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 Παράρηημα I Εηήζιας Έκθεζης 2017 

Ενεργοποίηζη κάθεηων ηομέων πολιηικής και Έργων - Σημαία  

ηοσ Ε.Π. «Μεηαρρύθμιζη Δημόζιοσ Τομέα» 

 

Σν Δ.Π. «Μεηαξξύζκηζε Γεκόζηνπ Σνκέα» ζηόρν έρεη λα ζπκβάιιεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή δηαξζξσηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ κε ζηόρν ηελ αλαβάζκηζε 

ησλ πνιηηηθώλ θαη ηελ ελδπλάκσζε ηνπ Γεκόζηνπ Σνκέα. Θεκαηηθέο πνιηηηθέο πνπ 

απνηεινύλ πξνηεξαηόηεηεο ηνπ Δ.Π.  απνηεινύλ νη ηνκείο ηεο: Γεκνζηνλνκηθήο - 

Φνξνινγηθήο δηαρείξηζεο, Γηθαηνζύλεο, Τγείαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

νινθιήξσζεο ηεο κεηαξξύζκηζεο «Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» ζηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε. 

ην πιαίζην απηό, παξαζέηνπκε ηελ πξόνδν πινπνίεζεο γηα θάζε ηνκέα πνιηηηθήο 

θαηά ην έηνο 2017 θαη παξνπζηάδνπκε ζπλνπηηθά ηε ζπλνιηθή εμέιημε αλά ηνκέα από 

ηελ αξρή ηνπ Δ.Π. έσο 31.12.2017. 

 

I. Δημοζιονομική – Φορολογική Διατείριζη   

 Δμεηδίθεπζε 

Καηά ην έηνο 2017 δελ ππήξμε αιιαγή ζηηο εμεηδηθεπκέλεο δξάζεηο ηνπ ελ ιόγσ 

ηνκέα πνιηηηθήο.  

 Πξνζθιήζεηο - Δληάμεηο 

o ηηο 15.05.2017 εληάρζεθε ζην πιαίζην ηεο ππ’ αξηζ. 5εο Πξόζθιεζεο ε 

πξάμε κε ηίηιν: «Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Γηαρείξηζεο Γεκνζηνλνκηθώλ 

Διέγρσλ», δηθαηνύρν ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 

& Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο, θσδ. ΟΠ: 5001237 θαη ζπλνιηθό π/π 

έληαμεο: 585.282,73€.  

Η πξάμε απαξηίδεηαη από ηέζζεξα (4) ππνέξγα εθ ησλ νπνίσλ ην ππνέξγν 

κε α/α 4 θαη πξ/ζκό 103.559,32€ πινπνηείηαη κε ίδηα κέζα. Η Γεληθή 

Γξακκαηεία Φεθηαθήο Πνιηηηθήο έδσζε πξνέγθξηζε επί ηνπ Σερληθνύ 

Γειηίνπ ηεο Πξάμεο σο ζύκθσλνπ κε ηελ Δζληθή Φεθηαθή ηξαηεγηθή 

ζηηο 08.12.2017. Αλακέλεηαη ζην πξνζερέο ρξνληθό δηάζηεκα ε ππνβνιή 

εληαίνπ ζρεδίνπ πξνθήξπμεο γηα ηα ππνέξγα κε α/α 1 θαη 2 ζπλνιηθνύ π/υ 

468.919,17€ πξνθεηκέλνπ ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή λα πξνεγθξίλεη ηε 

δεκνπξάηεζε ηνπο. Σν έξγν θαηά ην έηνο 2017 δελ παξνπζίαζε δαπάλεο. 
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Αλαθνξηθά κε ηηο πξνγελέζηεξα εληαγκέλεο πξάμεηο: 

o ην πιαίζην ηεο ππ’ αξηζ. 9εο Πξόζθιεζεο ζπγρξεκαηνδνηνύληαη ηα εμήο 

έξγα: 

 «Τινπνίεζε πιήξνπο ειεθηξνληθνύ πεξηνπζηνινγίνπ (e-

Periousiologio)», κε θσδ. ΟΠ: 5001428, δηθαηνύρν ηελ Αλεμάξηεηε 

Αξρή Γεκνζίσλ Δζόδσλ (ΑΑΓΔ) θαη ζπλνιηθό π/π έληαμεο: 

482.668,51€. Ο δηθαηνύρνο είλαη ζε θάζε πξνεηνηκαζίαο ηεύρνπο 

δηαθήξπμεο, ελώ εθθξεκεί ε ςήθηζε Νόκνπ από ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθώλ, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ πεξηγξάθνληαη θαη 

πξνδηαγξαθέο πνπ άπηνληαη ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο πξάμεο. 

 «Απηνκαηνπνίεζε θαη θεληξηθνπνίεζε δηαδηθαζηώλ θαη αλάπηπμε 

εξγαιείσλ γηα ηελ απνδνηηθόηεξε δηαρείξηζε θαη ζπιινγή νθεηιώλ» 

κε θσδ. ΟΠ: 5001475, δηθαηνύρν ηελ Α.Α.Γ.Δ. θαη π/π: έληαμεο: 

768.051,50€. Έρεη δεκνζηεπζεί ζρεηηθή πξνθήξπμε κε θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ ηελ 15ε.01.2018 θαη ν δηθαηνύρνο 

βξίζθεηαη ζην ζηάδην αλνίγκαηνο θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ. 

 «Μειέηε θαη εθαξκνγή ISO 27001 δηαδηθαζηώλ ζην Κέληξν 

Γεδνκέλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ» κε θσδ. ΟΠ: 5002045, 

δηθαηνύρν ηελ Γελ. Γξακ. Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο θαη π/π έληαμεο: 941.542,33€.  

