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 Παράρτημα I Ετήσιας Έκθεσης 2019 
Ενεργοποίηση κάθετων τομέων πολιτικής και Έργων - Σημαία  

του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 
 

Το Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» στόχο έχει να συμβάλλει στην αποτελεσματική 

εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο την αναβάθμιση των πολιτικών και την 

ενδυνάμωση του Δημόσιου Τομέα. Θεματικές πολιτικές που αποτελούν προτεραιότητες του 

Ε.Π.  αποτελούν οι τομείς της: Δημοσιονομικής - Φορολογικής διαχείρισης, Δικαιοσύνης, 

Υγείας, Κοινωνικής Ασφάλισης και ολοκλήρωσης της μεταρρύθμισης «Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Στο πλαίσιο αυτό, παραθέτουμε την πρόοδο υλοποίησης για κάθε τομέα πολιτικής κατά το 

έτος 2019 και παρουσιάζουμε συνοπτικά τη συνολική εξέλιξη ανά τομέα από την αρχή του 

Ε.Π. έως και 31.12.2019.  

Σημειώνεται, ότι: 

Κατά το έτος 2019, εγκρίθηκαν οι 10η, 11η, 12η και 13η επικαιροποιήσεις της εξειδίκευσης 

(08-01-2019, 29-03-2019, 03-06-2019, 28-11-2019) συνολικού προϋπολογισμού  

285.806.062,84 €.  

Εκδόθηκε η με αρ. πρωτ.: 2628/06-11-2019 (ΦΕΚ 4201/Β/19-11-2019) ΚΥΑ με θέμα 

«Ορισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα” (ΕΠ ΜΔΤ) και ανάθεση αρμοδιοτήτων 

διαχείρισης για Πράξεις του», βάσει της οποίας η ΕΥΔΕ – ΤΠΕ αναλαμβάνει αρμοδιότητες 

διαχείρισης μέρους του Ε.Π. Μ.Δ.Τ. τόσο στον Θεματικό Στόχο 2, (2.c) όσο και τον 

Θεματικό Στόχο 11 (11.i). και ορίζεται κατά περίπτωση φορέας παρακολούθησης σε 

επιλεγμένες πράξεις των κάθετων τομέων.  

 

Δημοσιονομική και Φορολογική Πολιτική. 

Α) Δημοσιονομική Πολιτική: 

Εξειδίκευση: 

Κατά το έτος 2019, δεν εξειδικεύθηκαν νέες δράσεις στον κάθετο τομέα, αν και κατά την 

10ης επικαιροποίηση της εξειδίκευσης εφαρμογής, όπως εγκρίθηκε στις 08/01/2019 από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης, μειώθηκε ο προϋπολογισμός κατά -137.490,64€, λόγω 

προσαρμογής του προϋπολογισμού της δράσης «Β.1.1.1:Ανάπτυξη υποδομών συστημάτων και 

εφαρμογών που αφορούν σε οριζόντιες λειτουργίες των δημοσίων φορέων», στα στοιχεία 

ολοκλήρωσης του ολοκληρωμένου έργου με τίτλο «e ΠΔΕ» και κωδικό 5003943. 

 Έως 31-12-2019, ο συνολικός προϋπολογισμός εξειδίκευσης διαμορφώνεται σε 

8.775.360,00€ (1.600.000,00€ ΕΚΤ, 37.175.360,00€ ΕΤΠΑ), ο οποίος αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 4,44% επί του συνόλου της εξειδίκευσης του Ε.Π. και 6,50% επί του 

προϋπολογισμού του ΕΠ.  

Προσκλήσεις – Εντάξεις – Υλοποίηση: 

Εκδόθηκε η πρόσκληση 44, η οποία ενεργοποιεί το έργο με τίτλο «Ενιαίο Σύστημα 

Διακίνησης Εγγράφων και Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Οικονομικών», της δράσης 

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

λειτουργίες των δημοσίων φορέων». Μέχρι 31-12-2019 δεν έχει υποβληθεί τεχνικό δελτίο 
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πράξης και δυνάμει της από 19-11-20119 ΚΥΑ εκχώρησης, φορέας παρακολούθησης ορίζεται 

η ΕΥΔΕ ΤΠΕ.  

 

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης 5, συγχρηματοδοτείται το έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων», με κωδικό έργου 5001237 

και δικαιούχο την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής 

Υποστήριξης. Το έτος 2019, ο προϋπολογισμός αυξήθηκε κατά 5.056,85€, οι νομικές 

δεσμεύσεις κατά 17.208,85 € και οι πιστοποιημένες δαπάνες κατά 25.940,69€. Έως 31-12-

2019, ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώθηκε σε 590.335,34€, οι νομικές δεσμεύσεις σε 

120.768,17€ και οι πιστοποιημένες δαπάνες σε  120.768,11€. Η πράξη αποτελείται από 

τέσσερα (4) υποέργα και υλοποιείται ομαλά.   

 

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 9, συγχρηματοδοτείται το έργο «Μελέτη και εφαρμογή ISO 

27001 διαδικασιών στο Κέντρο Δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών», με κωδικό 

5002045, δικαιούχο τη την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής 

Υποστήριξης, προϋπολογισμό 941.542,33€, το οποίο αποτελείται από δύο υποέργα. Μέχρι 

31-12-2019 δεν έχουν υπογραφεί νομικές δεσμεύσεις ούτε έχουν πιστοποιηθεί δαπάνες, 

δεδομένου ότι το υποέργο 1 ήταν στη φάση διαγωνιστικής διαδικασίας και το υποέργο 2, θα 

υλοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του υποέργου 1.  

 

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 16, έχει ολοκληρωθεί το έργο με τίτλο «e-ΠΔΕ», κωδικό 

5003943, δικαιούχο τη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 

Α.Ε (ΜΟΔ ΑΕ) συνολικό προϋπολογισμό 566.879,04€, νομικές δεσμεύσεις και 

πιστοποιημένες δαπάνες 566.879,04€.  

 

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης 30: 

 Ενεργοποιήθηκε το έργο της δράσης «Β.1.1.1:Ανάπτυξη υποδομών συστημάτων και 

εφαρμογών που αφορούν σε οριζόντιες λειτουργίες των δημοσίων φορέων» με τίτλο 

«Εφαρμογή της Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική 

Διοίκηση και την λοιπή Γενική Κυβέρνηση», συνολικού εξειδικευμένου 

προϋπολογισμού 20.329.652,00€ και κατατεθεί σχετικό δελτίο πράξης 

προϋπολογισμού 19.713.480,68€. Η αρμοδιότητα ολοκλήρωσης της διαδικασίας 

αξιολόγησης του υποβληθέντος ΤΔΠ, δυνάμει της από 19-11-2019 ΚΥΑ ανήκει στην 

ΕΥΔΕ-ΤΠΕ. 

 Εντάχθηκε το έργο με τίτλο «Ψηφιακές υπηρεσίες Ενιαίας Μισθοδοσίας», με κωδικό 

5032770, συνολικό προϋπολογισμό 4.396.593,60€ και δικαιούχο την Γενική 

Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης. Έως 31-12-

2019, δεν υπογράφηκαν νομικές δεσμεύσεις ούτε πιστοποιήθηκαν δαπάνες.   

 Εντάχθηκε και υλοποιείται ομαλά το έργο με τίτλο «Διαχείριση αλλαγών 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής  Πολιτικής (ΟΠΣ-

ΔΠ)», κωδικό 5031188, προϋπολογισμό 951.824,00€ και δικαιούχο την Γενική 

Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης. Το έτος 

2019, υπογράφηκαν νομικές δεσμεύσεις 951.824,00 € και πιστοποιήθηκαν δαπάνες 

ύψους 619.999,59€, διαμορφώνοντας το ίδιο τα αντίστοιχα μεγέθη μέχρι 31-12-

2019. 

 Συγχρηματοδοτείται και υλοποιείται ομαλά το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη ενιαίας 

ελαστικής υποδομής εξυπηρέτησης εφαρμογών της Γ.Γ.Π.Σ.- EXELIXIS», κωδικό 

5031671 και δικαιούχο την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και 

Διοικητικής Υποστήριξης. Το έτος 2019, μειώθηκε ο προϋπολογισμός κατά -
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182.068,43€ διαμορφώνοντας τον συνολικό προϋπολογισμό στις 31-12-2019 σε 

5.817.931,57€. Επίσης, το έτος 2019 υπογράφηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 
5.817.931,57€ και πιστοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 2.566.402,33€, διαμορφώνοντας 

το ίδιο  τα αντίστοιχα μεγέθη κατά τις 31-12-2019.   

