτιωθεί ο συντονισμός και η εποπτεία των δομών καταπολέμησης της βίας όσο 

και να προωθηθεί η συστηματική, αποτελεσματική και διαχρονικά σταθερή εφαρμογή των πολιτικών 

ενσωμάτωσης της οπτικής του φύλου σε όλες τις δραστηριότητες της διακυβέρνησης, ενισχύοντας τον 

ρόλο της Γ.Γ.Ι.Φ. από φορέα υλοποίησης σε επιτελική δομή διαμόρφωσης, παρακολούθησης, ελέγχου 

και αξιολόγησης συνάμα των πολιτικών ισότητας των φύλων, μεταφέροντας ταυτόχρονα την εφαρμογή 
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των πολιτικών αυτών σε αποκεντρωμένες δομές, πολίτες και φορείς. Ενδεικτικές ενέργειες είναι οι 

ακόλουθες: 

1. Η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε ζητήματα ίσης συμμετοχής ανδρών και γυναικών σε θέσεις 

εξουσίας και λήψης αποφάσεων. Οι δράσεις ευαισθητοποίησης επιχειρούν να συμβάλουν στη 

πολύπλευρη διάχυση της ενημέρωσης σε θέματα προώθησης της ισότητας των φύλων στη 

διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων, και ενδεικτικά περιλαμβάνουν: διοργάνωση συνεδρίων, 

διοργάνωση περιφερειακών ημερίδων, παραγωγή τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σποτ, παραγωγή 

έντυπου υλικού, εκδόσεις κ.ά. 

2. Η επικαιροποίηση και ο εμπλουτισμός του Εθνικού Συστήματος Δεικτών Φύλου σύμφωνα με τις 

εξειδικεύσεις που προκύπτουν κάθε φορά από την Ε.Ε. και τους φορείς της αλλά και σύμφωνα με 

νέα κείμενα που δημιουργούν αντίστοιχες δεσμεύσεις στη χώρα (βλ. Σύμβαση Κωνσταντινούπολης). 

Τη διεύρυνση των πηγών από όπου αντλούνται τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα που 

τροφοδοτούν τον μηχανισμό και τυποποίηση των διαδικασιών ανταλλαγής των δεδομένων με κάθε 

πηγή/φορέα. Συνεργασία με αντίστοιχους μηχανισμούς ή/και συμμετοχή σε θεματικά δίκτυα και 

ομάδες εργασίας (π.χ. ΟΗΕ, EIGE, Network on Employment and Gender Equality Issues κ.α.) σε 

ζητήματα σχετικά με την ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς πολιτικής και 

σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης.  

3. Η υλοποίηση ερευνών οι οποίες αναμένεται να συνεισφέρουν στην ανάδειξη πτυχών του θέματος 

της ίσης συμμετοχής με στόχο την ενημέρωση/ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη σχετικών 

πολιτικών, όπως π.χ. έρευνα σε θέματα διακρίσεων ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού 

προσανατολισμού, διερεύνηση της στάσης των ΜΜΕ σε ζητήματα σεξισμού και έμφυλων 

διακρίσεων. 

4. Η υλοποίηση οριζόντιων παρεμβάσεων εθνικής εμβέλειας, με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση 

της βίας κατά των γυναικών μέσω του συντονισμού και εποπτείας των δομών βίας. Οι παρεμβάσεις 

θα λειτουργούν συμπληρωματικά με τη λειτουργία των δομών καταπολέμησης της βίας κατά των 

γυναικών που θα υλοποιηθούν από πράξεις άλλων ΕΠ. Στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος 

προβλέπεται: 

 η επικαιροποίηση/αναβάθμιση του υλικού (όπως ενδεικτικά οδηγός δικτύωσης, κανονισμός 

λειτουργίας, κώδικας δεοντολογίας κλπ.) και των εργαλείων συμβουλευτικής, 

 η παροχή Νομικής Βοήθειας  για τις ανάγκες των Συμβουλευτικών Κέντρων, 

 δράσεις επιμόρφωσης/ενημέρωσης ευαισθητοποίησης, 

 αναβάθμιση και λειτουργία της βάσης δεδομένων δέσμης συντονισμένων παρεμβάσεων 

πρόληψης και ευαισθητοποίησης.  

5. Η ενίσχυση του επιτελικού χαρακτήρα της Γ.Γ.Ι.Φ., μέσω της προώθησης της εξειδίκευσης και 

εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής Ισότητας των Φύλων, της συστηματικής εφαρμογής της 

ενσωμάτωσης της οπτικής του φύλου στις πολιτικές σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και 

περιφερειακής διοίκησης, καθώς και της ευρύτερης διάχυσής τους, μέσω της αμφίδρομης και 

διαδραστικής επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων με φορείς και πολίτες.  

Τα παραπάνω θα επιτευχθούν μέσω της υλοποίησης δράσεων και ενεργειών, όπως ενδεικτικά: 

 Εξειδικευμένη υποστήριξη της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω εμπειρογνωμόνων/συμβούλων στην 

εξειδίκευση, υλοποίηση και παρακολούθηση δράσεων όπως ο απολογισμός του ήδη 

υλοποιούμενου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα 2016 – 2020, εκπόνηση νέου 

Εθνικού Σχεδίου Δράσης και κατόπιν πενταετούς επιχειρησιακού σχεδίου για την Ισότητα 

για την πενταετία 2021 – 2025, κ.α.  

 Δημιουργία και λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης (helpdesk) Ισότητας σε θέματα που 

αφορούν την ενσωμάτωση της Ισότητας των Φύλων στη δημόσια πολιτική, το οποίο θα 

στεγάζεται εντός της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. και θα εποπτεύεται από την 

αρμόδια για την ένταξη της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές, τόσο 

σε κεντρικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο Δ/νση της Γ.Γ.Ι.Φ. και θα βρίσκεται σε 

καθημερινή επαφή, συνεργασία και επικοινωνία με τα μόνιμα στελέχη της Γ.Γ.Ι.Φ., ώστε 

με το πέρας της πράξης να ενσωματωθεί στην Κεντρική Υπηρεσία της Γ.Γ.Ι.Φ. 

 Οριζόντιες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, οι οποίες θα στοχεύουν στην 

ενημέρωση αλλά και στην κινητοποίηση των φορέων και των ατόμων σε πεδία όπως 

ενθάρρυνση και υποστήριξη συμμετοχής γυναικών στις εκλογές, ενθάρρυνση υλοποίησης 

τοπικών δράσεων ενσωμάτωσης της Ισότητας των Φύλων και αμφίδρομης επικοινωνίας 
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μεταξύ Γ.Γ.Ι.Φ., λοιπών δημόσιων και μη φορέων, αλλά και πολιτών για θέματα ισότητας 

(gender mainstreaming), κ.ο.κ.     

 

Δείκτες εκροής  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 

επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4616 Αριθμός έργων ενίσχυσης 
επιτελικών λειτουργιών της 

Δημόσιας Διοίκησης, 
περιλαμβανομένων μηχανισμών και 
συστημάτων παρακολούθησης 

εφαρμογής δημόσιων πολιτικών 

Αριθμός    4 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Τ4620 Αριθμός έργων απλοποίησης 
εσωτερικών διαδικασιών φορέων 

του δημοσίου τομέα 

Αριθμός    1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Τ4621 Αριθμός έργων απλοποίησης και 
προτυποποίησης υπηρεσιών προς 
τους πολίτες 

Αριθμός    1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες - 

έρευνες – αξιολογήσεις 
Αριθμός 

 

  

5 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 Αριθμός εκδηλώσεων (ενεργειών 
ενημέρωσης και υαισθητοποίησης) 

Αριθμός 
 

  

40 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Άξονας Προτεραιότητας   1 2 3 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 
μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 
μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 7.553.164,30 4.874.718,68 1.308.625,88 669.820,86 607.968,92 92.029,96 

Δημόσια Δαπάνη (β) 7.553.164,30 4.874.718,68 1.308.625,88 669.820,86 607.968,92 92.029,96 

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 5.832.531,78 3.899.774,95 1.046.900,70 535.856,69 303.984,46 46.014,98 

Εθνική Συμμετοχή (δ) 1.720.632,52 974.943,74 261.725,18 133.964,17 303.984,46 46.014,98 

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα 

 

        

 εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα             

εκ της οποίας για μεγάλα έργα             

εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής Τεχνικής 
          

  

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ             

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)             

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)  

 Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων και εποπτευόμενοι φορείς της 

 Κέντρο Ερευνών για θέματα Ισότητας 
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Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Β΄ τρίμηνο 2016 και Γ΄ 

τρίμηνο 2018 
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Δράση Α.2.2.12: Λειτουργία Ειδικών Κινητών Ομάδων Υγείας για την 

υποστήριξη του ΕΟΔΥ και των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας (ΠΦΥ) του Ε.Σ.Υ. στο πλαίσιο της πρόληψης της δημόσιας 

υγείας λόγω εκτάκτων μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του 

Κορωνοϊού (COVID-19)  
 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 

και τα τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και Υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

 ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…Η κατηγορία αυτή αποσκοπεί 

αφενός στην υλοποίηση έργων ανάπτυξης εργαλείων και μηχανισμών για την εφαρμογή της 

προτυποποίησης και τον εξορθολογισμό διαδικασιών και αφετέρου στην αξιολόγηση διοικητικών 

επιβαρύνσεων, στον επανασχεδιασμό διαδικασιών και στην υλοποίηση σχετικών δράσεων εφαρμογής 

τους καθώς και σε συναλλαγές ευρείας από τους πολίτες ζήτησης που προτείνουν οι φορείς του 

δημοσίου. Ενδεικτικές δράσεις ανά κάθετο τομέα πολιτικής είναι για τον τομέα υγείας: Βελτίωση των 

Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας με στόχο τον περιορισμό της Προσφυγής σε 

εξειδικευμένες Νοσοκομειακές Υπηρεσίες…».  

 

Το Υπουργείο Υγείας, λόγω της ταχέως εξελισσόμενης επιδημιολογικής κατάστασης της νέας ασθένειας 

του Κορωνοϊού 2019 (COVID-19) καθώς και για λόγους περιορισμού της εξάπλωσης της πανδημίας και 

διάδοσης της νόσου, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα στο πλαίσιο της πρόληψης και της προστασίας 
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της δημόσιας υγείας, όπως οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδίδονται, μέτρα για τη στήριξη 

των νοσούντων και τον περιορισμό της διάδοσης της νόσου, όπως: 

 Μετά την γνώμη του Εθνικού Οργανισμού Υγείας: α) η υποχρεωτική υποβολή σε κλινικό και 

εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο, υγειονομική παρακολούθηση, εμβολιασμό, φαρμακευτική αγωγή 

και νοσηλεία προσώπων, για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι μπορεί να μεταδώσουν 

άμεσα ή έμμεσα τη νόσο και β) η επιβολή κλινικών και εργαστηριακών ιατρικών ελέγχων, 

καθώς και μέτρα προληπτικής υγειονομικής παρακολούθησης, εμβολιασμού, φαρμακευτικής 

αγωγής και προληπτικής νοσηλείας προσώπων που προέρχονται από περιοχές όπου έχει 

παρατηρηθεί μεγάλη διάδοση της νόσου. 

 Με τα κατά περίπτωση συναρμόδια υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, και μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας 

Υγείας: γ) η επιβολή προληπτικών ελέγχων υγειονομικής φύσεως και κλινικών ή εργαστηριακών 

ελέγχων σε όλα ή επιμέρους σημεία εισόδου και εξόδου από τη χώρα μέσω αεροπορικών, 

θαλάσσιων, σιδηροδρομικών ή και οδικών συνδέσεων με χώρες μεγάλης διάδοσης της νόσου 

και (δ) ο προσωρινός περιορισμός, εν όλω ή εν μέρει, των αεροπορικών, θαλάσσιων, 

σιδηροδρομικών ή και οδικών συνδέσεων με χώρες μεγάλης διάδοσης της νόσου. 

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, συγχρηματοδοτείται: 

1. Η δημιουργία δικτύου νοσηλευτών ή/και άλλων επαγγελματιών υγείας για την παροχή 

αποκεντρωμένων υπηρεσιών ΠΦΥ σε ύποπτα κρούσματα, ήτοι νοσηλευτική φροντίδα και 

έγκαιρη διάγνωση νόσησης από τον COVID-19 στην κοινότητα, εάν απαιτηθεί κατ’ οίκον και 

στα σημεία εισόδου της χώρας. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζονται οι μετακινήσεις των πιθανών 

κρουσμάτων (μέσω ΕΚΑΒ ή κατ’ εξαίρεση μέσω άλλων μέσων) και άρα η εξάπλωση του ιού. Η 

εν λόγω δράση περιλαμβάνει:  

 Δημιουργία και στελέχωση 500 κινητών μονάδων για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού 

υλικού από πιθανούς φορείς ή νοσούντες από τον  Κορωνοϊού κατ΄οίκον για λόγους 

περιορισμού της εξάπλωσης της πανδημίας, η οποία περιλαμβάνει μίσθωση οχημάτων, 

εξοπλισμό ατομικής προστασίας για τα μέλη των συνεργείων, κιτ λήψης δειγμάτων, 

ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης συμβάντων. Κάθε κινητό συνεργείο θα περιλαμβάνει 1 

οδηγό και 1 τουλάχιστον νοσηλευτή ή άλλο επαγγελματία υγείας και θα μπορεί να 

διεκπεραιώνει 20 δείγματα ανά βάρδια. Θα προσληφθούν συνολικά έως 500 οδηγοί και 700 

νοσηλευτές ή άλλοι επαγγελματίες υγείας.  

 Εκπαίδευση νέων 2.000 επαγγελματιών υγείας σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και ΕΚΑΒ και 

1.000 μελών κινητών μονάδων 

 Μίσθωση έως 500 οχημάτων για τις μετακινήσεις των κινητών συνεργείων, 

συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων 

 Εξοπλισμός ατομικής προστασίας για τα μέλη των κινητών συνεργείων 

 Προμήθεια κιτ λήψης δειγμάτων 

 Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης των συμβάντων των κινητών 

συνεργείων 

 Ενίσχυση του τηλεφωνικού κέντρου του ΕΟΔΥ για τη διαχείριση των κλήσεων για λήψη 

δειγμάτων βιολογικού υλικού από ύποπτα κρούσματα Κορωνοϊού κατ΄οίκον 

 Στελέχωση ΕΟΔΥ με 100 άτομα διοικητικού προσωπικού  

 Προμήθεια πληροφοριακού και λοιπού εξοπλισμού για την υποστήριξη της επιχειρησιακής 

λειτουργίας διοικητικού προσωπικού που στελεχώνει τις Κινητές Ομάδες Υγείας 

 Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την πρόσληψη των απαιτούμενων στελεχών 

Η παρέμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 23/03/2020 και η διάρκεια λειτουργίας της επεκτείνεται από 

22/09/2020 έως  30/09/2021. 

 

2. Διενέργεια έως 3.000.000 γρήγορων ελέγχων (rapid test) (τροποποίηση ως προς την 17η 

Επικαιροποίηση της Εξειδίκευσης ΕΠ ΜΔΤ ως προς το πλήθος των ελέγχων –αύξηση από 

1.000.000 σε 3.000.000), οι οποίοι θα εκτελούνται ταχύτερα και θα επιτρέψουν την έγκαιρη 

ειδοποίηση των φορέων της νόσου, περιορισμό των μετακινήσεων τους και ιχνηλάτιση των 

επαφών τους. Για την υλοποίηση των ελέγχων προβλέπεται: 

 Η σύσταση 50 περίπου Κινητών Ομάδων Υγείας Μοριακών Ελέγχων (ΚΟΜΥ Μοριακών 

Ελέγχων), ως πρωτοβάθμιες ομάδες παροχής φροντίδας υγείας, οι οποίες εντάσσονται 
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λειτουργικά στον ΕΟΔΥ, και διασυνδέονται με άλλες οργανικές μονάδες παροχής 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Οι ΚΟΜΥ Μοριακών Ελέγχων είτε φιλοξενούνται σε 

δομή ΠΦΥ και διενεργούν ελέγχους σε δείγματα που φθάνουν σε αυτές τις δομές, είτε 

μεταβαίνουν στους τόπους που δραστηριοποιούνται μια ή περισσότερες ΚΟΜΥ Ειδικού 

Σκοπού της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ' οίκον υπηρεσίες 

νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά 

κρούσματα Κορωνοϊού COVID-19», και ελέγχουν επιτόπου τα δείγματα που 

λαμβάνουν οι ΚΟΜΥ ειδικού σκοπού από ύποπτα ή πιθανά κρούσματα. 

Κάθε ΚΟΜΥ Μοριακών Ελέγχων αποτελείται από κλιμάκιο τουλάχιστον δύο 

μικροβιολόγων ή άλλων κατάλληλων επαγγελματιών υγείας. Ως επόπτης ορίζεται ένας 

ιατρός της οικείας ΤΟΜΥ είτε, σε περίπτωση έλλειψης, ιατρός της οικείας ΔΥΠΕ στην 

οποία η οικεία ΚΟΜΥ Μοριακών Ελέγχων δραστηριοποιείται. Ο απαιτούμενος 

εξοπλισμός προστασίας θα καλυφθεί από την πράξη «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών 

για κατ' οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού 

υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα Κορωνοϊού COVID-19» και οι μετακινήσεις 

τους θα εξυπηρετούνται από τις ΚΟΜΥ Ειδικού σκοπού. Επίσης, η διαχείριση των 

περιστατικών θα γίνεται και μέσω του πληροφοριακού συστήματος των ΚΟΜΥ ειδικού 

σκοπού. 

Οι περιοχές δραστηριοποίησής τους στην Επικράτεια και το πρόγραμμα μετακίνησής 

τους προσδιορίζονται από τον ΕΟΔΥ ως φορέα υλοποίησης σύμφωνα με τη 

στρατηγική των ελέγχων και με κριτήριο την έμφαση που πρέπει να προσδίδεται σε 

τοπικούς ελέγχους συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών. Επιμέρους σημεία 

αυξημένης δραστηριοποίησης εντός της ελληνικής Επικράτειας μπορεί να 

προσδιορίζονται ειδικότερα από τον ΕΟΔΥ ως φορέα υλοποίησης, σύμφωνα με τη 

στρατηγική και τα κριτήρια του προηγούμενου εδαφίου, ανάλογα με τις ανάγκες κατά 

την εξέλιξη της πανδημίας.  

  Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΔΥ, με ικανή γεωγραφική διασπορά ανά την επικράτεια 

και με έμφαση σε περιοχές που υπάρχει έξαρση του ιού καθώς και σε σημεία εισόδου 

της χώρας (χερσαία σύνορα, αεροδρόμια, κλπ), θα προβαίνει μέσω των ΚΟΜΥ 

Μοριακών Ελέγχων στην επιτόπου χρήση φορητών μοριακών αναλυτών τύπου point 

of care. Οι εν λόγω φορητοί μοριακοί αναλυτές τύπου point of care έχουν εφάμιλλη 

αξιοπιστία και εγκυρότητα αποτελεσμάτων με τους αντίστοιχους σταθερούς αναλυτές 

εργαστηρίων και θα ολοκληρώνουν την ανάλυση των δειγμάτων σε σύντομο χρονικό 

διάστημα (1 ώρα) και θα είναι συμβατοί με τα διεθνή πρότυπα και οδηγίες και θα 

φέρουν όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις.  

Η λήψη των δειγμάτων από πιθανά ή ύποπτα κρούσματα θα λαμβάνεται με τον ίδιο 

τρόπο που λαμβάνονται σήμερα (ΚΟΜΥ ειδικού σκοπού, δομές ΠΦΥ, νοσοκομεία, κλπ) 

και είτε (α) θα αποστέλλονται άμεσα σε σημείο που βρίσκεται σταθερός ή φορητός 

αναλυτής, είτε (β) θα μεταβαίνει στο σημείο λήψης του δείγματος ή πλησίον αυτού 

ειδικό συνεργείο με φορητό αναλυτή για τη διενέργεια του ελέγχου επιτόπου. 

Σημειώνεται ότι για την υλοποίηση των ανωτέρω ενεργειών-δράσεων, απαιτείται: 

o Πρόσληψη 100 μικροβιολόγων ή άλλων επαγγελματιών υγείας με συμβάσεις 

εργασίας ορισμένου χρόνου  

o προμήθεια έως 150.000 σετ αντιδραστηρίων για γρήγορους (rapid tests) 

μοριακούς ελέγχους COVID-19 (RNA-PCR πραγματικού χρόνου, Real-Time 

RNA-PCR), που θα συνοδεύεται από προμήθεια συνοδού εξοπλισμού για την 

αξιοποίηση των αντιδραστηρίων, ήτοι έως 50 σταθεροί ή/και φορητοί 

μοριακοί αναλυτές τύπου point of care  

Με το πέρας της πράξης και της πανδημίας, οι μοριακοί αναλυτές με απόφαση του 

Υπουργείου Υγείας, θα παραληφθούν από φορείς ΠΦΥ. 
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Δείκτες εκροής 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧ
Ι) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/Ο
ΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4621 Αριθμός έργων απλοποίησης διαδικασιών και προτυποποίησης 
υπηρεσιών προς τους πολίτες 

Αριθμός    1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Τ4651 Αριθμός Κινητών Ομάδων Υγείας που δημιουργούνται Αριθμός    550 ΟΧΙ ΟΧΙ 

12201 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις. Αριθμός    1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

12302 
Ενέργειες Πληροφόρησης  Δημοσιότητας Αριθμός    1 OXI OXI 

90101 Τεχνολογικός Εξοπλισμός HARDWARE Αριθμός    1 OXI OXI 

90102 Λογισμικό SOFTWARE Αριθμός    1 OXI OXI 

12303 Πλήθος χρηστών που επιμορφώνονται / καταρτίζονται από τη δράση Αριθμός    3000 ΟΧΙ ΟΧΙ 

CV30 Κόστος των δράσεων ΕΚΤ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της 
πανδημίας  COVID19 

Ευρώ    48.331.681 ΟΧΙ  ΟΧΙ 

CV33 Αριθμός δομών  φορέων που υποστηρίζονται για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών της πανδημίας COVID19 

Αριθμός    2 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Άξονας Προτεραιότητας   1 2 3 

  Σύνολο 
Χώρας 

ΛΑΠ ΜΕΤ ΠΑΠ ΜΕΤ ΠΑΠ 

Συνολικό Κόστος (α) 54.689.135,27 35.295.690,49 9.475.183,48 4.849.877,76 4.402.035,14 666.348,40 

Δημόσια Δαπάνη (β) 54.689.135,27 35.295.690,49 9.475.183,48 4.849.877,76 4.402.035,14 666.348,40 

 Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 42.230.793,15 28.236.552,39 7.580.146,78 3.879.902,21 2.201.017,57 333.174,20 

Εθνική Συμμετοχή (δ) 12.458.342,12 7.059.138,10 1.895.036,70 969.975,55 2.201.017,57 333.174,20 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

      

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για μεγάλα έργα             

εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής Τεχνικής   5       
  

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 

ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)             

Δυνητικοί δικαιούχοι  

Υπουργείο Υγείας / Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας  

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 17/03/2020 

Ημερομηνία τροποποίησης της πρόσκλησης Γ’ τρίμηνο 2020 
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Δράση Α.2.2.13: Δράσεις Μετασχηματισμός διαδικασιών Προξενικών 

υπηρεσιών 
 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 

υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…Η κατηγορία αυτή αποσκοπεί 

αφενός στην υλοποίηση έργων ανάπτυξης εργαλείων και μηχανισμών για την εφαρμογή της 

προτυποποίησης και τον εξορθολογισμό διαδικασιών και αφετέρου στην αξιολόγηση διοικητικών 

επιβαρύνσεων, στον επανασχεδιασμό διαδικασιών και στην υλοποίηση σχετικών δράσεων εφαρμογής 

τους καθώς και σε συναλλαγές ευρείας από τους πολίτες ζήτησης που προτείνουν οι φορείς του 

δημοσίου. Ενδεικτικές δράσεις ανά κάθετο τομέα πολιτικής είναι για τον τομέα υγείας: Βελτίωση των 

Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας με στόχο τον περιορισμό της Προσφυγής σε 

εξειδικευμένες Νοσοκομειακές Υπηρεσίες…».  

 

Σε αυτό το πλαίσιο συγχρηματοδοτούνται δράσεις του Υπουργείου Εξωτερικών οι οποίες επιδιώκουν να 

μετασχηματίσουν πλήρως τις διαδικασίες Προξενικών υπηρεσιών μέσω της λειτουργίας υπηρεσίας 

εικονικής υποβοήθησης με χρήση τεχνητής νοημοσύνης (chatbot) για πρόσβαση στην πληροφορία, 

ψηφιακή υποβολή εγγράφων και διασύνδεση με ψηφιακές πλατφόρμες  Γενικής Κυβέρνησης. Η παροχή 

υπηρεσιών στους Έλληνες αντιμετωπίζει προβλήματα τα οποία,σε σημαντικό βαθμό τα προβλήματα 

οφείλονται στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των προξενικών Αρχών. Ειδικότερα, για τη 

διεκπεραίωση των βασικών Προξενικών υπηρεσιών απαιτείται χρόνος, κόπος και κόστος, τόσο για τον 
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πολίτη, όσο  και για την Προξενική Αρχή.Από στατιστικά στοιχεία σε ορισμένες επιλεγμένες Αρχές 

προκύπτει ότι:  

-90% των δυσαρεστημένων πολιτών αναζητούν εναλλακτικές λύσεις,  

-62% των πολιτών προτιμούν την επικοινωνία με μηνύματα αντί τηλεφωνικών κλήσεων, 

-50% των τηλεφωνικών κλήσεων δεν ολοκληρώνονται. 

 

Συνεπεία των ανωτέρω, το επίπεδο παροχής υπηρεσιών δεν ανταποκρίνεται πλέον στις σύγχρονες 

απαιτήσεις , με συχνή τη διατύπωση παραπόνων εκ μέρους των πολιτών.Τα τελευταία χρόνια η 

κατάσταση, παρά τις προσπάθειες των υπαλλήλων επιδεινώνεται εξαιτίας: α) της σημαντικής αύξησης 

των Ελλήνων που διαβιούν στο εξωτερικό, β) της μείωσης του προσωπικού των προξενικών Αρχών, γ) 

της αύξησης του κύκλου των προξενικών εργασιών.  Η ως άνω περιγραφείσα κατάσταση έχει 

επιδεινωθεί δραματικά το τρέχον έτος λόγω των ειδικών συνθηκών που προκαλεί η πανδημία COVID-19, 

οι οποίες αφορούν κυρίως στην αντικειμενική αδυναμία πολιτών να προσέλθουν δια ζώσης στις 

Προξενικές Αρχές και στην υπολειτουργία των Αρχών. Αποτέλεσμα της πρακτικής αδυναμίας εξ’ 

αποστάσεως εξυπηρέτησής τους είναι η συσσώρευση μεγάλου πλήθους   αιτημάτων προς διεκπεραίωση, 

με πλήρη αδυναμία εκτίμησης του χρόνου λήξης των ειδικών συνθηκών της πανδημίας. 

 

Στόχο της παρούσας παρέμβασης αποτελεί ο μετασχηματισμός διαδικασιών των παρεχόμενων 

Προξενικών υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας με εναλλακτικούς τρόπους 

διεκπεραίωσης αιτημάτων πέραν της φυσικής παρουσίας, που αφορούν κυρίως στις εξής διοικητικές 

διαδικασίες: πιστοποιητικό μόνιμου κατοίκου, ληξιαρχικές πράξεις-δημοτολόγιο, διαβατήρια, 

στρατολογικά, πληρεξούσια, μετοικεσίες, φορολογικά-τελωνειακά.  

 

Η δημιουργία ηλεκτρονικής υπηρεσίας άμεσης και 24ωρης επικοινωνίας των πολιτών με τις Προξενικές 

Αρχές, θα παρέχει τα εξής: 

1. Απαντήσεις στα ερωτήματα που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες στους προξενικούς 

υπαλλήλους των Αρχών και αφορούν στις εξής κατηγορίες: α) απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας, β) 

στρατολογικά θέματα όπως κατάταξη, αναβολή, απαλλαγή, μειωμένη θητεία, αναγνώριση θητείας, 

εξαγορά θητείας, γ) έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίου και συγκεκριμένα οι προϋποθέσεις έκδοσης 

διαβατηρίου, το κόστος, ο χρόνος έκδοσης, ο τρόπος παραλαβής και οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να 

προβεί ο πολίτης σε περίπτωση κλοπής διαβατηρίου, δ) ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου και 

θανάτου, ε) έκδοση πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου εξωτερικού, στ) σύνταξη πληρεξουσίου, ζ) 

έκδοση πιστοποιητικών γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, ταυτοπροσωπίας, μετοίκησης, μονίμου 

κατοίκου εξωτερικού, μετατροπή άδειας οδήγησης, θεώρηση νοσηλίων, ακριβές αντίγραφο, μεταφορά 

κατοικίδιου στην Ελλάδα, η) οδηγίες αναφορικά με τους περιορισμούς στις μετακινήσεις λόγω Covid-

19, θ) θέματα φορολογίας όπως οδηγίες για την πληρωμή φόρων, για την αποφυγή διπλής 

φορολογίας, πρόσβαση στο myTaxisNet, ορισμός φορολογικού εκπροσώπου, ι) έκδοση θεώρησης 

εισόδου.  

2. Οδηγίες για τη διεκπεραίωση ερωτημάτων-αιτημάτων. Στον εικονικό βοηθό θα παρέχονται 

πληροφορίες αναφορικά με τα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος 

πολίτης, ενώ συνημμένα θα μπορεί να βρει και τις σχετικές αιτήσεις. Επιπλέον, θα διατίθεται λίστα με 

στοιχεία επικοινωνίας μεταφραστών, καθώς και οδηγίες για να κλείσει κάποιος ηλεκτρονικά ραντεβού. 

