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Εισαγωγή 
Η παρούσα 5η επικαιροποίηση της εξειδίκευσης εφαρμογής  του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» αφορά στην εξειδίκευση νέων ώριμων 

δράσεων προς υλοποίηση αναφορικά με το φυσικό τους αντικείμενο ή/και τον πρ/σμό 

τους. Αναλυτικότερα: 

 προστίθενται δύο  (2) νέες δράσεις που αφορούν:  

o στη δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης καταγγελιών της 

Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς (δράση Α.3.2.2) 

o στη δημιουργία μηχανισμού  πολυεπίπεδης διαβούλευσης της ΟΚΕ (δράση 

Α.3.3.1) 

 τροποποιήθηκε η δράση Α.2.1.7 «Οικονομική μεταρρύθμιση των Φορέων Κοινωνικής 

Ασφάλισης και οργανωτική αναδιοργάνωση της ΗΔΙΚΑ ΑΕ» με αύξηση του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου προκειμένου να υποστηριχθεί η εφαρμογή του Ν. 4387/2016 

«Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - 

συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 85 Α') 

 τροποποιήθηκε η δράση Α.2.1.12 «Δράσεις αναδιοργάνωσης και βελτίωσης της 

λειτουργίας του τομέα πολιτικής: υγεία» με αύξηση του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου προκειμένου να υποστηριχθεί η εφαρμογή ολοκληρωμένου πλαισίου 

δράσεων για τον εκσυγχρονισμό του τομέα μεταμοσχεύσεων 

 

Στη συνέχεια, για λόγους πληρότητας παρατίθεται το συνολικό κείμενο του Εγγράφου 

Εξειδίκευσης όπως διαμορφώθηκε από την έγκρισή της 4ης Επικαιροποίησης σύμφωνα με 

τη γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης της 20ης Ιουλίου 2016, 

συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω αλλαγών.  

 

Ενότητα Α : Μεθοδολογία 
 
Σκοπός της διαδικασίας εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση 

του Δημόσιου Τομέα» (ΕΠ ΜΔΤ) είναι να συμβάλλει στην έγκαιρη και ορθή ενεργοποίηση, 

υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του Προγράμματος αποτελώντας συνδετικό 

κρίκο μεταξύ των προβλέψεων των στρατηγικών κειμένων και του επιχειρησιακού 

σχεδιασμού. Ταυτόχρονα, στοχεύει στη διαμόρφωση ενός σαφούς πλαισίου για τη 

λεπτομερή αποτύπωση, τον ορθό χρονοπρογραμματισμό και την ακριβέστερη δυνατή 

πρόβλεψη πληρωμών και δαπανών αναφορικά με τις δράσεις που πρόκειται να 

χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του ΕΠ ΜΔΤ της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. 

Βάση της αποτελούν η επιλεγείσα στρατηγική, οι διαπιστωμένες ανάγκες και δυνατότητες, 

οι στόχοι και οι προτεραιότητες που διατυπώθηκαν στο ΕΠ ή αναδεικνύονται κατά τη 

διάρκεια υλοποίησής του. 
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Το ΕΠ ΜΔΤ, στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων του, θα χρηματοδοτήσει την 

εφαρμογή των συστημικών δράσεων που αφορούν στον εκσυγχρονισμό των δομών, στη 

βελτίωση της λειτουργίας και των διοικητικών διαδικασιών, στην ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση και στην αποτελεσματική διαχείριση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου 

δυναμικού τους σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.  

Θεματικές προτεραιότητες πολιτικής αποτελούν οι τομείς της: Δημοσιονομικής-

Φορολογικής διαχείρισης, Δικαιοσύνης, Υγείας, Κοινωνικής Ασφάλισης και εφαρμογής της 

μεταρρύθμισης «Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

Το Έγγραφο «Εξειδίκευση Εφαρμογής ΕΠ» (ΕΕΕΠ) που προβλέπεται στο άρθρο 19 του 

Ν.4314/2014, κατέχει κεντρική θέση στη διαδικασία εξειδίκευσης αποτελώντας ένα 

υποστηρικτικό εργαλείο διαχείρισης, για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του ΕΠ ΜΔΤ 

στην κατεύθυνση επίτευξης των στόχων και υλοποίησης των προτεραιοτήτων που τέθηκαν 

στο πλαίσιο του σχεδιασμού και αποτυπώθηκαν στο εγκεκριμένο, βάσει της με αρ. 

C(2014)10138 - 17/12/2014 Απόφαση της Ε.Ε. (Κωδικός CCI 2014GR05M2OP001), κείμενο 

του ΕΠ.  

Τη συνολική ευθύνη για την κατάρτιση του ΕΕΕΠ φέρει η ΔΑ του ΕΠ ΜΔΤ που συνεργάζεται 

προς τούτο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς1  ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις του 

Ν.4314/2014 το τελικό σχέδιο του ΕΕΕΠ τίθεται προς έγκριση στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης του ΕΠ όσον αφορά στη μεθοδολογία, τη διαδικασία και το περιεχόμενο 

της εξειδίκευσης του Προγράμματος ενώ προς έγκριση τίθεται και ο προγραμματισμός των 

προσκλήσεων και των εντάξεων, θέτοντας κατ' έτος στόχους. 

Στην εξειδίκευση του ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» λαμβάνουν μέρος, σύμφωνα 

με τον Ν.4314/2014, η Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ), η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του 

Υπ.Εσ.Δ.Α. (πρώην ΥΔΜΗΔ), και έλλειψη αυτής, η αρμόδια Γενική Διεύθυνση 

Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής, η ΕΥΔ του ΕΠ ΜΔΤ που εποπτεύεται από τον Ειδικό 

Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, οι Επιτελικές 

Δομές ΕΣΠΑ των Υπουργείων ή ελλείψει τούτων οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, ο 

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 

βάσει της παρ. 2, του αρ. 23, του Ν.4314/2014, η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ. 