Εν κατακλείδι, ο κάθετος τομέας χαρακτηρίζεται από: 

- Το σύνολο των εξειδικευμένων έως 31-12-2019 δράσεων του τομέα, με εξαίρεση το 

έργο με τίτλο «Μέτρα Ασφάλειας για το περιβάλλον λειτουργίας των πληροφοριακών 

συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών» της δράσης Β.1.26, έχουν ενεργοποιηθεί 

με την έκδοση των σχετικών προσκλήσεων  

- Η διαχείριση δράσεων του κάθετου τομέα, με φορέα παρακολούθησης την ΕΥΔΕ-

ΤΠΕ έως 31-12-2019 αφορά σε: 

o ενταγμένες δράσεις του θεματικού άξονα Ι και ΙΙ ύψους 4.986.928,94€ 

(590.335,34€ ΕΚΤ, 4.396.593,60 € ΕΤΠΑ) και  

o εξειδικευμένες δράσεις ύψους 24.729.652€, εκ των οποίων το ποσό των 

20.329.652,00€ έχει ενεργοποιηθεί με την έκδοση πρόσκλησης.  

 

Β) Φορολογική Πολιτική: 

Εξειδίκευση:  

Κατά το έτος 2019, στο πλαίσιο της 10ης και 11ης επικαιροποίησης της εξειδίκευσης, όπως 

εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης στις 29/03/2019 και 08/01/2019, 

εξειδικεύθηκαν νέες δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 1.260.000,00€ (900.000,00€ ΕΚΤ, 

360.000,00€ ΕΤΠΑ), οι οποίες αφορούν σε: 

- αύξηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της δράσης «Α.1.1.7: Δημιουργία 

μηχανισμού παρακολούθησης κρίσιμων δεικτών απόδοσης της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων»,   

- αύξηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της δράσης «Α.2.1.3: Βελτίωση της 

λειτουργίας και απλοποίηση διαδικασιών του (κάθετου) τομέα πολιτικής 

φορολογικής-δημοσιονομικής διαχείρισης» 

- αύξηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της δράσης «Β.1.1.24: Υποδομές 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 

Ο συνολικός προϋπολογισμός εξειδίκευσης του τομέα, διαμορφώνεται σε 10.157.025,00€ 

(6.157.025,00€ ΕΚΤ, 4.000.000,00€ ΕΤΠΑ), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,14% επί 

της συνολικής εξειδίκευσης του Ε.Π. και σε ποσοστό 0,21% επί του συνόλου του 

Προγράμματος. 

Προσκλήσεις: 

Το έτος 2019, εκδόθηκε η πρόσκληση 41, στο πλαίσιο της οποίας εντάχθηκε το έργο με τίτλο 

«Αναδιοργάνωση διαδικασιών λειτουργίας Δ.Ο.Υ», κωδικό 5050323, της δράσης Α.2.1.3: 

Βελτίωση της λειτουργίας και απλοποίηση διαδικασιών του (κάθετου) τομέα πολιτικής 

φορολογικής-δημοσιονομικής διαχείρισης» με προϋπολογισμό 299.900,20€ και δικαιούχο την 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.  

Το έτος 2019, εκδόθηκε η πρόσκληση 42, η οποία ενεργοποιεί το έργο με τίτλο «Προμήθεια 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) Παρακολούθησης των Κρίσιμων 

Δεικτών Απόδοσης της Α.Α.Δ.Ε» προϋπολογισμού 600.000,00€ της δράσης 

«Α.1.1.7:Δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης κρίσιμων δεικτών απόδοσης της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων». Μέχρι 31-12-2019 δεν έχει κατατεθεί τεχνικό 

δελτίο πράξης.  
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Εκδόθηκε η πρόσκληση 44, η οποία: 

- ενεργοποιεί το έργο με τίτλο «Προμήθεια Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος (ΟΠΣ) Παρακολούθησης των Κρίσιμων Δεικτών Απόδοσης της 

Α.Α.Δ.Ε», της δράσης «Α.1.1.7: Δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης κρίσιμων 

δεικτών απόδοσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων». Μέχρι 31-12-2019 

δεν έχει κατατεθεί τεχνικό δελτίο πράξης. 

- ενεργοποιεί το έργο με τίτλο «Προμήθεια  (ΟΠΣ) Εκπαίδευσης και Συστήματος 

Τηλεκπαίδευσης για τη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία της ΑΑΔΕ» της 

δράσης «Β.1.1.24: Υποδομές Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων». Μέχρι 31-12-

2019, δεν έχει κατατεθεί τεχνικό δελτίο πράξης και δυνάμει της από 19-11-20119 

ΚΥΑ εκχώρησης, φορέας παρακολούθησης ορίζεται η ΕΥΔΕ ΤΠΕ. 

Υλοποίηση: 

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης 2, συγχρηματοδοτείται και υλοποιείται ομαλά το έργο με 

«Εφαρμογή απαιτούμενων οργανωτικών αλλαγών σε παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

και υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων», με 

κωδικό 5000453, δικαιούχο την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και 

προϋπολογισμό 4.356.740,00€. Κατά το έτος 2019, δεν μεταβλήθηκε ο προϋπολογισμός του 

και δεν υπογράφηκαν νέες νομικές δεσμεύσεις, διαμορφώνοντας τα συνολικά μεγέθη κατά τις 

31-12-2019 αντιστοίχως σε 4.356.740,00€ και 4.240.800,00€. Το 2019 πιστοποιήθηκαν 

όμως δαπάνες ύψους 499.396,61€, διαμορφώνοντας το συνολικό ποσό σε 499.396,61€.  

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης 9, συγχρηματοδοτούνται:  

- το έργο με τίτλο «Υλοποίηση πλήρους ηλεκτρονικού περιουσιολογίου (e-

Periousiologio)», κωδικό 5001428, δικαιούχο την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 

Εσόδων και συνολικό προϋπολογισμό 482.668,51€. Το έτος 2019 και μέχρι 31-12-

2019, το έργο δεν έχει ενεργοποιηθεί περαιτέρω λόγω του ότι προϋπόθεση για την 

υλοποίηση του αποτελεί η έκδοση νομοθετικού πλαισίου για το ηλεκτρονικό 

περιουσιολόγιο. 

- Υλοποιείται ομαλά το έργο με τίτλο «Αυτοματοποίηση και κεντρικοποίηση 

διαδικασιών και ανάπτυξη εργαλείων για την αποδοτικότερη διαχείριση και συλλογή 

οφειλών», με κωδικό 5001475, δικαιούχο την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

και συνολικό προϋπολογισμό 768.051,50€. Το έτος 2019 υπογράφηκαν νομικές 

δεσμεύσεις ύψους 737.800,00 € και πιστοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 178.500,00€, 

διαμορφώνοντας αντίστοιχα τα συνολικά μεγέθη κατά 31-12-2019.  

Εν κατακλείδι, ο κάθετος τομέας χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

- Το σύνολο των εξειδικευμένων δράσεων έως 31-12-2019, με εξαίρεση το έργο με 

τίτλο «Γεω-πληροφοριακή Υποδομή Υπουργείου Οικονομικών» της δράσης «Β.1.1.10: 

Γεωπληροφοριακή υποδομή Υπουργείου Οικονομικών», έχουν ενεργοποιηθεί με την 

έκδοση σχετικής πρόσκλησης. 