Σε περιπτώσεις όπου εμπλέκονται συναρμόδιες υπηρεσίες (όπως για παράδειγμα για φορολογικά ή 

στρατολογικά θέματα), η υπηρεσία εικονικής υποβοήθησης θα παραπέμπει στην αντίστοιχη υπηρεσία 

παραθέτοντας τον σχετικό σύνδεσμο.  

3. Ψηφιοποίηση της διαδικασίας υποβολής αιτημάτων (ηλεκτρονική κατάθεση). Η υπηρεσία θα 

παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών (uploaded files) 

χωρίς να χρειάζεται αυτοπρόσωπη παρουσία στο Προξενείο, εξοικονομώντας με αυτόν τον τρόπο, 

χρόνο και χρήματα για τους πολίτες.  

4. Προσδιορισμός ημέρας και ώρας λήψης αιτούμενων εγγράφων στις περιπτώσεις που απαιτείται 

ταυτοπροσωπία. Σε περιπτώσεις που τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν μπορούν να αποσταλούν 

ηλεκτρονικά ή μέσω ταχυδρομείου, ο χρήστης θα λαμβάνει συγκεκριμένες πληροφορίες για την ημέρα 

και ώρα που δύναται να προσέλθει στο Προξενείο και να παραλάβει τα έγγραφα.     

5. Ηλεκτρονική πληρωμή των προξενικών τελών από τους πολίτες για τις διοικητικές πράξεις των 

Αρχών. Δημιουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικής πληρωμής όπου θα δίνεται η δυνατότητα πληρωμής 
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μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, μέσω της υπηρεσίας e-paravolo (για Αρχές εντός της Ε.Ε.) ή 

μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της προξενικής Αρχής.  

 

Επιπλέον, αναμένεται η διασύνδεση με: 

Α) Υφιστάμενες και σχεδιαζόμενες ψηφιακές πλατφόρμες πληροφοριών-εξυπηρέτησης του ΥΠΕΞ, όπως:  

 myCONSULlive (εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση από προξενικό υπάλληλο μέσω προκαθορισμένης 

βιντεοκλήσης),  

 Μητρώο Απόδημου Ελληνισμού (ηλεκτρονική υπηρεσία καταγραφής ομογενών),  

 Σύστημα Επείγουσας Ενημέρωσης Ελλήνων Πολιτών στο Εξωτερικό-MASGA (ιστοσελίδα 

ενημέρωσης για τις τρέχουσες συνθήκες ασφαλείας και επικινδυνότητας σε κάθε χώρα 

παγκοσμίως), 

 Κόμβος σε θέματα οικονομίας και εξωστρέφειας,  www.agora.mfa.gr ,  

 Ειδική πλατφόρμα ενημέρωσης και δημόσιας διπλωματίας (πληροφοριακό υλικό στα πεδία του 

τουρισμού, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, δελτία τύπου  κ.ά.)  

Β) Υφιστάμενες και σχεδιαζόμενες ψηφιακές πλατφόρμες πληροφοριών-εξυπηρέτησης εκτός ΥΠΕΞ, 

όπως: 

 Μητρώο Πολιτών (ληξιαρχείο, δημοτολόγιο), Στρατολογία, Διεύθυνση Διαβατηρίων, Police on 

Line, Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου, eefka.  

 Ειδικός Εκλογικός Κατάλογος Εξωτερικού (ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής και υποβολή των 

απαραίτητων δικαιολογητικών για την δυνατότητα άσκησης εκλογικού δικαιώματος στο 

εξωτερικό).  

 Ψηφιακές υπηρεσίες συναλλαγής πολιτών και επιχειρήσεων με το Δημόσιο (Κέντρο Ψηφιακής 

Εξυπηρέτησης www.gov.gr).  

Τέλος, το εν λόγω προτεινόμενο έργο αναμένεται να συμπληρώσει τις βασικές λειτουργίες του 

Υπουργείου Εξωτερικών που αφορούν στις υποχρεώσεις του, όπως α) να συνδράμει τους Έλληνες 

πολίτες στο εξωτερικό, β) να τους παρέχει υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και γ) να λαμβάνει όλα τα 

κατάλληλα μέτρα για την προστασία, ασφάλεια και ευημερία τους για όσο χρονικό διάστημα ευρίσκονται 

εκτός επικράτειας. 

 

Η δράση δύναται να υλοποιηθεί με χρήση ρήτρας ΕΤΠΑ σε ποσοστό μέχρι 10% του 

συνολικού προϋπολογισμού. 

 

Δείκτες εκροής 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης 

 Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Σύνολο 
Χώρας 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4620 Αριθμός έργων απλοποίησης 
εσωτερικών διαδικασιών  
φορέων του δημόσιου τομέα 

Αριθμός 1       ναι όχι 

Τ4621 Αριθμός έργων απλοποίησης και 
προτυποποίησης υπηρεσιών 
προς τους πολίτες 

Αριθμός 1       ναι όχι 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Άξονας Προτεραιότητας   1 2 3 

  Σύνολο 

Χώρας 
ΛΑΠ ΜΕΤ ΠΑΠ ΜΕΤ ΠΑΠ 

Συνολικό Κόστος (α) 4.850.000,00 3.130.129,93 840.288,29 430.102,01 390.385,96 59.093,82 

http://www.gov.gr/
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Δημόσια Δαπάνη (β) 4.850.000,00 3.130.129,93 840.288,29 430.102,01 390.385,96 59.093,82 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 3.745.156,07 2.504.103,94 672.230,63 344.081,61 195.192,98 29.546,91 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 1.104.843,93 626.025,99 168.057,66 86.020,40 195.192,98 29.546,91 

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή 

έργα           
  

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα 

έργα 
          

  

εκ της οποίας για μεγάλα έργα             

εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής Τεχνικής 
          

  

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 

ΤΑΠΤΟΚ           
  

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)             

 

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

Υπουργείο Εξωτερικών 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30.6.2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ’ τρίμηνο 2020 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

 

Δράση Α.2.2.14: Δράσεις αξιοποίησης των υπηρεσιών του gov.gr 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 

και τα τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…Η κατηγορία αυτή αποσκοπεί 

αφενός στην υλοποίηση έργων ανάπτυξης εργαλείων και μηχανισμών για την εφαρμογή της 

προτυποποίησης και τον εξορθολογισμό διαδικασιών και αφετέρου στην αξιολόγηση διοικητικών 

επιβαρύνσεων, στον επανασχεδιασμό διαδικασιών και στην υλοποίηση σχετικών δράσεων εφαρμογής 

τους καθώς και σε συναλλαγές ευρείας από τους πολίτες ζήτησης που προτείνουν οι φορείς του 

δημοσίου. Ενδεικτικές δράσεις ανά κάθετο τομέα πολιτικής είναι για τον τομέα υγείας: Βελτίωση των 

Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας με στόχο τον περιορισμό της Προσφυγής σε 

εξειδικευμένες Νοσοκομειακές Υπηρεσίες…».  

 

Σε αυτό το πλαίσιο συγχρηματοδοτούνται δράσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης οι οποίες 

αφορούν στην παροχή υπηρεσιών ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και ενημέρωσης, με στόχο τη 

σταδιακή μετάβαση εξυπηρέτησης πολιτών από τη φυσική παρουσία στα ΚΕΠ προς τις ψηφιακές 

υπηρεσίες που παρέχονται από την εθνική πύλη gov.gr, μέσω της ενίσχυσης παραγωγικής λειτουργίας 

των ΚΕΠ. Συγκεκριμένα στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται : 

 Η ενίσχυση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών σε όλη την επικράτεια, με προσωπικό που θα 

διαθέσει, συντονίσει και παρακολουθήσει εξωτερικός ανάδοχος. Στα καθήκοντα του προσωπικού 

περιλαμβάνονται : 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

o Η ενημέρωση των πολιτών που προσέρχονται στα ΚΕΠ για τις υπηρεσίες και διαδικασίες που 

υποστηρίζονται, τον τρόπο χρήσης και άλλα θέματα που αφορούν τη λειτουργία και την 

αξιοποίηση της πύλης gov.gr 

o Η επίδειξη, καθοδήγηση και υποστήριξη των πολιτών στη διεκπεραίωση του αιτήματός τους 

μέσω του ηλεκτρονικού καναλιού εξυπηρέτησης  

o Η διεξαγωγή ερευνών για θέματα που άπτονται της λειτουργικότητας και 

αποτελεσματικότητας της πύλης gov.gr, στο πλαίσιο μιας δυναμικής διαδικασίας ανάδρασης 

με τους πολίτες με στόχο τη συνεχή βελτιστοποίηση των υπηρεσιών του gov.gr 

o Η εκπαίδευση των υπαλλήλων των ΚΕΠ για τις υπηρεσίες και διαδικασίες που υποστηρίζονται, 

τον τρόπο χρήσης και άλλα θέματα που αφορούν τη λειτουργία και την αξιοποίηση της πύλης 

gov.gr 

o Άλλες ενέργειες και δραστηριότητες που στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης θα κριθεί ότι 

συμβάλλουν στον ευρύτερο στόχο της ευαισθητοποίησης των πολιτών για την αξιοποίηση 

των υπηρεσιών της Πύλης gov.gr 

 Η παροχή στα στελέχη αυτά του απαραίτητου μηχανογραφικού εξοπλισμού για την onsite 

εξυπηρέτηση των πολιτών (ο εξοπλισμός αυτός θα παραμείνει στη κυριότητα του Δημοσίου μετά 

την ολοκλήρωση της σύμβασης) στον οποίο περιλαμβάνεται : 

o Φορητός Υπολογιστής  

o Έγχρωμος Εκτυπωτής  

o Ειδικό πληκτρολόγιο για εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ 

 

Η παροχή των υπηρεσιών θα πραγματοποιείται βάσει συμφωνημένου πλάνου, ανάλογα με τις κατά 

τόπους ανάγκες και με αντίστοιχη ανταπόκριση του αναδόχου στις εντοπιζόμενες αλλαγές. Ο αριθμός 

των ΚΕΠ που θα συμμετάσχουν στο έργο με σκοπό την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας εκτιμάται ότι θα 

είναι περίπου 360. Κάθε ΚΕΠ θα στελεχωθεί με ένα άτομο εκτός από τα ΚΕΠ που παρουσιάζεται έντονη 

επισκεψιμότητα (~50 ΚΕΠ), όπου εκεί θα υπάρχει παρουσία δύο ατόμων. Συνολικά, εκτιμάται ότι θα 

χρειαστούν 410 άτομα για την κάλυψη των αναγκών του έργου.  

Ενδεικτικά παραδοτέα αποτελούν: 

 Φάση 1 – Αναζήτηση και Επιλογή Στελεχών – Προγραμματισμός 

 Φάση 2 – Εκπαίδευση Στελεχών και Διαδικασίες Ενσωμάτωσής τους στη λειτουργία των ΚΕΠ 

 Φάση 3 – Λειτουργία των υπηρεσιών ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης 

Επισημαίνεται ότι στο φυσικό αντικείμενο του έργου θα υπάρχει σαφής πρόβλεψη για την παροχή 

υπηρεσιών σε περίπτωση που οι συνθήκες (λόγω της πανδημίας CoVID-19) δεν θα επιτρέπουν την 

ομαλή εξέλιξη της σύμβασης, όπως παροχή υπηρεσιών τηλε-υποστήριξης και τηλε-εκπαίδευσης των 

πολιτών μέσω λειτουργικότητας αντίστοιχης με αυτήν της υπηρεσίας myΚΕΠlive του Υπουργείου, ήτοι 

κλείσιμο ραντεβού και εξυπηρέτηση μέσω ηλεκτρονικών καναλιών. 

 

Η δράση δύναται να υλοποιηθεί με χρήση ρήτρας ΕΤΠΑ σε ποσοστό μέχρι 10% του 

συνολικού προϋπολογισμού. 

 

Δείκτες εκροής 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ 

Κωδικός 

δείκτη 

Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

 Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Σύνολο 

Χώρας 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4621 Αριθμός έργων απλοποίησης και 

προτυποποίησης υπηρεσιών προς 

τους πολίτες 

Αριθμός 1       ναι όχι 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Άξονας 

Προτεραιότητας 
  1 2 3 

  Σύνολο Χώρας ΛΑΠ ΜΕΤ ΠΑΠ ΜΕΤ ΠΑΠ 

Συνολικό Κόστος (α) 24.800.000,00 16.005.612,81 4.296.731,87 2.199.284,52 1.996.200,36 302.170,44 

Δημόσια Δαπάνη (β) 24.800.000,00 16.005.612,81 4.296.731,87 2.199.284,52 1.996.200,36 302.170,44 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

19.150.488,76 12.804.490,25 3.437.385,49 1.759.427,62 998.100,18 151.085,22 

           Εθνική Συμμετοχή 

(δ) 

5.649.511,24 3.201.122,56 859.346,37 439.856,90 998.100,18 151.085,22 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 

      

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 

      

εκ της οποίας για μεγάλα 

έργα           
  

εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 
          

  

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 

ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ           
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
          

  

 

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

 Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

  Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30.6.2015 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α’ τρίμηνο 2021 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

 

 

Δράση Α.4.1.1: Δράσεις αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 του 

Υπουργείου Υγείας 
 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 

και τα τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και Υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

 ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ προβλέπονται «…  δράσεις άμεσης 

αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης, οι οποίες στοχεύουν στον περιορισμό των κρουσμάτων και τον 

έλεγχο της διασποράς στην κοινότητα. Προβλέπεται η λήψη έκτακτων μέτρων για την πρόληψη της 

δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση ζητημάτων για τον περιορισμό μετάδοσης του Κορωνοϊού 

(COVID-19), καθώς και η υλοποίηση δράσεων βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και 

ενδυνάμωσης των διαδικασιών αντιμετώπισης των κρουσμάτων». Στο πλαίσιο αυτό, χρηματοδοτούνται 

«δράσεις  για  την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών στον τομέα της δημόσιας 

υγείας και των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων από την εξάπλωση της πανδημίας COVID-19» 

καθώς και «η υλοποίηση δράσεων βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και αντιμετώπισης του 

κινδύνου διασποράς της πανδημίας COVID-19». 

Στο πλαίσιο αυτό χρηματοδοτούνται δράσεις του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση της 

Υγειονομικής Κρίσης  COVID – 19 και των συνεπειών αυτής, με στόχο την ενίσχυση του κρατικού 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

μηχανισμού  στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των συνεπειών της πανδημίας. Ως εκ τούτου, 

συγχρηματοδοτούνται δράσεις του Υπουργείου Υγείας, το οποίο λόγω της ταχέως εξελισσόμενης 

επιδημιολογικής κατάστασης της νέας ασθένειας του Κορωνοϊού 2019 (COVID-19) καθώς και για λόγους 

περιορισμού της εξάπλωσης της πανδημίας και διάδοσης της νόσου, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα 

στο πλαίσιο της πρόληψης και της προστασίας της δημόσιας υγείας, όπως μέτρα για τη στήριξη των 

ομάδων που θεωρούνται πιο ευάλωτες στον ιό και απαιτούν μεγαλύτερη στήριξη ομοίως και των 

χρονίως πασχόντων. 

Ενδεικτικές παρεμβάσεις αποτελούν οι κάτωθι: 

1. Βελτίωση της εμβολιαστικής κάλυψης στη γρίπη και την πνευμονιοκοκκική νόσο κατά 

την επιδημική κρίση COVID-19 

Η εν λόγω δράση στοχεύει στην διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την ενίσχυση της πρόσβασης στις 

υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης των ευάλωτων ομάδων όπως ηλικιωμένων, Ατόμων με Αναπηρία, 

αστέγων και εν γένει ατόμων που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση (που επιδεινώνεται από το Covid- 

19), μεταξύ άλλων μέσω της επιχειρησιακής ενίσχυσης του εθνικού συστήματος εμβολιασμού και 

σύμφωνα με τις Συστάσεις της ελληνικής Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Υγείας του ECDC και του CDC USA για τον εμβολιασμό παιδιών και ενηλίκων και ευάλωτων ομάδων, για 

τη γρίπη και τον πνευμονιόκοκκο. Το προτεινόμενο έργο θα δώσει τη δυνατότητα στους φορείς παροχής 

υπηρεσιών υγείας να καλύψουν τον εμβολιασμό των δικαιούχων του Ν.4368/2016 και άλλους 

ευάλωτους πληθυσμούς  να νοσήσουν (σύμφωνα με την ιατρική ένδειξη). Η δράση καλείται να καλύψει 

τις κάτωθι παρεμβάσεις: 

 Βελτίωση της εμβολιαστικής κάλυψης για την εποχική γρίπη (ωφελούμενος πληθυσμός ~ 

2.000.000, κόστος ανά ωφελούμενο 13,73 € ) 

 Εμβόλιο πνευμονιοκόκκου συζευγμένο (PCV13) και πολυσακχαριδικό (PPSV23) 

(ωφελούμενος πληθυσμός ~ 500.000, κόστος ανά ωφελούμενο 63,07 € ) 

Η εν λόγω δράση βρίσκεται σε συμφωνία με τα οριζόμενα: 

 

 στην Ανακοίνωση της Επιτροπής COM (2020) 318/15.7.2020 Ανακοίνωση της Επιτροπής 

προς το Ευρωπαϊκο Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών «Ετοιμότητα της ΕΕ στον τομέα της υγείας για ταχεία αντίδραση σε περίπτωση 

περαιτέρω επιδημικών εξάρσεων της νόσου COVID-19»  

 στο «TYPOLOGY OF INDICATIVE MEASURES UNDER THE ESF AND YEI THAT CAN BE 

MOBILISED TO ADDRESS COVID-19 CRISIS» της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ειδικότερα στο 

πλαίσιο των δράσεων της ενότητας 3 που αφορά σε «Μέτρα κοινωνικής ένταξης ιδίως για την 

στήριξη ευάλωτων ομάδων και την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης» και που 

περιλαμβάνει «..δράσεις υποστήριξης  ευάλωτων ομάδων όπως ηλικιωμένων, Ατόμων με 

Αναπηρία, αστέγων και εν γένει ατόμων που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση (που 

επιδεινώνεται από το Covid- 19) με, μεταξύ άλλων,  υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης…» 

 στο Νόμο 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α/03-04-2020) όπου μεταξύ άλλων ορίζεται η 

υποχρεωτικότητα μέτρων προληπτικής υγειονομικής παρακολούθησης, εμβολιασμού, 

φαρμακευτικής αγωγής  

 

Ο ωφελούμενος πληθυσμός τον οποίο αφορά η παρέμβαση συμπεριλαμβάνει πολίτες που πληρούν 

τις προϋποθέσεις εμβολιασμού με βάση τα ισχύοντα εθνικά προγράμματα εμβολιασμών, και τις διεθνείς 

και εθνικές συστάσεις .  Για τη χορήγηση εμβολίου λαμβάνονται υπόψη οι ευπαθείς ομάδες που 

ορίζονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού 2018-2019 καθώς και αυτές που έχουν προστεθεί στην 

τρέχουσα περίοδο οι οποίες περιλαμβάνουν και  τις κατηγορίες των ευάλωτων ομάδων όπως 

περιγράφονται στην υπ. αρ. COM (2020) 318/15.7.2020 Ανακοίνωση της Επιτροπής όσο στην ενότητα 3 

του εγγράφου «TYPOLOGY OF INDICATIVE MEASURES UNDER THE ESF AND YEI THAT CAN BE 

MOBILISED TO ADDRESS COVID-19 CRISIS» . 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

2. Παροχή υπηρεσιών εξ’ αποστάσεως φροντίδας για χρόνιους πάσχοντες 

Η δράση αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δίνοντας στους χρόνιους πάσχοντες τη δυνατότητα 

παροχής υπηρεσιών εξ’ αποστάσεως φροντίδας (selfcare), μειώνοντας τους υγειονομικούς κινδύνους 

των ομάδων αυτών λόγω μετακίνησης σε επιβαρυμένες – λόγω κορωνοϊού -  δομές υγείας. Η υλοποίηση 

της δράσης αυτής έχει επίσης στόχο να βελτιώσει τη συνολική υγεία των ευάλωτων αυτών ομάδων - 

ατόμων με ανάγκες μακροχρόνιας φροντίδας υγείας -  με τακτική και έγκαιρη ιατρική παρακολούθηση, 

μειώνοντας ενδεχόμενες νοσηλευτικές δαπάνες, ενώ ταυτόχρονα αποσυμφορείται το σύστημα υγείας, 

ειδικότερα κατά την διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. 

3. Παροχή στήριξης σε ιατρούς του δημοσίου για την εξέταση χρόνιων πασχόντων κατ’ 

οίκον ή από απόσταση 

Η δράση αυτή συνδέεται με την προηγούμενη, και αφορά στην δημιουργία ενός μηχανισμού ιατρών του 

δημόσιου τομέα που θα συνδράμουν μεταξύ άλλων τόσο με υπηρεσίες «κατ’ οίκον»  όσο και με την 

συνδρομή κατάλληλων εργαλείων απομακρυσμένης πρόσβασης για την μέτρηση βιοσημάτων των 

ασθενών τους. Για το προτεινόμενο έργο θα ληφθούν οι κατάλληλες κανονιστικές αποφάσεις για την 

υιοθέτηση νέων εργαλείων στην παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 

4. Πρόγραμμα ιατρικής φροντίδας για το υγειονομικό προσωπικό της Χώρας, διαχείριση 

στρες, αποκατάσταση, ενδυνάμωση, εξαιτίας της πανδημίας του Κορωνοϊού SARS-

CoV-2» 

Η προτεινόμενη δράση προτείνεται για την αντιμετώπιση και έλεγχο των στρεσογόνων παραγόντων που 

επιβαρύνουν δραματικά την φυσική και ψυχική υγεία του υγειονομικού προσωπικού, κατά την 

αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης στις μονάδες υγείας όπου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Η 

δράση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την συστηματική καταγραφή του στρες και της υπερκόπωσης του 

υγειονομικού προσωπικού που θα συμμετέχει, (γνωστού από διεθνείς μελέτες και ως “burnout 

syndrome”) και την ανάπτυξη δράσεων για την θεραπευτική του αντιμετώπιση, καθώς και την ανάπτυξη 

εξειδικευμένων πρότυπων  προγραμμάτων για την ψυχική φροντίδα, διατροφική υποστήριξη, σωματική 

αξιολόγηση-εξάσκηση-αποκατάσταση, και διαχείριση του στρες με επιστημονικό τρόπο για κάθε ομάδα 

υγειονομικού  πληθυσμού. 

Δείκτες εκροής  

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CV30 Κόστος των δράσεων ΕΚΤ για 

την αντιμετώπιση των 

συνεπειών της πανδημίας 

COVID-19 

Ευρώ    115.864.400,00 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Άξονας Προτεραιότητας   1 2 3 

 

Σύνολο Χώρας 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 115.864.400,00 74.777.448,60 20.074.123,37 10.274.950,86 9.326.151,49 1.411.725,69 

Δημόσια Δαπάνη (β) 115.864.400,00 74.777.448,60 20.074.123,37 10.274.950,86 9.326.151,49 1.411.725,69 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 89.470.156,85 59.821.958,88 16.059.298,69 8.219.960,69 4.663.075,74 705.862,85 

Εθνική Συμμετοχή (δ) 26.394.243,15 14.955.489,72 4.014.824,67 2.054.990,17 4.663.075,74 705.862,85 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

  
        

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 

  
        

  

εκ της οποίας για μεγάλα έργα  

    

 εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής Τεχνικής 

  
        

  

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ 

  
        

  

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)             

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Υγείας  

 ΕΟΔΥ  

 ΕΟΠΥΥ 

 Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α’ τρίμηνο 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Α.4.1.2: Δράσεις αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 

Υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης  ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ προβλέπονται «…  δράσεις άμεσης 

αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης, οι οποίες στοχεύουν στον περιορισμό των κρουσμάτων και τον 

έλεγχο της διασποράς στην κοινότητα. Προβλέπεται η λήψη έκτακτων μέτρων για την πρόληψη της 

δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση ζητημάτων για τον περιορισμό μετάδοσης του Κορωνοϊού 

(COVID-19), καθώς και η υλοποίηση δράσεων βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και 

ενδυνάμωσης των διαδικασιών αντιμετώπισης των κρουσμάτων». Στο πλαίσιο αυτό, χρηματοδοτούνται 

«δράσεις  για  την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών στον τομέα της δημόσιας 

υγείας και των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων από την εξάπλωση της πανδημίας COVID-19» 

καθώς και «η υλοποίηση δράσεων βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και αντιμετώπισης του 

κινδύνου διασποράς της πανδημίας COVID-19». 

Στο πλασίο αυτό χρηματοδοτούνται δράσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για 

την αντιμετώπιση της Υγειονομικής Κρίσης  COVID – 19 και των συνεπειών αυτής, με στόχο την 

ενίσχυση του κρατικού μηχανισμού  στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των συνεπειών της πανδημίας. 

Ενδεικτικές παρεμβάσεις αποτελούν οι κάτωθι: 

 Φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας – Ενίσχυση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της 

πανδημίας Covid-19 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Η προτεινόμενη δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση των δομών των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων και 

Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας για την προμήθεια υγειονομικού υλικού προστασίας των εργαζομένων 

ώστε να διασφαλιστεί εκ μέρους του κράτους η μέριμνα και προστασία της υγείας των εργαζομένων 

αλλά και ταυτόχρονα και εξίσου σημαντικά προστασία της υγείας των φιλοξενουμένων σε αυτές λόγω 

του εξαιρετικά ευπαθούς χαρακτήρα αυτής και του υψηλού κινδύνου της επιβίωσής τους στη περίπτωση 

διασποράς και προσβολής τους από τον ιό. Συνακόλουθα, διασφαλίζεται και προστατεύεται η 

ακεραιότητα του εθνικού συστήματος υγείας με την αποφυγή επιβάρυνσής του με αυξημένο όγκο 

κρουσμάτων.  Η δράση αποσκοπεί στην εν μέρει κάλυψη του κόστους των παραπάνω δομών και 

ειδικότερα στην προμήθεια υγειονομικού υλικού κατά την τρέχουσα περίοδο εμφάνισης του δευτέρου 

και πλέον έντονου και επιθετικού κύματος διασποράς του κορωνοιού covid-19 με σχεδιαζόμενη διάρκεια 

την περίοδο τριών (3) μηνών.   

 

Δείκτες εκροής  

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CV30 Κόστος των δράσεων ΕΚΤ για 

την αντιμετώπιση των 

συνεπειών της πανδημίας 

COVID-19 

Ευρώ    2.090.601,00 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Άξονας Προτεραιότητας   1 2 3 

 

Σύνολο Χώρας 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 2.090.601,00 1.349.247,99 362.207,74 185.396,23 168.276,55 25.472,49 

Δημόσια Δαπάνη (β) 2.090.601,00 1.349.247,99 362.207,74 185.396,23 168.276,55 25.472,49 

  Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 1.614.356,09 1.079.398,39 289.766,19 148.316,98 84.138,28 12.736,25 

Εθνική Συμμετοχή (δ) 476.244,91 269.849,60 72.441,55 37.079,25 84.138,28 12.736,25 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

      

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα 

          
  

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής 

          
  

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 

ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)             
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  

 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέας Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (ΕΔΚΑ) 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α’ τρίμηνο 2021 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Α.4.1.3: Δράσεις αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 του 

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 
 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 

Υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης  ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ προβλέπονται «…  δράσεις άμεσης 

αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης, οι οποίες στοχεύουν στον περιορισμό των κρουσμάτων και τον 

έλεγχο της διασποράς στην κοινότητα. Προβλέπεται η λήψη έκτακτων μέτρων για την πρόληψη της 

δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση ζητημάτων για τον περιορισμό μετάδοσης του Κορωνοϊού 

(COVID-19), καθώς και η υλοποίηση δράσεων βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και 

ενδυνάμωσης των διαδικασιών αντιμετώπισης των κρουσμάτων». Στο πλαίσιο αυτό, χρηματοδοτούνται 

«δράσεις  για  την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών στον τομέα της δημόσιας 

υγείας και των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων από την εξάπλωση της πανδημίας COVID-19» 

καθώς και «η υλοποίηση δράσεων βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και αντιμετώπισης του 

κινδύνου διασποράς της πανδημίας COVID-19». 

