
ΕΡΓΑ ΣΗΜΑΙΑ Ε.Π. Μ.Δ.Τ.

Τομέας Πολιτικής

Δράση Προϋπολογισμός
Ημερομηνία 

έγκρισης

Πρόσκληση MIS  Α.Ε.  Προκήρυξη  Νομική Δέσμευση  Δαπάνες 

1 Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος 

στην Κεντρική Διοίκηση και την λοιπή Γενική 

Κυβέρνηση (gov-ERP)

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στην αναμόρφωση του δημοσιονομικού συστήματος της χώρας με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αύξηση της αποτελεσματικότητάς του μέσω:

• εκπόνησης σχεδίων δράσεων και μελετών ανασχεδιασμού διαδικασιών, αρχικής καταγραφής απαιτήσεων και μοντελοποίησης νέων επιχειρησιακών διαδικασιών. Οι μελέτες αυτές εκπονούνται 

για να καλύψουν ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης (Κ.Δ.) και της λοιπής Γενικής Κυβέρνησης (Γ.Κ.) σε θέματα οικονομικής διαχείρισης,  

• υλοποίησης και λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη των λειτουργιών οικονομικής διαχείρισης της Κεντρικής Διοίκησης και παρακολούθησης των οικονομικών 

στοιχείων των φορέων της  λοιπής Γ.Κ. και  

• ενεργειών υποστηρικτικών, διαχείρισης αλλαγών και ανάπτυξης υποδομών στην κατεύθυνση της ενσωμάτωσης και πλήρους επιχειρησιακής αξιοποίησης των δράσεων στην καθημερινή 

λειτουργία των φορέων της Κ.Δ. και λοιπής Γ.Κ.

Το Πληροφοριακό Σύστημα της Κ.Δ. αποτελεί τη μετεξέλιξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) το οποίο θα επεκταθεί ως προς τις 

λειτουργίες του και θα αναβαθμιστεί τεχνολογικά ώστε να καλύψει τις ανάγκες οικονομικής διαχείρισης της Κ.Δ. υλοποιώντας τελικά το Πληροφοριακό Σύστημα της Κ.Δ. (gov-ERP ή αλλιώς το 

«Σύστημα»).

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, το ΓΛΚ συλλέγει  στοιχεία από τους φορείς της λοιπής Γ.Κ. οι οποίοι και διαθέτουν δικά τους συστήματα οικονομικής διαχείρισης και τα επεξεργάζεται στο 

υφιστάμενο «Σύστημα Δημοσιονομικών Αναφορών». Το σύστημα της Γ.Κ. θα βασισθεί στο «Σύστημα Δημοσιονομικών Αναφορών» το οποίο θα επεκταθεί ως προς τις λειτουργίες του, τον 

αριθμό των φορέων από τους οποίους συλλέγει στοιχεία και θα αναβαθμιστεί τεχνολογικά.

Το τελικό Πληροφοριακό Σύστημα gov-ERP, που θα καλύπτει το σύνολο των οικονομικών λειτουργιών της Κ.Δ. και το «Σύστημα Δημοσιονομικών Αναφορών» που θα καλύπτει τις ανάγκες 

παρακολούθησης των χρηματοοικονομικών στοιχείων της Γ.Κ. θα αξιοποιήσει και θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενες υποδομές της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & 

Διοικητικής Υποστήριξης του Υπ. Οικονομικών.

Δημοσιονομική Διαχείριση Υπουργείο Οικονομικών ΝΑΙ Β.1.1.1 20.329.652,00 €          30/6/2015

30_B.1.1_02: Δημιουργία 

υποδομών συστημάτων και 

ανάπτυξη εφαρμογών του 

Υπουργείου Οικονομικών

5032720

Στις 22.10.2018 κατατέθηκε ΤΔΠ συνολικού προϋπολογισμού 

19.713.480,68€, το οποίο βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης, 

δεδομένου ότι κατά τη διαδικασία αξιολόγησης ζητήθηκαν 

επιπλέον στοιχεία, τα οποία και αναμένονται προκειμένου να 

ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της πράξης.

2
Βελτιστοποίηση της Ροής Ποινικής, Πολιτικής και 

Διοικητικής Διαδικασίας

Στόχος της παρούσας πράξης είναι να περιοριστεί η περιττή γραφειοκρατία κατά τη διαδικασία απονομής δικαιοσύνης, να διευρυνθεί το κράτος δικαίου και να ενισχυθεί τελικώς το αίσθημα της 

διαφάνειας των πράξεων της Δημόσιας Διοίκησης. Σκοποί της πράξης είναι:

-η σχεδίαση μιας ενιαίας και ολοκληρωμένης επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής της Ποινικής, Πολιτικής και Διοικητικής διαδικασίας και των διαδικασιών διοικητικής υποστήριξης σε όλες τις 

βαθμίδες Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, με στόχο τη βελτιστοποίηση της ροής των διαδικασιών αυτών.