- Η διαχείριση δράσεων του κάθετου τομέα, με φορέα παρακολούθησης την ΕΥΔΕ-

ΤΠΕ από 19-11-2019 αφορά σε εξειδικευμένες ενεργοποιημένες δράσεις του 

θεματικού άξονα Ι, ΙΙ ύψους 4.960.000,00€, οι οποίες αντιστοιχούν σε 

482.668,50€ ενταγμένες πράξεις. 
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Γ. Δικαιοσύνη 

Εξειδίκευση: 

Κατά το έτος υλοποίησης 2019, στο πλαίσιο της 10ης και 13ης επικαιροποίησης της 

εξειδίκευσης, όπως εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης στις 08-01-2019 και 

28-11-2019 αντίστοιχα, εξειδικεύθηκαν νέες δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 

8.754.380,00€ (10.354.380ΕΚΤ, -1.600.000,00 € ΕΤΠΑ), οι οποίες αφορούν σε: 

- Αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της δράσης Γ.2.1.1: Δράσεις 

προεισαγωγικής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών 

Λειτουργών και  

- Μείωση του φυσικού αντικειμένου της δράσης Β.2.1.4: Ολοκληρωμένο Σύστημα 

Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία Α΄ 

(phasing) και Β' Φάση (κάθετος τομέας πολιτικής: δικαιοσύνη) 

Ο συνολικός προϋπολογισμός εξειδίκευσης του τομέα διαμορφώνεται σε 91.543.164,88€ 

(41.604.955,23€ ΕΚΤ, 49.938.209,65€ ΕΤΠΑ), ο οποίος αντιστοιχεί σε ποσοστό 10,49% 

επί της συνολικής εξειδίκευσης του Ε.Π. και 15,35% επί του προϋπολογισμού του ΕΠ. 

Προσκλήσεις – Εντάξεις- Υλοποίηση:  

Κατά το έτος 2019, δεν εκδόθηκαν νέες προσκλήσεις και το σύνολο των εξειδικευμένων 

δράσεων του τομέα έχουν ενεργοποιηθεί με την έκδοση πρόσκλησης. Αναλυτικότερα: 

 

Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης συγχρηματοδοτούνται τα έργα: 

 «Προεισαγωγική εκπαίδευση ΕΣΔι 2014 – 2018» με κωδικό ΟΠΣ 5000232, 

δικαιούχο την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι) και συνολικό 

προϋπολογισμό 12.094.155,41€. Το έργο παρουσιάζει έως 31-12-2019 συνολικές 

νομικές δεσμεύσεις ύψους 12.094.068,61€ και πιστοποιημένες δαπάνες 

11.800.934,76€. Το έτος 2019, οι νομικές δεσμεύσεις αυξήθηκαν κατά 6.448,00 € 

και οι πιστοποιημένες δαπάνες κατά 173.600,62 €.  

 «Συνεχιζόμενη κατάρτιση στελεχών δικαστικού σώματος 2014-2018» με κωδικό 

ΟΠΣ 5000233, δικαιούχο την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι) και 

συνολικό προϋπολογισμό ένταξης 2.815.535,46€. Το έργο έως 31-12-2019 

παρουσιάζει νομικές δεσμεύσεις ύψους 2.742.035,46 € και πιστοποιημένες δαπάνες 

1.548.572,72 €. Το έτος 2019, οι νομικές δεσμεύσεις μειώθηκαν κατά 73.500€ και 

οι πιστοποιημένες δαπάνες αυξήθηκαν κατά 403.796,63 €.   

 

Στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης, συγχρηματοδοτείται το έργο- σημαία του ΕΠ ΜΔΤ, 

«Δράσεις Βελτιστοποίησης της ροής Ποινικής, Πολιτικής και Διοικητικής διαδικασίας», με 

κωδικό ΟΠΣ 5000372, δικαιούχο το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και προϋπολογισμό 745.855,43€ , το οποίο υλοποιείται σε τρία υποέργα.   

Το Υποέργο 1 με τίτλο «Βελτιστοποίηση της ροής ποινικής, πολιτικής και διοικητικής 

διαδικασίας» έχει ολοκληρωθεί. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 454.804,80€ και οι 

πιστοποιημένες δαπάνες 452.578,97€.  

Τα υποέργα 2 με τίτλο «Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου αφερεγγυότητας» και 3 με τίτλο 

«Προμήθεια υλικού και λογισμικού», συνολικού προϋπολογισμού 291.050,63€, το 2018 

επανασχεδιάσθηκαν από τον δικαιούχο προκειμένου  να προκηρυχτούν ενιαία και εγκρίθηκαν 

εκ νέου ως προς την συνάφεια με την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική. Το 2019 εκδόθηκε η 

απαραίτητη για την υλοποίηση τους κοινή υπουργική απόφαση από το ΥΔΔΑΔ και το 

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία καθορίζει την διαδικασία διασύνδεσης του 

Γενικού Εμπορικού Μητρώου με το Μητρώο Αφερεγγυότητας του Συστήματος Διαχείρισης 
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Δικαστικών Υποθέσεων (ΦΕΚ 1691/Β’/15-05-2019). Στην παρούσα φάση, ο δικαιούχος 

βρίσκεται στη διαδικασία συγγραφής του τεύχους της Διακήρυξης. 

 

Στο πλαίσιο της 11ης πρόσκλησης, έχει ολοκληρωθεί το έργο «Υποδομές για την ψηφιακή 

καταγραφή, αποθήκευση και διάθεση πρακτικών συνεδριάσεων δικαστηρίων», με κωδικό 

ΟΠΣ 5001755, δικαιούχο το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και προϋπολογισμό 5.649.925,00€. Οι νομικές δεσμεύσεις διαμορφώθηκαν σε 

5.649.925,00€ και οι συνολικές πιστοποιημένες δαπάνες σε 5.535.041,91€. 

 

Στο πλαίσιο της 16ης Πρόσκλησης, συγχρηματοδοτείται το έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα 

Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, Φάση Β'» ), με 

κωδικό ΟΠΣ 5004094, δικαιούχο το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και προϋπολογισμό ένταξης και νομικές δεσμεύσεις ύψους 1.819.734,94€. Έως 

31-12-2019, το έργο παρουσίασε νομικές δεσμεύσεις ύψους 1.819.734,94 € και 

πιστοποιημένες δαπάνες 946.336,39 €. Το έτος 2019, πιστοποιήθηκαν 946.336,39€. Το 

φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί.  

 

Στο πλαίσιο της 23ης πρόσκλησης, υλοποιείται το έργο «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Ε.Σ.Δι. 2018 - 2021», με κωδικό ΟΠΣ 5010725, δικαιούχο την Εθνική Σχολή Δικαστικών 

Λειτουργών και συνολικό προϋπολογισμό 10.576.698€. Το έργο έως 31-12-2019 

παρουσιάζει νομικές δεσμεύσεις ύψους 9.356.043,29 € και πιστοποιημένες δαπάνες 

4.032.825,29€. Το έτος 2019, αυξήθηκαν ο προϋπολογισμός του κατά 954.152,00 €, οι 

νομικές δεσμεύσεις κατά 1.089.043,29 € και οι πιστοποιημένες δαπάνες κατά 

2.627.025,29€.  

 

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης 32, το έτος 2019 εντάχθηκε το έργο με τίτλο «Υποστήριξη 

Εσωτερικής Λειτουργίας Υπηρεσιών Ελέγχου Ελεγκτικού Συνεδρίου», κωδικό ΟΠΣ 

5033620, δικαιούχο την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης και προϋπολογισμό 

74.254,26 €. Μέχρι 31-12-2019, το έργο δεν παρουσίασε νομικές δεσμεύσεις.  

 

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης 38, το έτος 2019 εντάχθηκε το έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένο 

Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία - Β' 

Φάση», κωδικό ΟΠΣ 5037962, δικαιούχο την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου 

Δικαιοσύνης και προϋπολογισμό 20.833.884,42 €. Μέχρι  31-12-2019, ο φορέας ήταν στη 

διαδικασία οριστικοποίησης της επεξεργασίας της διακήρυξης για το Υποέργο 2 με τίτλο 

«Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης και Εποπτείας Έργου», συνολικού προϋπολογισμού 

1.162.004,00€.   

 

Εν κατακλείδι, ο κάθετος τομέας χαρακτηρίζεται από: 

- Το σύνολο των εξειδικευμένων έως 31-12-2019 δράσεων του τομέα έχει 

ενεργοποιηθεί με την έκδοση των σχετικών προσκλήσεων  

- το έτος 2019, οι κάτωθι δράσεις, παύουν να συμβάλλουν πλέον στον κάθετο τομέα 

λόγω μεταφοράς αρμοδιοτήτων από το ΥΔΔΑΔ σε άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου: 

o η Γ.1.1.2.: Αναδιοργάνωση του τρόπου διοίκησης των καταστημάτων 

κράτησης με έμφαση στην ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού, 

προϋπολογισμού 2.210.000,00€, η οποία αφορά στα έργα με τίτλο 

«Ψυχομετρική αξιολόγηση προσωπικού σωφρονιστικών καταστημάτων» και 

«Μελέτη και ανάπτυξη εφαρμογής για την αναδιοργάνωση του τρόπου 
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διοίκησης των καταστημάτων κράτησης με έμφαση στην ανάπτυξη του 

Ανθρώπινου Δυναμικού» της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση 

της Διαφθοράς1. 

o η Α.2.1.16: Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις δομές που 

λειτουργούν υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής 

Πολιτικής, προϋπολογισμού 403.620,00€, η οποία αφορά στο έργο 

«Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις δομές που λειτουργούν 

υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής» της  

Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής (mis 5030898) 

o η Α.3.2.2: Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Καταγγελιών, 

προϋπολογισμού 500.000,00€, η οποία αφορά στο έργο με τίτλο «Ανάπτυξη 

συστήματος Διαχείρισης Καταγγελιών» της Γενικής Γραμματείας για την 

Καταπολέμηση της Διαφθοράς2.  