Στο πλαίσιο αυτό χρηματοδοτούνται δράσεις Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για την αντιμετώπιση 

της Υγειονομικής Κρίσης  COVID – 19 και των συνεπειών αυτής, με στόχο την ενίσχυση του κρατικού 

μηχανισμού  στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των συνεπειών της πανδημίας, όπως οι δράσεις 

έκτακτης ανάγκης υποστήριξης και περιορισμού διάδοσης του COVID 19 για όλα (35) τα 

σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, για 5.000 εργαζόμενους και 11.500 κρατούμενους 

της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής. 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Η προτεινόμενη δράση αποσκοπεί στην ανάγκη έκτακτης υποστήριξης και περιορισμού διάδοσης του 

COVID 19 για όλα (35) τα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, για 5.000 εργαζόμενους και 11.500 

κρατούμενους της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής. Η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση 

των παραπάνω δομών και στην προμήθεια υγειονομικού υλικού κατά την τρέχουσα περίοδο, 

συνεισφέροντας στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της Δημόιας Υγείας ειδικότερα στον τομέα των 

σοφρωνιστικών καταστημάτων. Οι προς χρηματοδότηση δράσεις αφορούν στην ανάγκη πρόληψης και 

περιορισμού της διάδοσης του κορωνοιού, την προστασιά των εργαζομένων, την προστασία και 

ασφάλεια των ευπαθών ομάδων και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος,  Ενδεικτικές 

παρεμβάσεις θα χρηματοδοτηθούν αποτελούν οι κάτωθι: 

 Εξοπλισμός Αντιμετώπισης κρουσμάτων Κορωναιού 

 Εξοπλισμός προσωπικής προστασίας για το σύνολο των καταστημάτων κράτησης 

 Υγιεινή και απολύμανση κτηρίων εγκαταστάσεων και οχημάτων για το σύνολο των 

καταστημάτων κράτησης 

 Ιατρική και νοσηλευτική Βοήθεια 

 

Δείκτες εκροής  

ΠΙΝΑΚΑΣ 13 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CV30 Κόστος των δράσεων ΕΚΤ για 

την αντιμετώπιση των 

συνεπειών της πανδημίας 

COVID-19 

Ευρώ    4.880.000,00 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Άξονας Προτεραιότητας   1 2 3 

  Σύνολο Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε
ς 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 4.880.000,00 3.149.491,55 845.485,95 432.762,44 392.800,72 59.459,35 

Δημόσια Δαπάνη (β) 4.880.000,00 3.149.491,55 845.485,95 432.762,44 392.800,72 59.459,35 

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 3.768.321,98 2.519.593,24 676.388,76 346.209,95 196.400,36 29.729,67 

Εθνική Συμμετοχή (δ) 1.111.678,02 629.898,31 169.097,19 86.552,49 196.400,36 29.729,67 

εκ της οποίας για τα πμπροσθοβαρή έργα             

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα             

εκ της οποίας για μεγάλα έργα             

εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          
  

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ             

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)             
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 

 Γενικής Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Τροποποίηση Πρόσκλησης  Α’ τρίμηνο 2021 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Πίνακας : Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-Δ Δ) ΘΑ Ι 

 
Κωδ. 
ΑΠ 

ΔΔ Κωδ. 
Θ Σ 

ΔΔ Κωδ. 
Επεν. 
Προτ. 

ΔΔ Κωδ. 
Ειδικού 
στόχου 

ΔΔ Κωδ. Δράσης/ 
πρόσκλησης 

ΔΔ Κατηγορία 
περιφέρειας 

Κωδ. πεδίου 
παρέμβασης 

ΔΔ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

               
1    

      
103.451.980,89    

            
11    

     103.451.980,89     11i        
103.451.980,89    

 11i.1       
11.617.006,00    

Α.1.1.1 4.874.718,68 € ΛΑΠ 119 4.874.718,68 € 

Α.1.1.2 1.794.177,57 € ΛΑΠ 119 1.794.177,57 € 

Α.1.1.3 329.147,68 € ΛΑΠ 119 329.147,68 € 

Α.1.1.4 0,00 € ΛΑΠ 119 0,00 € 

Α.1.1.5 9.680.814,20 € ΛΑΠ 119 9.680.814,20 € 

Α.1.1.6 364.469,75 € ΛΑΠ 119 364.469,75 € 

Α.1.1.7 387.232,57 € ΛΑΠ 119 387.232,57 € 

Α.1.1.8 2.807.436,12 € ΛΑΠ 119 2.807.436,12 € 

Α.1.1.9 1.473.419,92 € ΛΑΠ 119 1.473.419,92 € 

Α.1.1.10 5.093.269,97 € ΛΑΠ 119 5.093.269,97 € 

Α.1.1.11 4.163.318,69 € ΛΑΠ 119 4.163.318,69 € 

Α.1.1.12 968.081,42 € ΛΑΠ 119 968.081,42 € 

Α.1.2.1 1.180.468,80 € ΛΑΠ 119 1.180.468,80 € 

Α.1.2.3 813.188,39 € ΛΑΠ 119 813.188,39 € 

Α.1.2.2 3.649.021,57 € ΛΑΠ 119 3.649.021,57 € 

11i.2      
83.638.528,88    

Α.2.1.1 728.768,74 € ΛΑΠ 119 728.768,74 € 

Α.2.1.2 2.610.963,99 € ΛΑΠ 119 2.610.963,99 € 

Α.2.1.3 1.742.546,56 € ΛΑΠ 119 1.742.546,56 € 

Α.2.1.4 2.000.701,60 € ΛΑΠ 119 2.000.701,60 € 

Α.2.1.5 755.103,51 € ΛΑΠ 119 755.103,51 € 

Α.2.1.6 2.258.856,65 € ΛΑΠ 119 2.258.856,65 € 

Α.2.1.7 2.707.177,15 € ΛΑΠ 119 2.707.177,15 € 

Α.2.1.8 183.935,47 € ΛΑΠ 119 183.935,47 € 

Α.2.1.9 129.077,52 € ΛΑΠ 119 129.077,52 € 

Α.2.1.10 193.616,28 € ΛΑΠ 119 193.616,28 € 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Α.2.1.11 3.735.955,28 € ΛΑΠ 119 3.735.955,28 € 

Α.2.1.12 2.181.861,90 € ΛΑΠ 119 2.181.861,90 € 

Α.2.1.13 839.003,90 € ΛΑΠ 119 839.003,90 € 

Α.2.1.14 0,00 € ΛΑΠ 119 0,00 € 

Α.2.1.15 871.273,28 € ΛΑΠ 119 871.273,28 € 

Α.2.1.16 260.491,35 € ΛΑΠ 119 260.491,35 € 

Α.2.1.17 322.693,81 € ΛΑΠ 119 322.693,81 € 

Α.2.1.18 367.870,94 € ΛΑΠ 119 367.870,94 € 

Α.2.1.19 709.926,37 € ΛΑΠ 119 709.926,37 € 

Α.2.1.20 22.389.411,40 € ΛΑΠ 119 22.389.411,40 
€ 

Α.2.1.21 9.680.814,20 € ΛΑΠ 119 9.680.814,20 € 

Α.2.1.22 1.161.697,70 € ΛΑΠ 119 1.161.697,70 € 

Α.2.1.23 8.228.692,07 € ΛΑΠ 119 8.228.692,07 € 

Α.2.1.24 5.813.525,07 € ΛΑΠ 119 5.813.525,07 € 

Α.2.2.1 3.679.876,12 € ΛΑΠ 119 3.679.876,12 € 

Α.2.2.2 3.070.125,01 € ΛΑΠ 119 3.070.125,01 € 

Α.2.2.3 323.544,94 € ΛΑΠ 119 323.544,94 € 

Α.2.2.4 1.004.341,23 € ΛΑΠ 119 1.004.341,23 € 

Α.2.2.5 3.653.445,55 € ΛΑΠ 119 3.653.445,55 € 

Α.2.2.6 806.734,52 € ΛΑΠ 119 806.734,52 € 

Α.2.2.7 129.077,52 € ΛΑΠ 119 129.077,52 € 

Α.2.2.8 24.266.574,26 € ΛΑΠ 119 24.266.574,26 
€ 

Α.2.2.9 253.215,20 € ΛΑΠ 119 253.215,20 € 

Α.2.2.11 646.678,39 € ΛΑΠ 119 646.678,39 € 

Α.2.2.12 35.295.690,49 € ΛΑΠ 119 35.295.690,49 
€ 

Α.2.2.13 3.130.129,93 € ΛΑΠ 119 3.130.129,93 € 

Α.2.2.14 16.005.612,81 € ΛΑΠ 119 16.005.612,81 
€ 

Α.2.2.10 22.537.813,19 € ΛΑΠ 119 22.537.813,19 
€ 

11i.3         
4.969.497,01    

Α.3.1.1 141.985,27 € ΛΑΠ 119 141.985,27 € 

Α.3.1.2 1.364.534,64 € ΛΑΠ 119 1.364.534,64 € 

Α.3.2.1 387.232,57 € ΛΑΠ 119 387.232,57 € 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Α.3.2.2 322.693,81 € ΛΑΠ 119 322.693,81 € 

Α.3.2.3 48.404,07 € ΛΑΠ 119 48.404,07 € 

Α.3.2.4 96.808,14 € ΛΑΠ 119 96.808,14 € 

Α.3.2.5 80.028,06 € ΛΑΠ 119 80.028,06 € 

Α.3.2.6 967.358,59 € ΛΑΠ 119 967.358,59 € 

Α.3.2.7 9.680.814,20 € ΛΑΠ 119 9.680.814,20 € 

A.3.3.1 367.870,94 € ΛΑΠ 119 367.870,94 € 

Α.3.3.2 1.574.745,78 € ΛΑΠ 119 1.574.745,78 € 

               
1    

         
27.771.641,55    

            
11    

        27.771.641,55     11i           
27.771.641,55    

 11i.1          
3.118.580,82    

Α.1.1.1 1.308.625,88 € ΜΕΤ 119 1.308.625,88 € 

Α.1.1.2 481.649,78 € ΜΕΤ 119 481.649,78 € 

Α.1.1.3 88.360,21 € ΜΕΤ 119 88.360,21 € 

Α.1.1.4 0,00 € ΜΕΤ 119 0,00 € 

Α.1.1.5 2.598.829,76 € ΜΕΤ 119 2.598.829,76 € 

Α.1.1.6 97.842,48 € ΜΕΤ 119 97.842,48 € 

Α.1.1.7 103.953,19 € ΜΕΤ 119 103.953,19 € 

Α.1.1.8 753.660,63 € ΜΕΤ 119 753.660,63 € 

Α.1.1.9 395.541,89 € ΜΕΤ 119 395.541,89 € 

Α.1.1.10 1.367.296,31 € ΜΕΤ 119 1.367.296,31 € 

Α.1.1.11 1.117.649,43 € ΜΕΤ 119 1.117.649,43 € 

Α.1.1.12 259.882,98 € ΜΕΤ 119 259.882,98 € 

Α.1.2.1 316.898,70 € ΜΕΤ 119 316.898,70 € 

Α.1.2.3 218.301,70 € ΜΕΤ 119 218.301,70 € 

Α.1.2.2 979.585,56 € ΜΕΤ 119 979.585,56 € 

11i.2      
24.952.481,01    

Α.2.1.1 195.639,11 € ΜΕΤ 119 195.639,11 € 

Α.2.1.2 700.917,38 € ΜΕΤ 119 700.917,38 € 

Α.2.1.3 467.789,36 € ΜΕΤ 119 467.789,36 € 

Α.2.1.4 537.091,48 € ΜΕΤ 119 537.091,48 € 

Α.2.1.5 202.708,72 € ΜΕΤ 119 202.708,72 € 

Α.2.1.6 606.393,61 € ΜΕΤ 119 606.393,61 € 

Α.2.1.7 726.745,95 € ΜΕΤ 119 726.745,95 € 

Α.2.1.8 49.377,77 € ΜΕΤ 119 49.377,77 € 

Α.2.1.9 34.651,06 € ΜΕΤ 119 34.651,06 € 

Α.2.1.10 51.976,60 € ΜΕΤ 119 51.976,60 € 

Α.2.1.11 1.002.923,05 € ΜΕΤ 119 1.002.923,05 € 

Α.2.1.12 585.724,25 € ΜΕΤ 119 585.724,25 € 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Α.2.1.13 225.231,91 € ΜΕΤ 119 225.231,91 € 

Α.2.1.14 0,00 € ΜΕΤ 119 0,00 € 

Α.2.1.15 233.894,68 € ΜΕΤ 119 233.894,68 € 

Α.2.1.16 69.929,31 € ΜΕΤ 119 69.929,31 € 

Α.2.1.17 86.627,66 € ΜΕΤ 119 86.627,66 € 

Α.2.1.18 98.755,53 € ΜΕΤ 119 98.755,53 € 

Α.2.1.19 190.580,85 € ΜΕΤ 119 190.580,85 € 

Α.2.1.20 6.010.472,61 € ΜΕΤ 119 6.010.472,61 € 

Α.2.1.21 2.598.829,76 € ΜΕΤ 119 2.598.829,76 € 

Α.2.1.22 311.859,57 € ΜΕΤ 119 311.859,57 € 

Α.2.1.23 2.209.005,29 € ΜΕΤ 119 2.209.005,29 € 

Α.2.1.24 1.560.649,92 € ΜΕΤ 119 1.560.649,92 € 

Α.2.2.1 987.868,52 € ΜΕΤ 119 987.868,52 € 

Α.2.2.2 824.179,88 € ΜΕΤ 119 824.179,88 € 

Α.2.2.3 86.856,15 € ΜΕΤ 119 86.856,15 € 

Α.2.2.4 269.616,98 € ΜΕΤ 119 269.616,98 € 

Α.2.2.5 980.773,19 € ΜΕΤ 119 980.773,19 € 

Α.2.2.6 216.569,15 € ΜΕΤ 119 216.569,15 € 

Α.2.2.7 34.651,06 € ΜΕΤ 119 34.651,06 € 

Α.2.2.8 6.514.399,92 € ΜΕΤ 119 6.514.399,92 € 

Α.2.2.9 67.976,02 € ΜΕΤ 119 67.976,02 € 

Α.2.2.11 173.601,83 € ΜΕΤ 119 173.601,83 € 

Α.2.2.12 9.475.183,48 € ΜΕΤ 119 9.475.183,48 € 

Α.2.2.13 840.288,29 € ΜΕΤ 119 840.288,29 € 

Α.2.2.14 4.296.731,87 € ΜΕΤ 119 4.296.731,87 € 

Α.2.2.10 6.050.311,30 € ΜΕΤ 119 6.050.311,30 € 

11i.3         
1.334.059,57    

Α.3.1.1 38.116,17 € ΜΕΤ 119 38.116,17 € 

Α.3.1.2 366.311,46 € ΜΕΤ 119 366.311,46 € 

Α.3.2.1 103.953,19 € ΜΕΤ 119 103.953,19 € 

Α.3.2.2 86.627,66 € ΜΕΤ 119 86.627,66 € 

Α.3.2.3 12.994,15 € ΜΕΤ 119 12.994,15 € 

Α.3.2.4 25.988,30 € ΜΕΤ 119 25.988,30 € 

Α.3.2.5 21.483,66 € ΜΕΤ 119 21.483,66 € 

Α.3.2.6 259.688,93 € ΜΕΤ 119 259.688,93 € 

Α.3.2.7 2.598.829,76 € ΜΕΤ 119 2.598.829,76 € 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

A.3.3.1 98.755,53 € ΜΕΤ 119 98.755,53 € 

Α.3.3.2 422.742,97 € ΜΕΤ 119 422.742,97 € 

               
1    

         
14.214.943,60    

            
11    

        14.214.943,60     11i           
14.214.943,60    

 11i.1          
1.596.248,63    

Α.1.1.1 669.820,86 € ΠΑΠ 119 669.820,86 € 

Α.1.1.2 246.532,70 € ΠΑΠ 119 246.532,70 € 

Α.1.1.3 45.227,22 € ΠΑΠ 119 45.227,22 € 

Α.1.1.4 0,00 € ΠΑΠ 119 0,00 € 

Α.1.1.5 1.330.212,41 € ΠΑΠ 119 1.330.212,41 € 

Α.1.1.6 50.080,72 € ΠΑΠ 119 50.080,72 € 

Α.1.1.7 53.208,50 € ΠΑΠ 119 53.208,50 € 

Α.1.1.8 385.761,60 € ΠΑΠ 119 385.761,60 € 

Α.1.1.9 202.458,33 € ΠΑΠ 119 202.458,33 € 

Α.1.1.10 699.851,35 € ΠΑΠ 119 699.851,35 € 

Α.1.1.11 572.069,46 € ΠΑΠ 119 572.069,46 € 

Α.1.1.12 133.021,24 € ΠΑΠ 119 133.021,24 € 

Α.1.2.1 162.204,77 € ΠΑΠ 119 162.204,77 € 

Α.1.2.3 111.737,84 € ΠΑΠ 119 111.737,84 € 

Α.1.2.2 501.401,40 € ΠΑΠ 119 501.401,40 € 

11i.2      
12.758.120,88    

Α.2.1.1 100.137,99 € ΠΑΠ 119 100.137,99 € 

Α.2.1.2 358.764,94 € ΠΑΠ 119 358.764,94 € 

Α.2.1.3 239.438,23 € ΠΑΠ 119 239.438,23 € 

Α.2.1.4 274.910,56 € ΠΑΠ 119 274.910,56 € 

Α.2.1.5 103.756,57 € ΠΑΠ 119 103.756,57 € 

Α.2.1.6 310.382,90 € ΠΑΠ 119 310.382,90 € 

Α.2.1.7 371.985,31 € ΠΑΠ 119 371.985,31 € 

Α.2.1.8 25.274,04 € ΠΑΠ 119 25.274,04 € 

Α.2.1.9 17.736,17 € ΠΑΠ 119 17.736,17 € 

Α.2.1.10 26.604,25 € ΠΑΠ 119 26.604,25 € 

Α.2.1.11 513.346,71 € ΠΑΠ 119 513.346,71 € 

Α.2.1.12 299.803,27 € ΠΑΠ 119 299.803,27 € 

Α.2.1.13 115.285,08 € ΠΑΠ 119 115.285,08 € 

Α.2.1.14 0,00 € ΠΑΠ 119 0,00 € 

Α.2.1.15 119.719,12 € ΠΑΠ 119 119.719,12 € 

Α.2.1.16 35.793,36 € ΠΑΠ 119 35.793,36 € 

Α.2.1.17 44.340,41 € ΠΑΠ 119 44.340,41 € 

Α.2.1.18 50.548,07 € ΠΑΠ 119 50.548,07 € 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Α.2.1.19 97.548,91 € ΠΑΠ 119 97.548,91 € 

Α.2.1.20 3.076.463,64 € ΠΑΠ 119 3.076.463,64 € 

Α.2.1.21 1.330.212,41 € ΠΑΠ 119 1.330.212,41 € 

Α.2.1.22 159.625,49 € ΠΑΠ 119 159.625,49 € 

Α.2.1.23 1.130.680,55 € ΠΑΠ 119 1.130.680,55 € 

Α.2.1.24 798.819,50 € ΠΑΠ 119 798.819,50 € 

Α.2.2.1 505.641,03 € ΠΑΠ 119 505.641,03 € 

Α.2.2.2 421.856,91 € ΠΑΠ 119 421.856,91 € 

Α.2.2.3 44.457,37 € ΠΑΠ 119 44.457,37 € 

Α.2.2.4 138.003,60 € ΠΑΠ 119 138.003,60 € 

Α.2.2.5 502.009,28 € ΠΑΠ 119 502.009,28 € 

Α.2.2.6 110.851,03 € ΠΑΠ 119 110.851,03 € 

Α.2.2.7 17.736,17 € ΠΑΠ 119 17.736,17 € 

Α.2.2.8 3.334.399,11 € ΠΑΠ 119 3.334.399,11 € 

Α.2.2.9 34.793,56 € ΠΑΠ 119 34.793,56 € 

Α.2.2.11 88.858,19 € ΠΑΠ 119 88.858,19 € 

Α.2.2.12 4.849.877,76 € ΠΑΠ 119 4.849.877,76 € 

Α.2.2.13 430.102,01 € ΠΑΠ 119 430.102,01 € 

Α.2.2.14 2.199.284,52 € ΠΑΠ 119 2.199.284,52 € 

Α.2.2.10 3.096.855,10 € ΠΑΠ 119 3.096.855,10 € 

11i.3              
682.839,69    

Α.3.1.1 19.509,78 € ΠΑΠ 119 19.509,78 € 

Α.3.1.2 187.496,72 € ΠΑΠ 119 187.496,72 € 

Α.3.2.1 53.208,50 € ΠΑΠ 119 53.208,50 € 

Α.3.2.2 44.340,41 € ΠΑΠ 119 44.340,41 € 

Α.3.2.3 6.651,06 € ΠΑΠ 119 6.651,06 € 

Α.3.2.4 13.302,12 € ΠΑΠ 119 13.302,12 € 

Α.3.2.5 10.996,42 € ΠΑΠ 119 10.996,42 € 

Α.3.2.6 132.921,92 € ΠΑΠ 119 132.921,92 € 

Α.3.2.7 1.330.212,41 € ΠΑΠ 119 1.330.212,41 € 

A.3.3.1 50.548,07 € ΠΑΠ 119 50.548,07 € 

Α.3.3.2 216.381,22 € ΠΑΠ 119 216.381,22 € 

               
2    

         
12.902.346,98    

            
11    

        12.902.346,98     11i           
12.902.346,98    

 11i.1          
1.448.852,47    

Α.1.1.1 607.968,92 € ΜΕΤ 119 607.968,92 € 

Α.1.1.2 223.767,62 € ΜΕΤ 119 223.767,62 € 

Α.1.1.3 41.050,89 € ΜΕΤ 119 41.050,89 € 

Α.1.1.4 0,00 € ΜΕΤ 119 0,00 € 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Α.1.1.5 1.207.379,25 € ΜΕΤ 119 1.207.379,25 € 

Α.1.1.6 45.456,22 € ΜΕΤ 119 45.456,22 € 

Α.1.1.7 48.295,17 € ΜΕΤ 119 48.295,17 € 

Α.1.1.8 350.139,98 € ΜΕΤ 119 350.139,98 € 

Α.1.1.9 183.763,12 € ΜΕΤ 119 183.763,12 € 

Α.1.1.10 635.226,37 € ΜΕΤ 119 635.226,37 € 

Α.1.1.11 519.243,99 € ΜΕΤ 119 519.243,99 € 

Α.1.1.12 120.737,92 € ΜΕΤ 119 120.737,92 € 

Α.1.2.1 147.226,62 € ΜΕΤ 119 147.226,62 € 

Α.1.2.3 101.419,86 € ΜΕΤ 119 101.419,86 € 

Α.1.2.2 455.101,49 € ΜΕΤ 119 455.101,49 € 

11i.2      
11.580.023,07    

Α.2.1.1 90.891,14 € ΜΕΤ 119 90.891,14 € 

Α.2.1.2 325.636,22 € ΜΕΤ 119 325.636,22 € 

Α.2.1.3 217.328,26 € ΜΕΤ 119 217.328,26 € 

Α.2.1.4 249.525,04 € ΜΕΤ 119 249.525,04 € 

Α.2.1.5 94.175,58 € ΜΕΤ 119 94.175,58 € 

Α.2.1.6 281.721,82 € ΜΕΤ 119 281.721,82 € 

Α.2.1.7 337.635,81 € ΜΕΤ 119 337.635,81 € 

Α.2.1.8 22.940,21 € ΜΕΤ 119 22.940,21 € 

Α.2.1.9 16.098,39 € ΜΕΤ 119 16.098,39 € 

Α.2.1.10 24.147,58 € ΜΕΤ 119 24.147,58 € 

Α.2.1.11 465.943,75 € ΜΕΤ 119 465.943,75 € 

Α.2.1.12 272.119,14 € ΜΕΤ 119 272.119,14 € 

Α.2.1.13 104.639,53 € ΜΕΤ 119 104.639,53 € 

Α.2.1.14 0,00 € ΜΕΤ 119 0,00 € 

Α.2.1.15 108.664,13 € ΜΕΤ 119 108.664,13 € 

Α.2.1.16 32.488,16 € ΜΕΤ 119 32.488,16 € 

Α.2.1.17 40.245,97 € ΜΕΤ 119 40.245,97 € 

Α.2.1.18 45.880,41 € ΜΕΤ 119 45.880,41 € 

Α.2.1.19 88.541,14 € ΜΕΤ 119 88.541,14 € 

Α.2.1.20 2.792.379,87 € ΜΕΤ 119 2.792.379,87 € 

Α.2.1.21 1.207.379,25 € ΜΕΤ 119 1.207.379,25 € 

Α.2.1.22 144.885,51 € ΜΕΤ 119 144.885,51 € 

Α.2.1.23 1.026.272,36 € ΜΕΤ 119 1.026.272,36 € 

Α.2.1.24 725.055,70 € ΜΕΤ 119 725.055,70 € 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Α.2.2.1 458.949,63 € ΜΕΤ 119 458.949,63 € 

Α.2.2.2 382.902,22 € ΜΕΤ 119 382.902,22 € 

Α.2.2.3 40.352,13 € ΜΕΤ 119 40.352,13 € 

Α.2.2.4 125.260,20 € ΜΕΤ 119 125.260,20 € 

Α.2.2.5 455.653,24 € ΜΕΤ 119 455.653,24 € 

Α.2.2.6 100.614,94 € ΜΕΤ 119 100.614,94 € 

Α.2.2.7 16.098,39 € ΜΕΤ 119 16.098,39 € 

Α.2.2.8 3.026.497,32 € ΜΕΤ 119 3.026.497,32 € 

Α.2.2.9 31.580,69 € ΜΕΤ 119 31.580,69 € 

Α.2.2.11 80.652,93 € ΜΕΤ 119 80.652,93 € 

Α.2.2.12 4.402.035,14 € ΜΕΤ 119 4.402.035,14 € 

Α.2.2.13 390.385,96 € ΜΕΤ 119 390.385,96 € 

Α.2.2.14 1.996.200,36 € ΜΕΤ 119 1.996.200,36 € 

Α.2.2.10 2.810.888,36 € ΜΕΤ 119 2.810.888,36 € 

11i.3              
619.786,89    

Α.3.1.1 17.708,23 € ΜΕΤ 119 17.708,23 € 

Α.3.1.2 170.183,08 € ΜΕΤ 119 170.183,08 € 

Α.3.2.1 48.295,17 € ΜΕΤ 119 48.295,17 € 

Α.3.2.2 40.245,97 € ΜΕΤ 119 40.245,97 € 

Α.3.2.3 6.036,90 € ΜΕΤ 119 6.036,90 € 

Α.3.2.4 12.073,79 € ΜΕΤ 119 12.073,79 € 

Α.3.2.5 9.981,00 € ΜΕΤ 119 9.981,00 € 

Α.3.2.6 120.647,77 € ΜΕΤ 119 120.647,77 € 

Α.3.2.7 1.207.379,25 € ΜΕΤ 119 1.207.379,25 € 

A.3.3.1 45.880,41 € ΜΕΤ 119 45.880,41 € 

Α.3.3.2 196.400,36 € ΜΕΤ 119 196.400,36 € 

               
3    

            
1.953.021,98    

            
11    

           1.953.021,98     11i              
1.953.021,98    

 11i.1               
219.312,08    

Α.1.1.1 92.029,96 € ΠΑΠ 119 92.029,96 € 

Α.1.1.2 33.872,33 € ΠΑΠ 119 33.872,33 € 

Α.1.1.3 6.213,99 € ΠΑΠ 119 6.213,99 € 

Α.1.1.4 0,00 € ΠΑΠ 119 0,00 € 

Α.1.1.5 182.764,38 € ΠΑΠ 119 182.764,38 € 

Α.1.1.6 6.880,84 € ΠΑΠ 119 6.880,84 € 

Α.1.1.7 7.310,58 € ΠΑΠ 119 7.310,58 € 

Α.1.1.8 53.001,67 € ΠΑΠ 119 53.001,67 € 

Α.1.1.9 27.816,74 € ΠΑΠ 119 27.816,74 € 

Α.1.1.10 96.156,00 € ΠΑΠ 119 96.156,00 € 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Α.1.1.11 78.599,42 € ΠΑΠ 119 78.599,42 € 

Α.1.1.12 18.276,44 € ΠΑΠ 119 18.276,44 € 

Α.1.2.1 22.286,11 € ΠΑΠ 119 22.286,11 € 

Α.1.2.3 15.352,21 € ΠΑΠ 119 15.352,21 € 

Α.1.2.2 68.889,99 € ΠΑΠ 119 68.889,99 € 

11i.2         
1.752.900,55    

Α.2.1.1 13.758,45 € ΠΑΠ 119 13.758,45 € 

Α.2.1.2 49.292,47 € ΠΑΠ 119 49.292,47 € 

Α.2.1.3 32.897,59 € ΠΑΠ 119 32.897,59 € 

Α.2.1.4 37.771,31 € ΠΑΠ 119 37.771,31 € 

Α.2.1.5 14.255,62 € ΠΑΠ 119 14.255,62 € 

Α.2.1.6 42.645,02 € ΠΑΠ 119 42.645,02 € 

Α.2.1.7 51.108,88 € ΠΑΠ 119 51.108,88 € 

Α.2.1.8 3.472,52 € ΠΑΠ 119 3.472,52 € 

Α.2.1.9 2.436,86 € ΠΑΠ 119 2.436,86 € 

Α.2.1.10 3.655,29 € ΠΑΠ 119 3.655,29 € 

Α.2.1.11 70.531,21 € ΠΑΠ 119 70.531,21 € 

Α.2.1.12 41.191,44 € ΠΑΠ 119 41.191,44 € 

Α.2.1.13 15.839,58 € ΠΑΠ 119 15.839,58 € 

Α.2.1.14 0,00 € ΠΑΠ 119 0,00 € 

Α.2.1.15 16.448,79 € ΠΑΠ 119 16.448,79 € 

Α.2.1.16 4.917,82 € ΠΑΠ 119 4.917,82 € 

Α.2.1.17 6.092,15 € ΠΑΠ 119 6.092,15 € 

Α.2.1.18 6.945,05 € ΠΑΠ 119 6.945,05 € 

Α.2.1.19 13.402,72 € ΠΑΠ 119 13.402,72 € 

Α.2.1.20 422.690,37 € ΠΑΠ 119 422.690,37 € 

Α.2.1.21 182.764,38 € ΠΑΠ 119 182.764,38 € 

Α.2.1.22 21.931,73 € ΠΑΠ 119 21.931,73 € 

Α.2.1.23 155.349,72 € ΠΑΠ 119 155.349,72 € 

Α.2.1.24 109.753,71 € ΠΑΠ 119 109.753,71 € 

Α.2.2.1 69.472,49 € ΠΑΠ 119 69.472,49 € 

Α.2.2.2 57.960,98 € ΠΑΠ 119 57.960,98 € 

Α.2.2.3 6.108,21 € ΠΑΠ 119 6.108,21 € 

Α.2.2.4 18.960,99 € ΠΑΠ 119 18.960,99 € 

Α.2.2.5 68.973,51 € ΠΑΠ 119 68.973,51 € 

Α.2.2.6 15.230,37 € ΠΑΠ 119 15.230,37 € 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Α.2.2.7 2.436,86 € ΠΑΠ 119 2.436,86 € 