-η βελτίωση της διοίκησης του συστήματος και των διαδικασιών της Δικαιοσύνης, 

-η εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογικών μέσων στα Δικαστήρια με σκοπό την υποβοήθηση της ομαλής λειτουργίας του και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς του πολίτες, 

-η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της παρούσας πράξης με όρους ποιότητας και αποδοτικότητας καθώς και η εξασφάλιση, μέσω των απαιτούμενων νομοθετικών παρεμβάσεων, της 

νομικής ισχύος των μεταβολών που αναμένεται να επέλθουν από την υλοποίηση της πράξης. 

Το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης περιλαμβάνει: 

-Αποτύπωση και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης ροής διαδικασιών σε ποινικές, πολιτικές και διοικητικές υποθέσεις, 

-Σχεδιασμό Οργανωτικού και Επιχειρησιακού Μοντέλου βελτιστοποίησης της ποινικής, πολιτικής και διοικητικής διαδικασίας στο σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων του τομέα της Δικαιοσύνης, 

-Δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αφερεγγυότητας (εφεξής Η.Μ.Α) στα σημεία ενδιαφέροντος (41) του έργου ΟΣΔΔΥ-ΠΠ (Άρειος Πάγος, Εισαγγελία Άρειου Πάγου, Πρωτοδικεία, Εφετεία, 

Εισαγγελίες Πρωτοδικών, Εισαγγελίες Εφετών, Ειρηνοδικεία, Πταισματοδικεία) σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Χαλκίδα, στα 59 Πρωτοδικεία της Περιφέρειας και σε δέκα (10) Ειρηνοδικεία 

ήτοι Κυθήρων, Σαλαμίνος, Αιγίνης, Καλαυρίας, Σπετσών, Νικαίας, Ιστιαίας, Καρύστου, Κύμης και Ταμινέων (μέσω διασύνδεσης των τοπικών δικτυακών υποδομών τους με το Δημόσιο Δίκτυο 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ) με ενσωμάτωσή και ολοκλήρωσή του στην ροή της Πολιτικής και Ποινικής Διαδικασίας του ΟΣΔΔΥ-ΠΠ και διασύνδεσή του μέσω Web Services: i) με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

Γ.Ε.ΜΗ ii) με τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά μητρώα αφερεγγυότητας των Κρατών Μελών της ΕΕ και iii) με τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά μητρώα επιχειρήσεων των Κρατών Μελών της ΕΕ και β) 

στην επέκταση των πληροφοριακών υποδομών του ΟΣΔΔΥ-ΠΠ για την επαρκή υποστήριξη των υπηρεσιών του Μητρώου με προμήθεια υλισμικού ήτοι, desktop ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

εκτυπωτών και σαρωτών, και λογισμικού ήτοι προγράμματος προστασίας από ιούς και κακόβουλο λογισμικό. 

Δικαιοσύνη

Υπουργείο Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας 

και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων

ΝΑΙ Α.2.2.4 1.556.183,00 €            30/6/2015

02_A2.1_A2.2_04:

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ- Α΄ 

ΦΑΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

(30-10-2015)

5000372 745.855,43        454.804,80          454.804,80          452.578,97          

Υλοποιείται ομαλά.Έχει ολοκληρωθεί το 1ο υποέργο με τίτλο 

"ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ" και συνολικό προϋπολογισμό 

454.804,80€.

Η υλοποίηση των λοιπών υποέργων 2 και 3 θα γίνει με μία (1) 

ενιαία προκήρυξη.

Στις 25.10.2017 εγκρίθηκε από τη ΓΓΨΠ η πρόταση με τίτλο 

"Ανασχεδιασμός της ροής ποινικής, πολιτικής και διοικητικής 

διαδικασίας και δημιουργία Μητρώου Φερεγγυότητας", π/υ: 

291.050,63€ (υποέργο 2). 

Ο δικαιούχος έχει αποστείλει από 21.02.2018 ΤΕΠ εκ νέου στη 

ΓΓΨΠ με αύξηση του φυσικού αντικειμένου και αντίστοιχη 

αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού της πράξης κατά 

222.326,59€. Εκκρεμεί η σχετική νεότερη προέγκριση από 

ΓΓΨΠ.  

Αναμένεται επίσης η έκδοση ΚΥΑ από το ΥΔΔΑΔ και το 

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, η οποία συνιστά 

απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των υποέργων, 

όσον αφορά το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, αλλά και τις τεχνικές 

προδιαγραφές.

Το ΥΔΔΑΔ με το με αρ. πρωτ. 99/17.04.2018 έγγραφό του 

απέστειλε στο Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης τα απαραίτητα 

στοιχεία για την έκδοση της ΚΥΑ (νομοθετικό πλαίσιο και 

τεχνικές προδιαγραφές). 