                                                           
1
 Οι συμμετέχοντες στην διαδικασία εξειδίκευσης του ΕΠ ΜΔΤ παρουσιάζονται αναλυτικά στην 
επόμενη παράγραφο 
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Σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2 του αρ. 26 του Ν. 4314/2014 συντονιστικό ρόλο στη 

διαδικασία εξειδίκευσης του ΕΠ ασκεί: «το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης [που]  εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες συντονισμού 

αποτύπωσης των αναγκών, προγραμματισμού, εξειδίκευσης και υποστήριξης των 

οριζόντιων και τομεακών δράσεων διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης των Υπουργείων. Για το σύνολο των οριζόντιων και τομεακών δράσεων 

διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των Υπουργείων, η Επιτελική 

Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

συνεργάζεται με τις Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ των Υπουργείων και διατυπώνει προτάσεις για 

το περιεχόμενο προσκλήσεων πράξεων με σκοπό την έκδοση πρόσκλησης στους Θεματικούς 

Στόχους 2 και 11 του Κανονισμού από την αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή. Με την ίδια 

διαδικασία καταρτίζεται ο Ετήσιος Προγραμματισμός Προσκλήσεων των οριζόντιων και 

τομεακών δράσεων διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ο οποίος 

επικαιροποιείται όποτε απαιτείται.» 

Η εξειδίκευση είναι μία δυναμική διαδικασία, η έκταση και ο βαθμός της οποίας 

προσδιορίζεται ανάλογα με τα κάθε φορά δεδομένα υλοποίησης που η ΔΑ έχει στη 

διάθεσή της. Η εξειδίκευση του ΕΠ γίνεται σταδιακά στη βάση του επιπέδου ωριμότητας 

των προτεινόμενων παρεμβάσεων, της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης για την έκδοση 

προσκλήσεων με στόχο την επιλογή πράξεων στους Άξονες Προτεραιότητας που αφορούν, 

της ιεράρχησης των αναγκών κάλυψης των δεικτών και στόχων  του ΕΠ συνεκτιμώντας τους 

αντικειμενικούς περιορισμούς. 

Το κυριότερο χαρακτηριστικό της εξειδίκευσης του ΕΠ «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου 

Τομέα» είναι ότι η περιγραφή του φυσικού αντικειμένου γίνεται ανά Θεματικό Άξονα 

καθώς οι δράσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό χαρακτηρίζονται στη συντριπτική τους 

πλειοψηφία οριζόντιες συστημικές, δηλαδή μη χωροθετημένες, και έχουν άμεση επίπτωση 

σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Ως εκ τούτου οι νομικές τους δεσμεύσεις καθώς και τα 

παραδοτέα τους δεν είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθούν και να χωροθετηθούν διακριτά. 

Μολονότι, η κεντρική κυβέρνηση εδρεύει κατά κύριο λόγο στην Αττική,  επειδή το 

αποτέλεσμα των δράσεων αφορά και επηρεάζει τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών 

και την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων όλης της χώρας, η χρηματοδότησή 

τους επιμερίζεται σε όλες τις περιφέρειες.  

Αναφορικά με τα δύο άλλα επίπεδα διοίκησης, (αποκεντρωμένη διοίκηση, τοπική 

αυτοδιοίκηση) εφόσον η στρατηγική επιλογή του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου για την 
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υλοποίηση των δράσεων, είναι η υιοθέτηση οριζοντίων προτύπων και στη συνέχεια η 

εφαρμογή τους για το σύνολο του κάθε επιπέδου διοίκησης, οι δράσεις χαρακτηρίζονται 

οριζόντιες συστημικές ως ανωτέρω. Σε διαφορετική περίπτωση όπου συγκεκριμένες 

δράσεις είναι χωροθετημένες θα χρηματοδοτηθούν από πόρους συγκεκριμένων 

περιφερειών.   

Στη συνέχεια, για κάθε επιμέρους Θεματικό Άξονα γίνεται ανάλυση των χρηματοδοτικών 

πινάκων ανά Άξονα Προτεραιότητας και ανά δράση ενώ περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: οι 

ενδεικτικοί δικαιούχοι, ο τρόπος υλοποίησης, ο προγραμματισμός ενεργειών, οι δείκτες 

εκροής και οι ενδεικτικοί προϋπολογισμοί. Περαιτέρω, η εξειδίκευση του ΕΠ ΜΔΤ 

περιλαμβάνει ειδικότερη αναφορά στις ενέργειες που θα αναληφθούν για τα 

τμηματοποιημένα έργα του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» μέρος των οποίων υλοποιήθηκε στο 

πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και το υπόλοιπο προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο πλαίσιο 

του ΕΠ ΜΔΤ της περιόδου 2014 - 2020. Τέλος, περιλαμβάνει αναφορά στις ενέργειες που 

θα αναληφθούν για την επίτευξη των ενδιάμεσων στόχων που έχουν τεθεί για την 

κατανομή του αποθεματικού επίδοσης σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η επιλογή των δράσεων που περιλαμβάνονται στην εξειδίκευση του ΕΠ 

(Ενότητες Γ’ και Δ’) βασίζονται στα παρακάτω κριτήρια: 

 Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου των προτεινόμενων δράσεων και 

προσδιορισμός της σύνδεσης  τους με συγκεκριμένα πεδία παρέμβασης του ΕΠ. 

 Βαθμός συμβολής των δράσεων στην επίτευξη της επιμέρους θεματικής 

στρατηγικής του ΕΠ. 

 Ποσοτική εκτίμηση της συνεισφοράς κάθε  πρότασης στους δείκτες εκροής του ΕΠ 

και αξιολόγηση της αξιοπιστίας ενδεχόμενων πρόσθετων δεικτών για την 

ποσοτικοποίηση του φυσικού αντικειμένου της πρότασης 

 Η φάση υλοποίησης στην οποία βρίσκεται το προτεινόμενο έργο (ύπαρξη 

συμπληρωμένου ΤΔΠ, συμβασιοποιημένο, κτλ.)  

 Ενεργοποίηση των έργων σημαία του ΕΠ ΜΔΤ 

 Προτεραιοποίηση και προσδιορισμός του βαθμού ωριμότητας των προτεινόμενων 

δράσεων με έμφαση σε δράσεις που άπτονται των θεματικών προτεραιοτήτων του 

ΕΠ ΜΔΤ. 
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 Ύπαρξη κατ’ έτος ανάλυσης του ενδεικτικού π/υ ανά υποέργο και ανά Ταμείο 

προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου επίτευξης του κανόνα ν+3. 