Α.2.2.8 458.129,38 € ΠΑΠ 119 458.129,38 € 

Α.2.2.9 4.780,46 € ΠΑΠ 119 4.780,46 € 

Α.2.2.11 12.208,66 € ΠΑΠ 119 12.208,66 € 

Α.2.2.12 666.348,40 € ΠΑΠ 119 666.348,40 € 

Α.2.2.13 59.093,82 € ΠΑΠ 119 59.093,82 € 

Α.2.2.14 302.170,44 € ΠΑΠ 119 302.170,44 € 

Α.2.2.10 425.492,05 € ΠΑΠ 119 425.492,05 € 

11i.3                 
93.816,83    

Α.3.1.1 2.680,54 € ΠΑΠ 119 2.680,54 € 

Α.3.1.2 25.761,09 € ΠΑΠ 119 25.761,09 € 

Α.3.2.1 7.310,58 € ΠΑΠ 119 7.310,58 € 

Α.3.2.2 6.092,15 € ΠΑΠ 119 6.092,15 € 

Α.3.2.3 913,82 € ΠΑΠ 119 913,82 € 

Α.3.2.4 1.827,64 € ΠΑΠ 119 1.827,64 € 

Α.3.2.5 1.510,85 € ΠΑΠ 119 1.510,85 € 

Α.3.2.6 18.262,79 € ΠΑΠ 119 18.262,79 € 

Α.3.2.7 182.764,38 € ΠΑΠ 119 182.764,38 € 

A.3.3.1 6.945,05 € ΠΑΠ 119 6.945,05 € 

Α.3.3.2 29.729,67 € ΠΑΠ 119 29.729,67 € 

1 4.536.619,00 € 9iv 4.536.619,00 € 9iv 4.536.619,00 € 9iv.i 3.226.946,00 € Α.4.1.1 74.777.448,60 € ΛΑΠ 112 74.777.448,60 
€ 

Α.4.1.2 1.349.247,99 € ΛΑΠ 112 1.349.247,99 € 

Α.4.1.3 3.149.491,55 € ΛΑΠ 112 3.149.491,55 € 

1 866.270,00 € Α.4.1.1 20.074.123,37 € ΜΕΤ 112 20.074.123,37 
€ 

Α.4.1.2 362.207,74 € ΜΕΤ 112 362.207,74 € 

Α.4.1.3 845.485,95 € ΜΕΤ 112 845.485,95 € 

1 443.403,00 € Α.4.1.1 10.274.950,86 € ΠΑΠ 112 10.274.950,86 
€ 

Α.4.1.2 185.396,23 € ΠΑΠ 112 185.396,23 € 

Α.4.1.3 432.762,44 € ΠΑΠ 112 432.762,44 € 

2 402.458,00 € 402.458,00 € 402.458,00 € 402.458,00 € Α.4.1.1 9.326.151,49 € ΛΑΠ 112 9.326.151,49 € 

Α.4.1.2 168.276,55 € ΛΑΠ 112 168.276,55 € 

Α.4.1.3 392.800,72 € ΛΑΠ 112 392.800,72 € 

3 60.290,00 € 60.290,00 € 60.290,00 € 60.290,00 € Α.4.1.1 1.411.725,69 € ΠΑΠ 112 1.411.725,69 € 

Α.4.1.2 25.472,49 € ΠΑΠ 112 25.472,49 € 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Α.4.1.3 59.459,35 € ΠΑΠ 112 59.459,35 € 

 

 

Πίνακας: Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων ΘΑ Ι 

 

Κωδικός 
Δράσης 

Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

ΔΔ Τρόπος υλοποίησης δράσης ΔΔ ΔΔ που συνεισφέρει 
στο πλαίσιο 
επίδοσης 

ΔΔ μη εκπληρούμενων 
θεματικών 

αιρεσιμοτήτων 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

αυτοδεσμεύσεων 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Α.1.1.1   Όλη η χώρα 7.553.164,30 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

7.553.164,30 € 7.553.164,30 €     

Α.1.1.2   Όλη η χώρα 2.780.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

2.780.000,00 €       

Α.1.1.3   Όλη η χώρα 510.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

510.000,00 €       

Α.1.1.4   Όλη η χώρα 0,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

0,00 €       

Α.1.1.5   Όλη η χώρα 15.000.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

15.000.000,00 €       
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Α.1.1.6   Όλη η χώρα 564.730,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

564.730,00 €       

Α.1.1.7   Όλη η χώρα 600.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

600.000,00 €       

Α.1.1.8   Όλη η χώρα 4.350.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

4.350.000,00 €       

Α.1.1.9   Όλη η χώρα 2.283.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

2.283.000,00 €       

Α.1.1.10   Όλη η χώρα 7.891.800,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

7.891.800,00 €       

Α.1.1.11   Όλη η χώρα 6.450.880,99 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

6.450.880,99 €       

Α.1.1.12   Όλη η χώρα 1.500.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

1.500.000,00 €       

Α.1.2.1   Όλη η χώρα 1.829.085,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

1.829.085,00 € 1.829.085,00 €     

Α.1.2.2   Όλη η χώρα 5.654.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

5.654.000,00 € 5.654.000,00 €     
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Α.1.2.3   Όλη η χώρα 1.260.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

1.260.000,00 € 1.260.000,00 €     

Α.2.1.1   Όλη η χώρα 1.129.195,43 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

1.129.195,43 € 1.129.195,43 €     

Α.2.1.2   Όλη η χώρα 4.045.575,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

4.045.575,00 € 4.045.575,00 €     

Α.2.1.3   Όλη η χώρα 2.700.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

2.700.000,00 € 2.700.000,00 €     

Α.2.1.4   Όλη η χώρα 3.100.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

3.100.000,00 € 3.100.000,00 €     

Α.2.1.5   Όλη η χώρα 1.170.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

1.170.000,00 € 1.170.000,00 €     

Α.2.1.6   Όλη η χώρα 3.500.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

3.500.000,00 € 3.500.000,00 €     

Α.2.1.7   Όλη η χώρα 4.194.653,10 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

4.194.653,10 € 4.194.653,10 €     

Α.2.1.8   Όλη η χώρα 285.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

285.000,00 € 285.000,00 €     



 

45 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Α.2.1.9   Όλη η χώρα 200.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

200.000,00 € 200.000,00 €     

Α.2.1.10   Όλη η χώρα 300.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

300.000,00 € 300.000,00 €     

Α.2.1.11   Όλη η χώρα 5.788.700,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

5.788.700,00 € 5.788.700,00 €     

Α.2.1.12   Όλη η χώρα 3.380.700,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

3.380.700,00 € 3.380.700,00 €     

Α.2.1.13   Όλη η χώρα 1.300.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

1.300.000,00 €       

Α.2.1.14   Όλη η χώρα 0,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

0,00 €       

Α.2.1.15   Όλη η χώρα 1.350.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

1.350.000,00 € 1.350.000,00 €     

Α.2.1.16   Όλη η χώρα 403.620,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

403.620,00 €       

Α.2.1.17   Όλη η χώρα 500.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

500.000,00 € 500.000,00 €     



 

46 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Α.2.1.18   Όλη η χώρα 570.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

570.000,00 € 570.000,00 €     

Α.2.1.19   Όλη η χώρα 1.100.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

1.100.000,00 € 1.100.000,00 €     

Α.2.1.20   Όλη η χώρα 34.691.417,89 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

34.691.417,89 € 34.691.417,89 €     

Α.2.1.21   Όλη η χώρα 15.000.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

15.000.000,00 € 15.000.000,00 €     

Α.2.1.22   Όλη η χώρα 1.800.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

1.800.000,00 € 1.800.000,00 €     

Α.2.1.23   Όλη η χώρα 12.750.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

12.750.000,00 € 12.750.000,00 €     

Α.2.1.24   Όλη η χώρα 9.007.803,92 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

9.007.803,92 € 9.007.803,92 €     

Α.2.2.1   Όλη η χώρα 5.701.807,78 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

5.701.807,78 € 5.701.807,78 €     

Α.2.2.2   Όλη η χώρα 4.757.025,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

4.757.025,00 € 4.757.025,00 €     
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Α.2.2.3   Όλη η χώρα 501.318,80 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

501.318,80 € 501.318,80 €     

Α.2.2.4   Όλη η χώρα 1.556.183,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

1.556.183,00 € 1.556.183,00 €     

Α.2.2.5   Όλη η χώρα 5.660.854,77 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

5.660.854,77 € 5.660.854,77 €     

Α.2.2.6   Όλη η χώρα 1.250.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

1.250.000,00 € 1.250.000,00 €     

Α.2.2.7   Όλη η χώρα 200.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

200.000,00 € 200.000,00 €     

Α.2.2.8   Όλη η χώρα 37.600.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

37.600.000,00 € 2.600.000,00 €     

Α.2.2.9   Όλη η χώρα 392.345,92 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

392.345,92 € 392.345,92 €     

Α.2.2.10   Όλη η χώρα 34.921.360,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

34.921.360,00 € 34.921.360,00 €     

Α.2.2.11   Όλη η χώρα 1.002.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

1.002.000,00 € 1.002.000,00 €     
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Α.2.2.12   Όλη η χώρα 54.689.135,27 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

54.689.135,27 € 54.689.135,27 €     

Α.2.2.13   Όλη η χώρα 4.850.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

4.850.000,00 € 4.850.000,00 €     

Α.2.2.14   Όλη η χώρα 24.800.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

24.800.000,00 € 24.800.000,00 €     

Α.3.1.1   Όλη η χώρα 220.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

220.000,00 €       

Α.3.1.2   Όλη η χώρα 2.114.287,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

2.114.287,00 €       

Α.3.2.1   Όλη η χώρα 600.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

600.000,00 €       

Α.3.2.2   Όλη η χώρα 500.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

500.000,00 €       

Α.3.2.3   Όλη η χώρα 75.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

75.000,00 €       

Α.3.2.4   Όλη η χώρα 150.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

150.000,00 €       
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Α.3.2.5   Όλη η χώρα 124.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

124.000,00 €       

Α.3.2.6   Όλη η χώρα 1.498.880,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

1.498.880,00 €       

Α.3.2.7   Όλη η χώρα 15.000.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

15.000.000,00 €       

A.3.3.1   Όλη η χώρα 570.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

570.000,00 €       

Α.3.3.2   Όλη η χώρα 2.440.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

2.440.000,00 €       

Α.4.1.1   Όλη η χώρα 115.864.400,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

115.864.400,00 €       

Α.4.1.2   Όλη η χώρα 2.090.601,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

2.090.601,00 €       

Α.4.1.3   Όλη η χώρα 4.880.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 

4.880.000,00 €       
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Θεματικός Άξονας Β΄: Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης (Άξονες Προτεραιότητας 4, 5, 6) 

 

 

Α) Τροποποιούνται οι κάτωθι εξειδικευμένες δράσεις, κατόπιν σχετικών αιτημάτων των δικαιούχων: 

 η Δράση Β.1.1.1 «Ανάπτυξη υποδομών συστημάτων και εφαρμογών που αφορούν σε οριζόντιες 

λειτουργίες των δημοσίων φορέων» η οποία τροποποιείται με την προσθήκη νέου φυσικού και 

οικονομικού που αφορά στην επέκταση και παροχή υπηρεσιών του Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης αιτημάτων των πολιτών, επιχειρήσεων, δημοσίων 

υπηρεσιών και λοιπών φορέων μέσω της διαδικτυακής πύλης της ΑΠΔΠΧ 

 η Δράση Β.2.1.10 «Ανάπτυξη υποδομών συστημάτων και εφαρμογών που αφορούν σε οριζόντιες 

λειτουργίες των δημοσίων φορέων» η οποία τροποποιείται με την προσθήκη νέου φυσικού και 

οικονομικού που αφορά στην αναβάθμιση του Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας (BI s) 

Υπουργείου Υγείας 

 

Β) Προστίθενται: 

 Η δράση Β.1.1.33 «Δράσεις Ψηφιακής Αναβάθμισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» η οποία αφορά στην Ανάπτυξη συστήματος συλλογής και επεξεργασίας 

στατιστικών δεδομένων της Δικαιοσύνης και στη Δημιουργία Εθνικών ηλεκτρονικών καταλόγων 

πολιτικής και ποινικής Δικαιοσύνης 

 Η δράση Β.1.1.34 «Ανάπτυξη ενός ενιαίου Συνεργατικού Καταλόγου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της 

Ελλάδος (ΕΒΕ)»  

 Η δράση Β.2.17 «Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την αναβάθμιση του επιπέδου παροχής 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες» ο οποία συμπεριλαμβάνει τις κάτωθι παρεμβάσεις  

o Ψηφιακή διαχείριση του εν Βενετία αρχείου της Ελληνικής Κοινότητας 

o H συμβολή των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην προστασία 

των παιδιών, των νέων και των ατόμων σε κίνδυνο στην Ελλάδα 

o Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Εθνικού Τυπογραφείου 

o Ψηφιακή αναβάθμιση υπηρεσιών ιδρύματος Κόκκορη-Πιλοτικό Κέντρο e-συμβουλευτικής 

διαχείρισης ΑΜΕΑ, Π.ΝΟ.Υ & ατόμων με κινητικές αναπηρίες 

o Υποστήριξη της διαδικασίας εμπλουτισμού του ΕΜΔ και επέκταση της λειτουργικότητας του 

o Αναμόρφωση του συστήματος Ταχυδρομικών Κωδίκων της χώρας 

 

Αναλυτικότερα:  
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Δράση B.1.1.1: Ανάπτυξη υποδομών συστημάτων και εφαρμογών 

που αφορούν σε οριζόντιες λειτουργίες των δημοσίων φορέων 
 

Χαρακτηρισμός δράσης 

 

 

 Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 

και τα τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

  Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…αφορά στην ανάπτυξη 

συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που σχετίζονται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται 

από το Πρόγραμμα και αφορούν στη διεκπεραίωση εσωτερικών διαδικασιών και οριζόντιων λειτουργιών 

των δημοσίων φορέων.» 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τις 

ακόλουθες ενέργειες: 

 

1. Αναμόρφωση του Δημοσιονομικού Συστήματος με στόχο την αποτελεσματικότερη 

παρακολούθηση των δαπανών μέσω:  

 σχεδιαστικών και μελετητικών ενεργειών,  

 προσαρμογής του μοντέλου λειτουργίας δημοσιονομικής διαχείρισης στις ιδιαίτερες ανάγκες των 

Φορέων της Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης,  

 υλοποίησης και  λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης των οικονομικών και 

άλλων πόρων των φορέων και 

 ενεργειών υποστηρικτικών, διαχείρισης αλλαγών και ανάπτυξης υποδομών στην κατεύθυνση της 

ενσωμάτωσης και πλήρους επιχειρησιακής αξιοποίησης των δράσεων στην καθημερινή 

λειτουργία των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης. 

Οι προτεινόμενες δράσεις λαμβάνουν υπόψη το μακροπρόθεσμο πλαίσιο λειτουργίας της δημοσιονομικής 

διαχείρισης, τα βασικά στοιχεία του οποίου είναι: 

 Κάθε υπουργείο θα είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του προϋπολογισμού του σε όλα τα 

στάδια από την κατάρτιση, την ψήφιση, την εκτέλεση, την παρακολούθηση της εκτέλεσης, την 

λογιστική και τις δημοσιονομικές αναφορές. Η διαχείριση θα είναι σύμφωνη με το ισχύον νομικό 
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και δημοσιονομικό πλαίσιο και τελεί υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του Υπουργείου 

Οικονομικών. 

 Κάθε υπουργείο θα είναι υπεύθυνο για τους φορείς που εποπτεύει.  

 Το Υπουργείο Οικονομικών είναι υπεύθυνο για το συντονισμό της δημοσιονομικής πολιτικής, 

την παρακολούθηση του Προϋπολογισμού της Κεντρικής και της Γενικής Κυβέρνησης και την 

υλοποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.  

 Οι αλλαγές στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) θα υποστηρίζονται κατά βάση από τα 

υπάρχοντα συστήματα και κυρίως από το ΟΠΣ-ΔΠ που υποστηρίζει τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό καθώς και το Σύστημα Δημοσιονομικών Αναφορών, το οποίο σήμερα συλλέγει 

απολογιστικά στοιχεία και παράγει ενοποιημένες αναφορές για το σύνολο των φορέων της 

Γενικής Κυβέρνησης.  

 Το έργο μπορεί να κατηγοριοποιηθεί με βάση το πεδίο εφαρμογής του σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες α) έργα που υλοποιούνται για λογαριασμό της Κεντρικής Διοίκησης και β) έργα που 

υλοποιούνται για λογαριασμό της Γενικής Κυβέρνησης.  

 Το έργο αποτελεί έργο – σημαία του προγράμματος.  

Για την υποστήριξη και προετοιμασία του ως άνω έργου – σημαία προβλέπονται επίσης: 

 δράσεις επικαιροποίησης του υπάρχοντος Πληροφοριακού Συστήματος που υποστηρίζει τον 

Κρατικό Προϋπολογισμό και υλοποίησης νέων εφαρμογών, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση 

του επιπέδου εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 

Συστημάτων & Διοικητικής Υποστήριξης (ΓΓΠΣΔΥ), αλλά και στη διασφάλιση της 

αποτελεσματικής και ποιοτικής ανταπόκρισης της τελευταίας στις ανάγκες των «εσωτερικών 

χρηστών» (Δημόσια Διοίκηση) με τους οποίους συνεργάζεται για την παροχή ολοκληρωμένων 

υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και 

 δράσεις για την προσαρμογή της υποδομής και των εφαρμογών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Υ. στις 

επικαιροποιημένες επιχειρησιακές, λειτουργικές και διαχειριστικές ανάγκες που θα προκύπτουν 

ως αποτέλεσμα της εξέλιξης των απαιτήσεων για μείωση του κόστους λειτουργίας, 

αποδοτικότερη χρήση των υποδομών, ανταπόκριση στην αύξηση της ζήτησης και επέκταση της 

λειτουργικότητας, ομογενοποίηση των εφαρμογών και προσφορά νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

φορολογικού, δημοσιονομικού και γενικότερου οικονομικού ενδιαφέροντος για την ανταπόκριση 

στις ανάγκες των χρηστών, πολιτών και επιχειρήσεων. Σκοπός της είναι η ολοκλήρωση της 

μετάβασης σε μια ενιαία αδειοδοτημένη υποδομή εξυπηρέτησης εφαρμογών, η οποία θα 

καλύπτει το απαιτούμενο λογισμικό συστήματος των έργων που φιλοξενούνται στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Υ. 

σε επίπεδο βάσης δεδομένων και εξυπηρετητών εφαρμογών και διαδικτύου. 

Στο πλαίσιο αυτό, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στον τομέα της Ναυτιλίας 

θα αναπτυχθεί Ολοκληρωμένο Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Πόρων που θα 

υποστηρίζει τα εξής:  

 την κατάρτιση και την εκτέλεση του Τακτικού Προϋπολογισμού, 

 την κατάρτιση και την εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 

 την κατάρτιση και την εκτέλεση Προϋπολογισμού Εποπτευόμενων Φορέων (ΟΛ. ΑΕ, Λιμενικά 

Ταμεία, Οίκος Ναύτου-Γ.Ε.Ν.Ε., κ.α.), 

 την κατάρτιση και εκτέλεση Προϋπολογισμού της Πλοηγικής Υπηρεσίας καθώς και τη λογιστική 

και οικονομική παρακολούθηση του προϋπολογισμού της Πλοηγικής Υπηρεσίας, 

 την κατάρτιση και εκτέλεση του κοινωνικού προϋπολογισμού ΤΑΛΣ, 

 την παρακολούθηση της εξέλιξης των πάσης φύσεως δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και 

του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (μητρώο δεσμεύσεων – πληρωμών), 

 την μισθοδοσία στρατιωτικού - πολιτικού προσωπικού του φορέα, στο εσωτερικό και εξωτερικό, 

 την κατάρτιση και εκτέλεση του Προϋπολογισμού ΚΝΕ και Σχολών Ε/Ν καθώς και τη λογιστική 

και οικονομική παρακολούθηση ΚΝΕ (Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης), 

 την Παγία Προκαταβολή ( Κεντρικής Υπηρεσίας, Λιμενικών Αρχών και ΚΝΕ) και 

 τον προγραμματισμό και την υλοποίηση πρόχειρων και τακτικών διαγωνισμών, προκειμένου να 

διευκολυνθεί το έργο της Διεύθυνσης Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών. 

Επιπρόσθετα: 

 

Στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού  θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις/επεκτάσεις  στο πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει το 
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Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στην καθημερινή λειτουργία του (ΟΠΣ ΠΔΕ). Οι νέες 

λειτουργίες, ενδεικτικά είναι: 

 προώθηση της εξωστρέφειας του ΠΔΕ, με την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης σε πολίτες και 

επιχειρήσεις μέσω διαδικτύου, 

 κάλυψη όλων των φορέων του δημοσίου που καταρτίζουν και εκτελούν ΠΔΕ, 

 παρακολούθηση έργων και υποέργων (διαδικασίες, χρηματοροές, εκτέλεση συμβάσεων), 

 υποστήριξη κατάρτισης Π/Υ ΠΔΕ, 

 υλοποίηση υπηρεσιών που χρησιμοποιούν “virtualization” σε υφιστάμενα “Data Centers”. 

Το Υπουργείο Εξωτερικών θα προβεί στον σχεδιασμό και υλοποίηση ενός Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος οικονομικής διαχείρισης για: 

 την βελτιστοποίηση των διοικητικών-δημοσιονομικών διαδικασιών και επιτάχυνση του έργου 

των ελεγκτικών δημοσιονομικών οργάνων με την αντικατάσταση του αναχρονιστικού ενσήμου 

με την έκδοση ηλεκτρονικής απόδειξης στις Αρχές Εξωτερικού καθώς και 

 την ηλεκτρονική διαχείριση και διεκπεραίωση πάσης φύσεως συναλλαγών οικονομικής 

διαχείρισης από τις Αρχές του Εξωτερικού 

 

2. Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών  Ενιαίας Μισθοδοσίας, με την: 

 υλοποίηση συστήματος υπολογισμού και εκκαθάρισης της μισθοδοσίας όλων των 

μισθοδοτούμενων από το Δημόσιο σύμφωνα με τις διαδικασίες εκκαθάρισης ανά φορέα ή και 

υπηρεσία 

 υλοποίηση συστήματος υποστήριξης ελέγχου και πληροφόρησης της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, 

των εκκαθαριστών, των μισθοδοτούμενων και των Φορέων.  

 υλοποίηση συστήματος διαχείρισης χρηστών και φακέλου μισθοδοτούμενων. 

 υλοποίηση υπηρεσιών μετάπτωσης δεδομένων και εφαρμογών. 

 

3. Πλήρης εφαρμογή ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και διαχείρισης υποθέσεων σε 

φορείς της Δημόσιας Διοίκησης όπως : 

 

 το Υπουργείο Οικονομικών μέσω α) της ομογενοποίησης του περιβάλλοντος διακίνησης 

εγγράφων και ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου εντός του Υπουργείου Οικονομικών, β) της 

αυτοματοποίησης των εσωτερικών διαδικασιών των υπηρεσιών του Υπουργείου και γ) της 

δημιουργίας ενός συστήματος - πιλότου για το σύνολο των Υπουργείων με ανοικτές 

προδιαγραφές ώστε να μπορέσει να αξιοποιηθεί στη συνέχεια σε όλα τα Υπουργεία και να 

αυτοματοποιήσει τη διαχείριση εγγράφων στο σύνολο του Δημοσίου. 

 το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 

(ΣΕΕΥΜΕ) μέσω α) εφαρμογής συστήματος πρωτοκόλλου διαχείρισης αλληλογραφίας και 

διαχείρισης υποθέσεων με παραγωγή στατιστικών αναφορών, β) εκπαίδευσης χρηστών στο εν 

λόγω σύστημα, γ) σχεδιασμό ροής εργασίας, δ) ηλεκτρονικής υπογραφής, ε) σχεδιαστικού 

συστήματος για τροποποίηση φορμών αρχειοθέτησης και τροποποίηση σχεδίασης των 

διαδικασιών ή σχεδίασης νέων, στ) ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων και καταγγελιών μέσω του 

portal του φορέα, ζ) προμήθειας εξοπλισμού 

 το Υπουργείο Εξωτερικών, μέσω της πλήρους εξάπλωσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής 

Διαχείρισης Εγγράφων σε όλες τις Αρχές Εξωτερικού καθώς και της δυνατότητας επικοινωνίας με 

άλλα Document Management Systems άλλων δημόσιων υπηρεσιών.  Για το οποίο: 

o Απαιτείται προμήθεια εξοπλισμού για την Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) του Υπουργείου 

Εξωτερικών και για τις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας και διασφάλιση της ασφαλούς 

διασύνδεσης τους με άλλους Δημόσιους Φορείς οι οποίοι διακινούν διαβαθμισμένη ή/και 

αδιαβάθμητη πληροφορία 

o Θα αξιοποιηθεί η υπάρχουσα υποδομή Νet-VIS για τις ανάγκες της διασύνδεσης και της 

διαλειτουργικότητας μεταξύ Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) – Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας 

(Α.Ε.Υ.). – Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. 

 ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), μέσω της α) ψηφιοποίησης αρχείου, β)  

ψηφιακής υπογραφής στην διαχείριση εγγράφων και ροής Εργασιών και γ) ανάπτυξης Web & 

Mobile Εφαρμογής Καταγγελιών των καταναλωτών 
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 το Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με σκοπό την αναθεώρηση των κανονιστικών 

ρυθμίσεων & διοικητικών πρακτικών που διέπουν τις διοικητικές διαδικασίες του Υπουργείου, για 

τη σωστή λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, με το μικρότερο κόστος προς εξυπηρέτηση του 

πολίτη και της επιχείρησης. 

 το Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας σε ότι αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία 

διακίνησης διαβαθμισμένων πληροφοριών, το οποίο αφορά σε:  

o ταχύτερη διαβίβαση διαβαθμισμένου πληροφοριακού υλικού με την ανάπτυξη ενός 

συστήματος διαβαθμισμένης επικοινωνίας (κρυπτογράφησης), αξιοποιώντας τη χρήση των 

υφιστάμενων δικτύων και διευκολύνοντας ως εκ τούτου το έργο των κεντρικών και 

περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας (ειδικότερα της Διεύθυνσης 

Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών με τα 14 περιφερειακά Τμήματα Συλλογής και 

Διαχείρισης Πληροφοριών, τα Τμήματα/Γραφεία πληροφοριών των αυτοτελών ή μη 

διευθύνσεων της ΕΛ.ΑΣ, καθώς και κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής 

Αστυνομίας), που συγκροτούν τον κύριο κορμό του δικτύου πληροφοριών και επιβολής του 

νόμου του Σώματος. Η συγκεκριμένη παράμετρος επιδρά στην έγκαιρη πληροφόρηση των 

αρμόδιων υπηρεσιών (άρα και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και ορθολογικής 

κατανομής των πεπερασμένων πόρων), καθώς στην μείωση της υφιστάμενης 

γραφειοκρατίας 

o Εγκατάσταση του συνόλου των κεντρικών συστημάτων, που απαιτούνται για τη λειτουργία 

του συστήματος στην κεντρική υποδομή DataRoom του Φορέα, στην  

οποία θα λάβει χώρα και η εναπόθεση του συνόλου των διακινούμενων δεδομένων με την 

ιστορικότητα αυτών. Με ειδικό λογισμικό θα εξασφαλίζεται η αυθεντικοποίηση των χρηστών 

και τόσο η διακίνηση των απαιτούμενων δεδομένων όσο και η ασφαλής αποθήκευση των 

δεδομένων. 

 

4. Ψηφιακή Εφαρμογή Εκτιμητικής Διαδικασίας ΕΛ.Γ.Α. 

Αξιοποιώντας την υπάρχουσα βάση δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος που διαθέτει ο ΕΛ.Γ.Α 

με την υλοποίηση της  διαλειτουργικότητας και σε συνεργασία με τους άλλους   φορείς του Δημοσίου 

όπως είναι το ΥΠΠΑΑΤ , Ο.Π.Ε.Κ.Ε.ΕΠ.Ε., σχεδιάζει την  υλοποίηση ψηφιακής εφαρμογής, με την οποία 

ο εκτιμητής θα οργανώνει ,ενεργεί και θα ολοκληρώνει την εκτίμηση του έχοντας online διαθέσιμα όλα 

τα στοιχεία εκείνα που του είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εκτιμητικής διαδικασίας επί τόπου 

στο πεδίο δράσης του (χωράφι), κερδίζοντας  ταχύτητα, αξιοπιστία, εξέλιξη, μείωση κόστους ,ευελιξία 

για όλη την εκλεκτική διαδικασία. Με τη  χρήση των φωτογραφιών που θα βγάζουν οι εκτιμητές 

δημιουργείται μια μεγάλη βάση δεδομένων για μελλοντική χρήση (AI) Artificial Intelligent εφαρμογών 

που μπορούν να συνδράμουν στην πρόληψη και βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει ο οργανισμός 

στο εγγύς μέλλον. 

Διευκρινίζεται ότι, σε περιπτώσεις που οι παραγωγοί έχουν υποστεί ζημιές στην αγροτική παραγωγή 

μπορούν να υποβάλουν Δηλώσεις Ζημιάς στον Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου, της Δημοτικής 

Ενότητας ή της Τοπικής Κοινότητας στην αγροτική περιοχή των οποίων βρίσκονται τα ζημιωθέντα 

αγροτεμάχια. Η εκτίμηση της ζημιάς κάθε αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε διενεργείται σύμφωνα με τους 

κανόνες της γεωπονικής επιστήμης από γεωπόνο - εκτιμητή του ΕΛ.Γ.Α. Για την εξυπηρέτηση των 

Αγροτών προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 4 του Ν.1790/1988, όπως ισχύουν σήμερα, 

ο ορισμός του απαραίτητου αριθμού ανταποκριτών ΕΛ.Γ.Α. σε κάθε Δήμο.  