Σν έξγν είρε ππνβιεζεί (10.3.2017) ζηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζεί γηα ηελ 

ζπκβαηόηεηά ηνπ κε ηελ Δζληθή Φεθηαθή ηξαηεγηθή. Η ζεηηθή 

έγθξηζε ηεο ηειεπηαίαο εθδόζεθε ζηηο 12.01.2018. Αλακέλεηαη ζηε 

ζπλέρεηα ε ππνβνιή ηνπ ζρεδίνπ πξνθήξπμεο ζηελ Γηαρεηξηζηηθή 

Αξρή πξνο πξνέγθξηζε θαη θαηόπηλ ε δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο. 

o Δπίζεο ε πξάμε, ζην πιαίζην ηεο ππ’ αξηζ. 2εο Πξόζθιεζεο κε ηίηιν: 

«Δθαξκνγή απαηηνύκελσλ νξγαλσηηθώλ αιιαγώλ ζε παξερόκελεο 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο θαη πθηζηάκελα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζόδσλ», θσδ. ΟΠ: 5000453, 

δηθαηνύρν ηελ Α.Α.Γ.Δ. θαη π/π: 4.356.740€, ε νπνία απνηειείηαη από έλα 

ππνέξγν,  βξίζθεηαη ζην ζηάδην ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, δεδνκέλνπ όηη 

εθδόζεθε ε  πξνέγθξηζε ζύκβαζεο από ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή 

(15ε.01.2018) γηα ην πνζό ησλ 4.240.800€  
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 Τινπνίεζε 

Σν έξγν «e-ΠΓΔ» (ζην πιαίζην ηεο ππ’ αξηζ. 16εο Πξόζθιεζεο), κε θσδ. ΟΠ: 

5003943, δηθαηνύρν ηε Μνλάδα Οξγάλσζεο ηεο Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθώλ 

Πξνγξακκάησλ Α.Δ (ΜΟΓ ΑΔ) θαη ζπλνιηθό π/π έληαμεο: 566.879,04€, 

παξνπζηάδεη λνκηθέο δεζκεύζεηο ύςνπο 564.127,20€ θαη πηζηνπνηεκέλεο δαπάλεο 

ζπλνιηθνύ ύςνπο 367.829,28€, εθ ησλ νπνίσλ ην πνζό ησλ 142.178,40€ αθνξά 

ζην έηνο 2017.  

 πλνιηθά, έσο θαη 31-12-2017, γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα πνιηηηθήο, ε εηθόλα 

πνπ δηακνξθώλεηαη έρεη σο εμήο:   

 Έρνπλ εμεηδηθεπηεί δξάζεηο ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 41.899.263,84€ 

(ΔΚΣ: 7.757.02,00€, ΔΣΠΑ: 34.142.238,84€). πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 

8,12% επί ηνπ ζπλόινπ ηνπ πξ/ζκνύ Δ.Π. θαη 7,89% επί ηνπ ζπλόινπ ηνπ 

πξ/ζκνύ ηεο εμεηδίθεπζεο.  

 Έρνπλ εθδνζεί ηέζζεξηο (4) Πξνζθιήζεηο (νη κε α/α 02, 05, 09 θαη 16) ζην 

πιαίζην ησλ νπνίσλ ελεξγνπνηήζεθαλ δξάζεηο ηνπ θάζεηνπ ηνκέα πνιηηηθήο 

δεκνζηνλνκηθή θνξνινγηθή δηαρείξηζε ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 

8.323.904€ (ΔΚΣ: 7.757.025€, ΔΣΠΑ: 566.879€). Δπηζεκαίλεηαη όηη  έξγα ηνπ 

ηνκέα πνπ έρνπλ ήδε εμεηδηθεπηεί, ζπλνιηθνύ π/π: 33.575.360,00€ (ΔΣΠΑ) 

δελ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί αθόκε κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο Πξόζθιεζεο, 

δεδνκέλνπ όηη απαηηείηαη ε έγθξηζε ηεο ζπκβαηόηεηάο ηνπο κε ηελ Δζληθή 

Φεθηαθή ηξαηεγηθή.  

 Έρνπλ εληαρζεί πξάμεηο ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 7.701.164,11€ (ΔΚΣ: 

7.134.285,07€, ΔΣΠΑ: 566.879,04€). 

 Έρνπλ ππνγξαθεί λνκηθέο δεζκεύζεηο ζπλνιηθνύ ύςνπο 670.438,36€ (ΔΚΣ: 

103.559,32€, ΔΣΠΑ: 566.879,04€)  

 Έρνπλ πηζηνπνηεζεί δαπάλεο ύςνπο 566.879,04€ (ΔΣΠΑ). 
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II. Δικαιοζύνη 

 Δμεηδίθεπζε: 

ηε δηάξθεηα ηνπ 2017 ζην πιαίζην ηεο 7εο επηθαηξνπνίεζεο ηεο εμεηδίθεπζεο ηνπ 

Δ.Π. εμεηδηθεύηεθαλ λέεο δξάζεηο ζπλνιηθνύ πξ/ζκνύ 478.620,00€ (ζην ζύλνιό 

ηνπο ΔΚΣ). 

 Πξνζθιήζεηο - Δληάμεηο: 

o ηηο 22.09.2017 εθδόζεθε ε ππ. αξίζκ. 23 Πξόζθιεζε ζην πιαίζην ηεο 

νπνίαο ελεξγνπνηνύληαη δξάζεηο πξνεηζαγσγηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηνπ ηνκέα δηθαηνζύλεο. Καηαηέζεθε 

ηερληθό δειηίν πξάμεο ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 9.000.000€ ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο αμηνιόγεζεο 

ην πιαίζην ήδε πθηζηάκελσλ Πξνζθιήζεσλ εθδόζεθαλ Απνθάζεηο Έληαμεο. 

Δηδηθόηεξα: 

o ηηο 28.07.2017 εληάρζεθε ζην πιαίζην ηεο ππ’ αξηζ. 16εο Πξόζθιεζεο ε 

πξάμε κε ηίηιν: «Οινθιεξσκέλν ύζηεκα Γηαρείξηζεο Γηθαζηηθώλ 

Τπνζέζεσλ γηα ηελ Πνιηηηθή θαη Πνηληθή Γηαδηθαζία Α' Φάζε» δηθαηνύρν 

ην Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, 

θσδ. ΟΠ: 5004094 θαη ζπλνιηθό π/π έληαμεο: 3.744.090,73 € 

 Τινπνίεζε:  

o ην πιαίζην ηεο ππ. αξηζκ. 1εο Πξόζθιεζεο ρξεκαηνδνηνύληαη ηα έξγα: 

- «Πξνεηζαγσγηθή εθπαίδεπζε ΔΓη 2014 – 2018» κε θσδ ΟΠ 5000232, 

δηθαηνύρν ηελ Δζληθή ρνιή Γηθαζηηθώλ Λεηηνπξγώλ (ΔΓη) θαη 

ζπλνιηθό πξ/ζκό 12.695.000€. Σν έξγν παξνπζηάδεη λνκηθέο δεζκεύζεηο 

ύςνπο 12.256.528,39€ θαη ην έηνο 2017 παξνπζίαζε πηζηνπνηεκέλεο 

δαπάλεο ύςνπο 2.451.762,81€, δηακνξθώλνληαο ην ζπλνιηθό πνζό 

πηζηνπνηεκέλσλ δαπαλώλ ζε 9.456.037,22€. Σν έξγν πινπνηείηαη ρσξίο 

πξνβιήκαηα. 