3 Ολοκληρωμένη Πληροφοριακή Υποστήριξη Εθνικού 

Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Η  Πράξη έχει ως στόχο την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που απαιτείται να αναπτυχθεί σταδιακά, ώστε:

• να υποστηρίζει την παροχή υπηρεσιών,

• να βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του δικτύου της ΠΦΥ,

• να βελτιώνει την ποιότητα της περίθαλψης με ταυτόχρονη μείωση του κόστους και να

• παρέχει σε κάθε λήπτη υπηρεσιών υγείας τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα.

Το περιεχόμενο του έργου είναι η σταδιακή δημιουργία του απαιτούμενου διαδικτυακού ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα υποστηρίξει συνολικά τη λειτουργία του 

δικτύου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Το έργο θα χρησιμοποιήσει την υφιστάμενη λειτουργικότητα του κυρίως έργου της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, θα επεκτείνει τις 

λειτουργικότητές του και θα αναπτύξει όλες τις επιπλέον απαιτούμενες λειτουργικότητες οι οποίες

αφορούν στη:

• Διαχείριση δεδομένων ιατρών/ επαγγελματιών υγείας και φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και στη

• Διαχείριση δεδομένων πληθυσμού/ληπτών υπηρεσιών υγείας.

Το έργο που αφορά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της ΠΦΥ χωρίζεται σε δύο φάσεις, που έχουν χρονική διάκριση και είναι σύμφωνες με τη στρατηγική της Κυβέρνησης και της 

συμφωνίας με τους Θεσμούς:

• Στην υλοποίηση όλων των απαραίτητων –  βασικών εργασιών, ώστε να υποστηριχθεί μηχανογραφικά η μεταρρύθμιση της ΠΦΥ με τη λειτουργία των πρώτων ΤΟΜΥ εντός Ιουνίου και 

σταδιακά των υπόλοιπων 239 σε όλη τη χώρα, 

• Στην υλοποίηση όλων των υπόλοιπων δράσεων που δεν έχουν άμεσο χαρακτήρα και θα υλοποιηθούν παράλληλα με τη Μεταρρύθμιση της ΠΦΥ την περίοδο 2018 – 2019. 

Το σύστημα θα περιλαμβάνει και υποστηρίζει όλη τη δομή της λειτουργίας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως αυτή διαμορφώθηκε με τη μεταρρύθμιση της ΠΦΥ που έλαβε χώρα το 

πρώτο εξάμηνο του 2017 (δημιουργία Τομέων ΠΦΥ και ΤΟΜΥ). 

Υγεία Υπουργείο Υγείας ΝΑΙ Α.2.1.12 2.600.000,00 €            14/12/2016

18_Α.2.2_04: ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

(17-01-2017)

5008043 2.123.000,00      979.789,00                    979.789,00   526.483,68          

Η Πράξη εντάχθηκε στις 04.05.2018 και υλοποιείται κανονικά.

Αναλυτικότερα, 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 π/υ (επιλέξιμο): 299.989,00€ έχει ολοκληρωθεί.

Το υποέργο 2 με συνολικό επιλέξιμο π/υ: 679.800,00€ έχει 

συμβασιοποιηθεί και υλοποιείται.

Δεδομένης της καθυστέρησης που έχει σημειωθεί για την 

ενεργοποίηση και υλοποίηση των λοιπών υποέργων (3-7), 

προγραμματίζεται να υποβληθεί  σχετικό Δελτίο Ωρίμανσης.

4 Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β Βαθμού – 

απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών 

λειτουργίας ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού –πιλοτική 

λειτουργία 

Προτεραιότητες της πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας, η παροχή σύγχρονων και 

ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις καθώς και η ενίσχυση της διαφάνειας και της συμμετοχής, συνδυάζοντας δράσεις απλούστευσης διαδικασιών και διοικητικής 

μεταρρύθμισης με σύγχρονες πλατφόρμες και εργαλεία πληροφορικής και επικοινωνιών. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του ΥΠ.ΕΣ. προβλέπεται η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου «Προγράμματος 

Αναδιοργάνωσης και Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού των 325 Δήμων και των 13 Περιφερειών». Αποτελεί μία από τις 3 δράσεις του προγράμματος και συμπληρώνεται από τη Δράση «Υποδομές 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την εφαρμογή των νέων μοντέλων λειτουργίας των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού» και τη Δράση «Επιμόρφωση του προσωπικού των Δήμων και των Περιφερειών 

στην εφαρμογή των νέων μοντέλων λειτουργίας».Στόχος της πράξης είναι η εκπόνηση προτύπων και εργαλείων για την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό των λειτουργιών της Τ.Α.Η 