Η σχεδιαζόμενη παρέμβαση στοχεύει στα κάτωθι: 

 Διασφάλιση Αξιοπιστίας  

 Επικαιροποίηση  παρουσίας του εκτιμητή  

 Ταχύτητα εκτιμήσεως ,προγραμματισμός και οργάνωση εκτιμήσεων  

 Αύξηση αποδοτικότητας, μείωση του χρόνου ανακοινώσεων των πορισμάτων  

 Αποφυγή λαθών κατά την εκτιμητική διαδικασία και  μείωση ποσοστών επανεκτιμήσεων 

 Μείωση της γραφειοκρατίας συνεργασίας των φορέων του δημοσίου  των εγγράφων  του 

ασφαλισμένου  

 Ασφάλεια στην διακίνηση εγγράφων 

 Βελτίωση παραγωγικότητας του δημοσίου μέσω της υποστήριξης των φορέων και τη χρήση 

νέας τεχνολογίας  
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 Ευελιξία σε μελλοντικές μεταβολές αναγκών και απαιτήσεων κλιματικής αλλαγής 

 Μελλοντική επέκταση και για το ζωικό κεφάλαιο 

 Εξοικονόμηση πόρων.   

Ενδεικτικά παραδοτέα της παρέμβασης αποτελούν; 

 Κατάρτιση εκπαιδευτικού προγράμματος/υλικού-Εκπαίδευση Χρηστών  

 Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος 

 Αναθεώρηση και επικαιροποίηση δεδομένων 

 Αναβάθμιση Υφιστάμενων Ψηφιακών Εφαρμογών 

 Αποθετήριο ψηφιακού περιεχομένου 

 Προμήθεια Ψηφιακού Υποβάθρου/Ανάπτυξη γεωχωρικής πληροφορίας (layer) 

 Νομοθέτηση της νέας διαδικασίας διαχείρισης ελέγχων 

 Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης 

 Προμήθεια εξοπλισμού, λογισμικού/ Αναβάθμιση δικτυακών υποδομών 

 Παροχή συμβουλών νομικής ή/και τεχνικής υποστήριξης/συντήρησης. 

 

5. Επέκταση και παροχή υπηρεσιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 

διαχείρισης αιτημάτων των πολιτών, επιχειρήσεων, δημοσίων υπηρεσιών και λοιπών 

φορέων μέσω της διαδικτυακής πύλης της ΑΠΔΠΧ 

Αντικείμενο της Πράξης είναι η επέκταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης 

αιτημάτων των πολιτών, επιχειρήσεων, δημοσίων υπηρεσιών και λοιπών φορέων μέσω της διαδικτυακής 

πύλης της ΑΠΔΠΧ και παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται ως: 

 Σχεδιασμό και υλοποίηση υποσυστήματος υποβοήθησης υπευθύνων επεξεργασίας σχετικά με 

τη διαχείριση περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων και εργαλείο υποβοήθησης της 

ΑΠΔΠΧ σχετικά με τη διαχείριση γνωστοποιήσεων περιστατικών παραβίασης προσωπικών 

δεδομένων 

 Σχεδιασμό και υλοποίηση υποσυστήματος  αυτοεκτίμησης (self - assessment) σχετικά με την 

ασφάλεια και την προστασία προσωπικών δεδομένων (προσανατολισμένο κυρίως σε 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς) 

 Σχεδιασμό και υλοποίηση υποσυστήματος υποβοήθησης προγραμματισμού – εκτέλεσης 

διοικητικών ελέγχων ΑΠΔΠΧ 

 Σχεδιασμό και υλοποίηση υποσυστήματος  υποβοήθησης πολιτών στην υποβολή καταγγελίας 

στην ΑΠΔΠΧ 

 Σχεδιασμό και υλοποίηση υποσυστήματος  υποβοήθησης στην άσκηση δικαιωμάτων στους 

υπευθύνους επεξεργασίας 

 Δημιουργία περιεχομένου web ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, ιδίως για τα παιδιά  

 Δημιουργία εφαρμογής chatobot 

 Σχεδιασμό και υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος  Διοίκησης (Μ.Ι.S) 

 Προμήθεια και υλοποίηση περιβάλλοντος  Εικονικών Σταθμών  Εργασίας 

 Προμήθεια των απαραίτητων αδειών χρήσης για βάση δεδομένων (RDBMS) και λογισμικού 

middleware (application servers) 

 

Δείκτες εκροής 

ΠΙΝΑΚΑΣ 15 Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ 
ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4632 

Αριθμός έργων ΤΠΕ που υποστηρίζουν την αναβάθμιση 

της λειτουργίας τομέων προτεραιότητας  του ΕΠ για την 
παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες 

Αριθμός 

 

  1 ΝΑΙ ΟΧΙ  

T4627 
Αριθμός έργων δημιουργίας ή αναβάθμισης συστημάτων 
ΤΠΕ για την υποστήριξη οριζόντιων λειτουργιών των 

δημόσιων φορέων 

Αριθμός 
 

  
7 ΝΑΙ ΟΧΙ  
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

ΠΙΝΑΚΑΣ 16 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Άξονας Προτεραιότητας 

 
Σύνολο Χώρας 

4 5 6 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 
45.319.144,00 27.603.847,18 4.879.667,96 9.364.253,35 2.258.962,93 1.212.412,58 

Δημόσια Δαπάνη (β) 
45.319.144,00 27.603.847,18 4.879.667,96 9.364.253,35 2.258.962,93 1.212.412,58 

 Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 35.213.902,55 22.083.077,75 3.903.734,37 7.491.402,68 1.129.481,47 606.206,29 

 Εθνική Συμμετοχή (δ) 10.105.241,45 5.520.769,44 975.933,59 1.872.850,67 1.129.481,47 606.206,29 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για μεγάλα 

έργα 
          

  

εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 

ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)             

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Οικονομικών - Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης) 

 Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/(Τομέας Ναυτιλίας ΓΔΟΥ) 

 Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ 

 Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 

 ΜΟΔ ΑΕ 

 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ΕΦΕΤ 

 Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και εποπτευόμενοι φορείς 

 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη / Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας 

 Υπουργείο Εξωτερικών  

 ΥΠΠΑΑΤ 

 Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) 

 ΟΠΕΚΕΕΠΕ 

 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ares (2017)1566327  -23/3/2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ares (2017)1566327  -23/3/2017 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 

 

12.12.2016 Α’ τρίμηνο 2018, & Β’τρίμηνο 2018* Β’ τρίμηνο 2019, Δ’ 

τρίμηνο 2020, Α’ τρίμηνο 2021 

*Προϋπόθεση έκδοσης Πρόσκλησης το Β’ τρίμηνο 2018, η συνάφεια των έργων με την Εθνική Στρατηγική για την Ψηφιακή Πολιτική  
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Δράση Β.1.1.33 Δράσεις Ψηφιακής Αναβάθμισης του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 

υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…αφορά στην ανάπτυξη 

συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που σχετίζονται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται 

από το Πρόγραμμα και αφορούν στη διεκπεραίωση εσωτερικών διαδικασιών και οριζόντιων λειτουργιών 

των δημοσίων φορέων.» 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται οι παρακάτω δράσεις που περιλαμβάνουν ενδεικτικά τις ακόλουθες 

ενέργειες: 

1. Ανάπτυξη συστήματος συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων της 

Δικαιοσύνης 

Η προτεινόμενη παρέβαση αφορά στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής και 

επεξεργασίας στατιστικών για τη δικαιοσύνη μέσω του οποίου αφενός θα εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις 

του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη παροχή στατιστικών αναφορών, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε 

επίπεδο ΕΕ και αφετέρου θα είναι δυνατή η διαμόρφωση πιο αποτελεσματικών στρατηγικών και 

πολιτικών σε θέματα δικαιοσύνης καθώς και η προσαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Στο εν λόγω 

σύστημα θα συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο περιβάλλον τα πρωτογενή δεδομένα που συλλέγονται από 

διάφορες εθνικές πηγές (πχ δικαστήρια όλων των βαθμών, εισαγγελίες, ελληνική αστυνομία, ΣΔΟΕ κ.λπ.) 

ενώ επιπλέον θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εργαλεία Επιχειρηματικής Ευφυΐας που θα επιτρέπουν 

την ανάλυση και στατιστική επεξεργασία αυτών και την αποστολή τους σε τρίτες πηγές μέσω υπηρεσιών 

διασύνδεσης (όπως ενδεικτικά της ΕΛΣΤΑΤ). 
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Ειδικότερα, αντικείμενο της δράσης είναι η κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Δικαιοσύνης για 

παροχή στατιστικής πληροφόρησης, μέσω της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος που θα 

επιτρέπει τη συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αξιόπιστων και ποιοτικών δεδομένων δικαιοσύνης. Μέσω 

της αξιοποίησης εξελιγμένων τεχνικών εργαλείων και σύγχρονων διαδικασιών Αποθήκης Δεδομένων και 

Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence - BI), θα συλλέγονται πρωτογενή δεδομένα από 

διαφορετικές πηγές, θα συνδυάζονται κατάλληλα με χρήση σύγχρονων εργαλείων και τεχνολογιών και 

θα παράγονται αναλύσεις και στατιστικές με σκοπό την παροχή αξιόπιστης πληροφόρησης στα αρμόδια 

στελέχη του ΥΔ αλλά και σε εξουσιοδοτημένους εσωτερικούς χρήστες των αρμόδιων φορέων της 

δικαιοσύνης.  Το δεδομένα που θα καταχωρούνται στην αποθήκη δεδομένων θα αξιοποιούνται με 

κατάλληλο συνδυαστικό τρόπο (χρήση τεχνικών OLAP και Data Mining, εφαρμογή προτύπων 

στατιστικής ανάλυσης, κα) από μια σύγχρονη υποδομή επιχειρηματικής ευφυΐας και παραγωγής 

αναφορών για την υποστήριξη των εργασιών παρακολούθησης και παροχής πληροφόρησης για τη 

δικαιοσύνη.  Παράλληλα οι κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι χρήστες του ΥΔ θα μπορούν εύκολα και 

γρήγορα με τη χρήση εργαλείων πολυδιάστατης ανάλυσης των διαθέσιμων δεδομένων να 

προετοιμάζουν και να απαντάνε σε ad-hoc ερωτήματα που θα γίνονται είτε για να καλυφθούν οι ανάγκες 

πληροφόρησης του ίδιου του Υπουργείου, είτε για να αποσταλεί η πληροφορία σε εξωτερικούς φορείς. 

Το όφελος από την υλοποίηση του έργου αφορά στα εξής: 

 Αυτοματοποίηση κι απλούστευση των διαδικασιών συλλογής, επεξεργασίας και ανταλλαγής 

δεδομένων 

 Εξοικονόμηση πόρων μέσω της επιτάχυνσης του χρόνου συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των 

αποτελεσμάτων των σχετικών ερευνών και στατιστικών αναλύσεων  

 Διενέργεια ακόμα πιο σύνθετων στατιστικών αναλύσεων και καλύτερου συνδυασμού και γενικά 

καλύτερης αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων πρωτογενών δεδομένων για την παραγωγή 

αξιόπιστων αποτελεσμάτων 

 Καλύτερη διοίκηση του δικαστικού συστήματος και αποτελεσματικότερη λειτουργία αυτού:  

 Παραγωγή δεδομένων διοικητικής πληροφόρησης  

 Δημοσίευση στατιστικών δεδομένων για την λειτουργία της Δικαιοσύνης  

 Αντικειμενική πληροφόρηση για την λειτουργία του δικαστικού συστήματος  

 Υποστήριξη των ελεγκτικών μηχανισμών της Δικαιοσύνης  

 Ενίσχυση της λογοδοσίας και αύξηση της διαφάνειας του δικαστικού συστήματος 

 Υποστήριξη της διαδικασίας λήψης στρατηγικών αποφάσεων, της διαμόρφωσης πολιτικών 

Διοίκησης Δικαιοσύνης και της ενίσχυσης του θεσμικού πλαισίου μέσω εφαρμογής 

εξελιγμένων τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων 

 Πλήρης συμμόρφωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τις απαιτήσεις εθνικών, ευρωπαϊκών και 

διεθνών οργανισμών για την τήρηση και παροχή στατιστικών δεδομένων 

 Βελτιστοποίηση του προγραμματισμού και της κατανομής προϋπολογισμού ανά φορέα δικαιοσύνης, 

σε συμφωνία με τις ανάγκες του και τον φόρτο εργασίας του  

 Μεγαλύτερη ευκολία στον εντοπισμό των πληροφοριών που ενδιαφέρουν κάθε χρήστη και 

βαθύτερη και αμεσότερη κατανόηση των δεδομένων και των αναλύσεων, μέσα από ένα φιλικό 

περιβάλλον διεπαφής, πλούσιο σε δυνατότητες αναζήτησης, ανάλυσης και γραφικής 

παρουσίασης/αναπαράστασης, πιο χρήσιμων στατιστικών στοιχείων για την πληρέστερη κάλυψη 

των αναγκών πληροφόρησης των χρηστών 

 Δημιουργία μιας κεντρικής, διακριτής οργανωτικής μονάδας η οποία θα έχει την αποκλειστική 

αρμοδιότητα συλλογής, επεξεργασίας και συλλογής στατιστικών δεδομένων της δικαιοσύνης και θα 

είναι μετά τη σύστασή της ο βασικός χρήστης του πληροφοριακού συστήματος.  

 

Η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει τις παρακάτω ενδεικτικές  ενέργειες :  

1. Εξειδίκευση της Μελέτης Εφαρμογής 

2. Υποσύστημα Συλλογής Δεδομένων, web εφαρμογή για την συμπλήρωση και υποβολή φορμών 

καταχώρησης από εξουσιοδοτημένους χρήστες 

3. Υποσύστημα Αποθήκης Δεδομένων, για τη συγκέντρωση και οργάνωση των στοιχείων που 

προέρχονται από το Υποσύστημα Συλλογής Δεδομένων 

4. Υποσύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας, για τη συγκέντρωση, διάθεση και απεικόνιση της 

πληροφορίας σε όποια μορφή επιθυμεί ο χρήστης 
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5. Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών, για την αναγνώριση, την πιστοποίηση ταυτότητας των 

χρηστών και την παροχή εξουσιοδότησης στα κατάλληλα (υπο)συστήματα ανάλογα με το 

προφίλ τους, με χρήση υφιστάμενου LDAP όπου δύναται (π.χ. Κεντρική Υπηρεσία του ΥΔ) 

6. Οριζόντιες λειτουργίες:  

 Αξιοποίηση των υποδομών στο Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος (G-Cloud) που 

απαιτούνται για το παραγωγικό και το test περιβάλλον για την φιλοξενία του λογισμικού και 

των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργου 

 Κάλυψη απαιτήσεων διαλειτουργικότητας με άλλα πληροφοριακά συστήματα του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς και με πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων   

 Κάλυψη απαιτήσεων ασφάλειας και των απαραίτητων πολιτικών ασφάλειας του 

συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για τη προστασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα 

 Κάλυψη απαιτήσεων ευχρηστίας, προσβασιμότητας από πολλαπλά κανάλια. 

7. Παροχή λοιπών υπηρεσιών:  

 Σχεδιασμός πρότυπων ερωτηματολογίων συλλογής δεδομένων 

 Μετάπτωση δεδομένων (αρχεία προηγούμενων ετών και για όσα χρόνια διατίθενται 

δεδομένα με τη σημερινή τους μορφή)  

 Εκπαίδευση χρηστών 

 Υπηρεσίες δοκιμαστικής, πιλοτικής λειτουργίας 

Υλοποίηση των πρότερων ενεργειών που απαιτούνται για τη δημιουργίας Δομής η οποία θα είναι 

επιφορτισμένη με την οργάνωση και λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος στατιστικών 

δεδομένων δικαιοσύνης 

 

2. Δημιουργία Εθνικών ηλεκτρονικών καταλόγων πολιτικής και ποινικής Δικαιοσύνης 

Στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ) του Εθνικού Ποινικού Μητρώου (ΕΠΜ) 

ενσωματώνονται μεταξύ άλλων δύο εθνικοί κατάλογοι (i. αξιόποινων πράξεων και ii. ποινών και μέτρων 

ασφαλείας). Αντικείμενο της δράσης αποτελεί: 

1. Η κωδικοποίηση και ταξινόμηση των ουσιαστικών και δικονομικών διατάξεων που 

τυγχάνουν εφαρμογής στο πλαίσιο της πολιτικής και ποινικής ροής, η οποία θα 

παρουσιάζεται με απλό και εύληπτο τρόπο στο σύνολο των εμπλεκομένων στον τομέα 

απονομής της δικαιοσύνης, προκειμένου αυτοί να γνωρίζουν τις εκάστοτε ισχύουσες 

διατάξεις και πως αυτές αντιστοιχίζονται με τις ευρωπαϊκές όπου υφίστανται.  

2. Η αποτελεσματική μετάβαση από την υφιστάμενη κατάσταση στη μελλοντική μέσα από 

την εκπόνηση αναλυτικού οδηγού και την ανάπτυξη εργαλείων και μηχανισμών 

αντιστοίχισης με τους καταλόγους (κωδικολίστες) της Ποινικής και Πολιτικής ροής (όπως 

διαδικασίες, αντικείμενα, υποαντικείμενα, είδη δικογράφου, αξιόποινες πράξεις, ποινές, 

μέτρα, δικαστικές αποφάσεις, διάρθρωση Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων της χώρας) 

στο πλαίσιο των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης 

(όπως ΕΠΜ, ΟΣΔΔΥΠΠ, ECRIS, Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων) και διασφάλιση της 

εφαρμογής της μεθοδολογίας αντιστοίχισης από την Αναθέτουσα Αρχή και μετά το πέρας 

της υλοποίησης του παρόντος έργου και 

3. Η σχεδίαση και ανάπτυξη ηλεκτρονικών εργαλείων για τη συστηματοποίηση και τη 

διευκόλυνση των εμπλεκομένων στη διαχείριση της επικαιροποίησης και αντιστοίχισης των 

ανωτέρω καταλόγων (κωδικολιστών), καθώς και της οριζόντιας εφαρμογής αυτών από 

τρίτα συστήματα. 

 

Στα οφέλη έργου συγκαταλέγονται: 

• Συλλογή αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων, η επεξεργασία των οποίων συμβάλει στην χάραξη 

πολιτικών σε ποικίλους τομείς, ενδεικτικά: προσδιορισμός αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού 

προκειμένης της σύντμησης του χρόνου απονομής δικαιοσύνης, αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας νέων νομοθετικών ρυθμίσεων, όπως της διαμεσολάβησης κ.λπ.  
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• Ασφάλεια δικαίου, η οποία επιτυγχάνεται με την ψηφιοποίηση των δεδομένων που 

ενσωματώνονται σε ένα πληροφοριακό σύστημα ώστε να περιορίζεται ουσιωδώς η ανθρώπινη 

παρέμβαση. 

• Βελτιστοποίηση της απονομής δικαιοσύνης με την ταχύτερη διεκπεραίωση των εκκρεμών 

υποθέσεων. 

• Χαρτογράφηση των υπηρεσιών του Δημοσίου με τη σύνταξη κωδικολιστών των υπηρεσιών του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης ώστε κάθε υπηρεσία να διαθέτει μοναδικό αριθμό. 

Η δράση αναμένεται να υλοποιηθεί ως κάτωθι: 

• Φάση Α: Εκπόνηση μεθοδολογικού πλαισίου ταξινόμησης/ αντιστοίχισης των διατάξεων (όλων 

των Δικαίων) της Ποινικής και Πολιτικής Ροής και σχεδιασμός εργαλείων υποστήριξης της 

μεθοδολογίας και οριζόντιας εφαρμογής από τρίτα συστήματα 

• Φάση Β: Καταγραφή υφιστάμενης νομοθετικής και κανονιστικής ύλης της Ποινικής και Πολιτικής 

Ροής 

• ΦΑΣΗ Γ: Θεσμική θωράκιση αποτελεσμάτων έργου 

• Φάση Δ: Σχεδίαση και Ανάπτυξη ηλεκτρονικού εργαλείου - βάση δεδομένων – διασύνδεση με 

άλλες βάσεις δεδομένων 

• Φάση Ε: Υπηρεσίες Εκπαίδευσης  

• Η φάση αυτή περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και ενημέρωσης. 

• Φάση ΣΤ: Έλεγχος εφαρμογών - Δοκιμαστική Λειτουργία 

• Φάση Ζ: Παραγωγική Λειτουργία 

• Φάση Η: Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου & Διασφάλισης ποιότητας 

• Υπηρεσίες Δημοσιότητας 

 

 

Δείκτες εκροής 

ΠΙΝΑΚΑΣ 17 Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδ
α 

μέτρη
σης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 

επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες 

Σύνολ

ο 

Τ4627 

Αριθμός έργων δημιουργίας ή αναβάθμισης 

συστημάτων ΤΠΕ για την υποστήριξη 
οριζόντιων λειτουργιών των δημόσιων 

φορέων 

Αριθμός 

 

  2 ΝΑΙ ΟΧΙ  

Τ4632 

Αριθμός έργων ΤΠΕ που υποστηρίζουν την 

αναβάθμιση της λειτουργίας τομέων 
προτεραιότητας του ΕΠ για την παροχή 
υπηρεσιών προς πολίτες 

Αριθμός

 
 
  

 

  2 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

ΠΙΝΑΚΑΣ 18 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Άξονας Προτεραιότητας Σύνολο Χώρας 

4 5 6 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 
1.692.025,00 1.030.610,81 182.186,15 349.621,58 84.340,11 45.266,35 

Δημόσια Δαπάνη (β) 
1.692.025,00 1.030.610,81 182.186,15 349.621,58 84.340,11 45.266,35 

           Ενωσιακή Συνδρομή 

(γ) 

1.314.738,06 824.488,64 145.748,92 279.697,26 42.170,06 22.633,18 

           Εθνική Συμμετοχή 

(δ) 

377.286,94 206.122,16 36.437,23 69.924,32 42.170,06 22.633,18 
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εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για μεγάλα 

έργα 
          

  

εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 

ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)             

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

 Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ares (2017)1566327  -23/3/2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ares (2017)1566327  -23/3/2017 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α’ τρίμηνο 2021 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Β.1.1.34 Ανάπτυξη ενός ενιαίου Συνεργατικού Καταλόγου της 

Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 

υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…αφορά στην ανάπτυξη 

συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που σχετίζονται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται 

από το Πρόγραμμα και αφορούν στη διεκπεραίωση εσωτερικών διαδικασιών και οριζόντιων λειτουργιών 

των δημοσίων φορέων.» 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η ανάπτυξη ενιαίου Συνεργατικού Καταλόγου της Εθνικής Βιβλιοθήκης 

της Ελλάδος (ΕΒΕ) και των 46 Δημόσιων Βιβλιοθηκών (ΔΒ) που εποπτεύονται από το Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με βάση το μοντέλο Συνεργατικής Καταλογογράφησης. Κύριος 

στόχο  αποτελεί η δημιουργία ενός ενιαίου διασυνδεδεμένου καταλόγου, ο οποίος θα αντικαταστήσει 

τους τοπικούς καταλόγους των Δημοσίων Βιβλιοθηκών και θα αποτελεί το κεντρικό σημείο πρόσβασης 

για όλα τα τεκμήρια που διαθέτουν οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες. Ο ενιαίος κατάλογος θα διασυνδεθεί με 

δεδομένα από άλλες επιστημονικές και πολιτισμικές κοινότητες στον Παγκόσμιο Ιστό με την αξιοποίηση 

τεχνολογιών συνδεδεμένων δεδομένων( linked Data). 

Επιδιωκόμενα αποτελέσματα είναι η βελτιστοποίηση των υπηρεσιών διαδανεισμού και η μείωση του 

λειτουργικού κόστους καθώς οι 46 Δημόσιες Βιβλιοθήκες λειτουργούν μεμονωμένα και η κάθε μια 

συντηρεί τις δικές της τεχνολογικές υποδομές. Επιπροσθέτως επιδιωκόμενο αποτέλεσμα συνιστά η 

εφαρμογή ενιαίων και σύγχρονων κανόνων τεκμηρίωσης των δεδομένων των ελληνικών βιβλιοθηκών. 

Παράλληλα, αναμένεται να προωθηθεί η συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος, τις 

ακαδημαϊκές, ερευνητικές και λοιπές βιβλιοθήκες, που μέχρι σήμερα είναι σχεδόν αδύνατη. Τέλος κύριο 

μέλημα είναι να ενθαρρυνθεί η επισκεψιμότητα των πολιτών κάτι που θα επιτευχθεί μιας και το νέο 

περιβάλλον θα είναι πιο φιλικό, εύχρηστο και προσβάσιμο από οπουδήποτε. Ο Συνεργατικός Κατάλογος 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

ΕΒΕ-ΔΒ θα εγκατασταθεί σε υποδομές της ΕΒΕ, η οποία θα έχει επίσης την ευθύνη της λειτουργίας και 

διαχείρισής του και μετά τη λήξη του έργου. 

 

Δείκτες εκροής 

ΠΙΝΑΚΑΣ 19 Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 

επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4627 

Αριθμός έργων δημιουργίας ή αναβάθμισης 
συστημάτων ΤΠΕ για την υποστήριξη 
οριζόντιων λειτουργιών των δημόσιων 

φορέων 

Αριθμός 

 

  1 ΝΑΙ ΟΧΙ  

 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

ΠΙΝΑΚΑΣ 20 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Άξονας Προτεραιότητας Σύνολο Χώρας 

4 5 6 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 
3.000.000,00 1.827.297,13 323.020,31 619.887,26 149.537,00 80.258,31 

Δημόσια Δαπάνη (β) 
3.000.000,00 1.827.297,13 323.020,31 619.887,26 149.537,00 80.258,31 

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 
2.331.061,41 1.461.837,70 258.416,25 495.909,81 74.768,50 40.129,15 

Εθνική Συμμετοχή (δ) 
668.938,59 365.459,43 64.604,06 123.977,45 74.768,50 40.129,15 

εκ της οποίας για τα πμπροσθοβαρή έργα             

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα             

εκ της οποίας για μεγάλα έργα             

εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          
  

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ             

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)             

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ares (2017)1566327  -23/3/2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ares (2017)1566327  -23/3/2017 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α’ τρίμηνο 2021 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση B.2.1.10: Δημιουργία υποδομών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

για την υποστήριξη των επιχειρησιακών λειτουργικών μονάδων 

υγείας 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

  Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 

και τα τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης   Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…περιλαμβάνει δράσεις: α) 

ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης φυσικών και νομικών προσώπων από τους δημόσιους 

φορείς, β) πολυκαναλικής και ενιαίας παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες δηλαδή την ενιαία και 

ολοκληρωμένη διαχείριση των συναλλαγών του πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τον 

τρόπο πρόσβασής του (διαδικτυακά, με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεφωνικού κέντρου), γ) ενίσχυσης 

της συμμετοχικής δημοκρατίας των πολιτών, δ) ανάπτυξης ή αναβάθμισης συστημάτων και εφαρμογών 

ΤΠΕ για την παροχή άμεσων, ολοκληρωμένων και πλήρως ηλεκτρονικοποιημένων υπηρεσιών προς τους 

πολίτες οι οποίες θα αλλάξουν δραστικά την «καθημερινότητα» της εξυπηρέτησής τους από τον Δημόσιο 

Τομέα.» 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η παρούσα δράση που στοχεύει στην εφαρμογή σύγχρονων 

ολοκληρωμένων μεθόδων και πρακτικών στις μονάδες υγείας, οι οποίες δεν διαθέτουν Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας (ΟΠΣΥ). Η υλοποίηση του Συστήματος θα προσφέρει συνολική και 

ολοκληρωμένη λύση στο χώρο της Πληροφορικής εξυπηρέτησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η 

ολοκλήρωση του νέου Συστήματος θα πραγματοποιηθεί με την ένταξη Μονάδων Υγείας, οι οποίες: 

• δεν υποστηρίζονται από οποιοδήποτε Πληροφοριακό Σύστημα ή 

• διαθέτουν Πληροφοριακό Σύστημα, το οποίο θα αξιολογηθεί ως υπηρεσιακά επαρκές και έτοιμο για 

διασύνδεση με την ενιαία Πλατφόρμα Λογισμικού Εφαρμογών. 

 

Αναφορικά με το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) η δράση περιλαμβάνει την ένταξη Νοσοκομειακών 

Μονάδων συνολικής δυναμικότητας 7.500 κλινών, 37 Κέντρων Υγείας και 350 Περιφερειακών Ιατρείων 

με σκοπό την: 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

• βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης και ασφάλειας των ασθενών. 

• απλούστευση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών. 

• ομοιομορφία στην λειτουργία των επιμέρους φορέων. 

• αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση του φόρτου εργασίας για το προσωπικό. 

• υιοθέτηση σύγχρονων εργαλείων διοίκησης και πληροφόρησης. 

• υιοθέτηση της αρχής της οικονομίας. 

Για την κάλυψη των αναγκών σε πληροφοριακή υποδομή των όποιων Μονάδων Υγείας δεν εντάχθηκαν 

σε κάποιο από τα έργα Ο.Π.Σ.Υ. των προηγούμενων προγραμματικών περιόδων, προτείνεται η 

υλοποίηση ενιαίου πληροφορικού συστήματος σε υποσύνολο μονάδων υγείας του Ε.Σ.Υ., με 

προτεραιοποίηση ανάλογη της δυναμικότητάς τους. 