 Αξιολόγηση της ύπαρξης σαφούς και ρεαλιστικού χρονοπρογραμματισμού 

ενεργοποίησης μίας δράσης, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

(π.χ. μη εκπλήρωση εκ των προτέρων θεματικών αιρεσιμοτήτων). 

 Βαθμός συμβολής στην επίτευξη των ενδιάμεσων στόχων που έχουν τεθεί για την 

κατανομή του αποθεματικού επίδοσης 

 Συμβολή στην κάλυψη των στόχων του αρ. 19 του Ν. 4314/2014 για τις εντάξεις 

(50%), τις νομικές δεσμεύσεις (40%) και τις δαπάνες (20%). 

Ενότητα Β : Διαδικασία 
Η διαδικασία της εξειδίκευσης του ΕΠ ΜΔΤ περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες: 

- Η ΕΑΣ διαμόρφωσε το τυποποιημένο έγγραφο «Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ» (ΕΕΕΠ) 

το οποίο απέστειλε στις Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ) με την με αριθ. πρωτ. 32030 / ΕΥΣΣΑ 

798/ 20-3-2015 εγκύκλιό της για την Εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

(ΕΠ) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. 

- Η ΔΑ του ΕΠ ΜΔΤ αναλαμβάνει να εξειδικεύσει το κείμενο του ΕΠ για το οποίο είναι 

υπεύθυνη βάσει του τυποποιημένου από την ΕΑΣ εγγράφου ΕΕΕΠ, αντλώντας στοιχεία 

από το εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα.  

- Για την εξειδίκευση του εγγράφου ΕΕΕΠ, η ΔΑ του ΕΠ ΜΔΤ συνεργάζεται με την 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπ.Εσ.Δ.Α. (πρώην ΥΔΜΗΔ), και έλλειψη αυτής, με την 

αρμόδια Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής, η οποία βάσει παρ. 2, αρ. 26, 

Ν. 4314/2014 ανέλαβε τον συντονισμό της διαδικασίας εξειδίκευσης του ΕΠ 

συνεργαζόμενη για το σκοπό αυτό με τις Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ των Υπουργείων  

- Η ΔΑ συνέταξε και απέστειλε τις με αριθ. πρωτ. 723/30-3-2015, 724/30-3-2015,725/30-

3-2015, 726/30-3-2015, 727/30-3-2015 επιστολές προς τους φορείς άσκησης πολιτικής 

των κάθετων τομέων πολιτικής, ενημερώνοντάς τους για την έναρξη της διαδικασίας 

εξειδίκευσης του ΕΠ ΜΔΤ. Στο πλαίσιο αυτό ζητήθηκε: α) η επιβεβαίωση της 

στοχοθεσίας των εν λόγω φορέων αναφορικά με τα ώριμα, ενταγμένα και μη 

συμβασιοποιημένα έργα του ΕΠ ΔΜ της περιόδου 2007-2013 β) η ενημέρωση της ΕΥΔ 

ΜΔΤ για τυχόν αλλαγές στον σχεδιασμό της υλοποίησής των εν λόγω έργων γ) η 

αποτύπωση και αποστολή των προτεραιοτήτων πολιτικής των φορέων που συνάδουν με 
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τη στοχοθεσία του ΕΠ ΜΔΤ στο υπόδειγμα (template) του Τυποποιημένου Έντυπου 

Πρότασης και δ) ο προγραμματισμός σειράς τεχνικών συναντήσεων με αντικείμενο την 

εξειδίκευση του ΕΠ ΜΔΤ.  

- Στη συνέχεια, η ΕΥΔ του ΕΠ ΜΔΤ απέστειλε τις με αριθ. πρωτ. 949/23-4-2015, 956/23-4-

2015,  957/23-4-2015,  958/23-4-2015,  959/23-4-2015,  960/23-4-2015,  961/23-4-2015,  

962/23-4-2015 και 1068/06-05-2015 επιστολές στο σύνολο των λοιπών Υπουργείων και 

Γενικών Γραμματειών, ενημερώνοντας τους για τους στόχους, τις προτεραιότητες, τις 

προϋποθέσεις και τις ενδεικτικές ημερομηνίες για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο 

της διαδικασίας εξειδίκευσης του ΕΠ ΜΔΤ. Συνημμένα στις επιστολές, και με στόχο τη 

διευκόλυνση των φορέων στη διατύπωση προτάσεων προς χρηματοδότηση συμβατών 

με τη στοχοθεσία του προγράμματος, εστάλησαν το πρότυπο του «Τυποποιημένου 

Έντυπου Πρότασης» καθώς και η λογική παρέμβασης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος.  

- Η ΔΑ συμμετείχε στις τεχνικές συναντήσεις που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της 

εξειδίκευσης του ΕΠ ΜΔΤ υπό το συντονισμό του γραφείου του Αναπληρωτή Γενικού 

Γραμματέα Υπ.Εσ.Δ.Α. μεταξύ στελεχών της αρμόδιας Γενικής Δ/νσης Μεταρρυθμιστικής 

Πολιτικής και εκπροσώπων των φορέων άσκησης πολιτικής, παρέχοντας διευκρινήσεις 

σε ζητήματα διαχειριστικού και τεχνικού χαρακτήρα.  

- Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εξειδίκευσης, η ΔΑ παρέχει τεχνική υποστήριξη 

στους εμπλεκόμενους φορείς μέσω της λειτουργίας helpdesk για την παροχή 

πληροφοριών και διευκρινήσεων αναφορικά με τη συμπλήρωση του Τυποποιημένου 

Έντυπου Πρότασης και των στοιχείων του Προγράμματος. 

- Παράλληλα, έχοντας ως στόχο την άρτια παρακολούθηση της πορείας της διαδικασίας, 

επιμελείται και επικαιροποιεί συγκεντρωτικούς πίνακες προτεινόμενων δράσεων ανά 

φορέα πρότασης, θεματικό άξονα, ειδικό στόχο, κατηγορία πράξης και π/υ 

ενημερώνοντας σχετικά τη Γενική Γραμματεία των Τομεακών Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. 