Πράξη θα υλοποιηθεί ως εξής:

Υποέργο 1 : Διαχείριση της αλλαγής για την αναδιοργάνωση των ΟΤΑ, στοχεύει στη συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού της Τ.Α. στο σχεδιασμό των νέων προτύπων και εργαλείων και 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) :1 : Οριστικοποίηση των Λειτουργικών Περιοχών παρέμβασης / Σύνταξη των αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών του τεύχους προκήρυξης 

του διαγωνισμού επιλογής του Αναδόχου. 2 : Συγκρότηση θεματικών Δικτύων και Ομάδων Εργασίας Αξιοποίηση των ΠΕΔ3 : Αναβάθμιση Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της ΕΕΤΑΑ για την 

υποστήριξη επικοινωνίας των θεματικών Δικτύων. 4 : Λειτουργία θεματικών Δικτύων - Ομάδων Εργασίας με την υποστήριξη της ΕΕΤΑΑ και των ΠΕΔ. 5 : Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση 

ανθρώπινου δυναμικού των ΟΤΑ – Δημοσιότητα. 6 : Εκπόνηση μεθοδολογίας εφαρμογής (roll out) νέων προτύπων λειτουργίας και νέων πληροφοριακών συστημάτων στους Δήμους και στις 

Περιφέρειες. 7 : Παροχή υπηρεσιών συμβούλου

Υποέργο 2 : Απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας των ΟΤΑ-Πρότυπα οργάνωσης και λειτουργίας-Προδιαγραφές των αναγκαίων πληροφοριακών u963 συστημάτων, 

το οποίο στοχεύει στη διαμόρφωση ενός νέου επιχειρησιακού μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ και περιλαμβάνει τα ακόλουθα Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) : 1: Περιγραφή υφιστάμενου 

επιχειρησιακού μοντέλου - Αποτύπωση, μοντελοποίηση, αξιολόγηση των υφιστάμενων διαδικασιών λειτουργίας των οριζόντιων και κάθετων Λειτουργικών Περιοχών των ΟΤΑ. 2: Στρατηγικός 

σχεδιασμός νέου επιχειρησιακού μοντέλου - Απλούστευση, και προσομοίωση, προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας - Αλλαγές στη νομοθεσία των ΟΤΑ. 3: Εκπόνηση προτύπων 

οργάνωσης, στελέχωσης, λειτουργίας. 4: Προδιαγραφές των αναγκαίων υποσυστημάτων ΤΠΕ-προδιαγραφές διαλειτουργικότητας. 5: Σχέδιο Μετάβασης από το υφιστάμενο στο νέο 

επιχειρησιακό μοντέλο - Σχεδιασμός προγραμμάτων κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού των ΟΤΑ για την εφαρμογή του νέου μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας. 6: Πιλοτικές εφαρμογέςΗ 

εφαρμογή όλων των ανωτέρω (roll out) θα ωφελήσει σε πολλά επίπεδα τους πολίτες της χώρας καθώς οι ΟΤΑ, μέσα από την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό των λειτουργιών τους θα 

προσφέρουν αποτελεσματικότερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες.

Τοπική Αυτοδιοίκηση Υπουργείο Εσωτερικών ΝΑΙ Α.2.1.4 3.100.000,00 €            30/6/2015

13_Α.1.1_Α2.1_00: 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ – 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

5014063 2.549.193,07                702.957,07             702.883,17   31.373,31            

Το Υποέργο 1 με τίτλο "Διαχείριση της αλλαγής για την 

αναδιοργάνωση των Ο.Τ.Α." υλοποιείται με ίδια μέσα και δρα 

υποστηρικτικά στην υλοποίηση του κυρίως Υποέργου 2. Η 

σχετική αυτεπιστασία έχει υπογραφεί (01.06.2018) με 

ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30η.04.2020. 

Το Υποέργο 2 αφορά σε παροχή υπηρεσιών και θα υλοποιηθεί 

μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Η προκήρυξη συνολικού π/υ: 1.846.236,00€ δημοσιεύτηκε 

τον Δεκέμβριο του 2018 με ημερομηνία κατάθεσης 

προσφορών την 31η.01.2019 και άνοιγμα των φακέλων 

προσφορών την 4η.02.2019. Υπέβαλλαν προσφορές δύο 

ενώσεις εταιρειών.