- «πλερηδόκελε θαηάξηηζε ζηειερώλ δηθαζηηθνύ ζώκαηνο 2014-2018» κε 

θσδ. ΟΠ 5000233, δηθαηνύρν ηελ Δζληθή ρνιή Γηθαζηηθώλ Λεηηνπξγώλ 

(ΔΓη) θαη ζπλνιηθό πξ/ζκό 2.094.385,77€. Σν έξγν παξνπζηάδεη λνκηθέο 

δεζκεύζεηο ύςνπο 2.094.385,77€ θαη ην έηνο 2017 παξνπζίαζε 

πηζηνπνηεκέλεο δαπάλεο ύςνπο 295.698,42€, δηακνξθώλνληαο ην 



Ειδική Γραμματεία Διαχείριςησ Τομεακών ΕΠ  5 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου  
Ειδική Υπηρεςία Διαχείριςησ Ε.Π. «Μεταρρφθμιςη Δημόςιου Τομζα» 
Μεναίχμου & Θεοφιλοποφλου 18, TK 11743 Αθήνα, τηλ: 213 2018000 Fax: 213 2018011 

ζπλνιηθό πνζό πηζηνπνηεκέλσλ δαπαλώλ ζε 941.107,94€. Σν έξγν 

πινπνηείηαη ρσξίο πξνβιήκαηα. 

- Σν έξγν «Γξάζεηο Βειηηζηνπνίεζεο ηεο ξνήο Πνηληθήο, Πνιηηηθήο θαη 

Γηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο» (ζην πιαίζην ηεο ππ. αξηζκ. 2εο Πξόζθιεζεο), 

κε θσδ ΟΠ 5000372, δηθαηνύρν ην Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο Γηαθάλεηαο 

θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη πξ/ζκό 745.855,43€, απνηειεί έξγν 

ζεκαία ηνπ ΔΠ θαη πινπνηείηαη ζε ηξία ππνέξγα.  

Σν Τπνέξγν 1 κε ηίηιν «Βειηηζηνπνίεζε ηεο ξνήο πνηληθήο, πνιηηηθήο θαη 

δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο» παξνπζηάδεη λνκηθέο δεζκεύζεηο ύςνπο 

454.804,80€ θαη πηζηνπνηεκέλεο δαπάλεο 452.578,97€. Σν ππνέξγν έρεη 

νινθιεξσζεί  

Σα ππνέξγα 2 κε ηίηιν «Γεκηνπξγία ειεθηξνληθνύ κεηξώνπ 

αθεξεγγπόηεηαο» θαη 3 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα πιηζκηθνύ θαη ινγηζκηθνύ», 

ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 291.050,63€,  έρνπλ εγθξηζεί (25-10-2017) 

από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Φεθηαθήο σο ζπκβαηά κε ηελ Δζληθή Φεθηαθή 

ηξαηεγηθή θαη εηνηκάδεηαη ην θνηλό ζρέδην πξνθήξπμεο.  

- Σν έξγν «Τπνδνκέο γηα ηελ ςεθηαθή θαηαγξαθή, απνζήθεπζε θαη 

δηάζεζε πξαθηηθώλ ζπλεδξηάζεσλ δηθαζηεξίσλ» (ζην πιαίζην ηεο ππ. 

αξηζκ. 11εο Πξόζθιεζεο), κε θσδ. ΟΠ 5001755, δηθαηνύρν ην 

Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ  θαη 

πξ/ζκό 5.649.925,00€, παξνπζηάδεη λνκηθέο δεζκεύζεηο ύςνπο 

5.649.925,00€. Σν έηνο 2017 πηζηνπνηήζεθαλ δαπάλεο ύςνπο 

1.319.792,13€, δηακνξθώλνληαο ην ζπλνιηθό πνζό πηζηνπνηεκέλσλ 

δαπαλώλ ζε 5.545.425,77€. Σν έξγν πινπνηείηαη ρσξίο πξνβιήκαηα. 

Γηα ηα έξγα ηνπ ηνκέα πνπ έρνπλ εμεηδηθεπηεί ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 

13.978.620,00€ (978.620,00€ ΔΚΣ, 13.000.000€ ΔΣΠΑ) θαη δελ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί 

έσο 31.12.2017 κε ηελ έθδνζε Πξόζθιεζεο ζεκεηώλνπκε ηα εμήο: 

 Η ελεξγνπνίεζε ησλ έξγσλ «Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Καηαγγειηώλ» πξ/ζκνύ 500.000€ (ΔΚΣ) θαη «Οινθιεξσκέλν ύζηεκα 

Γηαρείξηζεο Γηθαζηηθώλ Τπνζέζεσλ γηα ηελ Πνιηηηθή θαη Πνηληθή 

Γηαδηθαζία Β' Φάζε» πξ/ζκνύ 13.000.000€ (ΔΣΠΑ) πξνϋπνζέηεη ηελ έγθξηζε 

ηεο ζπκβαηόηεηά ηνπο κε ηελ Δζληθή Φεθηαθή ηξαηεγηθή από ηελ Γεληθή 

Γξακκαηεία Φεθηαθήο Πνιηηηθήο. 
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 Η ελεξγνπνίεζε ησλ έξγσλ «Αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξέρνληαη από 

ηηο δνκέο πνπ ιεηηνπξγνύλ ππό ηελ επνπηεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Αληεγθιεκαηηθήο Πνιηηηθήο» πξ/ζκνύ 403.620€ (ΔΚΣ) θαη «Τπνζηήξημε 

Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Τπεξεζηώλ Διέγρνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ» 

πξ/ζκνύ 75.000€ (ΔΚΣ) είρε πξνγξακκαηηζζεί γηα ην Α΄ ηξίκελν 2018. 