- Στις 04/06/2015 ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπ.Εσ.Δ.Α. απέστειλε στη ΔΑ 

κατάλογο έργων τα οποία συνάδουν με τις στρατηγικές του Υπουργείου και έλαβαν την 

έγκριση να συμπεριληφθούν στην εξειδίκευση του Προγράμματος με συγκεκριμένο 

πρ/σμό. Συνημμένα επίσης, απέστειλε τα αρχικά «Τυποποιημένα Έντυπα Πρότασης» 

όπως είχαν συμπληρωθεί από τους φορείς άσκησης πολιτικής και τους δυνητικούς 

δικαιούχους.  
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

- Η ΕΥΔ του ΕΠ ΜΔΤ, αποτίμησε την ωριμότητα των έργων εξετάζοντας, εάν τα έντυπα 

αποτύπωσης των προτάσεων διαθέτουν την αναγκαία ανάλυση και τα στοιχεία 

σχεδιασμού προκειμένου να καταστεί δυνατή η ενεργοποίηση της διαδικασίας έκδοσης 

προσκλήσεων με τις προϋποθέσεις χρονικών οροσήμων που τίθενται από το ν.4314, την 

επιλεξιμότητα των προτεινόμενων παρεμβάσεων, τον βαθμό συνάφειάς τους με τη 

στοχοθεσία του ΕΠ, την ποσοτική συνεισφορά τους στους δείκτες του Προγράμματος και 

την επίτευξη των στόχων του αποθεματικού επίδοσης, και  εξειδίκευσε τις παρεμβάσεις 

που εμπίπτουν στις κατηγορίες ως αναφέρονται αναλυτικά στη μεθοδολογία 

- Τελικά η ΕΥΔ διαμόρφωσε το τελικό σχέδιο εγγράφου ΕΕΕΠ με βάση το εγκεκριμένο ΕΠ, 

την ιεράρχηση των αναγκών και την πορεία υλοποίησης του ΕΠ και σύμφωνα με τις 

κατευθύνσεις της με αριθ. π. 32030 / ΕΥΣΣΑ 798/ 20-3-2015 εγκύκλιο της ΕΑΣ για την 

Εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) της Προγραμματικής Περιόδου 

2014-2020. 

- Το έγγραφο ΕΕΕΠ  απεστάλει από την ΔΑ  στον Ειδικό Γραμματέα διαχείρισης τομεακών 

ΕΠ του ΕΚΤ και στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υπ.Εσ.Δ.Α. ως Πρόεδρο της 

Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ ΜΔΤ. 

- Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων του ΕΚΤ, εισηγείται προς 

έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ ΜΔΤ τη μεθοδολογία, τη διαδικασία 

και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ, καθώς και τον προγραμματισμό των 

προσκλήσεων και των εντάξεων, σύμφωνα με τους ετήσιους στόχους.  

- Η έγκριση του εγγράφου ΕΕΕΠ ή ενδεχόμενη αναθεώρηση αυτού, γίνεται κατά κανόνα 

στο πλαίσιο συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και εφόσον προκύψουν 

επείγουσες κατά την κρίση της ΔΑ ανάγκες, η έγκριση/αναθεώρηση μπορεί να γίνει και 

με γραπτή διαδικασία.  

- Η έγκριση του πρώτου ΕΕΕΠ έγινε στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης 

(30.6.2015).  

- Η 1η επικαιροποίηση του ΕΕΠ έγινε μέσω γραπτής διαδικασίας (1.9.2015) και αφορούσε 

στη χρηματοδότηση ενεργειών για την αντιμετώπιση του προβλήματος των υπερ-

χρεωμένων νοικοκυριών με τη σύσταση Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού 

Χρέους (κεντρική υπηρεσία) και τριάντα (30) Κέντρων Ενημέρωσης Δανειοληπτών 

(περιφερειακές Υπηρεσίες).  
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

- Η 2η επικαιροποίηση του ΕΕΠ έγινε μέσω γραπτής διαδικασίας (13.1.2016) και 

αφορούσε στην εξειδίκευση νέων ώριμων δράσεων προς υλοποίηση που προέκυψαν 

από τη διαδικασία συναντήσεων φορέων με το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης κατά αναλογία της διαδικασίας της Α΄ φάσης 

- Η 3η επικαιοροποίηση του ΕΕΠ έγινε μέσω γραπτής διαδικασίας (25.4.2016) και 

αφορούσε στην εξειδίκευση νέων ώριμων δράσεων προς υλοποίηση που προέκυψαν 

από τη διαδικασία συναντήσεων φορέων με το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης κατά αναλογία της διαδικασίας της Α΄ φάσης 

- Η 4η επικαιροποίηση του ΕΕΠ έγινε μέσω γραπτής διαδικασίας (20.7.2016) και 

αφορούσε στην εξειδίκευση νέων ώριμων δράσεων που ξεκίνησαν να υλοποιούνται στο 

πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση». Επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένες δράσεις έχουν 

τύχει διαβούλευσης με την ΕΕ ως έργα phasing  και καταγράφονται τόσο στο με αριθ. 

πρωτ. 1540/09-06-2016 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα ΕΣΠΑ με θέμα «Ειδική κατ’ 

εξαίρεση αντιμετώπιση συγκεκριμένων έργων ΤΠΕ για την ένταξή τους σε ΕΠ της 

περιόδου 2014-2020» όσο και στη σχετική θετική απάντηση της ΕΕ (Ares(2016)3273735- 

08/07/2016) 

- Το έγγραφο ΕΕΕΠ αναθεωρείται υποχρεωτικά ως αποτέλεσμα ενδεχόμενης 

αναθεώρησης του ΕΠ. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης -και 

τουλάχιστον μία φορά ανά έτος- παρουσιάζεται ο βαθμός επίτευξης των τεθέντων στο 

έγγραφο ΕΕΕΠ στόχων. Εξειδίκευση δράσεων στις Επενδυτικές Προτεραιότητες που 

συνδέονται με εκ των προτέρων θεματικές αιρεσιμότητες ή/και τυχόν σχετικές 

«αυτοδεσμεύσεις» που δεν έχουν εκπληρωθεί (βλ. Θ.Α ΙΙ του ΕΠ ΜΔΤ) θα μπορεί να 

πραγματοποιηθεί από την ΔΑ. Θα πρέπει ωστόσο να λαμβάνονται υπόψη πιθανοί 

κίνδυνοι/επιπτώσεις που απορρέουν από ενδεχόμενη μη εκπλήρωσή τους.  
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Ενότητα Γ : Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ 
 