5

Ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών, υπηρεσίες 

ψηφιοποίησης, παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

για την υποστήριξη της άμεσης απονομής 

σύνταξης στο σύνολο των ασφαλισμένων του 

ΕΦΚΑ (πρώην " Έκδοση Σύνταξης σε μία ημέρα ", 

κωδικός ΟΠΣ: 377120)

Φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη του απαιτούμενου Λογισμικού Εφαρμογών, η Παροχή Υπηρεσιών υλοποίησης, η προμήθεια εξοπλισμού, καθώς και η Παροχή Υπηρεσιών 

Υποστήριξης για την υλοποίηση των αναγκαίων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών μέσω διαδικτύου και τον εμπλουτισμό των αυτοματοποιημένων διαδικασιών για την υποστήριξη της άμεσης απονομής 

σύνταξης προς τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ και τα επικουρικά ταμεία, τα οποία πριν τη δημιουργία του ΕΤΕΑΕΠ δεν ήταν αυτοτελή ταμεία αλλά αποτελούσαν μέρος ενός αντίστοιχου 

ταμείου κύριας ασφάλισης που εντάχθηκε στον ΕΦΚΑ (π.χ. ειδικός λογαριασμός ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ). H πράξη περιλαμβάνει: 

1) Αναδιοργάνωση συστήματος απονομής σύνταξης στους δικαιούχους του ΕΦΚΑ. 

2) Προμήθεια εξοπλισμού. 3) Προμήθεια Υπηρεσιών Υποστήριξης. 

Η «Αναδιοργάνωση συστήματος απονομής σύνταξης στους δικαιούχους του ΕΦΚΑ» περιλαμβάνει:

Την ανάπτυξη των σχετικών υποσυστημάτων και εφαρμογών που απαιτούνται για την υλοποίηση και διάθεση των παρακάτω ψηφιακών υπηρεσιών. 

• Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης έκδοσης Σύνταξης υποψηφίων συνταξιούχων αμιγούς ασφάλισης.

• Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης έκδοσης Σύνταξης, με τις διατάξεις της Διαδοχικής Ασφάλισης. 

• Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μεταβολής Σύνταξης. 

• Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης ή βεβαίωσης συγκεκριμένου ασφαλιστικού χρόνου. 

• Ηλεκτρονική συμβουλευτική υπηρεσία

Τα υποσυστήματα που θα αναπτυχθούν κατά την υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης είναι τα ακόλουθα: 1. Υ/Σ-1 Front-End Υποβολής αιτήσεων. 2. Υ/Σ-2 Υποβολή στοιχείων ασφαλιστικής 

ιστορίας.3. Υ/Σ-3 Front-End Ψηφιοποίησης χρόνων ασφάλισης των αιτήσεων. 4. Υ/Σ-4 Διαχείριση των Αιτήσεων Έκδοσης Σύνταξης (Back-office). 

Πέραν της ανάπτυξης των ανωτέρω Υ/Σ – εφαρμογών, προβλέπεται η παροχή των παρακάτω υπηρεσιών: 

• Παροχή συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών. 

• Εκπόνηση μελέτης - Ανάλυσης απαιτήσεων Έργου. 

• Υπηρεσίες ψηφιοποίησης και σάρωσης. 

• Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση απαραίτητου υποστηρικτικού συστημικού (έτοιμου-τυποποιημένου) λογισμικού (εμπορικού ή open source) για τη λειτουργία των ανωτέρω 

υποσυστημάτων.

• Παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών υλοποίησης και την επιτυχή έναρξη της παραγωγικής τους λειτουργίας. 

• Υπηρεσίες εγγύησης και συντήρησης. Επιπλέον, θα υποστηριχθεί η διαδικασία και οι ροές εργασίας ανακεφαλαίωσης της ασφαλιστικής ιστορίας των ασφαλισμένων για την κύρια και 

επικουρική τους ασφάλιση. Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει επίσης «Προμήθεια Εξοπλισμού» ήτοι 

• Την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συμπληρωματικού εξοπλισμού της Κεντρικής Υπολογιστικής Υποδομής (web/application servers, TOR switches, Rack, Firewalls, router 

κ.λπ).

• Την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία περιφερειακού εξοπλισμού αποτελούμενο από scanners, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν στα κέντρα ψηφιοποίησης για την σάρωση 

δειγματικής παρτίδας 1000 φακέλων. Η «Προμήθεια Υπηρεσιών Υποστήριξης» περιλαμβάνει: Προμήθεια Υπηρεσιών Υποστήριξης, για συγκεκριμένους Α/Μ, εξειδικευμένων στελεχών διαφόρων 

ειδικοτήτων (Νομικές, Κανονιστικές, Τεχνικές, κλπ), για την υποστήριξη του έργου και την άμεση αντιμετώπιση adhoc αναγκών. Οι κατηγορίες εξειδικευμένων στελεχών και οι ανάγκες που θα 

καλύψουν, εξειδικεύονται ως εξής: 1. Πληροφορικός 2. Επιχειρησιακός Σύμβουλος 3. Νομικός 4. Ψηφιοποιητής. 