Στόχος της δράσης είναι η επιχειρησιακή αναβάθμιση του συστήματος Υγείας μέσω της συλλογής και της 

καλύτερης διαχείρισης - αξιοποίησης της επιχειρησιακής πληροφορίας και της αξιοποίησης νέων 

τεχνολογιών πληροφορικής που παρέχουν νέες ευκαιρίες εκσυγχρονισμού της λειτουργίας, αλλά και 

αναβάθμισης της ποιότητας των υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης του επαγγελματία υγείας και του 

πολίτη - ασθενή. 

Ειδικότερα: 

• η υλοποίηση μίας ολοκληρωμένης και ομοιογενούς λύσης, η οποία θα είναι συμβατή με τις 

κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες του Υπουργείου Υγείας και θα διασφαλίζει τη 

διαλειτουργικότητα συστημάτων και τον περιορισμό του κόστους, 

• η μηχανογραφική υποστήριξη μεγάλου μέρους των κυρίων επιχειρησιακών διαδικασιών των Μ.Υ. 

με τεχνολογία αιχμής, 

• η εφαρμογή τυποποίησης σε βασικές διαδικασίες (λογιστική - οικονομική διαχείριση, προμήθειες και 

διαχείριση υλικών, παραπεμπτικά, τήρηση ιατρικών αρχείων) και 

• η ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού με νέα εργαλεία και την βελτίωση της εργασιακής 

ικανοποίησης. 

 

Αναφορικά με τις Ένοπλες Δυνάμεις προβλέπεται η επιχειρησιακή αναβάθμιση του Συστήματος 

Υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω της συλλογής και της καλύτερης διαχείρισης και αξιοποίησης της 

επιχειρησιακής πληροφορίας, καθώς και της αξιοποίησης νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών που παρέχουν νέες ευκαιρίες εκσυγχρονισμού της λειτουργίας, αλλά και αναβάθμισης της 

ποιότητας των υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης των ληπτών υγείας. Για την επίτευξη των παραπάνω, 

πρέπει να αναβαθμιστούν οι υπάρχουσες υποδομές εσωτερικών δικτύων των αντίστοιχων Υγειονομικών 

Υπηρεσιών (ΣΝ – ΚΙΧΝΕ – Παραρτήματα  ΣΝ)  και  του  Κέντρου Συλλογής Δεδομένων (ΚΣΔ), μέσω ενός 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων, ώστε να 

απλουστευθούν/ηλεκτρονικοποιηθούν οι σχετικές διαδικασίες και να καθίσταται απρόσκοπτη η συλλογή, 

επεξεργασία, αποθήκευση, και διαχείριση των δεδομένων σε 24ωρη βάση. Θα πρέπει να γίνει 

εγκατάσταση και παραμετροποίηση του απαραίτητου  λογισμικού,  ενώ  παράλληλα να διασυνδεθούν οι 

κόμβοι των ΣΝ και να δημιουργηθεί η κατάλληλη υποδομή για γρήγορη και αξιόπιστη διακίνηση της 

πληροφορίας με ταυτόχρονη διασφάλισή της, μέσω της αποθήκευσής της στο ΚΣΔ. 

Αναφορικά με το Υπουργείο Υγείας, η δράση έχει σαν αντικείμενο  

Α) την πλήρη κάλυψη των Μονάδων Υγείας της χώρας με εφαρμογές RIS-PACS. Σε κάθε μονάδα υγείας 

θα εγκατασταθεί ειδικός εξοπλισμός για την λειτουργία των εφαρμογών αλλά και διαγνωστικός 

εξοπλισμός ώστε οι ωφελούμενες μονάδες υγείας να μπορούν να διαχειρίζονται ηλεκτρονικά τις 

ακτινοδιαγνωστικές σειρές και εικόνες, παράλληλα με την εγκατάσταση συστήματος RIS. Παράλληλα  

στο πλαίσιο της παρέμβασης θα παρασχεθεί σε όλες τις μονάδες υγείας ο αρχικός εξοπλισμός και 

υποδομή ώστε να μπορούν να μεταφέρουν το σύνολο των διαδικασιών της διαχείρισης 

ακτινοδιαγνωστικών εργαστηρίων ηλεκτρονικά και να αποθέτουν το σύνολο της πληροφορίας τόσος 

τοπικά όσο και κεντρικά μέσα από το νεφοϋπολογιστικό σύστημα Harmoni του ΕΔΕΤ. 

Τα έργο θα έχει ως τελικό αποτέλεσμα τη διαχείριση του συνόλου των ακτινοδιαγνωστικών δεδομένων 

της χώρας κεντρικοποιημένα και δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να έχουν πρόσβαση στις 
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ακτινοδιαγνωστικές τους εξετάσεις μέσα από κεντρικοποημένη πύλη συμπληρωματικά με τον ατομικό 

φάκελο υγείας των πολιτών. Η λογική της προτεινόμενης λύσης βασίζεται στη λογική ενός 

κατανεμημένου μοντέλου διαχείρισης και προσωρινής αποθήκευσης σε επίπεδο Νοσοκομείου και 

Υγειονομικής Περιφέρειας (μέγιστος χρόνος: 6 μήνες) και τελικής κατάληξης των εξετάσεων σε ένα 

κεντρικό εθνικό αποθετήριο, ανεξαρτήτου τεχνολογίας των συσκευών με βασική προϋπόθεση την 

υποστήριξη του προτύπου DICOM, το οποίο είναι διεθνώς ένα από τα πιο διαδεδομένα και υψηλά 

υιοθετούμενα πρότυπα ψηφιακής διαχείρισης των απεικονιστικών εξετάσεων. 

 Στόχοι της παρέμβασης είναι: 

• Η δραστική μείωση του κόστους λειτουργίας των μονάδων υγείας, με την ελαχιστοποίηση 

δαπανών που σχετίζονται με την εκτύπωση απεικονιστικών εξετάσεων, την αποφυγή άσκοπων 

επαναλήψεων, τη δυνατότητα επιβεβαίωσηw εκτέλεσης εξετάσεων, για τις οποίες έχει εκδοθεί 

σχετικό παραπεμπτικό, και την τήρηση αρχείου σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική 

νομοθεσία. 

• Η βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και επαγγελματίες υγείας, με τη 

δυνατότητα online πρόσβασης σε αποτελέσματα απεικονιστικών εξετάσεων και τη διευκόλυνση 

παροχής «δεύτερης γνώμης».  

 

Β) την Αναβάθμιση του Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας (BI s) Υπουργείου Υγείας. Το 

«Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας ΕΣΥ» BI-Health, είναι ένα πληροφοριακό σύστημα που θα ενισχύσει 

τις δράσεις Στρατηγικής & Διοικητικής Πληροφόρησης του Υπουργείου Υγείας. Ενέχει κεντρικό ρόλο 

στον οργανωτικό, λειτουργικό και οικονομικό εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας μέσα από 

την απλοποίηση των διαδικασιών διοικητικής πληροφόρησης, την αποτελεσματικότερη διαχείριση των 

πόρων και τον λεπτομερέστερο έλεγχο των λειτουργικών, κλινικών και οικονομικών μεγεθών των 

Νοσοκομείων. Στόχος της παρεμβασης είναι να προσφέρει στο Υπουργείο Υγείας τη δυνατότητα να 

μπορεί να έχει πρόσβαση σε στατιστικά και δείκτες απόδοσης (KPI) ενιαία και σε δεδομένα που δεν 

έχουν υποστεί καμία επεξεργασία κατά την εισαγωγή τους στο σύστημα, ώστε να αποδίδουν την 

πραγματικότητα. Το σύστημα BI-Health διασφαλίζει τη συλλογή και επεξεργασία των αναλυτικών και 

συγκεντρωτικών δεδομένων των Δημοσίων Μονάδων Υγείας της Επικράτειας, σε κεντρικό επιχειρησιακό 

επίπεδο, ανά ΔΥΠΕ και ανά Νοσοκομείο και επιτρέπει την διάχυση της πληροφορίας προς τους 

μηχανισμούς διοίκησης με απώτερο σκοπό την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

υγείας, την αξιολόγησης των Νοσοκομείων και την υποστήριξη λήψης αποφάσεων και διαμόρφωσης 

πολιτικής. 

Η παρέμβαση αφορά στην ανάπτυξη μιας Πλατφόρμας Συλλογής Δεδομένων από τα 129 Δημόσια 

Νοσοκομεία και όλα τα κέντρα υγείας της χώρας. Το έργο περιλαμβάνει δεδομένα για το σύνολο των 

λειτουργικών και οικονομικών δεδομένων λειτουργίας των Μονάδων Υγείας. και συνδέεται, επεκτείνει και 

αναβαθμίζει το υφιστάμενο Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας του ΥΥ, με την ενσωμάτωση πρόσθετων 

αρθρωμάτων λογισμικού και λειτουργιών για την περαιτέρω εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής στην 

υποστήριξη λήψης επιχειρησιακών και στρατηγικών αποφάσεων για την υγεία και αποτελεί μέρος της 

εθνικής στρατηγικής για την ενίσχυση της θέσης της τεχνολογίας πληροφορικής στην Υγειονομική 

Περίθαλψη. Αντικείμενο είναι η επέκταση – αναβάθμιση του BI Υπουργείου Υγείας σχετικά με την 

ολοκλήρωση – διαλειτουργικότητα με τα συστήματα του ΕΟΔΥ/ ΕΟΦ/ ΗΔΙΚΑ/ ΕΟΠΠΥ, την ανάπτυξη – 

ενσωμάτωση λειτουργιών επιχειρησιακού ελέγχου των Μονάδων Υγείας και εποπτευόμενων φορέων σε 

πραγματικό χρόνο (Command & Control), με στόχο την περιστολή δαπανών, την διοικητική αξιολόγηση 

και την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενσωμάτωση πρόσθετων αρθρωμάτων λογισμικού – 

λειτουργικοτήτων στο Σύστημα Επιχειρησιακής Ευφυΐας BI. 
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Δείκτες εκροής 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 21 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ

) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4627 

Αριθμός έργων δημιουργίας ή αναβάθμισης 

συστημάτων ΤΠΕ για την υποστήριξη οριζόντιων 

λειτουργιών των δημόσιων φορέων 

Αριθμός Όλη η χώρα   3 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Τ4632 

Αριθμός έργων που υποστηρίζουν την αναβάθμιση 

της λειτουργίας τομέων Προτεραιότητας του ΕΠ για 

την παροχή υπηρεσιών προς πολίτες 

Αριθμός Όλη η χώρα   1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Άξονας Προτεραιότητας Σύνολο Χώρας 

4 5 6 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 32.408.560,00 19.740.022,84 3.489.541,02 6.696.551,16 1.615.426,27 867.018,71 

Δημόσια Δαπάνη (β) 32.408.560,00 19.740.022,84 3.489.541,02 6.696.551,16 1.615.426,27 867.018,71 

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 25.182.114,51 15.792.018,27 2.791.632,81 5.357.240,93 807.713,13 433.509,35 

Εθνική Συμμετοχή (δ) 7.226.445,49 3.948.004,57 697.908,20 1.339.310,23 807.713,13 433.509,35 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για μεγάλα έργα             

εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής Τεχνικής 
          

  

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 

ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)             

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Υγείας 

 ΗΔΙΚΑ ΑΕ 

 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,  

Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας AE (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ares (2017)1566327  -23/3/2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ares (2017)1566327  -23/3/2017 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α’ τρίμηνο 2021 
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Δράση B.2.1.17: Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την 

αναβάθμιση του επιπέδου παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς 

τους πολίτες 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

  Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 

και τα τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης   Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…περιλαμβάνει δράσεις: α) 

ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης φυσικών και νομικών προσώπων από τους δημόσιους 

φορείς, β) πολυκαναλικής και ενιαίας παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες δηλαδή την ενιαία και 

ολοκληρωμένη διαχείριση των συναλλαγών του πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τον 

τρόπο πρόσβασής του (διαδικτυακά, με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεφωνικού κέντρου), γ) ενίσχυσης 

της συμμετοχικής δημοκρατίας των πολιτών, δ) ανάπτυξης ή αναβάθμισης συστημάτων και εφαρμογών 

ΤΠΕ για την παροχή άμεσων, ολοκληρωμένων και πλήρως ηλεκτρονικοποιημένων υπηρεσιών προς τους 

πολίτες οι οποίες θα αλλάξουν δραστικά την «καθημερινότητα» της εξυπηρέτησής τους από τον Δημόσιο 

Τομέα.» 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται οι παρακάτω ενέργειες: 

1. Ψηφιακή διαχείριση του εν Βενετία Αρχείου της Ελληνικής Κοινότητας 

Αντικείμενο της δράσης είναι η δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού αποθετηρίου περιλαμβάνοντας το 

σύνολο του πολιτιστικού αποθέματος  του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και μεταβυζαντινών 

σπουδών της Βενετίας. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών λόγω της 

διάσωσης, διάδοσης και προβολής του πολιτιστικού του περιεχομένου και του ρόλου του ως κοιτίδας 

πολιτισμού, αλλά και λόγω της αναβάθμισης της υποδομής για την εκεί διεξαγόμενη ιστορική έρευνα. Για 

την επίτευξη των παραπάνω απαιτείται η ψηφιοποίηση, συστηματική ηλεκτρονική τεκμηρίωση και 

παραγωγή ψηφιακών εκπαιδευτικών παραγώγων με την εφαρμογή και χρήση των σύγχρονων 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Το έργο θα εκτελεστεί με δυο υποέργα και 
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επιμέρους πακέτων εργασίας τα οποία βρίσκονται σε πλήρη συνέργια, συνάφεια και 

συμπληρωματικότητα μεταξύ τους ως εξής:  

Α.  ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ,ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ   

Β. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ    

 

 

2. Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην προστασία των παιδιών, των 

νέων και των ατόμων σε κίνδυνο στην Ελλάδα 

Στόχος του έργου «SMILE-net» είναι η προστασία παιδιών σε κίνδυνο, καθώς και ατόμων από 18 έως 60 

ετών, τα οποία ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και ομάδες υψηλού κινδύνου στην Ελλάδα, 

συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων και των μεταναστών, μέσω τεσσάρων ενδεικτικών υποέργων 

που αξιοποιούν την τεχνολογική καινοτομία: 

• 1: Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συντονιστικού Προγράμματος Ενημέρωσης 

για την Εξαφάνιση/Απαγωγή Ανηλίκων («Amber Alert Hellas»), εμπλουτισμός του με 

διασυνοριακές δυνατότητες και λειτουργίες και ενίσχυση του με υποστηρικτικές 

εφαρμογές. Διαμόρφωση του λογισμικού για τις ανάγκες λειτουργίας του «Missing Alert 

Hellas». 

• 2: Εθνικό Δίκτυο Ψηφιακής Αμφίδρομης Επικοινωνίας - Ανάπτυξη και εφαρμογή ψηφιακού 

αυτόνομου αμφίδρομου δικτύου ασύρματων επικοινωνιών ειδικά για επιχειρήσεις εκτάκτων 

αναγκών και έρευνας και διάσωσης- Εξοπλισμός Κινητής Επιχειρησιακής Μονάδας 

Επικοινωνιών και Διαχείρισης Καταστροφών 

• 3: Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Βοήθειας Μέσω Υπηρεσιών Εντοπισμού 

• 4: Ψηφιακή εκπαίδευση της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί & 

διοικητικό προσωπικό σχολείων, μαθητές, γονείς), με φυσική παρουσία στο Κινητό 

Εργαστήριο Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας/Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο 

«ΟΔΥΣΣΕΑΣ» αλλά και εξ αποστάσεως, διά μέσου της πλατφόρμας Διαδικτυακών 

μαθημάτων και Παρεμβάσεων «Smile Academy», με στόχο την προστασία των παιδιών και 

των νέων και την ανάπτυξη από μέρους τους των απαραίτητων ψηφιακών δεξιοτήτων και 

δεξιοτήτων ζωής 

 

3. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Εθνικού Τυπογραφείου 

Αντικείμενο της παρέμβασης είναι η ενίσχυση της ικανότητας του ΕΤ να παρέχει Ψηφιακές Υπηρεσίες 

επιπέδου 5 στους πολίτες και στους συνεργαζόμενους Φορείς που δημοσιεύουν έγγραφα στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και υποβάλουν εργασίες για σχεδιασμό, έντυπη και ψηφιακή έκδοση, 

διαχείριση, διάθεση και διανομή. Ειδικότερα, αντικείμενο είναι η υλοποίηση των ακόλουθων 

παρεμβάσεων: 

 Παρέμβαση 1: Αναβάθμιση της Εφαρμογής Αναζήτησης της Ύλης των ΦΕΚ ώστε να είναι 

δυνατή η δυναμική εξατομικευμένη παροχή πληροφόρησης 

 Παρέμβαση 2: Μοντελοποίηση και υλοποίηση ολοκληρωμένων διαδικασιών υποδοχής 

αιτημάτων δημοσίευσης, παραγωγής - ανάρτησης των ΦΕΚ και υποδοχής εργασιών για 

σχεδιασμό, έντυπη και ψηφιακή έκδοση. 

Η δράση εμπεριέχει και συμπληρωματικές ενέργειες εκπαίδευσης χρηστών και δημοσιοποίησης των 

αποτελεσμάτων της, οι οποίες εντάσσονται κατάλληλα στις ανωτέρω Παρεμβάσεις. Οι ανωτέρω 

παρεμβάσεις κατανέμονται σε πέντε (5) ενδεικτικά Υποέργα, ως ακολούθως: 

 Υποέργο 1: Ανασχεδιασμός & Μοντελοποίηση ροών 

 Υποέργο 2: Αναβάθμιση της Εφαρμογής Αναζήτησης της Ύλης των ΦΕΚ 

 Υποέργο 3: Υλοποίηση Π.Σ. διαχείρισης ροής εργασιών 

 Υποέργο 4: Ενίσχυση Συστημάτων και Διαδικασιών ΕΤ με Ίδια Μέσα  

 Υποέργο 5: Ενέργειες δημοσιότητας  
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4. Ψηφιακή αναβάθμιση υπηρεσιών ιδρύματος Κόκκορη-Πιλοτικό Κέντρο e-

συμβουλευτικής διαχείρισης ΑΜΕΑ, Π.ΝΟ.Υ & ατόμων με κινητικές αναπηρίες 

Η προτεινόμενη δράση αφορά στη βελτίωση της προσβασιμότητας των πολιτών, που ανήκουν στις 

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ή που συμβιώνουν με αυτές, σε υπηρεσίες πληροφόρησης, υποστήριξης, 

συμβουλευτικής και διαχείρισης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Η δράση προκειμένου να αυξήσει 

στο μέγιστο τον αριθμό των εξυπηρετούμενων πολιτών, βασίζεται στην εξ’ αποστάσεως συμβουλευτική 

και υποστήριξη, είτε μέσω διαδικτύου, είτε μέσω τηλεφωνικής υπηρεσίας. Επιπλέον έχει σαν κύριο 

στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων από τις ΣΥΔ υπηρεσιών μέσω της 

εφαρμογής απλοποιημένων, προτυποποιημένων και ενοποιημένων διαδικασιών που θα εφαρμόζονται σε 

αυτές με την αξιοποίηση εφαρμογών πληροφορικής. Οι εν λόγω διαδικασίες που θα τυποποιηθούν και θα 

μηχανογραφηθούν περιλαμβάνουν εσωτερικές που αφορούν στην εσωτερική λειτουργία του Ιδρύματος 

και εξωτερικές που έχουν εξωστρεφή -  προς τον πολίτη -  χαρακτήρα και διαμοιράζονται στις δυο 

κατευθύνσεις του έργου. 

Ενδεικτικές εσωτερικές διαδικασίες που θα ενταχθούν είναι η διαχείριση των άυλων πόρων του 

Ιδρύματος (εξοπλισμός, οχήματα, κλπ), η λογιστική παρακολούθηση της λειτουργίας του Ιδρύματος, η 

διαχείριση των αποθηκών του Ιδρύματος (αποθήκη φαρμάκων, αναλωσίμων, κλπ), η διαχείριση όλων 

των διακινούμενων εγγράφων, η διαχείριση του προσωπικού (μόνιμο προσωπικό, εξωτερικοί 

συνεργάτες, εθελοντές, κλπ),  η ιατρική παρακολούθηση των φιλοξενουμένων ατόμων, η παροχή 

υπηρεσιών διαβίωσης προς τους φιλοξενούμενους και η παροχή υπηρεσιών βελτίωσης της γνωστικής 

ικανότητας των φιλοξενουμένων (πχ μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων, επισκέψεων, διοργάνωσης 

εκδηλώσεων, κλπ).Αντίστοιχα, εξωστρεφείς διαδικασίες που θα ενταχθούν είναι η διαχείριση 

αιτήσεων φιλοξενίας και η εν γένει ενημέρωση των οικείων των φιλοξενούμενων ατόμων και η 

προσωποποιημένη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων από το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό των 

ΣΥΔ.Η  ολοκλήρωση της τυποποίησης των διαδικασιών που ενδεικτικά αναφέρονται ανωτέρω, θα 

προσφέρει τη δυνατότητα αξιοποίησης συστημάτων/εφαρμογών πληροφορικής για την εφαρμογή τους,  

κάτι που αναμένεται να αυξήσει την αποτελεσματικότητα και ποιότητα  των παρεχόμενων από τις ΣΥΔ 

υπηρεσιών.   

Ο στόχος της παρέμβασης έχει δυο κατευθύνσεις, που ορίζονται από τις ανάγκες που προκύπτουν από 

την καταγραφή της καθημερινότητας του Ιδρύματος Κόκκορη, αλλά και των ομοειδών φορέων, που 

δραστηριοποιούνται στην Αττική και αξιοποιούν την αυξημένη τεχνογνωσία του Ιδρύματος. Ειδικότερα : 

• Κατεύθυνση 1η e - Υπηρεσίες διασύνδεσης υπηρεσιών πρόνοιας και διαχείρισης ευάλωτων 

κοινωνικά ομάδων. 

• Κατεύθυνση 2η e - υπηρεσίες προς συγγενείς και μέλη οικογενειών με ΑΜΕΑ.  

 

 

 

5. Υποστήριξη της διαδικασίας εμπλουτισμού του ΕΜΔ και επέκταση της 

λειτουργικότητας του 

Το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών (ΕΜΔ) αποτελεί ένα έργο το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης 

και έχει ως στόχο την καταγραφή όλων των διαδικασιών που επιτελούνται από όλους τους φορείς του 

ελληνικού δημοσίου. Στις διαδικασίες περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το δημόσιο 

σε τρίτους: 

 πολίτες 

 επιχειρήσεις 

 άλλοι δημόσιοι φορείς 

 σε αυτεπάγγελτες διαδικασίες που εκτελούνται όπως έλεγχοι και άλλες 

 σε εσωτερικές διαδικασίες που εκτελούνται για την εύρυθμη λειτουργία του ίδιου του 

δημοσίου (μισθοδοσία και άλλες) 
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Η δράση εντάσσεται σε μια σειρά από δράσεις που αναμένεται να ενισχύσουν τη διαφάνεια στη δημόσια 

διοίκηση καθώς και την καλύτερη πληροφόρηση των πολιτών αλλά και των στελεχών της ΔΔ για τις 

εξωστρεφείς και εσωτερικές διαδικασίες αντίστοιχα. Αναμένεται να αποτελέσει τη βασική πλατφόρμα για 

μια πρώτη καταγραφή όλων των διαδικασιών του δημοσίου και των παραμέτρων τους και ταυτόχρονα 

να επιτρέψει τη διαρκή επικαιροποίηση των πληροφοριών γι’ αυτές, αλλά και το υπόβαθρο για την 

απλοποίηση διαδικασιών. 

Η ολοκλήρωση της εφαρμογής του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών (ΕΜΔ) δημιούργησε μια σημαντική 

ευκαιρία για τη Δημόσια Διοίκηση και τους πολίτες ώστε να ενισχύσουν τη  διαφάνεια στο δημόσιο και 

να μειώσουν τις εργατοώρες που απαιτούνται για την ορθή εκτέλεση των προσφερόμενων 

υπηρεσιών/διαδικασιών. Για την αξιοποίηση της ευκαιρίας αυτής απαιτείται ο άμεσος εμπλουτισμός του 

περιεχομένου των διαδικασιών και η μέριμνα για τη διαρκή επικαιροποίησή τους, μέσω της 

προτεινόμενης πράξης. Τα οφέλη αναμένεται να είναι πολλαπλασιαστικά αν επεκταθεί η υφιστάμενη 

υποδομή με τρόπο που να ενισχύσει τη διαλειτουργικότητα με άλλες εφαρμογές και να προσφέρει 

εργαλεία προς τους πολίτες και τη δημόσια διοίκηση. Συνεπώς, σκοπός της παρούσας πράξης είναι  η 

ανάδειξη του ΕΜΔ ως κυρίαρχου εργαλείου καταλογοποίησης, διαχείρισης, απλούστευσης και 

βελτιστοποίησης των διαδικασιών σε όλο το φάσμα της Δημόσιας Διοίκησης. Αυτό θα επιτευχθεί: 

i. με την ανάπτυξη προστιθέμενης αξίας πάνω σε αυτή καθαυτή την εφαρμογή με βελτιώσεις 

και προσθήκες που θα διευκολύνουν τον εμπλουτισμό του περιεχομένου της  

ii. με την ανάπτυξη συμπληρωματικών αυτής εφαρμογών, και εργαλείων  

iii. με ειδικές παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν τη διαλειτουργικότητα και θα επιβάλουν την αρχή 

του ONCE - ONLY  

iv. με ειδικές παρεμβάσεις για την ενθάρρυνση της ενασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού 

(στελεχιακό δυναμικό του δημοσίου) με όλα τα παραπάνω  

v. με δράσεις που θα αποσκοπούν στην εξοικείωση του πολίτη στη χρήση και στον εμπλουτισμό 

του εν λόγω Μητρώου. 

Οι στόχοι του έργου αναπτύσσονται πάνω στους τρεις πυλώνες που ορίζει ο σκοπός του έργου και οι 

οποίοι συνθέτουν και τα αντίστοιχα υποέργα:  i) στον εμπλουτισμό του περιεχομένου του ΕΜΔ, ii) στην 

επέκταση της λειτουργικότητας, iii) στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και την ανάπτυξη υπηρεσιών 

προστιθέμενης αξίας. 

 

6. Αναμόρφωση του συστήματος Ταχυδρομικών Κωδίκων της χώρας 

Αντικείμενο της προτεινόμενης δράσης είναι  η ουσιώδης αναβάθμιση των παρεχόμενων  ταχυδρομικών 

υπηρεσιών στη χώρα, τόσο από τον ΦΚΠΥ όσο και από τους εναλλακτικούς παρόχους ταχυδρομικών 

υπηρεσιών. Πιο ειδικά, με την υλοποίηση της προτεινόμενης δράσης αναμένεται να επιτευχθούν τρεις 

βασικοί στόχοι: 

(α) να αρθούν σημαντικοί περιορισμοί του υφισταμένου συστήματος Ταχυδρομικών Κωδίκων, οι οποίοι 

σχετίζονται με σημαντικές υστερήσεις έναντι των συστημάτων που πλέον τίθενται διεθνώς σε 

εφαρμογή, ιδίως σε πεδία όπως:  

 Η χρήση μόνο αριθμητικών ψηφίων (που περιορίζει σημαντικά το πλήθος των διαθέσιμων 

κωδίκων, προκαλώντας κορεσμό) 

 Η στατική αποτύπωση της αστικότητας, μη συνεπής αποτύπωση των μεγάλων πόλεων (>50.000 

κατοίκους)  

 Ο ανεπαρκής διαχωρισμός των περιοχών βάσει του πληθυσμού  

 Η μη αποτύπωση της προσβασιμότητας των περιοχών  

 Οι υφιστάμενοι ΤΚ αντιστοιχούν σε ιδιαίτερα μεγάλες γεωγραφικά περιοχές  

 Μη δυνατότητα συνειρμικής σύνδεσης του κωδικού με τη γεωγραφική περιοχή  

 

(β) θα αρθεί μία σημαντική στρέβλωση που το ισχύον σύστημα Ταχυδρομικών Κωδίκων προκαλεί στην 

παροχή των ταχυδρομικών υπηρεσιών στη χώρα, καθώς αυτό είναι δομημένο κατ’ ακριβή εικόνα της 
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λειτουργικής διάρθρωσης του  Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΕΛΤΑ), τα οποία και διευκολύνει, 

πρακτικά εις βάρος των εναλλακτικών φορέων ταχυδρομικών υπηρεσιών που λειτουργούν στη Χώρα. 

(γ) Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν.4487/2017 σε συνδυασμό με τα άρθρα 5,8 και 14 του ν. 

3882/2010 (Α’166) το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο οποίο έχει ανατεθεί  η ανάπτυξη, 

επεξεργασία, διαχείριση και αξιοποίηση των Ταχυδρομικών Κωδίκων της επικράτειας θα μπορεί, μετά την 

υλοποίηση του εν λόγω  έργου, να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις  που απορρέουν από την οδηγία 

2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 «Για τη 

δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στη Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Inspire)». Σύμφωνα με τα 

ανωτέρω οριζόμενα, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα πρέπει να υποβάλλει στοιχεία 

γεωχωρικών δεδομένων που σχετίζονται με θέση ακινήτων με βάση τη διεύθυνση, συνήθως με όνομα 

οδού, αριθμό οικίας και ταχυδρομικό κώδικα. 