 πλνιηθά, έσο θαη 31-12-2017, γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα πνιηηηθήο, ε εηθόλα 

πνπ δηακνξθώλεηαη έρεη σο εμήο:   

 Έρνπλ εμεηδηθεπηεί δξάζεηο ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 41.899.263,84€ 

(ΔΚΣ:31.639.312,23€, ΔΣΠΑ: 22.385.862,78 €). πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 

10,46% επί ηνπ ζπλόινπ ηνπ πξ/ζκνύ Δ.Π. θαη 10,18% επί ηνπ ζπλόινπ ηνπ 

πξ/ζκνύ ηεο εμεηδίθεπζεο.  

 Έρνπλ εθδνζεί πέληε (5) Πξνζθιήζεηο (νη κε α/α 01, 02, 11, 16 θαη 23) ζην 

πιαίζην ησλ νπνίσλ ελεξγνπνηήζεθαλ δξάζεηο ηνπ θάζεηνπ ηνκέα πνιηηηθήο 

δηθαηνζύλε ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 40.046.555,01€ (ΔΚΣ: 

30.666.692,23€, ΔΣΠΑ: 11.701.762,78€).  

 Έρνπλ εληαρζεί πξάμεηο ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ  25.088.178,46€ (ΔΚΣ: 

15.694.162,73 €, ΔΣΠΑ: 9.394.015,73€). 

 Έρνπλ ππνγξαθεί λνκηθέο δεζκεύζεηο ζπλνιηθνύ ύςνπο 20.455.643,96€ 

(ΔΚΣ: 14.805.718,96€, ΔΣΠΑ: 5.649.925,00€)  

 Έρνπλ πηζηνπνηεζεί δαπάλεο ύςνπο 16.395.149,9€ (ΔΚΣ:10.849.724,13€, 

ΔΣΠΑ: 5.545.425,77€). 

 

III. Κοινωνική Αζθάλιζη 

 Δμεηδίθεπζε: 

Καηά ηελ 7ε επηθαηξνπνίεζε ηεο εμεηδίθεπζεο (22-11-2017), ν ηνκέαο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ραξαθηεξίδεηαη από: 

o Μείσζε ηνπ θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ησλ δξάζεσλ 

Α.2.1.2: «Βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ΙΚΑ (θάζεηνο ηνκέαο πνιηηηθήο: 

θνηλσληθή αζθάιηζε)» θαη Α.2.2.1: «Απινύζηεπζε θαη 

Πξνηππνπνίεζε ππεξεζηώλ πξνο ηνλ πνιίηε ζηνλ (θάζεην) ηνκέα 

πνιηηηθήο θνηλσληθή αζθάιηζε» ζε εθαξκνγή ηεο κε 217/π.25/15-6-

2017 ζρεηηθήο απόθαζεο ηνπ Γ.. ηνπ ΔΦΚΑ σο θαζνιηθόο δηάδνρνο 

ηνπ ΙΚΑ. πγθεθξηκέλα απαιείθηεθαλ ηα έξγα: 
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 «Οξγαλσηηθή Αλαδηνξγάλσζε θαη Λεηηνπξγηθόο Αλαζρεδηαζκόο 

ηνπ ΙΚΑ/ΔΣΑΜ», πξ/ζκνύ 1.738.605€, 

 «Αλάπηπμε πζηήκαηνο Γηνηθεηηθήο Πιεξνθόξεζεο (MIS) γηα ηνλ 

Σνκέα Αζθάιηζεο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ», πξ/ζκνύ 498.888€, 

 «Δπηρεηξεζηαθόο ρεδηαζκόο θαη Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα 

Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔΠΑ)», πξ/ζκνύ 500.000€. 

o Απαινηθή ηεο δξάζεο Β.1.2.3: «Γηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο 

δεδνκέλσλ ζηνλ (θάζεην) ηνκέα πνιηηηθήο ηεο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο», ζε εθαξκνγή ηεο κε 217/π.25/15-6-2017 ζρεηηθήο 

απόθαζεο ηνπ Γ.. ηνπ ΔΦΚΑ, πξ/ζκνύ 462.855,49€ θαη 

o Πξνζζήθε λέσλ ώξηκσλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί ηόζν από ηε 

Γεληθή Γξακκαηεία Φεθηαθήο Πνιηηηθήο όηη ζπλάδνπλ κε ηελ Δζληθή 

Φεθηαθή ηξαηεγηθή όζν θαη από ην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξόηεζεο αλαθνξηθά κε ηε ζθνπηκόηεηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηε 

ζηξαηεγηθή γηα ηε δηνηθεηηθή κεηαξξύζκηζε. πγθεθξηκέλα 

πξνζηέζεθαλ νη πξάμεηο: 

 Φεθηνπνίεζε αζθαιηζηηθνύ ρξόλνπ, πξ/ζκνύ 3.000.000€ 

 Αλάπηπμε ςεθηαθνύ πεξηβάιινληνο, ελνπνηεκέλσλ ππεξεζηώλ θαη 

δηαιεηηνπξγηθόηεηαο ΔΣΔΑΔΠ, πξ/ζκνύ 7.752.000€ 

 Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα ΔΦΚΑ, πξ/ζκνύ 8.000.000€ 

 Πξνζθιήζεηο - Δληάμεηο: 

ην πιαίζην ηεο ππ’ αξηζ. 2εο Πξόζθιεζεο ελεξγνπνηνύληαη νη πξάμεηο: 

 «Καηαπνιέκεζε ηεο Δηζθνξνδηαθπγήο θαη Δηζθνξναπνθπγήο ζην 

ΙΚΑ/ΔΣΑΜ», πξνϋπνινγηζκνύ 3.316.044,87€ γηα ηελ νπνία έρεη 

θαηαηεζεί (04-12-2017) ηερληθό δειηίν πξάμεο θαη ην νπνίν βξίζθεηαη ζην 

ζηάδην ηεο αμηνιόγεζεο. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε πξάμε έρεη εγθξηζεί 

(25.9.2017) σο ζπκβαηή κε ηελ Δζληθή Φεθηαθή ηξαηεγηθή 

 «Έθδνζε ζύληαμεο ζε κία εκέξα», πξνϋπνινγηζκνύ 8.023.782,00€, ε 

νπνία απνηειεί θαη έξγν – ζεκαία ηνπ ΔΠ ΜΓΣ. Σν έξγν αθνξά 

"κεηαθεξόκελν έξγν" ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηόδνπ 2007-2013 από ην 

ΔΠ "Γηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε".  Τπήξμε θαζπζηέξεζε ζηελ πινπνίεζε 

ηνπ έξγνπ ιόγσ ηεο αιιαγήο ηνπ ζρεηηθνύ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ (ίδξπζε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ Δληαίνπ Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο από 01-01-2017 
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θαη ελνπνίεζε ησλ ηακείσλ επηθνπξηθήο αζθάιηζεο – ΔΣΔΑΠ). ηελ 

παξνύζα θάζε νινθιεξώλεηαη ε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηνπ 

δηαγσληζκνύ θαη αλακέλεηαη ε θαηάζεζε ηνπ ζρεηηθνύ Σερληθνύ Γειηίνπ 

Πξάμεο. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε πξάμε έρεη εγθξηζεί (13.12.2017) σο 

ζπκβαηή κε ηελ Δζληθή Φεθηαθή ηξαηεγηθή. 