- Η διαχείριση δράσεων του κάθετου τομέα, με φορέα παρακολούθησης την ΕΥΔΕ-

ΤΠΕ έως 31-12-2019 αφορά σε: 

o ενταγμένες δράσεις του θεματικού άξονα Ι ύψους 75.000,00€ και 

o σε εξειδικευμένες δράσεις του θεματικού άξονα ΙΙ ύψους 25.429.458,87€, 

οι οποίες αντιστοιχούν σε ενταγμένες πράξεις ύψους 

20.833.884,42.239.340,00€.  

Κοινωνική Ασφάλιση 

Εξειδίκευση: 

Κατά το έτος υλοποίησης 2019, στο πλαίσιο της 10ης επικαιροποίησης της εξειδίκευσης, 

όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης στις 28-11-2019, μειώθηκε ο 

προϋπολογισμός των εξειδικευμένων δράσεων κατά 1.797.374,22 (-2.230.974,22 ΕΚΤ, 

 433.600,00€ ΕΤΠΑ), οι οποίες αφορούν τροποποιήσεις δράσεων ως προς το 

οικονομικό τους αντικείμενο συνέπεια της αξιολόγησης των τεχνικών δελτίων πράξης και 

των εγκριτικών αποφάσεων της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής (νυν Γενική 

Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης διαδικασιών). Ειδικότερα, οι δράσεις 

αυτές είναι:   

- Β.2.1.12:«Ανάπτυξη υποδομών συστημάτων και εφαρμογών του κάθετου τομέα 

πολιτικής: κοινωνική ασφάλιση, με σκοπό την αναβάθμιση υπηρεσιών προς τους 

πολίτες», σε συνέχεια της αξιολόγησης του έργου με κωδικό ΟΠΣ 5029581 και 

τίτλο «Πληροφοριακό Σύστημα ΕΦΚΑ» 

- Α.2.1.7:Οικονομική μεταρρύθμιση ΦΚΑ και Οργανωτική αναδιοργάνωση της ΗΔΙΚΑ 

ΑΕ, σε εφαρμογή της αξιολόγησης κωδικό ΟΠΣ 5000560 και τίτλο «Οικονομική 

Μεταρρύθμιση των ΦΚΑ και Βελτιστοποίηση του Μηχανισμού Διαχείρισης και 

Ελέγχου των Οικονομικών Πόρων τους για τη Διασφάλιση της Βιωσιμότητας του 

Ασφαλιστικού Συστήματος» 

- Α.2.2.1:Απλούστευση και Προτυποποίηση υπηρεσιών προς τον πολίτη στον (κάθετο) 

τομέα πολιτικής  κοινωνική ασφάλιση, σε εφαρμογή της αξιολόγησης του έργου με 

κωδικό ΟΠΣ 5014772 και τίτλο «Έκδοση σύνταξης σε μία ημέρα/Ανάπτυξη 

συστημάτων και εφαρμογών, υπηρεσίες ψηφιοποίησης, παροχή ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών για την υποστήριξη της άμεσης απονομής σύνταξης στο σύνολο των 

                                                           
1 Δυνάμει του Π.Δ. 81/2019, η σχετική αρμοδιότητα μεταφέρθηκε στο Υπουργείο του Προστασίας του 
Πολίτη. 
2 Δυνάμει του άρθρου 82 του Ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α’/07-08-2019),  συστάθηκε η Εθνική Αρχή 
Διαφάνειας (ΕΑΔ), στην οποία ενσωματώθηκε η τέως Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της 
Διαφθοράς 
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ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ (πρώην " Έκδοση Σύνταξης σε μία ημέρα ", κωδικός ΟΠΣ: 

377120» 

Ο συνολικός προϋπολογισμός εξειδίκευσης διαμορφώνεται σε 40.521.980,88€ 

(13.636.640,88€ ΕΚΤ, 26.885.340,00  € ΕΤΠΑ), ο οποίος αντιστοιχεί σε ποσοστό 4,64% 

επί της συνολικής εξειδίκευσης του Ε.Π. και 6,80% επί του προϋπολογισμού του ΕΠ. 

Προσκλήσεις – Εντάξεις - Υλοποίηση: 

Έως 31-12-2019, το σύνολο των εξειδικευμένων δράσεων έχουν ενεργοποιηθεί με την 

έκδοση πρόσκλησης. Κατά το έτος 2019, δεν εκδόθηκαν νέες προσκλήσεις.  

 

Στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης:  

 Έχει ολοκληρωθεί το έργο με τίτλο «Οικονομική Μεταρρύθμιση των ΦΚΑ και 

Βελτιστοποίηση του Μηχανισμού Διαχείρισης και Ελέγχου των Οικονομικών Πόρων 

τους για τη Διασφάλιση της Βιωσιμότητας του Ασφαλιστικού Συστήματος», κωδικό 

ΟΠΣ: 5000560, δικαιούχο την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης 

Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) και προϋπολογισμό 2.391.022,00€. Το έργο παρουσιάζει νομικές 

δεσμεύσεις ύψους 2.391.022,00€ και συνολικές πιστοποιημένες δαπάνες 

2.336.313,77€.  

 Συγχρηματοδοτείται το έργο «Αναδιοργάνωση της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για την ευθυγράμμιση 

του λειτουργικού και οργανωτικού της μοντέλου με τις ανάγκες και συνθήκες που 

διαμορφώνονται από την βέλτιστη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των δράσεων 

εκσυγχρονισμού και εισαγωγής συστημάτων νέων τεχνολογιών στην Κοινωνική 

Ασφάλιση και την Υγεία», με κωδικό ΟΠΣ: 5000758, δικαιούχο την ΗΔΙΚΑ ΑΕ και 

προϋπολογισμό 1.103.631,10€. Έως 31-12-2019, οι νομικές δεσμεύσεις και 

πιστοποιημένες δαπάνες διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 1.103.631,12€ και 

973.112,30€. Το έτος 2019, πιστοποιήθηκαν δαπάνες 492.299,81€. Το φυσικό 

αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται η ολοκλήρωση του 

οικονομικού αντικειμένου. 

 Υλοποιείται το έργο με τίτλο «Καταπολέμηση της Εισφοροδιαφυγής και 

Εισφοροαποφυγής στον ΕΦΚΑ», με κωδικό ΟΠΣ 5010854, δικαιούχο τον Ενιαίο 

Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και προϋπολογισμό 3.316.044,87€. Έως 31-12-2019, 

οι νομικές δεσμεύσεις και πιστοποιημένες δαπάνες ανέρχονται σε 3.316.044,87€ και 

254.051,82€. Το 2019 δεν πιστοποιήθηκαν νέες δαπάνες.  

 Υλοποιείται ομαλά το Έργο Σημαία ως ένα υποέργο με τίτλο «Ανάπτυξη συστημάτων 

και εφαρμογών, υπηρεσίες ψηφιοποίησης, παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την 

υποστήριξη της άμεσης απονομής σύνταξης στο σύνολο των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ 

(πρώην τίτλος " Έκδοση Σύνταξης σε μία ημέρα ", κωδικός ΟΠΣ: 377120)», με 

κωδικό ΟΠΣ: 5014772, δικαιούχο τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και 

προϋπολογισμό ένταξης 8.089.016,00€. Έως 31-12-2019, οι νομικές δεσμεύσεις 

διαμορφώνονται σε 5.701.807,78€ και οι πιστοποιημένες δαπάνες σε 1.769.315,16€. 

Το 2019 πιστοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 458.819,03 €. 