Θεματικός Άξονας Α΄: Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για 
την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του 
Δημοσίου Τομέα (Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3) 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 11 

Ταμείο ΕΚΤ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 140.148.280,00  € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 77,23% 

 

Άξονας Προτεραιότητας 1: Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της 
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα στις 11 περιφέρειες 

 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 11 

Ταμείο ΕΚΤ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 127.197.989,00 € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 80% 

 

Άξονας Προτεραιότητας 2: Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της 
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα στη ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 11 

Ταμείο ΕΚΤ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 10.102.389,00 € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 50% 

 

Άξονας Προτεραιότητας 3: Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της 
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα στο ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 11 

Ταμείο ΕΚΤ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 2.847.902,00€ 

% Κοινοτικής συμμετοχής 50% 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Αποθεματικό Επίδοσης 

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι 
όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ. Η ανάλυση πραγματοποιείται αρχικά σε επίπεδο 
Θεματικού Άξονα και στη συνέχεια αναλύεται στους Άξονες Προτεραιότητας που τον 
αποτελούν. 

Πίνακας 1: Πλαίσιο επίδοσης Θεματικού Άξονα 1 

 
Κωδικός Δείκτη ή 
βασικού σταδίου 

υλοποίησης 

Δείκτης ή βασικό 
στάδιο 

υλοποίησης 

Μονάδα 
μέτρησης κατά 

περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4618 Αριθμός έργων 
κωδικοποίησης θεσμικού 
και νομοθετικού πλαισίου 

ΑΡΙΘΜΟΣ   
7 

T4620 Αριθμός έργων 
απλοποίησης εσωτερικών 
διαδικασιών φορέων του 
δημοσίου τομέα  

ΑΡΙΘΜΟΣ   

10 

T4621 Αριθμός έργων 
απλοποίησης διαδικασιών  
και προτυποποίησης 
υπηρεσιών προς τους 
πολίτες 

ΑΡΙΘΜΟΣ   

10 

 

Πίνακας 2α: Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 1 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

 
Κωδικός Δείκτη 

ή βασικού 
σταδίου 

υλοποίησης 

Δείκτης ή βασικό 
στάδιο 

υλοποίησης 

Μονάδα 
μέτρησης 

κατά 
περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

T4618 Αριθμός έργων 
κωδικοποίησης 
θεσμικού και 
νομοθετικού πλαισίου 

ΑΡΙΘΜΟΣ   4,31 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

T4620 Αριθμός έργων 
απλοποίησης 
εσωτερικών 
διαδικασιών φορέων 
του δημοσίου τομέα  

ΑΡΙΘΜΟΣ   6,16 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

T4621 Αριθμός έργων 
απλοποίησης 
εσωτερικών 
διαδικασιών φορέων 
του δημοσίου τομέα  

ΑΡΙΘΜΟΣ   6,16 

Μετάβαση T4618 Αριθμός έργων 
κωδικοποίησης 
θεσμικού και 
νομοθετικού πλαισίου 

ΑΡΙΘΜΟΣ   1,13 

Μετάβαση T4620 Αριθμός έργων 
απλοποίησης 
εσωτερικών 
διαδικασιών φορέων 
του δημοσίου τομέα  

ΑΡΙΘΜΟΣ   1,61 

Μετάβαση T4621 Αριθμός έργων 
απλοποίησης 
εσωτερικών 
διαδικασιών φορέων 

ΑΡΙΘΜΟΣ   1,61 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

του δημοσίου τομέα  

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

T4618 Αριθμός έργων 
κωδικοποίησης 
θεσμικού και 
νομοθετικού πλαισίου 

ΑΡΙΘΜΟΣ   1,14 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

T4620 Αριθμός έργων 
απλοποίησης 
εσωτερικών 
διαδικασιών φορέων 
του δημοσίου τομέα  

ΑΡΙΘΜΟΣ   1,63 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

T4621 Αριθμός έργων 
απλοποίησης 
εσωτερικών 
διαδικασιών φορέων 
του δημοσίου τομέα  

ΑΡΙΘΜΟΣ   1,63 

 

Πίνακας 3β: Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 2 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

 
Κωδικός Δείκτη 

ή βασικού 
σταδίου 

υλοποίησης 

Δείκτης ή βασικό 
στάδιο 

υλοποίησης 

Μονάδα 
μέτρησης 

κατά 
περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Μετάβαση T4618 Αριθμός έργων 
κωδικοποίησης 
θεσμικού και 
νομοθετικού 
πλαισίου 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

    

0,33 

Μετάβαση T4620 Αριθμός έργων 
απλοποίησης 
εσωτερικών 
διαδικασιών φορέων 
του δημοσίου τομέα  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

    

0,47 

Μετάβαση T4621 Αριθμός έργων 
απλοποίησης 
διαδικασιών  και 
προτυποποίησης 
υπηρεσιών προς τους 
πολίτες 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

    

0,47 

 

Πίνακας 4γ: Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 3 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

 
Κωδικός Δείκτη 

ή βασικού 
σταδίου 

υλοποίησης 

Δείκτης ή βασικό 
στάδιο 

υλοποίησης 

Μονάδα 
μέτρησης 

κατά 
περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

T4618 Αριθμός έργων 
κωδικοποίησης 
θεσμικού και 
νομοθετικού 
πλαισίου 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

    

0,09 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

T4620 Αριθμός έργων 
απλοποίησης 
εσωτερικών 
διαδικασιών φορέων 
του δημοσίου τομέα  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

    

0,13 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

T4621 Αριθμός έργων 
απλοποίησης 
διαδικασιών  και 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

    

0,13 
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προτυποποίησης 
υπηρεσιών προς τους 
πολίτες 

 

 

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι 
στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων 
και ενδεικτικά, οι ακόλουθες: 

- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη 
συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ’ επέκταση για την 
κατανομή του αποθεματικού επίδοσης 

- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και 
παρακολούθησης δεικτών 

- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής 
αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών 
ενεργειών κλπ. 