Κοινωνική Ασφάλιση

Υπουργείο Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΝΑΙ Α.2.2.1 8.089.016,00 €            30/6/2015

02_A2.1_A2.2_04:

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ- Α΄ 

ΦΑΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

(30-10-2015)

5014772 8.089.016,00      8.089.016,00        5.701.807,78        1.310.496,13        

Η πράξη απαρτίζεται από ένα υποέργο, η σύμβαση του οποίου 

υπεγράφη 22.10.2018 και υλοποιείται κανονικά, με 

προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης την 21η.03.2020.

Α/Α

Παρατηρήσεις/Σχόλια

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
Συνάφεια 

με 

Μνημόνιο

Φορέας Άσκησης 

Πολιτικής 

Τίτλος Έργου - Σημαία Συνοπτική Περιγραφή Έργου
 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Μονάδα Α1 1/2 24.01.2019



ΕΡΓΑ ΣΗΜΑΙΑ Ε.Π. Μ.Δ.Τ.

Τομέας Πολιτικής

Δράση Προϋπολογισμός
Ημερομηνία 

έγκρισης

Πρόσκληση MIS  Α.Ε.  Προκήρυξη  Νομική Δέσμευση  Δαπάνες 

Α/Α

Παρατηρήσεις/Σχόλια

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
Συνάφεια 

με 

Μνημόνιο

Φορέας Άσκησης 

Πολιτικής 

Τίτλος Έργου - Σημαία Συνοπτική Περιγραφή Έργου
 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

6
Εθνική Πύλη για την Κωδικοποίηση και 

Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας

Το έργο «Εθνική Πύλη για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας» προβλέπεται να αποτελέσει αφενός τον ηλεκτρονικό κόμβο των κωδικοποιημένων νομοθετημάτων 

τα οποία θα είναι οργανωμένα σύμφωνα με επικαιροποιημένα πρότυπα και θα διατίθενται δωρεάν στο ευρύ κοινό, και αφετέρου την πλατφόρμα μέσω της οποίας θα τυποποιηθεί το σύνολο της 

νομοπαραγωγικής και ρυθμιστικής ροής. Θα διευκολύνεται η κωδικοποίηση και θα υποστηρίζεται η λειτουργία των δομών καλής νομοθέτησης. Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

· την ολοκλήρωση οντολογίας μοντελοποίησης της ελληνικής νομοθεσίας,

· την επικαιροποίηση προτύπων καλής νομοθέτησης κανονιστικής διαδικασίας και κωδικοποιήσεων,

· τη διαμόρφωση μηχανισμού άντλησης και μετατροπής υφιστάμενων νομοθετημάτων σε κωδικοποιημένη μορφή συμβατή με την οντολογία,

· την ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης στην οποία θα συγκεντρώνεται και θα διατίθεται η κωδικοποιημένη νομοθεσία, και μέσω της οποίας θα είναι δυνατή μια σειρά λειτουργιών αναζήτησης και 

ταξινόμησης αυτής

· την υλοποίηση μιας σειράς εργαλείων πληροφορικής για την υποστήριξη της παραγωγής κανονιστικών και ρυθμιστικών διατάξεων σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής των κειμένων αυτών, σε 

πλήρη συμβατότητα με την οντολογία,

· τη λειτουργική διασύνδεση των ανωτέρω δομικών συστατικών και

· τη διαμόρφωση πλαισίου διακυβέρνησης και θεσμικής θωράκισης των ανωτέρω.

Δημόσια Διοίκηση 
Υπουργείο Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης 
ΝΑΙ Α.1.2.2 2.654.000,00 €            30/6/2015

04_ Α.1.2_04: ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ 

ΤΗΣ ΠΟΛΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΑΚΟΝΟΜΙΑΣ – Α’ ΦΑΣΗ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

(25-11-2015)

5000542 1.945.136,30      

Η πράξη εντάχθηκε στις 05.03.2019 και απαρτίζεται από δύο 

υποέργα:

1) Αξιολόγηση και επικαιροποίηση προτύπων καλής 

νομοθέτησης και νομοπαραγωγικής και κανονιστικής 

διαδικασίας, π/υ: 125.500,00€ και

2) Ολοκληρωμένη πλατφόρμα κανονιστικής διαδικασίας και 

Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης, π/υ: 1819636,30€.