 Τινπνίεζε 

ην πιαίζην ηεο ππ. αξηζκ. 2εο Πξόζθιεζεο ρξεκαηνδνηνύληαη ηα έξγα: 

 «Οηθνλνκηθή Μεηαξξύζκηζε ησλ ΦΚΑ θαη Βειηηζηνπνίεζε ηνπ 

Μεραληζκνύ Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ Οηθνλνκηθώλ Πόξσλ ηνπο γηα 

ηε Γηαζθάιηζε ηεο Βησζηκόηεηαο ηνπ Αζθαιηζηηθνύ πζηήκαηνο», κε 

θσδ. ΟΠ 5000560, δηθαηνύρν ηελ Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Α.Δ. (ΗΓΙΚΑ ΑΔ) θαη πξ/ζκό 2.300.022,00€. Σν 

έξγν παξνπζηάδεη λνκηθέο δεζκεύζεηο ύςνπο 2.300.022,00€. Σν έηνο 2017 

πηζηνπνηήζεθαλ δαπάλεο ύςνπο 690.006,60€, δηακνξθώλνληαο ζην ίδην 

πνζό ηηο ζπλνιηθέο πηζηνπνηεκέλεο δαπάλεο.  

 «Αλαδηνξγάλσζε ηεο ΗΓΙΚΑ Α.Δ. γηα ηελ επζπγξάκκηζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνύ θαη νξγαλσηηθνύ ηεο κνληέινπ κε ηηο αλάγθεο θαη ζπλζήθεο 

πνπ δηακνξθώλνληαη από ηελ βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ησλ δξάζεσλ εθζπγρξνληζκνύ θαη εηζαγσγήο ζπζηεκάησλ λέσλ 

ηερλνινγηώλ ζηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε θαη ηελ Τγεία», κε θσδηθό ΟΠ 

5000758, δηθαηνύρν ηελ Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο Α.Δ. (ΗΓΙΚΑ ΑΔ) θαη πξ/ζκό 1.103.631,10€. Σν έηνο 2017 

ππεγξάθεζαλ λνκηθέο δεζκεύζεηο ύςνπο 1.103.631,12€ θαη 

πηζηνπνηήζεθαλ  δαπάλεο ύςνπο 297.280,41€ δηακνξθώλνληαο ζην ίδην 

πνζό ηηο ζπλνιηθέο πηζηνπνηεκέλεο δαπάλεο. 

 πλνιηθά, έσο θαη 31-12-2017, γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα πνιηηηθήο, ε εηθόλα 

πνπ δηακνξθώλεηαη έρεη σο εμήο:   

 Έρνπλ εμεηδηθεπηεί δξάζεηο ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 35.265.615,10€ 

(16.513.615,10€ ΔΚΣ, 18.752.000,00€ ΔΣΠΑ) πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 

6,83% επί ηνπ ζπλόινπ ηνπ πξ/ζκνύ Δ.Π. θαη 6,64% επί ηνπ ζπλόινπ ηνπ 

πξ/ζκνύ ηεο εμεηδίθεπζεο.  

 Έρνπλ εθδνζεί δύν (2) Πξνζθιήζεηο (νη κε α/α 02 θαη 17) ζην πιαίζην ησλ 

νπνίσλ ελεξγνπνηήζεθαλ δξάζεηο ηνπ θάζεηνπ ηνκέα πνιηηηθήο θνηλσληθή 
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αζθάιηζε ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 16.513.615,10 € (ζην ζύλνιό ηνπο 

ΔΚΣ).  

 Έρνπλ εληαρζεί πξάμεηο ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 3.403.653,12€ (ζην 

ζύλνιό ηνπο ΔΚΣ). 

 Έρνπλ ππνγξαθεί λνκηθέο δεζκεύζεηο ζπλνιηθνύ ύςνπο 3.403.653,12€ (ζην 

ζύλνιό ηνπο ΔΚΣ). 

 Έρνπλ πηζηνπνηεζεί δαπάλεο ύςνπο 987.987,01€ ζην ζύλνιό ηνπο ΔΚΣ). 

 

IV. Μεηαρρύθμιζη Τοπικής Ασηοδιοίκηζης (Πρόγραμμα «Καλλικράηης») 

 Δμεηδίθεπζε: 

Καηά ην έηνο 2017 δελ ππήξμε αιιαγή ζηηο εμεηδηθεπκέλεο δξάζεηο ηνπ ελ ιόγσ 

ηνκέα πνιηηηθήο.  

 Πξνζθιήζεηο - Δληάμεηο: 

o Σξνπνπνηήζεθε ε ππ’ αξηζ. 13ε Πξόζθιεζε κε ηίηιν «Πξνώζεζε ηεο 

πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο, ελίζρπζε ησλ επηηειηθώλ ιεηηνπξγηώλ θαη 

βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ», κε λέν ζπλνιηθό 

π/π: 9.700.000,00€, ώζηε λα ελεξγνπνηεζνύλ ζπλνιηθά νη θαησηέξσ 

εμεηδηθεπκέλεο πξάμεηο γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε: 

 «Οξγάλσζε ησλ επηηειηθώλ ιεηηνπξγηώλ θαη ιεηηνπξγηθόο 

εθζπγρξνληζκόο ηνπ ΤΠΔΓΑ  & Γξάζεηο ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ 

εμππεξέηεζεο επηρεηξήζεσλ θαη πνιηηώλ», ζπλνιηθνύ π/π: 

1.000.000,00€.  Δπηζεκαίλεηαη όηη απαηηείηαη ε ζπκβαηόηεηα ηνπ 

έξγνπ κε ηελ Δζληθή Φεθηαθή ηξαηεγηθή. 