 

Θεματικός στόχος 11 – Επενδυτική Προτεραιότητα 11i 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών 
και των ενδιαφερομένων φορέων και της αποτελεσματικής 
δημόσιας διοίκησης 

Επενδυτική προτεραιότητα Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην 
αποτελεσματικότητα των δημόσιων διοικήσεων και 
υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο εν 
όψει των μεταρρυθμίσεων, καλύτερη κανονιστική ρύθμιση 
και χρηστή διακυβέρνηση 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

 

Ειδικοί στόχοι 1. Αύξηση των τομέων δημόσιας δράσης στους οποίους 
εφαρμόζονται νέα συστήματα και διαδικασίες για την 
ενίσχυση του επιτελικού χαρακτήρα της δημόσιας 
διοίκησης 

2. Αύξηση των φορέων του δημοσίου τομέα στους 
οποίους εφαρμόζονται σχέδια λειτουργικής 
αναδιοργάνωσης και απλοποίησης διοικητικών 
διαδικασιών 

3. Αύξηση των φορέων του δημόσιου τομέα που 
εφαρμόζουν συστήματα στοχοθεσίας, αξιολόγησης 
και εσωτερικού ελέγχου για τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας στη 
δημόσια διοίκηση     

Δείκτες αποτελέσματος 1. a) Αριθμός τομέων δημόσιας πολιτικής στους 
οποίους εφαρμόστηκε κωδικοποίηση του 
ρυθμιστικού περιβάλλοντος, η οποία διατίθεται από 
το διαδίκτυο 

b) Αριθμός επιτελικών λειτουργιών της Δημόσιας 
Διοίκησης που ενισχύονται  
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c) Αριθμός λειτουργικών περιοχών στις οποίες 
εφαρμόζεται επαναοριοθέτηση αρμοδιοτήτων 
μεταξύ των τεσσάρων επιπέδων διοίκησης 

2. a) Αριθμός φορέων του δημόσιου τομέα που 
εφαρμόζουν απλοποιημένες εσωτερικές διαδικασίες 

b) Αριθμός τομέων στους οποίους εφαρμόζεται 
απλοποίηση διαδικασιών και προτυποποίηση 
υπηρεσιών προς τους πολίτες 

3. a) Αριθμός φορέων που εφαρμόζουν συστήματα 
στοχοθεσίας και αξιολόγησης 

b) Αριθμός φορέων του δημόσιου τομέα που 
εφαρμόζουν συστήματα εσωτερικού ελέγχου 

c) Αριθμός ελεγκτικών φορέων στους οποίους 
εφαρμόζονται δράσεις αναβάθμισης της λειτουργίας 
τους 

 



 

18 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Α.1.1.1: Μελέτες και ανάπτυξη εργαλείων παρακολούθησης της πολιτικής 
της Ισότητας των φύλων 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και Υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

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

δράσεις για την ενίσχυση της στρατηγικής ικανότητας και των επιτελικών λειτουργιών των 

φορέων του Δημοσίου Τομέα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα Υπουργεία καθώς και σε 

άλλους επιλεγμένους θεσμούς διακυβέρνησης που έχουν εξ΄ ορισμού σκοπό την παραγωγή, 

την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση δημοσίων πολιτικών ώστε να ενισχυθεί 

ο επιτελικός τους χαρακτήρας μέσω της ενίσχυσης των λειτουργιών που αφορούν 

επιτελικούς τομείς και της σταδιακής απαγκίστρωσής τους από τις εκτελεστικές 

λειτουργίες.» Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που 

αφορά στην ανάπτυξη εργαλείων, εκπόνηση μελετών στον τομέα της ισότητας των φύλων,  

υλοποίηση οριζόντιων παρεμβάσεων εθνικής εμβέλειας, με στόχο την πρόληψη και 

καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, προκειμένου αφενός να υποστηριχθεί η Γενική 



 

  19 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Γραμματεία Ισότητας των φύλων στην παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής 

ισότητας σε όλο το Δημόσιο Τομέα και αφετέρου να βελτιωθεί ο συντονισμός και η 

εποπτεία των δομών βίας. Ενδεικτικές ενέργειες είναι οι ακόλουθες: 

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

σε θέσεις εξουσίας και λήψης αποφάσεων. Οι δράσεις ευαισθητοποίησης επιχειρούν 

να συμβάλουν στη πολύπλευρη διάχυση της ενημέρωσης σε θέματα προώθησης της 

ισότητας των φύλων στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων, και ενδεικτικά 

περιλαμβάνουν: διοργάνωση Συνεδρίων, διοργάνωση περιφερειακών Ημερίδων, 

παραγωγή τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σποτ, παραγωγή έντυπου υλικού, εκδόσεις 

κ.ά. 

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

σύμφωνα με τις εξειδικεύσεις που προκύπτουν κάθε φορά από την ΕΕ και τους φορείς 

της αλλά και σύμφωνα με νέα κείμενα που δημιουργούν αντίστοιχες δεσμεύσεις στη 

χώρα (βλ. Σύμβαση Κωνσταντινούπολης). Τη διεύρυνση των πηγών από όπου 

αντλούνται τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα που τροφοδοτούν το μηχανισμό και 

τυποποίηση των διαδικασιών ανταλλαγής των δεδομένων με κάθε πηγή/ φορέα. 

Συνεργασία με αντίστοιχους μηχανισμούς ή/ και συμμετοχή σε θεματικά δίκτυα και 

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

κ.α.) σε ζητήματα σχετικά με την ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων σε όλους τους 

τομείς πολιτικής και σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης.  