 

 Στο πλαίσιο της 17ης Πρόσκλησης, συγχρηματοδοτείται το έργο με τίτλο «Κρίσιμες 

Μηχανογραφικές Εφαρμογές για την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ και εξυπηρέτηση 

ασφαλισμένων», με κωδικό ΟΠΣ 5007816, δικαιούχο την Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) και προϋπολογισμό ένταξης 

700.000,00€. Έως 31-12-2019, το έργο παρουσιάζει νομικές δεσμεύσεις ύψους 

642.149,00€ και πιστοποιημένες δαπάνες 143.820,00€. Το έτος 2019 δεν 

πιστοποιήθηκαν νέες δαπάνες.    
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Στο πλαίσιο της πρόσκλησης 25: 

 Το έτος 2019 εντάχθηκε το έργο με τίτλο «Πληροφοριακό Σύστημα του Ενιαίου 

Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης», με κωδικό ΟΠΣ 5029581, δικαιούχο τον Ενιαίο 

Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και προϋπολογισμό 6.933.930,40€. Έως 31-12-2019 

δεν έχουν υπογραφεί νομικές δεσμεύσεις ούτε έχουν πιστοποιηθεί δαπάνες.    

 Συγχρηματοδοτείται το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη ψηφιακού περιβάλλοντος, 

ενοποιημένων υπηρεσιών και διαλειτουργικότητας ΕΤΕΑΕΠ», κωδικό ΟΠΣ: 

5022223, δικαιούχο το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών 

και προϋπολογισμό ένταξης 7.703.195,88€. Το 2019 υπογράφηκαν νομικές 

δεσμεύσεις ύψους 48.174,00€, διαμορφώνοντας το συνολικό ποσό έως 31-12-2019 

σε 48.174,00€. Δαπάνες δεν έχουν πιστοποιηθεί.  

 Έχει ενεργοποιηθεί η δράση Β.1.1.19:«Ψηφιοποίηση ασφαλιστικού χρόνου», συνολικού 

προϋπολογισμού 3.000.000,00€, για την οποία η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής 

Πολιτικής έχει εκδώσει σύμφωνη γνώμη ως προς την συνάφεια με την Εθνική 

Ψηφιακή Στρατηγική με την με αρ.: 1209/25-10-2017 απόφαση και ο δικαιούχος 

επεξεργάζεται την υποβολή τεχνικού δελτίου πράξης. 

 Στο πλαίσιο της πρόσκλησης 34, έχει ενεργοποιηθεί μεταξύ άλλων η δράση Β.1.1.21: 

με τίτλο «Ψηφιακή αναβάθμιση ΜΤΠΥ», συνολικού προϋπολογισμού 7.053.740,00€. 

Έως 31-12-2019, ο φορέας ήταν σε διαδικασία υποβολής τεχνικού δελτίου πράξης. 

Εν κατακλείδι, ο κάθετος τομέας χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

- Το σύνολο των εξειδικευμένων δράσεων έως 31-12-2019, έχει ενεργοποιηθεί με την 

έκδοση σχετικής πρόσκλησης. 

- Η διαχείριση δράσεων του κάθετου τομέα, με φορέα παρακολούθησης την ΕΥΔΕ-

ΤΠΕ από 19-11-2019 αφορά σε εξειδικευμένες δράσεις του θεματικού άξονα ΙΙ 

ύψους 26.239.340,00€, οι οποίες αντιστοιχούν σε 14.637.126,28€ ενταγμένες 

πράξεις. 

Εφαρμογή της μεταρρύθμισης «Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 

Εξειδίκευση  

Κατά το έτος υλοποίησης 2019, στο πλαίσιο της 10ης επικαιροποίησης της εξειδίκευσης, 

όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης στις 28-11-2019, μειώθηκε συνολικά ο 

προϋπολογισμός των εξειδικευμένων δράσεων κατά 433.360,80€ (-1.290.000,00€ ΕΚΤ, 

856.639,20€ ΕΤΠΑ). Ειδικότερα, ανά δράση:   

- A.1.1.2: «Προώθηση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και ενίσχυση των επιτελικών 

λειτουργιών του ΥΠΕΣΔΑ» μειώθηκε ο προϋπολογισμός σε συνέχεια της 

αξιολόγησης του τεχνικού δελτίου πράξης του έργου με κωδικό 5007709 και τίτλο 

«Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Π.Σ.Δ.Α.) – 

Υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

- A.1.1.3: «Δημιουργία Παρατηρητηρίου για την Περιφερειακή Διοίκηση και την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση» μειώθηκε ο προϋπολογισμός σε συνέχεια της αξιολόγησης του 

τεχνικού δελτίου πράξης του έργου με κωδικό ΟΠΣ 5007606 και τίτλο 

«Αναβάθμιση και αξιοποίηση της παρεχόμενης οικονομικής πληροφόρησης από τους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

- Α.2.1.4: «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ 

και Β’ Βαθμού – Aπλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ 

A΄και B΄βαθμού – πιλοτική λειτουργία(κάθετος - τομέας πολιτικής: εφαρμογή της 

μεταρρύθμισης «Πρόγραμμα Καλλικράτης»): μειώθηκε ο προϋπολογισμός σε 

συνέχεια της αξιολόγησης του τεχνικού δελτίου πράξης του έργου σημαία με κωδικό 
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ΟΠΣ 5014063 και τίτλο «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού – απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών 

λειτουργίας OTA Α΄ και Β΄ βαθμού – πιλοτική λειτουργία» 

- Β.1.1.5: «Υποδομές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την εφαρμογή των νέων 

μοντέλων λειτουργίας των  ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού» αυξήθηκε ο  προϋπολογισμός σε 

συνέχεια της αξιολόγησης του τεχνικού δελτίου πράξης του έργου με κωδικό 

5034904 και τίτλο «Αρχειοθέτηση και ψηφιοποίηση φυσικού αρχείου της υπηρεσίας 

δόμησης του Δήμου Αθηναίων» 

- Β.1.1.17: «Υποδομές Ηλεκτρονικής πολεοδομίας: Γεωγραφικά Συστήματα 

Πληροφοριών για τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις της χώρας»: μείωση του 

προϋπολογισμού της σε συνέχεια της αξιολόγησης του τεχνικού δελτίου πράξης του 

έργου με κωδικό 5007780 και τίτλο «Ηλεκτρονική πολεδοδομία: Γεωγραφικά 

συστήματα πληροφοριών για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας» 

Ο συνολικός προϋπολογισμός εξειδίκευσης του τομέα, διαμορφώνεται σε 42.918.256,70€ 

(10.060.000,00€ ΕΚΤ, 32.858.256,70€ ΕΤΠΑ), ο οποίος αντιστοιχεί σε ποσοστό 4,92% επί 

της συνολικής εξειδίκευσης του Ε.Π. και σε ποσοστό 7,20% επί του προϋπολογισμού του 

Ε.Π. 

Προσκλήσεις - Εντάξεις: 

Κατά το έτος 2019 δεν εκδόθηκε καμία νέα πρόσκληση για τον τομέα αυτόν, ενώ στο πλαίσιο 

της Πρόσκλησης 34 εντάχθηκε ένα νέο έργο, με κωδικό 5034904, τίτλο «Αρχειοθέτηση και 

ψηφιοποίηση φυσικού αρχείου της υπηρεσίας δόμησης του Δήμου Αθηναίων», δικαιούχο τον 

Δήμο Αθηναίων και προϋπολογισμό 2.497.495,20€. 

Υλοποίηση: 

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 4 υλοποιείται η πράξη με τίτλο: «Δράσεις κωδικοποίησης του 

κανονιστικού πλαισίου των Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού», με κωδικό 5001217, δικαιούχο την 

Επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και προϋπολογισμό 299.900,00€. Το 

έργο απαρτίζεται από ένα (1) υποέργο και υλοποιείται κανονικά. Κατά το έτος του 2019, δεν 

τροποποιήθηκαν ο  προϋπολογισμός και οι νομικές δεσμεύσεις, διαμορφώνοντας τα συνολικά 

μεγέθη στις 31-12-2019 σε 299.990,00€ και 134.416,00€, αντίστοιχα. Το 2019 

πιστοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 96.276,65€, διαμορφώνοντας το συνολικό ποσό των 

μεγεθών αυτών σε 101.696,65€ συνολικές δαπάνες στο τέλος του 2019). 