 «Αλάπηπμε Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο 

Παξαθνινύζεζεο Απνβιήησλ», ζπλνιηθνύ π/π: 500.000,00€, γηα ην 

νπνίν έρεη ππνβιεζεί ηερληθό δειηίν πξάμεο (29.5.2017) κε δηθαηνύρν 

ηελ ΔΔΣΑΑ ΑΔ. Η αμηνιόγεζε ηνπ έξγνπ είλαη ζε αλαζηνιή από 

23.06.2017, κέρξηο όηνπ ην έξγν λα ιάβεη ηελ απαηηνύκελε ζύκθσλε 

γλώκε ζπκβαηόηεηαο κε ηελ Δζληθή Φεθηαθή ηξαηεγηθή (ΓΓΦΠ), 

δεδνκέλνπ όηη αθνξά ζε δξάζεηο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο – ΣΠΔ.  

 «Γεκηνπξγία Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε θαη ηελ 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε» ζπλνιηθνύ π/π: 1.100.000,00€, γηα ην νπνίν 

έρεη ππνβιεζεί ηερληθό δειηίν πξάμεο (09.07.2017) κε δηθαηνύρν ηελ 
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επηηειηθή δνκή ΔΠΑ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ. Χζηόζν, ε 

αμηνιόγεζε ηεο πξάμεο ηέζεθε ζε αλαζηνιή (25.09.2017), ιόγσ 

αλάγθεο ρνξήγεζεο ζύκθσλεο γλώκεο από ηελ Γ.Γ.Φ.Π. γηα ηε 

ζπκβαηόηεηα ηεο πξάμεο κε ηελ Δζληθή Φεθηαθή ηξαηεγηθή. ηηο 

13.12.2017 ρνξεγήζεθε από ηε ΓΓΦΠ ε πξνέγθξηζε Σερληθνύ Γειηίνπ 

Πξάμεο, νπόηε ζπλερίδεηαη ε αμηνιόγεζε ηεο πξάμεο. 

 «Οξγάλσζε θαη Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ζηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε Πξόηππα θαη πηινηηθή εθαξκνγή», ζπλνιηθνύ π/π: 

3.600.000,00€, γηα ην νπνίν έρεη ππνβιεζεί ηερληθό δειηίν πξάμεο 

(30.11.2017) κε δηθαηνύρν ηελ ΔΔΣΑΑ ΑΔ. Τν έξγν βξίζθεηαη ζε 

θάζε αμηνιόγεζεο. 

o ην πιαίζην ηεο ε ππ’ αξηζ. 16εο Πξόζθιεζεο εληάρζεθε ην έξγν κε ηίηιν 

«Ηιεθηξνληθή πνιενδνκία: Γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηώλ γηα ηηο 

Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο ηεο ρώξαο – Β΄ θάζε», ζπλνιηθνύ πξ/ζκνύ 

2.617.313,31€. Σν έξγν είλαη έξγν phasing από ην Δ.Π. «Φεθηαθή 

ύγθιηζε» 

 Τινπνίεζε 

ην πιαίζην ηεο ππ’ αξηζκ. 4εο Πξόζθιεζεο έρεη εληαρζεί ε πξάμε κε ηίηιν: 

«Γξάζεηο θσδηθνπνίεζεο ηνπ θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ ησλ Ο.Σ.Α. Α' θαη Β' 

βαζκνύ», θσδ. ΟΠ: 5001217, δηθαηνύρν ηελ Δπηηειηθή δνκή ΔΠΑ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη π/π: 299.900,00€. Σν έξγν έρεη δεκνπξαηεζεί θαη 

βξίζθεηαη ζην ζηάδην θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

 πλνιηθά, έσο θαη 31-12-2017, γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα πνιηηηθήο, ε εηθόλα 

πνπ δηακνξθώλεηαη έρεη σο εμήο:   

 Έρνπλ εμεηδηθεπηεί δξάζεηο ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 42.890.647,00€ 

(10.850.000,00€ ΔΚΣ, 32.040.647,00€ ΔΣΠΑ) πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 

8,31% επί ηνπ ζπλόινπ ηνπ πξ/ζκνύ Δ.Π. θαη 8,08% επί ηνπ ζπλόινπ ηνπ 

πξ/ζκνύ ηεο εμεηδίθεπζεο.  

 Έρνπλ εθδνζεί ηξεηο (3) Πξνζθιήζεηο (νη κε α/α 04, 13  θαη 16) ζην πιαίζην 

ησλ νπνίσλ ελεξγνπνηήζεθαλ δξάζεηο ηνπ θάζεηνπ ηνκέα πνιηηηθήο ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 11.500.000 € (ΔΚΣ: 6.000.000€, 

ΔΣΠΑ: 5.500.000€).  
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 Έρνπλ εληαρζεί πξάμεηο ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ   2.917.303,31€ (ΔΚΣ: 

299.990€, ΔΣΠΑ: 2.617.313,31€)  

 Έρνπλ ππνγξαθεί λνκηθέο δεζκεύζεηο ζπλνιηθνύ ύςνπο 2.617.313,31€ (ζην 

ζύλνιό ηνπο ΕΤΠΑ). 

 Έρνπλ πηζηνπνηεζεί δαπάλεο ύςνπο 1.400.000€ ζην ζύλνιό ηνπο ΔΣΠΑ). 

 

V. Υγεία 

 Δμεηδίθεπζε: 

Καηά ην έηνο 2017 δελ ππήξμε αιιαγή ζηηο εμεηδηθεπκέλεο δξάζεηο ζηνλ ηνκέα 

πνιηηηθήο ηεο Τγείαο.  

 Πξνζθιήζεηο - Δληάμεηο: 

o ηηο 17.01.2017 εθδόζεθε ε ππ’ αξηζκ.: 18ε Πξόζθιεζε κε ηίηιν 

«Γξάζεηο βειηίσζεο ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο» ζπλνιηθνύ 

π/π: 37.600.000€, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο: 

 εληάρζεθαλ θαη ζπγρξεκαηνδνηνύληαη πέληε (5) ζην ζύλνιν 

ρσξνζεηεκέλεο πξάμεηο, ζπλνιηθνύ π/π: 34.510.000,00€, κε θσδ. 