7 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα

Αντικείμενο της πράξης είναι η ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου με στόχο τη διευκόλυνση ή/και επίτευξη διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της 

δημόσιας διοίκησης . Πρόκειται για εμπροσθοβαρή πράξη, που ήταν ενταγμένη στο ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», είχε χαρακτηριστεί ως «έργο υποψήφιο για ένταξη στο ΕΣΠΑ 

2014-2020» και έχει ενταχθεί από το Νοέμβριο 2017 στο ΕΠ ΜΔΤ 2014-2020. Περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα που αφορά στην ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου: Περιλαμβάνει  

α. Μοντελοποίηση Συναλλαγών - Αφορά την μοντελοποίηση των συναλλαγών των φορέων της δημόσιας διοίκησης που θα επιλεχθούν 

β. Υλοποίηση Υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Services) - Αφορά την υλοποίηση των απαιτούμενων υπηρεσιών διαδικτύου (web services) που θα επιλεγούν και τη θέση τους σε παραγωγική 

λειτουργία 

γ. Ασφάλεια Υπηρεσιών Διαδικτύου - Αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των απαραίτητων τεχνικών μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται για την προστασία των προς επεξεργασία, 

διακίνηση και αποθήκευση πληροφοριών, δηλαδή την προστασία της ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας και διαθεσιμότητάς τους, και την προστασία της πληροφοριακής ιδιωτικότητας 

δ. Εκπαίδευση Διαχειριστών - Αφορά την εκπαίδευση στελεχών των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης που εμπλέκονται στις εν λόγω συναλλαγές 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Υπουργείο Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης 
ΝΑΙ Β.1.2.2 7.739.889,00 €            30/6/2015

21_Β1.2_01:

"Ανάπτυξη υπηρεσιών 

διαλειτουργικότητας 

μητρώων και υπηρεσιών του 

Δημόσιου Τομέα / 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΡΑ(E-

GOV NOW)" 

(16-05-2017)

5008028 440.889,10        440.889,10          440.889,10          433.235,58          

Από τη Συμφωνία Πλαίσιο υλοποιήθηκαν 4 εκτελεστικές 

συμβάσεις που αφορούν στην ανάπτυξη διεπαφής για τη 

διασύνδεση 71 Νοσοκομείων με το σύστημα B.I. του 

Υπουργείου Υγείας και την παραγωγική λειτουργία 5 web 

services.

Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

8 Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού 

(HRMS)

Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η εισαγωγή, η ανάπτυξη, η λειτουργία και η συντήρηση μιας ενιαίας κεντρικής υποδομής για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η οποία θα 

συγκεντρώνει και θα επεξεργάζεται το πρωτογενές περιεχόμενο, τις οργανωτικές δομές και την πληροφορία που αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό της δημόσιας διοίκησης, ώστε να 

υποστηρίζεται ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και αποτίμηση της ενιαίας πολιτικής διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση. Το ΣΔΑΔ θα επιτρέπει λειτουργικότητα:

- Αυτόματης συμπλήρωσης στοιχείων που χαρακτηρίζονται αναγκαία για τη λειτουργία του ΣΔΑΔ μέσω διαλειτουργικότητας με υφιστάμενα συστήματα φορέων για τους οποίους δεν κρίνεται 

τεχνοοικονομικά συμφέρουσα και ώριμη, η αλλαγή της διαθέσιμης υποδομής τους (π.χ. υψηλή περιπλοκότητα στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, σύγχρονο και επαρκές πληροφοριακό 

σύστημα). 

- Διαμοιραζόμενης Υπηρεσίας για τους φορείς που μέσα από τεχνικοοικονομικά κριτήρια κρίνεται σκόπιμη η αντικατάσταση του διαθέσιμου / διαθέσιμων συστημάτων με το ΣΔΑΔ. Η 

πλατφόρμα σχεδιάζεται να παρέχεται μέσω διαδικτύου, θα συγκεντρώνει όλη την απαιτούμενη λειτουργικότητα για να υποστηρίξει την άσκηση των αρμοδιοτήτων μιας Διεύθυνσης Διοικητικού 

και θα είναι διοικητικά ευθυγραμμισμένη προς τις στρατηγικές κατευθύνσεις. Τα δεδομένα των φορέων θα αποθηκεύονται στο νέο Κέντρο Δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης στους χώρους 

της Αναθέτουσας Αρχής (GCloud ΚτΠ Α.Ε.), γεγονός που διευκολύνει την οριζόντια επικοινωνία και συντονισμό των φορέων. 

- Διαλειτουργικότητας με τα συστήματα των Φορέων που έχουν οριζόντια αρμοδιότητα σε διαδικασίες διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού (ΑΣΕΠ, ΕΚΔΔΑ, Εθνικό Τυπογραφείο, e-ΔΑΥΚ της 

Υπηρεσίας Συντάξεων, Ενιαία Αρχή Πληρωμής, Διαύγεια, ΓΓΠΣ). 

- Σχεδιασμού δράσεων Διοικητικής Μεταρρύθμισης με γνώμονα την υλοποίηση τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΣΔΑΔ, όπου θα μοντελοποιείται/κωδικοποιείται η διαδικασία έτσι ώστε 

να εισαχθεί στο επόμενο στάδιο στο ΣΔΑΔ. Eνδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες δράσεις:

o Διαχείριση κινητικότητας – εσωτερική αγορά εργασίας του ελληνικού δημοσίου 

o Διαχείριση επιλογής προϊσταμένων 

o Διαχείριση αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων 

o Διαχείριση οργανογραμμάτων φορέων 

o Διαχείριση διαδικασιών προσλήψεων – αποχωρήσεων

o Διαχείριση διαδικασίας καταγραφής και ανάλυσης μισθολογίου 

o Διαχείριση διαδικασίας καταγραφής και ανάλυσης ποιοτικών στοιχείων ανθρώπινου δυναμικού 

o Reporting, κ.α.