 

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 13: 

 Υλοποιείται ομαλά, το Έργο – Σημαία με τίτλο «Αναδιοργάνωση και διοικητική 

μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού – απλούστευση και 

προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας OTA Α΄και Β’ Βαθμού – πιλοτική 

λειτουργία», συνολικό προϋπολογισμό 2.549.193,07€, κωδικό 5014063 και 

δικαιούχο την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., το οποίο αποτελείται από δύο υποέργα. Το υποέργο 1, 

«Διαχείριση της αλλαγής για την αναδιοργάνωση των ΟΤΑ» που προηγείται χρονικά, 

υλοποιείται με ίδια μέσα και συνολικό προϋπολογισμό 702.883,17€. Εντός του 2019 

πιστοποιήθηκαν δαπάνες συνολικού ύψους 62.908,03€ (94.281,34€ συνολικές 

δαπάνες στο τέλος του 2019). Tο υποέργο 2, «Απλούστευση και προτυποποίηση των 

διαδικασιών λειτουργίας των ΟΤΑ - Πρότυπα οργάνωσης και λειτουργίας - 

Προδιαγραφές των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων» συμβασιοποιήθηκε στις 

14.11.2019 με προϋπολογισμό 1.475.432,60€. Έως 31-12-2019, ο προϋπολογισμός 

ανέρχεται σε 2.549.193,07€, οι νομικές δεσμεύσεις σε 2.165.694,52 € και οι 

πιστοποιημένες δαπάνες σε 94.281,34 €.  
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 Υλοποιείται με ίδια μέσα ως ένα υποέργο το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Αποβλήτων 

(ΟΠΣΔΑ) – Υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», με συνολικό προϋπολογισμό 

246.859,66€, κωδικό 5007709 και δικαιούχο την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής 

Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.). Το έτος 2019, μειώθηκαν οι 

νομικές δεσμεύσεις κατά -21.080,00 €, ο προϋπολογισμός παρέμεινε αμετάβλητος 

και πιστοποιήθηκαν δαπάνες 53.656,47 €, διαμορφώνοντας τα συνολικά μεγέθη έως 

31-12-2019 σε 225.779,66 και €53.656,47€ αντίστοιχα. 

 Υλοποιείται ομαλά το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση και αξιοποίηση της παρεχόμενης 

οικονομικής πληροφόρησης από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης», με 

συνολικό προϋπολογισμό 422.288,58€, κωδικό 5007606, δικαιούχο την Επιτελική 

Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) 

συνολικά υποέργα. Το υποέργο 1 με τίτλο «Μελέτη αρχιτεκτονικής και τεχνικών 

προδιαγραφών για την αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος», 

προϋπολογισμού 19.840,00€ είναι προπαρασκευαστικό και έχει ολοκληρωθεί 

(πιστοποιημένες δαπάνες ύψους 19.840,00€). Σχετικά με τα υποέργα 2 έως 5, ο 

δικαιούχος είναι στη φάση επεξεργασίας των διακηρύξεων. Έως 31-12-2019, ο 

συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 422.288,58 €, οι νομικές δεσμεύσεις σε 

19.840,00€ και οι συνολικές πιστοποιημένες δαπάνες σε 19.840,00 € 

 

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης 16, ολοκληρώθηκε το έργο με τίτλο «Ηλεκτρονική 

Πολεοδομία: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για τις Νομαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις», κωδικό 5007780. Το έτος 2019, ο προϋπολογισμός και οι νομικές 

δεσμεύσεις μειώθηκαν κατά -513.843,79 €, διαμορφώνοντας τα τελικά μεγέθη σε 

2.103.469,52, λόγω μείωση του φυσικού αντικειμένου του έργου σύμφωνα με την με 

αριθμ. πρωτ. 5343/25-5-18 απόφαση του Δικαιούχου. Επίσης, πιστοποιήθηκαν δαπάνες 

ύψους 420.000,00€, διαμορφώνοντας το συνολικό ποσό πιστοποιουμένων δαπανών σε 

1.330.000,00 €.  

 

Οι υπόλοιπες εξειδικευμένες δράσεις του τομέα, οι οποίες αθροίζουν σε έναν  συνολικό 

προϋπολογισμό 28.050.000,00€ (5.850.000,00€ ΕΚΤ, 22.200.000,00€ ΕΤΠΑ) δεν 

έχουν ενεργοποιηθεί με την έκδοση αντίστοιχης Πρόσκλησης, δεδομένου ότι απαιτείται η 

ολοκλήρωση συγκεκριμένων παραδοτέων του Έργου – Σημαία με κωδικό 5014063, το 

οποίο θέτει τις προδιαγραφές και πλαίσιο υλοποίησης των Πληροφοριακών Συστημάτων 

των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.   

Εν κατακλείδι, ο κάθετος τομέας χαρακτηρίζεται από : 

 Ομαλή υλοποίηση 

 η διαχείριση δράσεων του κάθετου τομέα, με φορέα παρακολούθησης την ΕΥΔΕ-

ΤΠΕ έως 31-12-2019 αφορά σε: 

 ενταγμένες δράσεις του Θεματικού Άξονα ΙΙ, ύψους 2.497.495,20€ 

και 

 σε εξειδικευμένες δράσεις του Θεματικού Άξονα ΙΙ ύψους 

22.200.000,00€  

Υγεία 

Εξειδίκευση: 

Κατά το έτος 2019, στο πλαίσιο της 10ης, 11ης και 13ης επικαιροποίησης της  εξειδίκευσης 

εφαρμογής, όπως εγκρίθηκαν στις 08/01/2019, 29/03/2019 και 28/11/2019 αντίστοιχα 
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από την Επιτροπή Παρακολούθησης, εξειδικεύτηκαν νέες δράσεις συνολικού 

προϋπολογισμού 40.640.144,00€ (31.976.144,00€ ΕΚΤ, 8.664.000,00€ ΕΤΠΑ), οι οποίες 

αφορούν σε: 

- Μείωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της δράσης Α.2.1.12: Δράσεις 

αναδιοργάνωσης και βελτίωσης της λειτουργίας του τομέα πολιτικής: υγεία λόγω 

μεταφοράς του έργου με τίτλο «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες του εθνικού συστήματος 

αιμοδοσίας (ΕΚΤ)» στη δράση «Β.1.1.23: Πληροφοριακό Σύστημα Αιμοδοσίας» 

- Αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της δράσης Β.2.1.10: Δημιουργία 

υποδομών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την υποστήριξη των επιχειρησιακών 

λειτουργικών μονάδων υγείας λόγω προσθήκης του έργου «Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων» 

- Μείωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της δράσης «Γ.2.1.6: Δράσεις 

αναβάθμισης του ανθρωπίνου δυναμικού του τομέα υγείας» λόγω απόφασης 

απόρριψης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης για το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΩΤΑΤΑ & ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» με δικαιούχο 

την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός εξειδίκευσης του τομέα διαμορφώνεται σε 104.390.151,00€ 

(84.746.151,00€ ΕΚΤ, 19.644.000,00 ΕΤΠΑ), ο οποίος αντιστοιχεί σε  11,96% επί της 

συνολικής εξειδίκευσης του Ε.Π. και  17,51% επί του προϋπολογισμού του ΕΠ.    

 

Προσκλήσεις - Εντάξεις: 

Στις 26-11-2019 εκδόθηκε η Πρόσκληση 47, με τίτλο «Καθιέρωση και Εφαρμογή Προτύπων 

Ποιότητας των Μονάδων Ψυχικής Υγείας», συνολικού προϋπολογισμού 1.451.500€, η οποία 

ενεργοποιεί το τμήμα της δράσης Α.2.1.11: Δράσεις βελτίωσης της λειτουργίας του τομέα 

ψυχικής υγείας (κάθετος τομέας πολιτικής: υγεία), με δικαιούχους την Επιτελική Δομή 

ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας και το Υπουργείο Υγείας, το οποίο έχει απορριφθεί κατά την 

αξιολόγηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης 353 και αφορά στα έργα με τίτλο: 

 «Καθιέρωση και εφαρμογή προτύπων ποιότητας των μονάδων ψυχικής υγείας - 

Ολοκλήρωση (Δράση 1)/Ανάπτυξη και εφαρμογή προτύπων ποιότητας στις Μονάδες 

Ψυχικής Υγείας με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών Ψυχικής 

Υγείας» (5041876) λόγω αιτήματος του φορέα για αλλαγή δικαιούχου της πράξης και  

Μέχρι 31-12-2019, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 47 δεν έχουν κατατεθεί τεχνικά δελτία των 

ανωτέρω πράξεων.  