 

Δείκτες εκροής 

ΠΙΝΑΚΑΣ 23 Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης Μονάδα μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ

) Άνδρες Γυναίκες 
Σύνολ

ο 

Τ4628 

Αριθμός έργων ενίσχυσης της 

διαλειτουργικότητας μητρώων και 

υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα 

Αριθμός Όλη η χώρα   2 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Τ4632 

Αριθμός έργων που υποστηρίζουν την 

αναβάθμιση της λειτουργίας τομέων 

Προτεραιότητας του ΕΠ για την παροχή 

υπηρεσιών προς πολίτες 

Αριθμός Όλη η χώρα   2 ΝΑΙ ΟΧΙ 

T4631 

Αριθμός έργων ενίσχυσης της 

πληροφόρησης και της συμμετοχής των 

πολιτών 

    2 

ΟΧΙ ΟΧΙ 

Τ4656 

Αριθμός έργων ανάπτυξης ή αναβάθμισης 

υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης που 

παρέχονται πλήρως ηλεκτρονικά 

    3 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

ΠΙΝΑΚΑΣ 24 Προϋπολογισμός 

Άξονας Προτεραιότητας Σύνολο Χώρας 

4 5 6 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 12.043.160,18 7.335.477,33 1.296.728,44 2.488.467,19 600.299,34 322.187,88 

Δημόσια Δαπάνη (β) 12.043.160,18 7.335.477,33 1.296.728,44 2.488.467,19 600.299,34 322.187,88 

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 9.357.781,98 5.868.381,86 1.037.382,75 1.990.773,75 300.149,67 161.093,94 

Εθνική Συμμετοχή (δ) 2.685.378,20 1.467.095,47 259.345,69 497.693,44 300.149,67 161.093,94 

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή 

έργα 
          

  

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα 

έργα 
          

  

εκ της οποίας για μεγάλα έργα             

εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής Τεχνικής 
          

  

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ             

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)             
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Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Ελληνικό Ινστιτούτο  Βυζαντινών Και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας (ΝΠΔΔ)  

 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 

 Εθνικό Τυπογραφείο 

 Ίδρυμα Περιθάλψεως Ατόμων με Νοητική Υστέρηση ή με σύνδρομο Down της Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής Αθηνών «Μ. Κόκκορη» 

 Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας AE (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) 

 Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης  

 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 

 Υπουργείο Πολιτισμού Και Αθλητισμού 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ares (2017)1566327  -23/3/2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ares (2017)1566327  -23/3/2017 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α’ τρίμηνο 2021 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Πίνακας : Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-Δ Δ) ΘΑ ΙΙ 

 

Κωδ. ΑΠ ΔΔ Κωδ. Θ Σ ΔΔ Κωδ. 
Επεν. 
Προτ. 

ΔΔ Κωδ. 
Ειδικού 
στόχου 

ΔΔ Κωδ. Δράσης/ 
πρόσκλησης 

ΔΔ Κατηγορία 
περιφέρειας 

Κωδ. πεδίου 
παρέμβασης 

ΔΔ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4       138.716.044,00    2       138.716.044,00    2c       138.716.044,00    2c.1          99.650.123,54    Β.1.1.1 27.603.847,18 € ΛΑΠ 96 27.603.847,18 € 

Β.1.1.2 0,00 € ΛΑΠ 96 0,00 € 

Β.1.1.3 7.700.418,83 € ΛΑΠ 96 7.700.418,83 € 

Β.1.1.4 1.860.360,24 € ΛΑΠ 96 1.860.360,24 € 

Β.1.1.5 18.640.093,43 € ΛΑΠ 96 18.640.093,43 € 

Β.1.1.6 114.243.543,37 € ΛΑΠ 96 114.243.543,37 € 

Β.1.1.7 3.069.281,20 € ΛΑΠ 96 3.069.281,20 € 

Β.1.1.8 375.830,35 € ΛΑΠ 96 375.830,35 € 

Β.1.1.9 2.975.323,61 € ΛΑΠ 96 2.975.323,61 € 

Β.1.1.10 2.505.535,67 € ΛΑΠ 96 2.505.535,67 € 

Β.1.1.11 4.660.296,35 € ΛΑΠ 96 4.660.296,35 € 

Β.1.1.12 0,00 € ΛΑΠ 96 0,00 € 

Β.1.1.13 3.445.111,55 € ΛΑΠ 96 3.445.111,55 € 

Β.1.1.14 6.902.688,14 € ΛΑΠ 96 6.902.688,14 € 

Β.1.1.15 626.383,92 € ΛΑΠ 96 626.383,92 € 

Β.1.1.16 5.981.966,42 € ΛΑΠ 96 5.981.966,42 € 

Β.1.1.17 1.941.790,15 € ΛΑΠ 96 1.941.790,15 € 

Β.1.1.18 8.706.736,46 € ΛΑΠ 96 8.706.736,46 € 

Β.1.1.19 1.879.151,75 € ΛΑΠ 96 1.879.151,75 € 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Β.1.1.20 4.697.985,87 € ΛΑΠ 96 4.697.985,87 € 

Β.1.1.21 4.418.349,30 € ΛΑΠ 96 4.418.349,30 € 

Β.1.1.22 2.793.547,00 € ΛΑΠ 96 2.793.547,00 € 

Β.1.1.23 854.387,66 € ΛΑΠ 96 854.387,66 € 

Β.1.1.24 225.498,21 € ΛΑΠ 96 225.498,21 € 

Β.1.1.25 119.012,94 € ΛΑΠ 96 119.012,94 € 

Β.1.1.26 1.334.448,30 € ΛΑΠ 96 1.334.448,30 € 

Β.1.1.28 4.833.247,31 € ΛΑΠ 96 4.833.247,31 € 

Β.1.1.29 1.878.199,53 € ΛΑΠ 96 1.878.199,53 € 

Β.1.1.30 4.907.687,23 € ΛΑΠ 96 4.907.687,23 € 

Β.1.1.31 12.849.950,52 € ΛΑΠ 96 12.849.950,52 € 

Β.1.1.32 785.737,76 € ΛΑΠ 96 785.737,76 € 

Β.1.1.33 1.030.610,81 € ΛΑΠ 96 1.030.610,81 € 

Β.1.1.34 1.827.297,13 € ΛΑΠ 96 1.827.297,13 € 

Β.1.1.27 219.234,37 € ΛΑΠ 96 219.234,37 € 

Β.1.2.1 1.252.767,84 € ΛΑΠ 96 1.252.767,84 € 

Β.1.2.2 6.069.508,72 € ΛΑΠ 96 6.069.508,72 € 

Β.1.2.3 0,00 € ΛΑΠ 96 0,00 € 

Β.1.2.4 1.863.492,16 € ΛΑΠ 96 1.863.492,16 € 

Β.1.2.5 939.575,88 € ΛΑΠ 96 939.575,88 € 

Β.1.2.6 2.192.343,71 € ΛΑΠ 96 2.192.343,71 € 

Β.1.2.7 450.996,42 € ΛΑΠ 96 450.996,42 € 

Β.1.2.8 1.847.832,56 € ΛΑΠ 96 1.847.832,56 € 

2c.2          39.065.920,46    Β.2.1.1 939.575,88 € ΛΑΠ 96 939.575,88 € 

Β.2.1.2 10.585.908,73 € ΛΑΠ 96 10.585.908,73 € 

Β.2.1.3 0,00 € ΛΑΠ 96 0,00 € 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Β.2.1.4 14.472.974,16 € ΛΑΠ 96 14.472.974,16 € 

Β.2.1.5 626.383,92 € ΛΑΠ 96 626.383,92 € 

Β.2.1.6 187.915,18 € ΛΑΠ 96 187.915,18 € 

B.2.1.7 3.539.022,16 € ΛΑΠ 96 3.539.022,16 € 

B.2.1.8 4.297.799,44 € ΛΑΠ 96 4.297.799,44 € 

B.2.1.9 6.144.545,62 € ΛΑΠ 96 6.144.545,62 € 

B.2.1.10 19.740.022,84 € ΛΑΠ 96 19.740.022,84 € 

B.2.1.11 4.572.602,60 € ΛΑΠ 96 4.572.602,60 € 

Β.2.1.12 10.138.399,54 € ΛΑΠ 96 10.138.399,54 € 

Β.2.1.13 168.497,27 € ΛΑΠ 96 168.497,27 € 

Β.2.1.14 10.474.948,11 € ΛΑΠ 96 10.474.948,11 € 

Β.2.1.15 977.158,91 € ΛΑΠ 96 977.158,91 € 

Β.2.1.17 7.335.477,33 € ΛΑΠ 96 7.335.477,33 € 

Β.2.1.16 1.474.603,12 € ΛΑΠ 96 1.474.603,12 € 

4 24.521.518,00 € 2 24.521.518,00 € 2c          24.521.518,00    2c.1          17.615.642,92    Β.1.1.1 4.879.667,96 € ΜΕΤ 96 4.879.667,96 € 

Β.1.1.2 0,00 € ΜΕΤ 96 0,00 € 

Β.1.1.3 1.333.857,32 € ΜΕΤ 96 1.333.857,32 € 

Β.1.1.4 322.249,37 € ΜΕΤ 96 322.249,37 € 

Β.1.1.5 3.228.814,64 € ΜΕΤ 96 3.228.814,64 € 

Β.1.1.6 19.789.129,62 € ΜΕΤ 96 19.789.129,62 € 

Β.1.1.7 531.657,21 € ΜΕΤ 96 531.657,21 € 

Β.1.1.8 65.100,88 € ΜΕΤ 96 65.100,88 € 

Β.1.1.9 515.381,99 € ΜΕΤ 96 515.381,99 € 

Β.1.1.10 434.005,89 € ΜΕΤ 96 434.005,89 € 

Β.1.1.11 807.250,95 € ΜΕΤ 96 807.250,95 € 

Β.1.1.12 0,00 € ΜΕΤ 96 0,00 € 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Β.1.1.13 596.758,09 € ΜΕΤ 96 596.758,09 € 

Β.1.1.14 1.195.675,36 € ΜΕΤ 96 1.195.675,36 € 

Β.1.1.15 108.501,47 € ΜΕΤ 96 108.501,47 € 

Β.1.1.16 1.036.189,05 € ΜΕΤ 96 1.036.189,05 € 

Β.1.1.17 336.354,56 € ΜΕΤ 96 336.354,56 € 

Β.1.1.18 1.508.170,45 € ΜΕΤ 96 1.508.170,45 € 

Β.1.1.19 325.504,41 € ΜΕΤ 96 325.504,41 € 

Β.1.1.20 813.779,48 € ΜΕΤ 96 813.779,48 € 

Β.1.1.21 765.341,17 € ΜΕΤ 96 765.341,17 € 

Β.1.1.22 483.894,86 € ΜΕΤ 96 483.894,86 € 

Β.1.1.23 147.996,01 € ΜΕΤ 96 147.996,01 € 

Β.1.1.24 39.060,53 € ΜΕΤ 96 39.060,53 € 

Β.1.1.25 20.615,28 € ΜΕΤ 96 20.615,28 € 

Β.1.1.26 231.151,53 € ΜΕΤ 96 231.151,53 € 

Β.1.1.27 37.975,51 € ΜΕΤ 96 37.975,51 € 

Β.1.1.28 854.396,92 € ΜΕΤ 96 854.396,92 € 

Β.1.1.29 332.018,58 € ΜΕΤ 96 332.018,58 € 

Β.1.1.30 867.556,03 € ΜΕΤ 96 867.556,03 € 

Β.1.1.31 2.271.549,01 € ΜΕΤ 96 2.271.549,01 € 

Β.1.1.32 138.898,73 € ΜΕΤ 96 138.898,73 € 

Β.1.1.33 182.186,15 € ΜΕΤ 96 182.186,15 € 

Β.1.1.34 323.020,31 € ΜΕΤ 96 323.020,31 € 

Β.1.2.1 217.002,94 € ΜΕΤ 96 217.002,94 € 

Β.1.2.2 1.072.936,94 € ΜΕΤ 96 1.072.936,94 € 

Β.1.2.3 0,00 € ΜΕΤ 96 0,00 € 

Β.1.2.4 322.791,88 € ΜΕΤ 96 322.791,88 € 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Β.1.2.5 162.752,21 € ΜΕΤ 96 162.752,21 € 

Β.1.2.6 379.755,15 € ΜΕΤ 96 379.755,15 € 

Β.1.2.7 78.121,06 € ΜΕΤ 96 78.121,06 € 

Β.1.2.8 320.079,34 € ΜΕΤ 96 320.079,34 € 

2c.2             
6.905.875,08    

Β.2.1.1 162.752,21 € ΜΕΤ 96 162.752,21 € 

Β.2.1.2 1.833.678,42 € ΜΕΤ 96 1.833.678,42 € 

Β.2.1.3 0,00 € ΜΕΤ 96 0,00 € 

Β.2.1.4 2.506.991,23 € ΜΕΤ 96 2.506.991,23 € 

Β.2.1.5 108.501,47 € ΜΕΤ 96 108.501,47 € 

Β.2.1.6 32.550,44 € ΜΕΤ 96 32.550,44 € 

B.2.1.7 613.025,18 € ΜΕΤ 96 613.025,18 € 

B.2.1.8 744.459,67 € ΜΕΤ 96 744.459,67 € 

B.2.1.9 1.064.350,82 € ΜΕΤ 96 1.064.350,82 € 

B.2.1.10 3.489.541,02 € ΜΕΤ 96 3.489.541,02 € 

B.2.1.11 792.060,74 € ΜΕΤ 96 792.060,74 € 

Β.2.1.12 1.756.161,41 € ΜΕΤ 96 1.756.161,41 € 

Β.2.1.13 29.186,90 € ΜΕΤ 96 29.186,90 € 

Β.2.1.14 1.814.457,95 € ΜΕΤ 96 1.814.457,95 € 

Β.2.1.17 1.296.728,44 € ΜΕΤ 96 1.296.728,44 € 

Β.2.1.16 260.672,85 € ΜΕΤ 96 260.672,85 € 

Β.2.1.15 169.262,30 € ΜΕΤ 96 169.262,30 € 

4          47.057.650,00              
2,00    

         47.057.650,00     2c           47.057.650,00    2c.1          33.805.034,38    Β.1.1.1 9.364.253,35 € ΠΑΠ 96 9.364.253,35 € 

Β.1.1.2 0,00 € ΠΑΠ 96 0,00 € 

Β.1.1.3 2.338.656,05 € ΠΑΠ 96 2.338.656,05 € 

Β.1.1.4 565.000,79 € ΠΑΠ 96 565.000,79 € 

Β.1.1.5 5.661.090,42 € ΠΑΠ 96 5.661.090,42 € 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Β.1.1.6 34.696.340,53 € ΠΑΠ 96 34.696.340,53 € 

Β.1.1.7 932.156,19 € ΠΑΠ 96 932.156,19 € 

Β.1.1.8 114.141,57 € ΠΑΠ 96 114.141,57 € 

Β.1.1.9 903.620,79 € ΠΑΠ 96 903.620,79 € 

Β.1.1.10 760.943,83 € ΠΑΠ 96 760.943,83 € 

Β.1.1.11 1.415.355,51 € ΠΑΠ 96 1.415.355,51 € 

Β.1.1.12 0,00 € ΠΑΠ 96 0,00 € 

Β.1.1.13 1.046.297,76 € ΠΑΠ 96 1.046.297,76 € 

Β.1.1.14 2.096.381,21 € ΠΑΠ 96 2.096.381,21 € 

Β.1.1.15 190.235,96 € ΠΑΠ 96 190.235,96 € 

Β.1.1.16 1.816.753,38 € ΠΑΠ 96 1.816.753,38 € 

Β.1.1.17 589.731,46 € ΠΑΠ 96 589.731,46 € 

Β.1.1.18 2.644.279,79 € ΠΑΠ 96 2.644.279,79 € 

Β.1.1.19 570.707,87 € ΠΑΠ 96 570.707,87 € 

Β.1.1.20 1.426.802,01 € ΠΑΠ 96 1.426.802,01 € 

Β.1.1.21 1.341.874,97 € ΠΑΠ 96 1.341.874,97 € 

Β.1.1.22 848.414,32 € ΠΑΠ 96 848.414,32 € 

Β.1.1.23 259.481,84 € ΠΑΠ 96 259.481,84 € 

Β.1.1.24 68.484,94 € ΠΑΠ 96 68.484,94 € 

Β.1.1.25 36.144,83 € ΠΑΠ 96 36.144,83 € 

Β.1.1.26 405.278,68 € ΠΑΠ 96 405.278,68 € 

Β.1.1.27 66.582,58 € ΠΑΠ 96 66.582,58 € 

Β.1.1.28 1.639.617,55 € ΠΑΠ 96 1.639.617,55 € 

Β.1.1.29 637.155,25 € ΠΑΠ 96 637.155,25 € 

Β.1.1.30 1.664.870,34 € ΠΑΠ 96 1.664.870,34 € 

Β.1.1.31 4.359.181,94 € ΠΑΠ 96 4.359.181,94 € 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Β.1.1.32 266.551,52 € ΠΑΠ 96 266.551,52 € 

Β.1.1.33 349.621,58 € ΠΑΠ 96 349.621,58 € 

Β.1.1.34 619.887,26 € ΠΑΠ 96 619.887,26 € 

Β.1.2.1 380.471,91 € ΠΑΠ 96 380.471,91 € 

Β.1.2.2 2.059.003,48 € ΠΑΠ 96 2.059.003,48 € 

Β.1.2.3 0,00 € ΠΑΠ 96 0,00 € 

Β.1.2.4 565.951,97 € ΠΑΠ 96 565.951,97 € 

Β.1.2.5 285.353,93 € ΠΑΠ 96 285.353,93 € 

Β.1.2.6 665.825,85 € ΠΑΠ 96 665.825,85 € 

Β.1.2.7 136.969,89 € ΠΑΠ 96 136.969,89 € 

Β.1.2.8 561.196,07 € ΠΑΠ 96 561.196,07 € 

2c.2          13.252.615,62    Β.2.1.1 285.353,93 € ΠΑΠ 96 285.353,93 € 

Β.2.1.2 3.214.993,89 € ΠΑΠ 96 3.214.993,89 € 

Β.2.1.3 0,00 € ΠΑΠ 96 0,00 € 

Β.2.1.4 4.395.515,27 € ΠΑΠ 96 4.395.515,27 € 

Β.2.1.5 190.235,96 € ΠΑΠ 96 190.235,96 € 

Β.2.1.6 57.070,79 € ΠΑΠ 96 57.070,79 € 

B.2.1.7 1.074.818,89 € ΠΑΠ 96 1.074.818,89 € 

B.2.1.8 1.305.263,37 € ΠΑΠ 96 1.305.263,37 € 

B.2.1.9 1.866.129,51 € ΠΑΠ 96 1.866.129,51 € 

B.2.1.10 6.696.551,16 € ΠΑΠ 96 6.696.551,16 € 

B.2.1.11 1.388.722,48 € ΠΑΠ 96 1.388.722,48 € 

Β.2.1.12 3.079.083,09 € ΠΑΠ 96 3.079.083,09 € 

Β.2.1.13 51.173,47 € ΠΑΠ 96 51.173,47 € 

Β.2.1.14 3.181.294,59 € ΠΑΠ 96 3.181.294,59 € 

Β.2.1.16 500.240,32 € ΠΑΠ 96 500.240,32 € 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Β.2.1.17 2.488.467,19 € ΠΑΠ 96 2.488.467,19 € 

Β.2.1.15 296.768,09 € ΠΑΠ 96 296.768,09 € 

                 
5    

         11.351.838,00              
2,00    

         11.351.838,00     2c           11.351.838,00     2c.1              
8.154.875,43    

Β.1.1.1 2.258.962,93 € ΜΕΤ 96 2.258.962,93 € 

Β.1.1.2 0,00 € ΜΕΤ 96 0,00 € 

Β.1.1.3 617.612,36 € ΜΕΤ 96 617.612,36 € 

Β.1.1.4 149.210,26 € ΜΕΤ 96 149.210,26 € 

Β.1.1.5 1.495.029,33 € ΜΕΤ 96 1.495.029,33 € 

Β.1.1.6 9.162.907,32 € ΜΕΤ 96 9.162.907,32 € 

Β.1.1.7 246.171,80 € ΜΕΤ 96 246.171,80 € 

Β.1.1.8 30.143,49 € ΜΕΤ 96 30.143,49 € 

Β.1.1.9 238.635,93 € ΜΕΤ 96 238.635,93 € 

Β.1.1.10 200.956,57 € ΜΕΤ 96 200.956,57 € 

Β.1.1.11 373.779,23 € ΜΕΤ 96 373.779,23 € 

Β.1.1.12 0,00 € ΜΕΤ 96 0,00 € 

Β.1.1.13 276.315,29 € ΜΕΤ 96 276.315,29 € 

Β.1.1.14 553.630,34 € ΜΕΤ 96 553.630,34 € 

Β.1.1.15 50.239,14 € ΜΕΤ 96 50.239,14 € 

Β.1.1.16 479.783,82 € ΜΕΤ 96 479.783,82 € 

Β.1.1.17 155.741,35 € ΜΕΤ 96 155.741,35 € 

Β.1.1.18 698.324,10 € ΜΕΤ 96 698.324,10 € 

Β.1.1.19 150.717,43 € ΜΕΤ 96 150.717,43 € 

Β.1.1.20 376.802,12 € ΜΕΤ 96 376.802,12 € 

Β.1.1.21 354.373,86 € ΜΕΤ 96 354.373,86 € 

Β.1.1.22 224.056,53 € ΜΕΤ 96 224.056,53 € 

Β.1.1.23 68.526,19 € ΜΕΤ 96 68.526,19 € 

Β.1.1.24 18.086,09 € ΜΕΤ 96 18.086,09 € 



 

82 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Β.1.1.25 9.545,44 € ΜΕΤ 96 9.545,44 € 

Β.1.1.26 107.029,47 € ΜΕΤ 96 107.029,47 € 

Β.1.1.27 17.583,70 € ΜΕΤ 96 17.583,70 € 

Β.1.1.28 395.529,16 € ΜΕΤ 96 395.529,16 € 

Β.1.1.29 153.702,60 € ΜΕΤ 96 153.702,60 € 

Β.1.1.30 401.620,96 € ΜΕΤ 96 401.620,96 € 

Β.1.1.31 1.051.576,68 € ΜΕΤ 96 1.051.576,68 € 

Β.1.1.32 64.300,91 € ΜΕΤ 96 64.300,91 € 

Β.1.1.33 84.340,11 € ΜΕΤ 96 84.340,11 € 

Β.1.1.34 149.537,00 € ΜΕΤ 96 149.537,00 € 

Β.1.2.1 100.478,29 € ΜΕΤ 96 100.478,29 € 

Β.1.2.2 496.698,71 € ΜΕΤ 96 496.698,71 € 

Β.1.2.3 0,00 € ΜΕΤ 96 0,00 € 

Β.1.2.4 149.461,45 € ΜΕΤ 96 149.461,45 € 

Β.1.2.5 75.358,72 € ΜΕΤ 96 75.358,72 € 

Β.1.2.6 175.837,00 € ΜΕΤ 96 175.837,00 € 

Β.1.2.7 36.172,18 € ΜΕΤ 96 36.172,18 € 

Β.1.2.8 148.205,47 € ΜΕΤ 96 148.205,47 € 

2c.2             
3.196.962,57    

Β.2.1.1 75.358,72 € ΜΕΤ 96 75.358,72 € 

Β.2.1.2 849.043,17 € ΜΕΤ 96 849.043,17 € 

Β.2.1.3 0,00 € ΜΕΤ 96 0,00 € 

Β.2.1.4 1.160.805,39 € ΜΕΤ 96 1.160.805,39 € 

Β.2.1.5 50.239,14 € ΜΕΤ 96 50.239,14 € 

Β.2.1.6 15.071,74 € ΜΕΤ 96 15.071,74 € 

B.2.1.7 283.847,39 € ΜΕΤ 96 283.847,39 € 

B.2.1.8 344.705,15 € ΜΕΤ 96 344.705,15 € 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

B.2.1.9 492.823,49 € ΜΕΤ 96 492.823,49 € 

B.2.1.10 1.615.426,27 € ΜΕΤ 96 1.615.426,27 € 

B.2.1.11 366.745,75 € ΜΕΤ 96 366.745,75 € 

Β.2.1.12 813.150,68 € ΜΕΤ 96 813.150,68 € 

Β.2.1.13 13.514,33 € ΜΕΤ 96 13.514,33 € 

Β.2.1.14 840.143,57 € ΜΕΤ 96 840.143,57 € 

Β.2.1.16 120.674,26 € ΜΕΤ 96 120.674,26 € 

Β.2.1.17 600.299,34 € ΜΕΤ 96 600.299,34 € 

Β.2.1.15 78.373,06 € ΜΕΤ 96 78.373,06 € 

                 
6    

                   
6.092.668    

                 
2    

                   
6.092.668    

 2c              
6.092.668,00    

 2c.1              
4.376.819,73    

Β.1.1.1 1.212.412,58 € ΠΑΠ 96 1.212.412,58 € 

Β.1.1.2 0,00 € ΠΑΠ 96 0,00 € 

Β.1.1.3 302.904,57 € ΠΑΠ 96 302.904,57 € 

Β.1.1.4 73.179,35 € ΠΑΠ 96 73.179,35 € 

Β.1.1.5 733.228,89 € ΠΑΠ 96 733.228,89 € 

Β.1.1.6 4.493.897,32 € ΠΑΠ 96 4.493.897,32 € 

Β.1.1.7 120.733,60 € ΠΑΠ 96 120.733,60 € 

Β.1.1.8 14.783,71 € ΠΑΠ 96 14.783,71 € 

Β.1.1.9 117.037,68 € ΠΑΠ 96 117.037,68 € 

Β.1.1.10 98.558,04 € ΠΑΠ 96 98.558,04 € 

Β.1.1.11 183.317,96 € ΠΑΠ 96 183.317,96 € 

Β.1.1.12 0,00 € ΠΑΠ 96 0,00 € 

Β.1.1.13 135.517,31 € ΠΑΠ 96 135.517,31 € 

Β.1.1.14 271.524,94 € ΠΑΠ 96 271.524,94 € 

Β.1.1.15 24.639,51 € ΠΑΠ 96 24.639,51 € 

Β.1.1.16 235.307,33 € ΠΑΠ 96 235.307,33 € 

Β.1.1.17 76.382,48 € ΠΑΠ 96 76.382,48 € 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Β.1.1.18 342.489,20 € ΠΑΠ 96 342.489,20 € 

Β.1.1.19 73.918,53 € ΠΑΠ 96 73.918,53 € 

Β.1.1.20 184.800,52 € ΠΑΠ 96 184.800,52 € 

Β.1.1.21 173.800,70 € ΠΑΠ 96 173.800,70 € 

Β.1.1.22 109.887,29 € ΠΑΠ 96 109.887,29 € 

Β.1.1.23 33.608,29 € ΠΑΠ 96 33.608,29 € 

Β.1.1.24 8.870,22 € ΠΑΠ 96 8.870,22 € 

Β.1.1.25 4.681,51 € ΠΑΠ 96 4.681,51 € 

Β.1.1.26 52.492,01 € ΠΑΠ 96 52.492,01 € 

Β.1.1.27 8.623,83 € ΠΑΠ 96 8.623,83 € 

Β.1.1.28 212.285,26 € ΠΑΠ 96 212.285,26 € 

Β.1.1.29 82.494,03 € ΠΑΠ 96 82.494,03 € 

Β.1.1.30 215.554,80 € ΠΑΠ 96 215.554,80 € 

Β.1.1.31 564.393,85 € ΠΑΠ 96 564.393,85 € 

Β.1.1.32 34.511,07 € ΠΑΠ 96 34.511,07 € 

Β.1.1.33 45.266,35 € ΠΑΠ 96 45.266,35 € 

Β.1.1.34 80.258,31 € ΠΑΠ 96 80.258,31 € 

Β.1.2.1 49.279,02 € ΠΑΠ 96 49.279,02 € 

Β.1.2.2 266.584,17 € ΠΑΠ 96 266.584,17 € 

Β.1.2.3 0,00 € ΠΑΠ 96 0,00 € 

Β.1.2.4 73.302,54 € ΠΑΠ 96 73.302,54 € 

Β.1.2.5 36.959,27 € ΠΑΠ 96 36.959,27 € 

Β.1.2.6 86.238,29 € ΠΑΠ 96 86.238,29 € 

Β.1.2.7 17.740,45 € ΠΑΠ 96 17.740,45 € 

Β.1.2.8 72.686,56 € ΠΑΠ 96 72.686,56 € 

2c.2             Β.2.1.1 36.959,27 € ΠΑΠ 96 36.959,27 € 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

1.715.848,27    Β.2.1.2 416.408,54 € ΠΑΠ 96 416.408,54 € 

Β.2.1.3 0,00 € ΠΑΠ 96 0,00 € 

Β.2.1.4 569.310,60 € ΠΑΠ 96 569.310,60 € 

Β.2.1.5 24.639,51 € ΠΑΠ 96 24.639,51 € 

Β.2.1.6 7.391,85 € ΠΑΠ 96 7.391,85 € 

B.2.1.7 139.211,39 € ΠΑΠ 96 139.211,39 € 

B.2.1.8 169.058,74 € ΠΑΠ 96 169.058,74 € 

B.2.1.9 241.702,56 € ΠΑΠ 96 241.702,56 € 

B.2.1.10 867.018,71 € ΠΑΠ 96 867.018,71 € 

B.2.1.11 179.868,43 € ΠΑΠ 96 179.868,43 € 

Β.2.1.12 398.805,26 € ΠΑΠ 96 398.805,26 € 

Β.2.1.13 6.628,03 € ΠΑΠ 96 6.628,03 € 

Β.2.1.14 412.043,78 € ΠΑΠ 96 412.043,78 € 

Β.2.1.16 64.767,33 € ΠΑΠ 96 64.767,33 € 

Β.2.1.17 322.187,88 € ΠΑΠ 96 322.187,88 € 

Β.2.1.15 38.437,64 € ΠΑΠ 96 38.437,64 € 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Πίνακας: Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων ΘΑ ΙΙ 

 

Κωδικός 
Δράσης 

Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

ΔΔ Τρόπος υλοποίησης 
δράσης 

ΔΔ ΔΔ που συνεισφέρει 
στο πλαίσιο επίδοσης 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