ΟΠ: 5008035, 5008036, 5008037, 5008038 θαη 5008039. Με ην 

ζύλνιν ησλ σο άλσ πξάμεσλ πινπνηείηαη ζε όιε ηελ Υώξα ε 

κεηαξξύζκηζε ζηνλ ηνκέα Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, κε ηελ 

«δεκηνπξγία, ππνζηήξημε θαη πηινηηθή ιεηηνπξγία ησλ λέσλ Σνπηθώλ 

Μνλάδσλ Τγείαο (ΣνΜΤ)». 

 έρεη ππνβιεζεί πξνο ζπγρξεκαηνδόηεζε ην ηερληθό δειηίν ηεο πξάμεο 

κε ηίηιν «Οινθιεξσκέλε Πιεξνθνξηαθή Τπνζηήξημε Δζληθνύ 

Γηθηύνπ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο», θσδ. ΟΠ: 5008043, 

ζπλνιηθνύ αηηνύκελνπ π/π: 2.632.520,00€. Η αμηνιόγεζε ηεο πξάμεο 

έρεη ηεζεί ζε αλαζηνιή από 08.12.2017 δεδνκέλνπ όηη απαηηείηαη ε 

πξνέγθξηζε ηνπ Σερληθνύ Γειηίνπ από ΓΓΦΠ. Δπηζεκαίλεηαη όηη έρεη 

εθδνζεί (30.11.2017) ε έγθξηζε ηεο ζπκβαηόηεηαο ηεο πξάμεο κε ηελ 

Δζληθή Φεθηαθή ηξαηεγηθή.   

o ην πιαίζην ηεο ππ’ αξηζκ. 15ε Πξόζθιεζεο, έρεη ππνβιεζεί ηερληθό δειηίν 

από ηελ Δζληθή ρνιή Γεκόζηαο Τγείαο (ΔΓΤ) γηα ηελ πξάμε κε ηίηιν 

«Πξόγξακκα εμεηδίθεπζεο ζηα νηθνλνκηθά, ηελ πνιηηηθή θαη ηε δηνίθεζε ησλ 

ππεξεζηώλ πγείαο γηα αλώηαηα & αλώηεξα ζηειέρε δηνίθεζεο θαηάζεζε», κε 
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θσδ. ΟΠ: 5003796 θαη ζπλνιηθό αηηνύκελν π/π: 1.477.483,85€. Η 

αμηνιόγεζε ηεο πξάμεο βξίζθεηαη ζε αλαζηνιή από 03.07.2017, ιόγσ 

αλεπαξθνύο ηεθκεξίσζεο ηνπ θαθέινπ πξνέγθξηζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο ηνπ ππνέξγνπ κε α/α 2 ηεο πξάμεο από ηνλ δηθαηνύρν.  

o ην πιαίζην ηεο ππ’ αξηζκ. 14εο Πξόζθιεζε έρνπλ ελεξγνπνηεζεί ηα εμήο 

έξγα: 

 «Αλάπηπμε πιαηζίνπ δηαρείξηζεο πνηόηεηαο - αζθάιεηαο-βηνεπαγξύπλεζεο 

θαη πιαηζίνπ αδεηνδόηεζεο-ειέγρνπ-αμηνιόγεζεο Μνλάδσλ Τγείαο θαη 

ινηπώλ θνξέσλ, ζηε δσξεά θαη κεηακόζρεπζε νξγάλσλ, ηζηώλ θαη 

θπηηάξσλ», κε θσδ. ΟΠ: 5004207 θαη ζπλνιηθό αηηνύκελν π/π: 

1.100.000,00€ γηα ην νπνίν έρεη θαηαηεζεί ηερληθό δειηίν πξάμεο. Η 

αμηνιόγεζε ηνπ έξγνπ ηέζεθε ζε αλαζηνιή ηελ 01.12.2017, έσο ηελ 

επαλππνβνιή από κέξνπο ηνπ δηθαηνύρνπ (Δζληθόο Οξγαληζκόο 

Μεηακνζρεύζεσλ) ζρεδίνπ πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα γηα ην ππνέξγν κε 

α/α 1. 

 «Ηιεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ εζληθνύ ζπζηήκαηνο αηκνδνζίαο», κε θσδ. 

ΟΠ: 5003947 θαη ζπλνιηθό αηηνύκελν π/π: 3.300.000,00€. Η αμηνιόγεζε 

ηεο πξάμεο ηέζεθε ζε αλαζηνιή (10.04.2017) δεδνκέλεο ηεο απαίηεζεο 

ηεο ζπκβαηόηεηαο ηεο πξάμεο κε ηελ Δζληθή Φεθηαθή ηξαηεγηθή. ηηο 

08.01.2018 ν δηθαηνύρνο (ΔΓΔΣ ΑΔ) θνηλνπνίεζε ζηελ Γηαρεηξηζηηθή 

Αξρή ηελ απνζηνιή ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ Σ.Γ.Π. πξνο ηελ Γεληθή 

Γξακκαηεία Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, κε ελζσκαησκέλεο ηηο παξαηεξήζεηο 

ηεο ηειεπηαίαο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ έθδνζε ηεο πξνέγθξηζεο. 

 Τινπνίεζε: 

ην πιαίζην ηεο ππ’ αξηζκ. 16εο Πξόζθιεζεο έρεη εληαρζεί (21.12.2016) ε πξάμε 

κε ηίηιν «Δληαίν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα γηα ηελ Τπνζηήξημε ησλ 

Δπηρεηξεζηαθώλ Λεηηνπξγηώλ Μνλάδσλ Τγείαο ηνπ Δ..Τ.», θσδ. ΟΠ: 5003837, 

ζπλνιηθό επηιέμηκν π/π έληαμεο: 10.980.000,00€ θαη δηθαηνύρν ηελ ΗΓΙΚΑ ΑΔ. 

Σν έξγν απνηειείηαη από 4 ππνέξγα, παξνπζηάδεη λνκηθέο δεζκεύζεηο ζπλνιηθνύ 

ύςνπο: 5.820.994,02€ θαη εκθαλίδεη ζπλνιηθέο δαπάλεο ύςνπο 1.658.983,29€. 

 πλνιηθά, έσο θαη 31-12-2017, γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα πνιηηηθήο, ε εηθόλα 

πνπ δηακνξθώλεηαη έρεη σο εμήο:   
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 Έρνπλ εμεηδηθεπηεί δξάζεηο ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 63.585.607,00€ 

(52.605.607,00€ ΔΚΣ, 10.980.000,00€ ΔΣΠΑ) πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 

12,32% επί ηνπ ζπλόινπ ηνπ πξ/ζκνύ Δ.Π. θαη 11,98% επί ηνπ ζπλόινπ ηνπ 

πξ/ζκνύ ηεο εμεηδίθεπζεο.  