Σημειώνεται ότι, οι δράσεις Γ.2.1.6: «Δράσεις αναβάθμισης του ανθρωπίνου δυναμικού του 

τομέα υγείας» και Γ.2.2.3: «Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον τομέα ψυχικής 

υγείας», είχαν ενεργοποιηθεί με την πρόσκληση 15, της οποίας η χρονική διάρκεια υποβολής 

προτάσεων έχει λήξει.  

 

Υλοποίηση: 

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 14: 

 Συγχρηματοδοτείται το έργο «Ανάπτυξη πλαισίου διαχείρισης ποιότητας-ασφάλειας-

βιοεπαγρύπνησης και πλαισίου αδειοδότησης-ελέγχου-αξιολόγησης Μονάδων Υγείας 

και λοιπών φορέων, στη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων», με 

κωδικό 5004207, συνολικό προϋπολογισμό 1.146.188,35€ και δικαιούχο το Ε.Δ.Ε.Τ. 

                                                           
3
 Η εν λόγω πρόσκληση εκδόθηκε σε συνέχεια της λήξης της χρονικής διάρκειας υποβολής προτάσεων 

της πρόσκλησης 14, η οποία ενεργοποίησε τις δράσεις Α.3.1.2:Ενέργειες Αξιολόγησης Μονάδων 
Ψυχικής Υγείας ανά (Υγειονομική) Περιφέρεια & Τομέα Ψυχικής Υγείας και Α.2.1.11: Δράσεις βελτίωσης 
της λειτουργίας του τομέα ψυχικής υγείας (κάθετος τομέας πολιτικής: υγεία) 
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Α.Ε.. Το 2019 υπογράφηκαν νομικές δεσμεύσεις για τα Υποέργα «1:Σχεδιασμός 

κρίσιμων διαδικασιών, σχεδιασμός πλαισίου ποιότητας-ασφάλειας–βιοεπαγρύπνησης, 

σχεδιασμός και ανάπτυξη πλαισίου αδειοδότησης-ελέγχου-αξιολόγησης» και 3: 
«Εκπόνηση ενός ευρύτερου σχεδίου δράσης για την επικοινωνία των αποτελεσμάτων 

της πράξης» ύψους 305.581,05€, διαμορφώνοντας ισόποσα το συνολικό ποσό έως 

31-12-2019. Κατά το έτος 2019 δεν έχουν πιστοποιηθεί δαπάνες, διαμορφώνοντας 

αντίστοιχα τον συνολικό ποσό πιστοποιημένων δαπανών. 

 Εντάχθηκε το έργο με τίτλο «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες του εθνικού συστήματος 

αιμοδοσίας», με κωδικό ΟΠΣ 5003947, προϋπολογισμό  1.800.097,06 € και 

δικαιούχο το Εθνικό Δίκτυο έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.). Έως 31-12-2019 

δεν έχουν υπογραφεί νομικές δεσμεύσεις και δεν έχουν πιστοποιηθεί δαπάνες.  

 

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 16, συγχρηματοδοτείται και υλοποιείται ομαλά το έργο με τίτλο 

«Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη των Επιχειρησιακών Λειτουργιών 

Μονάδων Υγείας του Ε.Σ.Υ.», με κωδικό ΟΠΣ 5003837, συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 

10.980.000,00€ και δικαιούχο την ΗΔΙΚΑ ΑΕ. Το 2019, υπογράφηκαν νομικές δεσμεύσεις 

ύψους 5.069.971,09 €, διαμορφώνοντας τον συνολικό προϋπολογισμό έως 31-12-2019 σε 

10.890.965,11 €. Αντίστοιχα, το 2019 πιστοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 1.444.941,75 €, 

διαμορφώνοντας το συνολικό ποσό πιστοποιημένων δαπανών έως 31-12-2019 σε 

6.800.794,87 €.    

 

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 18 συγχρηματοδοτούνται : 

 Το Έργο – Σημαία με τίτλο «Ολοκληρωμένη Πληροφοριακή Υποστήριξη Εθνικού 

Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας», κωδικό ΟΠΣ 5008043, συνολικό 

προϋπολογισμό 2.123.000,00 και δικαιούχο την ΗΔΙΚΑ Α.Ε., το οποίο απαρτίζεται 

από επτά (7) συνολικά υποέργα και υλοποιείται ομαλά. Αναλυτικότερα: 

Έχει ολοκληρωθεί το υποέργο 1 με τίτλο "Ανάπτυξη και Παραγωγική Λειτουργία 

Ολοκληρωμένης Πληροφοριακής Υποστήριξης του Εθνικού Δικτύου Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας- Εκτελεστική Σύμβαση 5 - Υπηρεσίες Κατηγορίας Β & Ε" και 

προϋπολογισμό 299.989,00€. Το 2019, δεν παρουσιάστηκαν νέες νομικές 

δεσμεύσεις και πιστοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 299.989,00€, διαμορφώνοντας έως 

31-12-2019 τις συνολικές νομικές δεσμεύσεις και πιστοποιημένες δαπάνες του 

υποέργου σε 299.989,00€.  

Το υποέργο 2 με τίτλο "Ανάπτυξη και Παραγωγική Λειτουργία Ολοκληρωμένης 

Πληροφοριακής Υποστήριξης του Εθνικού Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας- Εκτελεστική Σύμβαση 2 - Υπηρεσίες Κατηγορίας Γ & Ε" με συνολικό 

προϋπολογισμό 679.800,00€, το έτος 2019 δεν έχει παρουσιάσει νομικές 

δεσμεύσεις και δεν έχουν πιστοποιηθεί δαπάνες. Έως 31-12-2019, το υποέργο έχει 

παρουσιάσει νομικές δεσμεύσεις ύψους 679.800,00€ και πιστοποιημένες δαπάνες 

453.109,37€.  

Βάσει των ανωτέρω, έως 31-12-2019 το έργο παρουσιάζει συνολικές νομικές 

δεσμεύσεις ύψους 979.789,00 € και πιστοποιημένες δαπάνες 753.038,37 €.  

Σχετικά με τα «Υποέργο 3:Ανάπτυξη και Παραγωγική Λειτουργία Ολοκληρωμένης 

Πληροφοριακής Υποστήριξης του Εθνικού Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας- Συμφωνία Πλαίσιο», ισχύει ότι θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο εκτελεστικής 

σύμβασης της ισχύουσας συμφωνίας πλαίσιο ενώ τα υποέργα 4-7 θα υλοποιηθούν με 

διαγωνιστική διαδικασία.   
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 Το έργο με τίτλο «Δράσεις Οριζόντιου χαρακτήρα για τη λειτουργία των Τοπικών 

Ομάδων Υγείας», με κωδικό ΟΠΣ 5008040, συνολικό προϋπολογισμό 490.000,00€, 

και δικαιούχο την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας, υλοποιείται σε όλη 

την Χώρα η μεταρρύθμιση στον τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με τη 
«…δημιουργία, υποστήριξη και πιλοτική λειτουργία των νέων Τοπικών Μονάδων 
Υγείας (ΤοΜΥ).». Το εν λόγω έργο δρα υποστηρικτικά των πέντε ενταγμένων 

χωροθετημένων πράξεων για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης στον τομέα 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που αναλύονται κατωτέρω. Αποτελείται από 

τέσσερα (4) υποέργα, εκ των οποίων έχει ήδη ενεργοποιηθεί το υποέργο με α/α 2 

«Δράσεις δημοσιότητας για την προβολή της μεταρρύθμισης στην Π.Φ.Υ.». Το 

υποέργο υλοποιείται με ίδια μέσα, έχει συνολικό προϋπολογισμό 39.752,00€. Το 

2019 πιστοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 9.820,80 €, διαμορφώνοντας ισόποσα το 

συνολικό ποσό έως 31-12-2019.  

Σχετικά με τα χωροθετημένα έργα με κωδικό ΟΠΣ  5008035, 5008036, 5008037, 

5008038 και 5008039, το 2019 μειώθηκαν ο προϋπολογισμός ένταξης κατά -

478.089,10 € και νομικών δεσμεύσεων κατά -401.137,10 €, λόγω του ότι δεν 

κατέστη δυνατόν να ανοίξουν σε κάθε περιφέρεια  ο αρχικός σχεδιαζόμενος αριθμός 

ΤΟΜΥ. Επίσης, πιστοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 7.625.832,90 €. Έως 31-12-2019, 

ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 34.962.800,00 €, οι νομικές δεσμεύσεις 

σε 34.549.752,00 € και οι πιστοποιημένες δαπάνες σε 15.782.186,28 €. 