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

του θέματος της ίσης συμμετοχής με στόχο την ενημέρωση/ευαισθητοποίηση και την 

ανάπτυξη σχετικών πολιτικών, όπως π.χ. έρευνα σε θέματα διακρίσεων ταυτότητας 

φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού, διερεύνηση της στάσης των ΜΜΕ σε 

ζητήματα σεξισμού και έμφυλων διακρίσεων 

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

καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών μέσω του συντονισμού και εποπτείας των 

δομών βίας. Οι παρεμβάσεις θα λειτουργούν συμπληρωματικά με τη λειτουργία των 

δομών καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών που θα υλοποιηθούν από Πράξεις 

άλλων ΕΠ. Στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος, προβλέπεται: 

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

κανονισμός λειτουργίας, κώδικας δεοντολογίας κ.λπ.) και των εργαλείων 

συμβουλευτικής 

 η παροχή Νομικής Βοήθειας  για τις ανάγκες των Συμβουλευτικών Κέντρων 

 δράσεις επιμόρφωση/ ενημέρωσης ευαισθητοποίησης 

 αναβάθμιση και λειτουργία της βάσης δεδομένων δέσμης συντονισμένων 

παρεμβάσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης.  
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Δείκτες εκροής  

Πίνακας 1: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4616 Αριθμός έργων 
ενίσχυσης επιτελικών 

λειτουργιών της 
Δημόσιας Διοίκησης, 
περιλαμβανομένων 

μηχανισμών και 
συστημάτων 

παρακολούθησης 
εφαρμογής δημόσιων 

πολιτικών 

Αριθμός    1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 Μελέτες - 
εμπειρογνωμοσύνες - 
έρευνες – 
αξιολογήσεις 

Αριθμός 

 

  
5 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 Αριθμός εκδηλώσεων 
(ενεργειών 
ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης) 

Αριθμός 

 

  
30 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 2: Προϋπολογισμός  

Άξονας 
Προτεραιότητας 

  1 2 3 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειε
ς σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 3.446.360,00 2.050.673,70 536.525,38 540.702,75 248.425,95 70.032,22 

Δημόσια Δαπάνη 
(β) 

3.446.360,00 2.050.673,70 536.525,38 540.702,75 248.425,95 70.032,22 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

2.661.550,55 1.640.538,96 429.220,31 432.562,20 124.212,97 35.016,11 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

784.809,45 410.134,74 107.305,08 108.140,55 124.212,97 35.016,11 

εκ της οποίας για 
τα εμπροσθοβαρή 
έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα 
έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 
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εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική 
Συμμετοχή (ε) 

          
  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

 Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων και εποπτευόμενοι φορείς της 

 Κέντρο Ερευνών για θέματα Ισότητας 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ΄ τρίμηνο 2015 
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Δράση Α.1.1.2: Προώθηση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και ενίσχυση των 
επιτελικών λειτουργιών  του ΥΠΕΣΔΑ 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και Υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «Περιλαμβάνονται 

έργα αφενός για την ανάπτυξη ενός ισχυρού μηχανισμού που θα έχει την ευθύνη να 

σχεδιάζει, να συντονίζει, να παρακολουθεί και να ελέγχει την εφαρμογή των βασικών 

δημοσίων μεταρρυθμιστικών πολιτικών και αφετέρου έργα για την ανάπτυξη μηχανισμών 

που θα εξασφαλίζουν τη συνεκτικότητα και συντονισμό των λειτουργιών και δράσεων των 

φορέων του Δημοσίου, τόσο στο επίπεδο της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης, όσο και μεταξύ 

των διαφορετικών επιπέδων (Κεντρική, Αποκεντρωμένη, Περιφερειακή και Τοπική 

Αυτοδιοίκηση). 

Οι εν λόγω δράσεις αφορούν συνολικά στο σύστημα διακυβέρνησης και αναφέρονται στο 

σχεδιασμό και στην υποστήριξη μηχανισμών, διαδικασιών και εργαλείων που έχουν 

αντικείμενο τον κεντρικό στρατηγικό σχεδιασμό των δημοσίων πολιτικών καθώς και τον 
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συντονισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής τους τόσο στο επίπεδο του 

κυβερνητικού έργου όσο και γενικότερα στο επίπεδο του έργου των φορέων του Δημοσίου 

Τομέα και κατά συνέπεια του συνόλου των θεσμών διακυβέρνησης.»  

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση, η οποία αφορά 

αφενός στην ενίσχυση της στρατηγικής ικανότητας του Υπ.Εσ.Δ.Α. στην ανάπτυξη και 

παρακολούθηση της εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών (ενδεικτικά αναφέρεται η 

μετανάστευση, η τοπική αυτοδιοίκηση και περιφερειακή διοίκηση) και αφετέρου θα 

προωθηθεί η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση (ενδεικτικά στη λειτουργική περιοχή της 

διαχείρισης των αποβλήτων). Ενδεικτικές ενέργειες είναι οι  ακόλουθες: 

1. Καταγραφή και αξιολόγηση όλων των δημόσιων πολιτικών που ασκεί το ΥΠΕΣΔΑ 

(όπως, Αποκέντρωση & Τοπική Αυτοδιοίκηση, Μετανάστευση, Ισότητα των φύλων κ.α.) 

και οργάνωση των επιτελικών λειτουργιών των υπηρεσιών του Υπουργείου που 

ασκούν τις αρμοδιότητες των πολιτικών αυτών με χρήση και ΤΠΕ.  Στο πλαίσιο αυτό 

προβλέπεται και η αναμόρφωση της ιστοσελίδας του Υπουργείου ώστε να παρέχεται 

εύκολα όλη η αναγκαία πληροφόρηση για τη διευκόλυνση των πολιτών/επιχειρήσεων, 

καθώς και η δυνατότητα online υποβολής ερωτημάτων/αιτημάτων με άμεση 

απάντηση.   

2. Διασφάλιση της διαλειτουργικότητας  / συντονισμού των Υπηρεσιών του ΥΠΕΣΔΑ με τις 

Υπηρεσίες των άλλων Υπουργείων, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των  ΟΤΑ. 

3. Η συγκρότηση και λειτουργία της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας των ΟΤΑ α` και β` 

βαθμού (η οποία έχει συσταθεί με το ν.3852/2010, άρθρ. 214 επ.), μέσω: της 

εκπόνησης και υλοποίησης Επιχειρησιακού Σχεδίου Υποστήριξης Εφαρμογής του 

κανονιστικού πλαισίου, δράσεων ενημέρωσης, μέσω των οποίων θα παρουσιαστεί 

στους ΟΤΑ όλης τη χώρας η νέα δομή ελέγχου και ο τρόπος λειτουργίας της σε μία νέα 

σύγχρονη βάση,  

4. Η αποτίμηση των υπαρχουσών δομών κοινωνικής πολιτικής στους Δήμους και ο 

σχεδιασμός μιας συνεκτικής και συνολικής Κοινωνικής Πολιτικής για τις Δομές αυτές. 