 Έρνπλ εθδνζεί ηέζζεξεηο (4) Πξνζθιήζεηο (νη κε α/α 14, 15, 16  θαη 18) ζην 

πιαίζην ησλ νπνίσλ ελεξγνπνηήζεθαλ δξάζεηο ηνπ θάζεηνπ ηνκέα πνιηηηθήο 

πγεία ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 63.585.607,00€ (ΔΚΣ: 52.605.607,00€, 

ΔΣΠΑ: 10.980.000€).  

 Έρνπλ εληαρζεί πξάμεηο ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ  45.490.000€ (ΔΚΣ: 

34.510.000€, ΔΣΠΑ: 10.980.000€)  

 Έρνπλ ππνγξαθεί λνκηθέο δεζκεύζεηο ζπλνιηθνύ ύςνπο 5.820.994,02€ (ζην 

ζύλνιό ηνπο ΔΣΠΑ). 

 Έρνπλ πηζηνπνηεζεί δαπάλεο ύςνπο 1.658.983,29€ ζην ζύλνιό ηνπο ΔΣΠΑ). 
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Δνεπγοποίηζη Έπγων - ημαία: 

Σα έξγα - ζεκαία ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Μεηαξξύζκηζε Γεκόζηνπ 

Σνκέα» αθνξνύλ αθ’ ελόο ζε ζπζηεκηθέο παξεκβάζεηο νξηδνληίνπ ραξαθηήξα (4 έξγα 

ζεκαία) θαη αθ’ εηέξνπ ζε παξεκβάζεηο ησλ θάζεησλ ηνκέσλ Πξνηεξαηόηεηαο ηνπ 

ΔΠ ΜΓΣ (5 έξγα ζεκαία). 

Από ηηο ζπζηεκηθέο παξεκβάζεηο: 

 ην έξγν - ζεκαία «Ηλεκηπονική Γιακςβέπνηζη ηώπα», έρεη εληαρζεί ζην 

ΔΠ ΜΓΣ, παξνπζηάδεη λνκηθέο δεζκεύζεηο θαη πινπνηείηαη νκαιά. 

 γηα ην έξγν - ζεκαία «Δθνική Πύλη Κωδικοποίηζηρ Νομοθεζίαρ» 

αλακέλεηαη ν αλαζρεδηαζκόο ηνπ ηξόπνπ πινπνίεζεο ηεο πξάμεο από ην 

δηθαηνύρν. 

 γηα ηα έξγα - ζεκαία «ύζηημα Γιασείπιζηρ Ανθπωπίνος Γςναμικού 

(HRMS)» θαη «Δνιαίο ύζηημα Δξςπηπέηηζηρ Πολιηών» πξνϋπόζεζε γηα 

ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπο είλαη ε έγθξηζε ηεο ζπκβαηόηεηά ηνπο κε ηελ Δζληθή 

Φεθηαθή ηξαηεγηθή από ηε ΓΓ Φεθηαθήο Πνιηηηθήο. 

Από ηηο παξεκβάζεηο ησλ θάζεησλ ηνκέσλ πνιηηηθήο: 

 ην έξγν ζεκαία ηνπ ηνκέα δηθαηνζύλεο «Βεληιζηοποίηζη ηηρ Ροήρ 

Ποινικήρ, Πολιηικήρ και Γιοικηηικήρ Γιαδικαζίαρ» έρεη εληαρζεί ζην ΔΠ 

ΜΓΣ, παξνπζηάδεη λνκηθέο δεζκεύζεηο θαη πινπνηείηαη νκαιά 

 ηα έξγα ζεκαία ηνπ ηνκέα πγείαο «Πληποθοπιακό ύζηημα Λειηοςπγίαρ 

Ππωηοβάθμιαρ Φπονηίδαρ  Τγείαρ», θαη ηνπ ηνκέα ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

«Αναδιοπγάνωζη και διοικηηική μεηαππύθμιζη ηηρ Σοπικήρ 

Αςηοδιοίκηζηρ Α και Β Βαθμού – απλούζηεςζη και πποηςποποίηζη 

διαδικαζιών λειηοςπγίαρ ΟΣΑ α΄και β΄βαθμού –πιλοηική λειηοςπγία», 

βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ησλ ηερληθώλ δειηίσλ πξάμεο 

 γηα ην έξγν - ζεκαία ηνπ ηνκέα δεκνζηνλνκηθήο – θνξνινγηθήο πνιηηηθήο 

«Δθαπμογή ηηρ Μεηαππύθμιζηρ ηος Γημοζιονομικού ςζηήμαηορ ζηην 

Κενηπική Γιοίκηζη και ηην λοιπή Γενική Κςβέπνηζη/ERP ζηο Γημόζιο 

Σομέα» πξνϋπόζεζε γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ είλαη ε ζπκβαηόηεηά ηνπ κε 

ηελ Δζληθή Φεθηαθή ηξαηεγηθή 
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 γηα ην έξγν - ζεκαία ηνπ ηνκέα θνηλσληθήο αζθάιηζεο «Έκδοζη ζύνηαξηρ 

ηος ΙΚΑ ζε μία ημέπα» αλακέλεηαη ν αλαζρεδηαζκόο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

ιόγσ ηεο αιιαγήο ηνπ ζρεηηθνύ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ (ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία 

ηνπ Δληαίνπ Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο από 01-01-2017 θαη ελνπνίεζε 

ησλ ηακείσλ επηθνπξηθήο αζθάιηζεο – ΔΣΔΑΠ) θαη ηηο πθηζηάκελεο 

πξνηεξαηόηεηεο ηεο αζθαιηζηηθήο κεηαξξύζκηζεο.  

Ο ζπλεκκέλνο πίλαθαο κε ηίηιν «ΔΡΓΑ ΗΜΑΙΑ Δ.Π.» θαηαγξάθεη αλαιπηηθά ηελ 

πξόνδν ελεξγνπνίεζεο ησλ έξγσλ ζεκαία ηνπ Δ.Π. 

 

Σσνημμένα: 

1. Πίνακαρ Εγκεκπιμένηρ Εξειδίκεςζηρ Έηοςρ 2017 

2. Πίνακαρ έπγων – ζημαία  