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής έχουν ξεκινήσει να λειτουργούν συνολικά εκατόν 

είκοσι (127) Το.Μ.Υ. σε όλη την επικράτεια.  

 

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης 34: 
 Ενεργοποιείται το έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας 

Ενόπλων Δυνάμεων» της δράσης Β.2.1.10: Δημιουργία υποδομών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης για την υποστήριξη των επιχειρησιακών λειτουργικών μονάδων 

υγείας του ΕΣΥ, συνολικού προϋπολογισμού 7.300.000,00€, του οποίου η 

εξειδίκευση εγκρίθηκε κατά την 11η επικαιροποίηση.     

 Εντάχθηκε το έργο με τίτλο «Λογισμικό Αιμοδοσιακού Πληροφοριακού Συστήματος», 

με κωδικό 5042208, προϋπολογισμό 2.200.000,00 € και δικαιούχο το Εθνικό 

Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ.  

 

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης 35,: 

 Εντάχθηκε το 2019 το έργο «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης για την 

υποστήριξη των Κοινωνικών Συνεταιρισμών (ΚοιΣΠΕ του αρθ. 12 του Ν.2716/1999) 

στην κατεύθυνση βελτίωσης της διοικητικής και διαχειριστικής τους ικανότητας», με 

κωδικό έργου 5041861, δικαιούχο την Πανελληνία Ομοσπονδία Κοινωνικών 

Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης, συνολικού προϋπολογισμού 696.640,00 €. 

Έως 31-12-2019 δεν υπογράφηκαν νομικές δεσμεύσεις και ούτε πιστοποιήθηκαν 

δαπάνες.   

 Εντάχθηκε το 2019 το έργο «Υποστήριξη διοικητικών και οργανωτικών μεταβολών 

στη Διοίκηση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας - Τομεακών Επιτροπών και Οργάνων του 

Ν.4461/2017 που συνδέονται με τις Υ.ΠΕ.», με κωδικό έργου 5041427, δικαιούχο 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας και προϋπολογισμό 1.000.107,77€. 

Έως 31-12-2019 δεν υπογράφηκαν νομικές δεσμεύσεις και ούτε πιστοποιήθηκαν 

δαπάνες. 

 Απορρίφθηκε κατά την αξιολόγηση το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη και λειτουργία 

ανεξάρτητου φορέα αξιολόγησης μονάδων ψυχικής υγείας (δράση 10)/Αξιολόγηση και 
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εφαρμογή προτύπων ποιότητας σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας και αντιμετώπισης των 

εξαρτήσεων» (5041867) λόγω μη κάλυψης κριτηρίων αξιολόγησης, δεδομένου ότι οι 

αρμοδιότητες του αρχικού  δικαιούχου (ΕΣΔΥ) μεταφέρθηκαν από το Υπουργείο 

Υγείας στο Υπουργείο Παιδείας.  

 

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι δυνάμει της με αρ. πρωτ.: 2628/06-11-2019 (ΦΕΚ 

4201/Β/19-11-2019) ΚΥΑ με θέμα «Ορισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και 

Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) ως 

Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα” (ΕΠ 

ΜΔΤ) και ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις του», η ΕΥΔΕ – ΤΠΕ αναλαμβάνει 

αρμοδιότητες διαχείρισης μέρους του Ε.Π. Μ.Δ.Τ. τόσο στον Θεματικό Στόχο 2, (2.c) όσο 

και τον Θεματικό Στόχο 11 (11.i), η ΕΥΔΕ- ΤΠΕ ορίζεται ως φορέας παρακολούθησης σε 

επιλεγμένες πράξεις του κάθετου τομέα. Ειδικότερα, η διαχείριση δράσεων του κάθετου 

τομέα, με φορέα παρακολούθησης την ΕΥΔΕ-ΤΠΕ από 19-11-2019 αφορά σε εξειδικευμένες 

δράσεις του θεματικού άξονα Ι και ΙΙ ύψους 10.600.000€, οι οποίες αντιστοιχούν σε 

4.000.097,06€ ενταγμένες πράξεις. 

 

Ενεργοποίηση Έργων - Σημαία: 
Τα έργα - σημαία του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 

αφορούν αφ’ ενός σε συστημικές παρεμβάσεις οριζοντίου χαρακτήρα (4 έργα σημαία) και αφ’ 

ετέρου σε παρεμβάσεις των κάθετων τομέων Προτεραιότητας του ΕΠ ΜΔΤ (5 έργα σημαία). 

Από τις συστημικές παρεμβάσεις: 

 Ολοκληρώθηκε το έργο - σημαία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση τώρα». Από την 

συμφωνία πλαίσιο υλοποιήθηκαν τέσσερις εκτελεστικές συμβάσεις που αφορούν στην 

ανάπτυξη διεπαφής για τη διασύνδεση εβδομήντα ένα (71) νοσοκομείων με στο 

πληροφοριακό σύστημα (BI) του Υπουργείου Υγείας και την παραγωγική λειτουργία 

πέντε (5) web services. Το έργο παρουσίασε συνολικές νομικές δεσμεύσεις ύψους 

440.889,10€ και πιστοποιημένες δαπάνες  433.235,58. 

 εντάχθηκε το έργο - σημαία «Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης Νομοθεσίας», με 

προϋπολογισμό 1.945.136,30€, του οποίου η αρμοδιότητα σε εφαρμογή του 

Π.Δ.84/2019, μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και δυνάμει 

της από 19-11-2019 ΚΥΑ, ως προς την παρακολούθηση της πράξης αρμόδια είναι η 

ΕΥΔΕ-ΤΠΕ.  

 Για το έργο - σημαία «Ενιαίο Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών» προϋπόθεση για την 

ενεργοποίηση του είναι η έγκριση της συμβατότητάς του με την Εθνική Ψηφιακή 

Στρατηγική από τη ΓΓ Ψηφιακής Πολιτικής. 

 Σχετικά με το έργο σημαία «Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRMS)», 

η αρμοδιότητα μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών σε εφαρμογή του 

Π.Δ.84/2019 και επιπρόσθετα, δυνάμει της από 19-11-2019 ΚΥΑ εκχώρησης, ως 

φορέας παρακολούθησης ορίζεται η ΕΥΔΕ-ΤΠΕ.  

Από τις παρεμβάσεις των κάθετων τομέων πολιτικής: 

- υλοποιούνται ομαλά τα έργα σημαία του τομέα δικαιοσύνης με τίτλο «Βελτιστοποίηση της 

Ροής Ποινικής, Πολιτικής και Διοικητικής Διαδικασίας», του τομέα υγείας με τίτλο 

«Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργίας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας  Υγείας», του τομέα 

κοινωνικής ασφάλισης με τίτλο «Ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών, υπηρεσίες 

ψηφιοποίησης, παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της άμεσης 
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απονομής σύνταξης στο σύνολο των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ (πρώην " Έκδοση 

Σύνταξης σε μία ημέρα ", κωδικός ΟΠΣ: 377120)», του τομέα τοπικής αυτοδιοίκησης με 

τίτλο «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β 

Βαθμού – απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ α΄και 

β΄βαθμού –πιλοτική λειτουργία» 

- έχει ενεργοποιηθεί το έργο - σημαία του τομέα δημοσιονομικής πολιτικής με τίτλο 

«Εφαρμογή της Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση 

και την λοιπή Γενική Κυβέρνηση/ERP στο Δημόσιο Τομέα», με έκδοση πρόσκλησης και 

είναι σε φάση αξιολόγησης τεχνικού δελτίου πράξης με φορέα παρακολούθησης την 

 ΕΥΔΕ ΤΠΕ.  

Ο συνημμένος πίνακας με τίτλο «ΕΡΓΑ ΣΗΜΑΙΑ Ε.Π.» καταγράφει αναλυτικά την πρόοδο 

ενεργοποίησης των έργων σημαία του Ε.Π. 

 
Συνημμένα: 

1. Πίνακας Εγκεκριμένης Εξειδίκευσης μέχρι 31-12-2019 
2. Πίνακας έργων – σημαία  
 
 