θεματικών 
αιρεσιμοτήτων 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

αυτοδεσμεύσεων 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Β.1.1.1   Όλη η χώρα 45.319.144,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

45.319.144,00 € 45.319.144,00 €     

Β.1.1.2   Όλη η χώρα 0,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

0,00 €       

Β.1.1.3   Όλη η χώρα 12.293.449,13 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

12.293.449,13 € 12.293.449,13 €     

Β.1.1.4   Όλη η χώρα 2.970.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

2.970.000,00 € 2.970.000,00 €     

Β.1.1.5   Όλη η χώρα 29.758.256,70 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

29.758.256,70 € 29.758.256,70 €     

Β.1.1.6   Όλη η χώρα 182.385.818,16 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

182.385.818,16 € 182.385.818,16 €     

Β.1.1.7   Όλη η χώρα 4.900.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

4.900.000,00 €       

Β.1.1.8   Όλη η χώρα 600.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

600.000,00 €       

Β.1.1.9   Όλη η χώρα 4.750.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

4.750.000,00 € 4.750.000,00 €     

Β.1.1.10   Όλη η χώρα 4.000.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

4.000.000,00 € 4.000.000,00 €     
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Β.1.1.11   Όλη η χώρα 7.440.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

7.440.000,00 € 7.440.000,00 €     

Β.1.1.12   Όλη η χώρα 0,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

0,00 € 0,00 €     

Β.1.1.13   Όλη η χώρα 5.500.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

5.500.000,00 € 5.500.000,00 €     

Β.1.1.14   Όλη η χώρα 11.019.900,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

11.019.900,00 € 11.019.900,00 €     

Β.1.1.15   Όλη η χώρα 1.000.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

1.000.000,00 € 1.000.000,00 €     

Β.1.1.16   Όλη η χώρα 9.550.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

9.550.000,00 € 9.550.000,00 €     

Β.1.1.17   Όλη η χώρα 3.100.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

3.100.000,00 € 3.100.000,00 €     

Β.1.1.18   Όλη η χώρα 13.900.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

13.900.000,00 € 13.900.000,00 €     

Β.1.1.19   Όλη η χώρα 3.000.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

3.000.000,00 € 3.000.000,00 €     

Β.1.1.20   Όλη η χώρα 7.500.170,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

7.500.170,00 € 7.500.170,00 €     

Β.1.1.21   Όλη η χώρα 7.053.740,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

7.053.740,00 € 7.053.740,00 €     

Β.1.1.22   Όλη η χώρα 4.459.800,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

4.459.800,00 €       

Β.1.1.23   Όλη η χώρα 1.364.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

1.364.000,00 €       

Β.1.1.24   Όλη η χώρα 360.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 

360.000,00 €       
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

μέσα 

Β.1.1.25   Όλη η χώρα 190.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

190.000,00 €       

Β.1.1.26   Όλη η χώρα 2.130.400,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

2.130.400,00 €       

Β.1.1.27   Όλη η χώρα 350.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

350.000,00 €       

Β.1.1.28   Όλη η χώρα 7.935.076,20 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

7.935.076,20 € 7.935.076,20 €     

Β.1.1.29   Όλη η χώρα 3.083.570,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

3.083.570,00 € 3.083.570,00 €     

Β.1.1.30   Όλη η χώρα 8.057.289,36 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

8.057.289,36 € 8.057.289,36 €     

Β.1.1.31   Όλη η χώρα 21.096.652,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

21.096.652,00 € 21.096.652,00 €     

Β.1.1.32   Όλη η χώρα 1.290.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

1.290.000,00 € 1.290.000,00 €     

Β.1.1.33   Όλη η χώρα 1.692.025,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

1.692.025,00 € 1.692.025,00 €     

Β.1.1.34   Όλη η χώρα 3.000.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

3.000.000,00 € 3.000.000,00 €     

Β.1.2.1   Όλη η χώρα 2.000.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

2.000.000,00 €       

Β.1.2.2   Όλη η χώρα 9.964.732,02 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

9.964.732,02 € 9.964.732,02 €     

Β.1.2.3   Όλη η χώρα 0,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

0,00 €       
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Β.1.2.4   Όλη η χώρα 2.975.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

2.975.000,00 € 2.975.000,00 €     

Β.1.2.5   Όλη η χώρα 1.500.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

1.500.000,00 € 1.500.000,00 €     

Β.1.2.6   Όλη η χώρα 3.500.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

3.500.000,00 €       

Β.1.2.7   Όλη η χώρα 720.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

720.000,00 €       

Β.1.2.8   Όλη η χώρα 2.950.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

2.950.000,00 €       

Β.2.1.1   Όλη η χώρα 1.500.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

1.500.000,00 €       

Β.2.1.2   Όλη η χώρα 16.900.032,75 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

16.900.032,75 € 16.900.032,75 €     

Β.2.1.3   Όλη η χώρα 0,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

0,00 € 0,00 €     

Β.2.1.4   Όλη η χώρα 23.105.596,65 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

23.105.596,65 € 23.105.596,65 €     

Β.2.1.5   Όλη η χώρα 1.000.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

1.000.000,00 €       

Β.2.1.6   Όλη η χώρα 300.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

300.000,00 € 300.000,00 €     

Β.2.1.7   Όλη η χώρα 5.649.925,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

5.649.925,00 € 5.649.925,00 €     

Β.2.1.8   Όλη η χώρα 6.861.286,37 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

6.861.286,37 € 6.861.286,37 €     

Β.2.1.9   Όλη η χώρα 9.809.552,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 

9.809.552,00 € 9.809.552,00 €     
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μέσα 

Β.2.1.10   Όλη η χώρα 32.408.560,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

32.408.560,00 € 32.408.560,00 €     

Β.2.1.11   Όλη η χώρα 7.300.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

7.300.000,00 € 7.300.000,00 €     

Β.2.1.12   Όλη η χώρα 16.185.600,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

16.185.600,00 € 16.185.600,00 €     

Β.2.1.13   Όλη η χώρα 269.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

269.000,00 €       

Β.2.1.14   Όλη η χώρα 16.722.888,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

16.722.888,00 €       

Β.2.1.15   Όλη η χώρα 1.560.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

1.560.000,00 €       

Β.2.1.16   Όλη η χώρα 2.420.957,88 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

2.420.957,88 € 2.420.957,88 €     

Β.2.1.17   Όλη η χώρα 12.043.160,18 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

12.043.160,18 € 12.043.160,18 €     
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Θεματικός Άξονας Γ΄: Βελτίωση της Διαχείρισης και 

Ανάπτυξη Του Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημοσίου Τομέα 

(Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9)  

 

 

Προστίθεται: 

 η δράση «Γ.2.1.12: Δράσεις αναβάθμισης ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης για την 

αντιμετώπιση θεμάτων κυβερνοασφάλειας».  

 

Αναλυτικότερα: 
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Δράση Γ.2.1.12: Δράσεις αναβάθμισης ανθρώπινου δυναμικού 

δημόσιας διοίκησης για την αντιμετώπιση θεμάτων 

κυβερνοασφάλειας 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

  Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και 

υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης   ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ:  «..περιλαμβάνονται δράσεις 

κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων στο δημόσιο τομέα. 

Μέσω των δράσεων θα επιτευχθεί: 

 Ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη της σταδιοδρομίας 

και να γίνουν αποδεκτές οι οργανωτικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις….. 

 Ενίσχυση των βασικών οριζόντιων δεξιοτήτων, ιδίως των δεξιοτήτων πληροφορικής, σε όλη τη 

διοίκηση. 

Οι δράσεις κατάρτισης  μπορούν να απευθύνονται οριζόντια σε όλο το εύρος του δημοσίου τομέα με 

παροχή κατάρτισης και ευκαιριών ανάπτυξης: α) για νεοπροσληφθέντες, β) υπαλλήλους υπαγόμενους σε 

καθεστώς κινητικότητας και γ) υπαλλήλους που ασκούν διευθυντικές αρμοδιότητες ή που μπορεί να 

κληθούν να τις ασκήσουν. Από την άλλη πλευρά μπορούν να πραγματοποιηθεί για τους τομείς 

προτεραιότητας η δημιουργία εξειδικευμένων προγραμμάτων που θα είναι σχεδιασμένα σε στενή 

συνεργασία με τους δημόσιους οργανισμούς που θα τα ζητούν προκειμένου να ανταποκρίνονται στις 

ιδιαίτερες ανάγκες και προτεραιότητές τους…». 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσεται η εν λόγω δράση, η οποία έχει έχει ως σκοπό  την αναβάθμιση των 

ικανοτήτων (capacity building) των εμπλεκόμενων (stake holders) σε θέματα κυβερονασφάλειας στο 

δημόσιο τομέα, συνεισφέροντας στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου κυβερνοασφάλειας, την 

υιοθέτηση και την εφαρμογή καλών πρακτικών και πολιτικών ασφάλειας στα συστήματα της Δημόσιας 

Διοίκησης για την προστασία των τελικών χρηστών. Βασικοί στόχοι της δράσης είναι:  
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i. Η ενίσχυση των στελεχών Πληροφορικής του Δημοσίου, ειδικά εκείνων που βρίσκονται σε επίπεδο 

λήψης αποφάσεων, για τη διαχείριση των κινδύνων του κυβερνοχώρου. Με τον όρο διαχείριση 

κινδύνων, νοείται:  

α) η συντήρηση - λειτουργία των συστημάτων με τρόπο ώστε να προλαμβάνονται κυβερνοαπειλές 

και η διαχείριση των κυβερνο-συμβάντων βάσει προτύπων διαδικασιών, και  

β) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των συστημάτων ώστε να αποτρέπονται οι κυβερνοαπειλές. Αυτό 

το θέμα αφορά στα στελέχη πληροφορικής που καλούνται να σχεδιάσουν συστήματα, να 

καταρτίσουν τους τεχνικούς όρους των σχετικών διακηρύξεων, και να τα παραλάβουν.    

ii. Η ευαισθητοποίηση των χειριστών πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου για τις 

κυβερνοαπειλές και η καλλιέργεια κουλτούρας και «ψηφιακών συμπεριφορών» που αποτρέπουν 

αυτούς τους κινδύνους. 

 

Η δράση συνεισφέρει στην ενίσχυση της τεχνογνωσίας των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης για τη 

διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου κυβερνοασφάλειας, την υιοθέτηση καλών πρακτικών και την 

εκτεταμένη εφαρμογή πολιτικών ασφάλειας στα συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης για την προστασία 

των τελικών χρηστών. Οι σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται προς τους πολίτες δε 

συνιστούν μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική πολιτική ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αν δε 

διασφαλίζονται υψηλά επίπεδα ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικότητας των 

χρηστών. Το πλήθος των ωφελούμενων υπολογίζεται σε εξακόσια (600) άτομα.  

 

Η δράση δύναται να υλοποιηθεί με χρήση ρήτρας ΕΤΠΑ σε ποσοστό μέχρι 10% του 

συνολικού προϋπολογισμού. 

 

Δείκτες εκροής 

ΠΙΝΑΚΑΣ 25 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ 

Κωδικός 

δείκτη 

Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

1 Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Σύνολο Χώρας Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4635 Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων που 

συμμετέχουν σε προγράμματα 

κατάρτισης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

διοικητικών ικανοτήτων 

Αριθμός 600    600 ναι όχι 

T4639 Αριθμός προγραμμάτων σπουδών  

πακέτων εκπαιδευτικού υλικού που 

δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται 

Αριθμός 1     όχι όχι 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

ΠΙΝΑΚΑΣ 26 Προϋπολογισμός 

Άξονας Προτεραιότητας 
Σύνολο 

Χώρας 

7 8 9 

ΛΑΠ ΜΕΤ ΠΑΠ ΜΕΤ ΠΑΠ 

Συνολικό Κόστος (α) 850.000,00 560.065,00 133.535,00 83.640,00 61.880,00 10.880,00 

Δημόσια Δαπάνη (β) 850.000,00 560.065,00 133.535,00 83.640,00 61.880,00 10.880,00 

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 658.172,00 448.052,00 106.828,00 66.912,00 30.940,00 5.440,00 

Εθνική Συμμετοχή (δ 191.828,00 112.013,00 26.707,00 16.728,00 30.940,00 5.440,00 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα 

έργα 
          

  

εκ της οποίας για μεγάλα έργα             

εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής Τεχνικής 
          

  

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 

ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)             

 



 

94 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 

Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΚΕΤΥΑΚ) 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α’ τρίμηνο 2021 
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Πίνακας : Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-Δ Δ) ΘΑ ΙΙΙ 
 

 

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ. 

ΔΔ Κωδ. 
Ειδικού 
στόχου 

ΔΔ Κωδ. Δράσης/ 
πρόσκλησης 

ΔΔ Κατηγορία 
περιφέρειας 

Κωδ. πεδίου 
παρέμβασης 

ΔΔ 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 

11.i      90.365.467,19    11i.1                  
4.750.711,82    

Γ.1.1.1 8.115.268,76 ΛΑΠ 119 8.115.268,76 

Γ.1.1.3 2.009.645,00 ΛΑΠ 119 2.009.645,00 

Γ.1.1.2 1.456.169,00 ΛΑΠ 119 1.456.169,00 

 11i.2                
85.614.755,37    

Γ.2.1.1 27.093.877,22 ΛΑΠ 119 27.093.877,22 

Γ.2.1.2 39.699.110,39 ΛΑΠ 119 39.699.110,39 

Γ.2.1.3 1.976.700,00 ΛΑΠ 119 1.976.700,00 

Γ.2.1.4 98.835,00 ΛΑΠ 119 98.835,00 

Γ.2.1.5 609.482,50 ΛΑΠ 119 609.482,50 

Γ.2.1.6 819.476,57 ΛΑΠ 119 819.476,57 

Γ.2.1.7 1.831.940,99 ΛΑΠ 119 1.831.940,99 

Γ.2.1.8 645.722,00 ΛΑΠ 119 645.722,00 

Γ.2.1.9 497.089,97 ΛΑΠ 119 497.089,97 

Γ.2.1.10 15.832.676,45 ΛΑΠ 119 15.832.676,45 

Γ.2.1.11 11.184.827,50 ΛΑΠ 119 11.184.827,50 € 

Γ.2.1.12 560.065,00 ΛΑΠ 119 560.065,00 € 

Γ.2.2.1 2.553.237,50 ΛΑΠ 119 2.553.237,50 

Γ.2.2.2 582.467,60 ΛΑΠ 119 582.467,60 

Γ.2.2.3 31.231,86 ΛΑΠ 119 31.231,86 

11.i      13.500.943,54    11i.1                       
709.774,36    

Γ.1.1.1 1.934.904,72 ΜΕΤ 119 1.934.904,72 

Γ.1.1.3 479.155,00 ΜΕΤ 119 479.155,00 

Γ.1.1.2 347.191,00 ΜΕΤ 119 347.191,00 

 11i.2                
12.791.169,18    

Γ.2.1.1 6.459.930,36 ΜΕΤ 119 6.459.930,36 

Γ.2.1.2 9.465.366,89 ΜΕΤ 119 9.465.366,89 

Γ.2.1.3 471.300,00 ΜΕΤ 119 471.300,00 

Γ.2.1.4 23.565,00 ΜΕΤ 119 23.565,00 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Γ.2.1.5 145.317,50 ΜΕΤ 119 145.317,50 

Γ.2.1.6 195.385,90 ΜΕΤ 119 195.385,90 

Γ.2.1.7 436.785,44 ΜΕΤ 119 436.785,44 

Γ.2.1.8 153.958,00 ΜΕΤ 119 153.958,00 

Γ.2.1.9 118.520,01 ΜΕΤ 119 118.520,01 

Γ.2.1.10 3.774.948,35 ΜΕΤ 119 3.774.948,35 

Γ.2.1.11 2.666.772,50 ΜΕΤ 119 2.666.772,50 € 

Γ.2.1.12 133.535,00 ΜΕΤ 119 133.535,00 € 

Γ.2.2.1 608.762,50 ΜΕΤ 119 608.762,50 

Γ.2.2.2 138.876,40 ΜΕΤ 119 138.876,40 

Γ.2.2.3 7.446,54 ΜΕΤ 119 7.446,54 

11.i         9.978.356,10    11i.1                       
524.584,18    

Γ.1.1.1 1.211.932,68 ΠΑΠ 119 1.211.932,68 

Γ.1.1.3 300.120,00 ΠΑΠ 119 300.120,00 

Γ.1.1.2 217.464,00 ΠΑΠ 119 217.464,00 

 11i.2                   
9.453.771,92    

Γ.2.1.1 4.046.194,44 ΠΑΠ 119 4.046.194,44 

Γ.2.1.2 5.928.657,55 ΠΑΠ 119 5.928.657,55 

Γ.2.1.3 295.200,00 ΠΑΠ 119 295.200,00 

Γ.2.1.4 14.760,00 ΠΑΠ 119 14.760,00 

Γ.2.1.5 91.020,00 ΠΑΠ 119 91.020,00 

Γ.2.1.6 122.380,47 ΠΑΠ 119 122.380,47 

Γ.2.1.7 273.581,72 ΠΑΠ 119 273.581,72 

Γ.2.1.8 96.432,00 ΠΑΠ 119 96.432,00 

Γ.2.1.9 74.235,32 ΠΑΠ 119 74.235,32 

Γ.2.1.10 2.364.448,87 ΠΑΠ 119 2.364.448,87 

Γ.2.1.11 1.670.340,00 ΠΑΠ 119 1.670.340,00 € 

Γ.2.1.12 83.640,00 ΠΑΠ 119 83.640,00 € 

Γ.2.2.1 381.300,00 ΠΑΠ 119 381.300,00 

Γ.2.2.2 86.985,60 ΠΑΠ 119 86.985,60 

Γ.2.2.3 4.664,16 ΠΑΠ 119 4.664,16 

11.i         1.754.183,28    11i.1                          
92.221,28    

Γ.1.1.1 896.633,12 ΜΕΤ 119 896.633,12 

Γ.1.1.3 222.040,00 ΜΕΤ 119 222.040,00 

Γ.1.1.2 160.888,00 ΜΕΤ 119 160.888,00 

 11i.2                   
1.661.962,00    

Γ.2.1.1 2.993.525,97 ΜΕΤ 119 2.993.525,97 

Γ.2.1.2 4.386.242,58 ΜΕΤ 119 4.386.242,58 

Γ.2.1.3 218.400,00 ΜΕΤ 119 218.400,00 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Γ.2.1.4 10.920,00 ΜΕΤ 119 10.920,00 

Γ.2.1.5 67.340,00 ΜΕΤ 119 67.340,00 

Γ.2.1.6 90.541,65 ΜΕΤ 119 90.541,65 

Γ.2.1.7 202.405,99 ΜΕΤ 119 202.405,99 

Γ.2.1.8 71.344,00 ΜΕΤ 119 71.344,00 

Γ.2.1.9 54.922,07 ΜΕΤ 119 54.922,07 

Γ.2.1.10 1.749.307,70 ΜΕΤ 119 1.749.307,70 

Γ.2.1.11 1.235.780,00 ΜΕΤ 119 1.235.780,00 € 

Γ.2.1.12 61.880,00 ΜΕΤ 119 61.880,00 € 

Γ.2.2.1 282.100,00 ΜΕΤ 119 282.100,00 

Γ.2.2.2 64.355,20 ΜΕΤ 119 64.355,20 

Γ.2.2.3 3.450,72 ΜΕΤ 119 3.450,72 

9         1.755.452,35    11i.1                          
92.288,00    

Γ.1.1.1 157.649,78 ΠΑΠ 119 157.649,78 

Γ.1.1.3 39.040,00 ΠΑΠ 119 39.040,00 

Γ.1.1.2 28.288,00 ΠΑΠ 119 28.288,00 

 11i.2                   
1.663.164,35    

Γ.2.1.1 526.334,24 ΠΑΠ 119 526.334,24 

Γ.2.1.2 771.207,49 ΠΑΠ 119 771.207,49 

Γ.2.1.3 38.400,00 ΠΑΠ 119 38.400,00 

Γ.2.1.4 1.920,00 ΠΑΠ 119 1.920,00 

Γ.2.1.5 11.840,00 ΠΑΠ 119 11.840,00 

Γ.2.1.6 15.919,41 ΠΑΠ 119 15.919,41 

Γ.2.1.7 35.587,87 ΠΑΠ 119 35.587,87 

Γ.2.1.8 12.544,00 ΠΑΠ 119 12.544,00 

Γ.2.1.9 9.656,63 ΠΑΠ 119 9.656,63 

Γ.2.1.10 307.570,59 ΠΑΠ 119 307.570,59 

Γ.2.1.11 217.280,00 ΠΑΠ 119 217.280,00 € 

Γ.2.1.12 10.880,00 ΠΑΠ 119 10.880,00 € 

Γ.2.2.1 49.600,00 ΠΑΠ 119 49.600,00 

Γ.2.2.2 11.315,20 ΠΑΠ 119 11.315,20 

Γ.2.2.3 606,72 ΠΑΠ 119 606,72 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

 

 

Πίνακας: Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων ΘΑ ΙΙΙ 

 

Κωδικός 
Δράσης 

Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

ΔΔ Τρόπος υλοποίησης 
δράσης 

ΔΔ ΔΔ που 
συνεισφέρει στο 
πλαίσιο επίδοσης 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

θεματικών 
αιρεσιμοτήτων 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

αυτοδεσμεύσεων 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Γ.1.1.1   Όλη η χώρα 12.316.389,07 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

12.316.389,07 € 12.316.389,07 €     

Γ.1.1.2   Όλη η χώρα 2.210.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

2.210.000,00 € 2.210.000,00 €     

Γ.1.1.3   Όλη η χώρα 3.050.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

3.050.000,00 €       

Γ.2.1.1   Όλη η χώρα 41.119.862,23 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

41.119.862,23 € 41.119.862,23 €     

Γ.2.1.2   Όλη η χώρα 60.250.584,90 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

60.250.584,90 € 60.250.584,90 €     

Γ.2.1.3   Όλη η χώρα 3.000.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

3.000.000,00 € 3.000.000,00 €     
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Γ.2.1.4   Όλη η χώρα 150.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

150.000,00 € 150.000,00 €     

Γ.2.1.5   Όλη η χώρα 925.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

925.000,00 € 925.000,00 €     

Γ.2.1.6   Όλη η χώρα 1.243.704,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

1.243.704,00 € 1.243.704,00 €     

Γ.2.1.7   Όλη η χώρα 2.780.302,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

2.780.302,00 € 2.780.302,00 €     

Γ.2.1.8   Όλη η χώρα 980.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

980.000,00 € 980.000,00 €     

Γ.2.1.9   Όλη η χώρα 754.424,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

754.424,00 € 754.424,00 €     

Γ.2.1.10   Όλη η χώρα 24.028.951,97 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

24.028.951,97 € 24.028.951,97 €     

Γ.2.1.11   Όλη η χώρα 16.975.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

16.975.000,00 € 16.975.000,00 €     

Γ.2.1.12   Όλη η χώρα 850.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

850.000,00 € 850.000,00 €     
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Γ.2.2.1   Όλη η χώρα 3.875.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

3.875.000,00 €       

Γ.2.2.2   Όλη η χώρα 884.000,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

884.000,00 €       

Γ.2.2.3   Όλη η χώρα 47.400,00 € Διαγωνιστική Διαδικασία 
ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

47.400,00 €       



 

101 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

 

Θεματικός Άξονας Ε «Τεχνική Υποστήριξη για την εφαρμογή / υλοποίηση των Δράσεων 

ΕΤΠΑ του ΕΠ» (Άξονες Προτεραιότητας 13, 14, 15)  

 

Τροποποιείται η υφιστάμενη Δράση: 

o Ε.3.1:Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας ΕΤΠΑ (μελέτες -εμπειρογνωμοσύνες - αξιολογήσεις) 

 

Οι  εν λόγω δράση διαμορφώνεται ως εξής: 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Ε.3.1 : Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας ΕΤΠΑ (μελέτες -εμπειρογνωμοσύνες - 

αξιολογήσεις)  

 

  Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και 

τα τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής 

τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Υλοποίηση με ίδια 

μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες T02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις Επιλέγεται ένα από τα 

παρακάτω:  

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

 

 

Η εν λόγω κατηγορία δράσης όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ περιλαμβάνει «… 

 Παροχή εξειδικευμένων μελετών, παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων για την υλοποίηση 

έργων τεχνικής υποστήριξης, μελετών και εμπειρογνωμοσυνών ή και αξιολογήσεων. 

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης των φορέων υλοποίησης από εξωτερικούς 

εμπειρογνώμονες. 

 Εκπόνηση αξιολογήσεων, όπως προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013….» 

Το αντικείμενο της προτεινόμενης δράσης αφορά ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας σχετικές με την 

εκπόνηση μελετών, εμπειρογνωμοσυνών αξιολογήσεων και παροχή υπηρεσιών συμβούλου 

τεχνικής υποστήριξης.  

Αναλυτικότερα θα χρηματοδοτηθούν: 

 Η εκπόνηση αξιολογήσεων, που περιγράφονται στο Σχέδιο Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος βάσει των προβλέψεων του Κανονισμού 1303/2013. 

 Η εκπόνηση στρατηγικών και προπαρασκευαστικών μελετών . 

 Η παροχή εμπειρογνωμοσυνών 

 Η εκπόνηση ερευνών 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δείκτες εκροής 

ΠΙΝΑΚΑΣ 27 Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4650 Αριθμός μελετών,  εμπειρογνωμοσυνών, 

ερευνών, αξιολογήσεων, έργων 

τεχνικής υποστήριξης 

Αριθμός 10    όχι όχι 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

ΠΙΝΑΚΑΣ 28 Προϋπολογισμός 

Άξονας Προτεραιότητας Σύνολο Χώρας 

13 14 15 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 3.007.831,84 1.884.057,49 326.354,18 572.197,77 151.110,90 74.111,50 

Δημόσια Δαπάνη (β) 3.007.831,84 1.884.057,49 326.354,18 572.197,77 151.110,90 74.111,50 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 2.338.698,75 1.507.246,00 261.083,34 457.758,21 75.555,45 37.055,75 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 669.133,09 376.811,50 65.270,84 114.439,55 75.555,45 37.055,75 

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα             

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα             

εκ της οποίας για μεγάλα έργα             

εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 
          

  

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ             

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)             

 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 ΕΥΔ του ΕΠ ΜΔΤ 

 Επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών   

 Επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας 

 Επιτελική δομή EΣΠΑ τομέα Τεχνολογιών και Πληροφορικής 

 Κοινωνία της Πληροφορίας  

 Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης  

 Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ares (2017)1566327  -23/3/2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ares (2017)1566327  -23/3/2017 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30.6.2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Β΄ τρίμηνο 2017, Γ΄ Τρίμηνο 2020  

 

 

 



 

104 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Πίνακας : Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-Δ Δ) ΤΒ ΕΤΠΑ 

 

Κωδ. ΑΠ ΔΔ Κωδ. Θ Σ ΔΔ Κωδ. Επεν. 
Προτ. 

ΔΔ Κωδ. 
Ειδικού 
στόχου 

ΔΔ Κωδ. Δράσης/ 
πρόσκλησης 

ΔΔ Κατηγορία 
περιφέρειας 

Κωδ. πεδίου 
παρέμβασης 

ΔΔ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

13       1.908.332,00    11      1.908.332,00    11i      1.908.332,00    11i.1 636.290,28 E.1.1 1.023.397,09 ΛΑΠ 121 1.023.397,09 

11i.2 240.261,23 E.2.1 426.415,46 ΛΑΠ 123 426.415,46 

11i.3 1.031.780,49 E.3.1 2.156.749,43 ΛΑΠ 122 2.156.749,43 

13           
337.455,00    

11          
337.455,00    

11i          
337.455,00    

11i.1 112.516,76 E.1.1 180.969,80 ΜΕΤ 121 180.969,80 

11i.2 42.485,98 E.2.1 75.404,08 ΜΕΤ 123 75.404,08 

11i.3 182.452,26 E.3.1 381.383,26 ΜΕΤ 122 381.383,26 

13           
648.265,00    

11          
648.265,00    

11i          
648.265,00    

11i.1 216.149,35 E.1.1 347.650,47 ΠΑΠ 121 347.650,47 

11i.2 81.617,32 E.2.1 144.854,36 ΠΑΠ 123 144.854,36 

11i.3 350.498,33 E.3.1 732.653,00 ΠΑΠ 122 732.653,00 

14           
156.252,00    

11          
156.252,00    

11i          
156.252,00    

11i.1 52.098,71 E.1.1 83.794,56 ΜΕΤ 121 83.794,56 

11i.2 19.672,31 E.2.1 34.914,40 ΜΕΤ 123 34.914,40 

11i.3 84.480,98 E.3.1 176.592,13 ΜΕΤ 122 176.592,13 

15              
83.964,00    

11             
83.964,00    

11i             
83.964,00    

11i.1 27.995,90 E.1.1 45.028,07 ΠΑΠ 121 45.028,07 

11i.2 10.571,17 E.2.1 18.761,70 ΠΑΠ 123 18.761,70 

11i.3 45.396,93 E.3.1 94.894,03 ΠΑΠ 122 94.894,03 

 

 

 



 

105 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Πίνακας: Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων ΤΒ ΕΤΠΑ 

Κωδικός 
Δράσης 

Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

ΔΔ 
Τρόπος 

υλοποίησης 
δράσης 

ΔΔ 

ΔΔ που 
συνεισφέρει στο 

πλαίσιο 
επίδοσης 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

θεματικών 
αιρεσιμοτήτων 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

αυτοδεσμεύσεων 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

E.1.1 

  Όλη η χώρα 
         

1.680.840,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με 
ίδια μέσα 

       1.680.840,00 €        

E.2.1 

  Όλη η χώρα 
             

700.350,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με 
ίδια μέσα 

           700.350,00 €        

E.3.1 

  Όλη η χώρα 
         

3.007.831,84    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με 
ίδια μέσα 

       3.542.271,84 €        

 