  

Ανθρώπινο Δυναμικό 
Υπουργείο Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης 
ΝΑΙ Γ.1.1.1 5.000.000,00 €            30/6/2015

08_ Γ.1.1_00: 

"ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ"

(02-03-2016)

5000905 4.543.314,65      

Η Πράξη εντάχθηκε στις 13.06.2018 με 5 Υποέργα.

Ο δικαιούχος είναι σε φάση τροποποίησης  του τεύχους 

προκήρυξης για το Υποέργο με α/α 1, συνολικού π/υ: 

143.755,62€, ενώ εκκρεμεί παράλληλα η επανυποβολή 

σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα για το Υποέργο 

με α/α 2, συνολικού π/υ: 117.175,00, μετά τις παρατηρήσεις 

της Δ.Α.

9 Ενιαίο Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο αποτελείται συνολικά από περισσότερους των 21.000 Φορείς οι οποίοι εμπλέκονται καθημερινά, άμεσα ή έμμεσα, στην διεκπεραίωση των συναλλαγών των 

συναλλασσομένων (πολιτών - επιχειρήσεων) με το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι εμπλεκόμενοι Φορείς για την ολοκλήρωση των Διαδικασιών διαθέτουν είτε χαμηλό επίπεδο ηλεκτρονικής ωριμότητας (έλλειψη πληροφοριακών συστημάτων ή πεπαλαιωμένα - εσωστρεφή 

πληροφοριακά συστήματα), είτε μεσαίο ή και υψηλό επίπεδο ηλεκτρονικής ωριμότητας χωρίς όμως τα συστήματα αυτά να συνδέονται και να συνεργάζονται λειτουργικά μεταξύ τους. 

Επιπρόσθετα ενώ οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους συναλλασσόμενους, (πολίτες και επιχειρήσεις), από τους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης είναι στην πλειονότητά τους πολύ-εισοδικές 

Διαδικασίες (απαιτείται δηλαδή η προσκόμιση περισσοτέρων του ενός δικαιολογητικού προς τον Τελικό Φορέα για την έκδοση του τελικού προϊόντος), εμφανίζεται μεγάλη ανομοιογένεια τόσο 

στις διαδικασίες έκδοσης μιας Διοικητικής Πράξης όσο και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση αυτής του ίδιου Φορέα ανά γεωγραφική περιοχή. Αντικείμενο της πράξης είναι η 

ανάπτυξη υποδομών που να εξασφαλίζουν:

1. αφενός την δυνατότητα εξυπηρέτησης των χρηστών, πολιτών / επιχειρήσεων / δημοσίων υπαλλήλων, με την Δημόσια Διοίκηση στο σύνολό της μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον και 

αφετέρου την δυνατότητα της δημοσίας διοίκησης να έχει συγκεντρωτική αλλά και προσωποποιημένη, έγκαιρη και έγκυρη των απαιτήσεων των χρηστών.

2. Την ενιαία και τυποποιημένη διαχείριση – επικαιροποίηση των προδιαγραφών των εντύπων, των πληροφοριών και των δικαιολογητικών που πρέπει να συγκεντρώνει η Δημόσια Διοίκηση 

προκειμένου να εξυπηρετήσει τους πολίτες / της επιχειρήσεις / τους δημοσίους υπαλλήλους. 

3. Τη διαχείριση των ροών εργασίας, μέσα από ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής εργασίας και συνεργασίας. 

4. Την έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κλπ με την χρήση πλήρως αυτοματοποιημένων διαδικασιών και υπηρεσιών. 

5. Την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση εγγράφων και την επανα-χρησιμοποίησή τους από τους χρήστες πολίτες / της επιχειρήσεις / δημοσίους υπαλλήλους. 

6. Την πιστοποιημένη ανταλλαγή ηλεκτρονικών εγγράφων μεταξύ δημοσιών υπηρεσιών.

Δημόσια Διοίκηση - 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Υπουργείο Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης 
ΝΑΙ Β.2.1.2 14.547.348,75 €          30/6/2015

Απαιτείται η έγκριση της συνάφειας του έργου με την Εθνική 

Στρατηγική για την Ψηφιακή Πολιτική, προκειμένου να 

εκδοθεί αντίστοιχη Πρόσκληση από την Δ.Α.

Μονάδα Α1 2/2 24.01.2019