Οι διεργασίες αποτίμησης,  επαναοριοθέτησης και σχεδιασμού θα γίνουν σε 

διυπουργικό επίπεδο, κυρίως σε συνέργεια με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και με όλα τα άλλα συναρμόδια 

Υπουργεία. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται: 

a. Μελέτη καταγραφής και αποτίμησης της υφιστάμενης κατάστασης για το 

σύνολο των Κοινωνικών Δομών που λειτουργούν στους Δήμους. 

b. Εκπόνηση Ενιαίας Στρατηγικής Κοινωνικής Πολιτικής των Δήμων με 

γνώμονα την προτυποποίηση και βελτιστοποίηση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και τη διεύρυνση της ομάδας των ωφελουμένων 

c. Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργίας των 

Δομών στους Δήμους πανελλαδικά με τη χρήση ΤΠΕ 

5. Επαναοριοθέτηση των αρμοδιοτήτων στη λειτουργική περιοχή της διαχείρισης των 

αποβλήτων μεταξύ των τεσσάρων επιπέδων της Διοίκησης για την εξασφάλιση της 

πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων με βάση την 

αρχή της επικουρικότητας. Στο πλαίσιο αυτό θα αναπτυχθεί εργαλείο υποστήριξης της 

λήψης αποφάσεων σχετικά με τη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου, τον 

εξορθολογισμό των σχετικών διοικητικών πρακτικών, την προώθηση του Εθνικού και 
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των Περιφερειακών Σχεδιασμών καθώς και των Δημοτικών Τοπικών Σχεδίων  

Διαχείρισης Απορριμμάτων, την προαγωγή της εθνικής στρατηγικής στον τομέα της 

διαχείρισης των αποβλήτων, την μέριμνα για την τήρηση των κανόνων και αρχών της 

ευρωπαϊκής και εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Το Ο.Π.Σ. «Διαχείρισης 

αποβλήτων» έχει σκοπό, την υποστήριξη  του εποπτικού ρόλου των αρμόδιων 

Υπουργείων και του συντονισμού της δράσης των Υπουργείων Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, Οικονομίας, άλλων Υπουργείων που εμπλέκονται στη διαχείριση 

αποβλήτων, των Περιφερειών και των Δήμων, καθώς και όλων των αρμοδίων 

Υπηρεσιών και φορέων δημόσιων και ιδιωτικών, στον τομέα της διαχείρισης των 

πάσης φύσεως αποβλήτων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα θα μπορεί:  

 να παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των έργων διαχείρισης αποβλήτων και 

των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, συνδεόμενο με 

όλους τους συναρμόδιους φορείς 

 να συγκεντρώνει τα στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση της 

αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δράσεων των δημόσιων και 

ιδιωτικών φορέων στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων, με χρήση δεικτών  

αποδοτικότητας των δράσεων, απορρόφησης χρηματοδοτήσεων κλπ. 

 να παράγει αναφορές και υποστηρικτικό υλικό για την σύνταξη της ετήσιας 

έκθεσης για την αρμόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής και των εκθέσων για 

Διεθνή όργανα 

 να καταγράφει, με χρήση συστημάτων G.I.S.: Χώρους διαχείρισης αποβλήτων, 

Χώρους παραγωγής αποβλήτων, Θέσεις οικισμών και γενικά Χώρους 

περιβαλλοντικής σημασίας  

 να υποστηρίζει: α) τη λήψη και την παρακολούθηση της εξέλιξης καταγγελιών 

σχετικά με παραβάσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας επί της 

διαχείρισης των αποβλήτων, β) τους Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς στα πλαίσια 

των διαδικασιών αδειοδότησης, ένταξης σε προγράμματα χρηματοδότησης και 

υλοποίησης των έργων διαχείρισης αποβλήτων. 

 

Η δράση ολοκληρώνεται από τη δράση Β.1.1.4 που αφορά σε υποδομές ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης του Θεματικού Άξονα 2  

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 3: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4615 

Αριθμός σχεδίων 
επαναοριοθέτησης 
αρμοδιοτήτων των  
τεσσάρων επιπέδων 
Διοίκησης 

Αριθμός 
 

    

3 ΟΧΙ ΟΧΙ 
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T4616 

Αριθμός έργων 
ενίσχυσης επιτελικών 
λειτουργιών της 
Δημόσιας Διοίκησης, 
περιλαμβανομένων 
μηχανισμών και 
συστημάτων 
παρακολούθησης 
εφαρμογής δημόσιων 
πολιτικών  

Αριθμός 

 

  
1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

 
Πίνακας 4: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   1 2 3 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 2.180.000,00 1.297.156,61 339.379,91 342.022,31 157.142,19 44.298,98 

Δημόσια Δαπάνη (β) 2.180.000,00 1.297.156,61 339.379,91 342.022,31 157.142,19 44.298,98 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

1.683.567,65 1.037.725,29 271.503,93 273.617,84 78.571,10 22.149,49 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

496.432,35 259.431,32 67.875,98 68.404,46 78.571,10 22.149,49 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 

          
  

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εποπτευόμενοι φορείς 
του 

 Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
εποπτευόμενοι φορείς του 

 Υπουργείο Οικονομίας και εποπτευόμενοι φορείς του 

 Υπουργεία που εμπλέκονται στη διαχείριση αποβλήτων 

 Περιφέρειες, Δήμοι και εποπτευόμενοι φορείς τους 
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Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Γ΄ τρίμηνο 2016 
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Δράση Α.1.1.3: Δημιουργία Παρατηρητηρίου για την Περιφερειακή Διοίκηση και 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και Υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «Περιλαμβάνονται 

έργα αφενός για την ανάπτυξη ενός ισχυρού μηχανισμού που θα έχει την ευθύνη να 

σχεδιάζει, να συντονίζει, να παρακολουθεί και να ελέγχει την εφαρμογή των βασικών 

δημοσίων μεταρρυθμιστικών πολιτικών και αφετέρου έργα για την ανάπτυξη μηχανισμών 

που θα εξασφαλίζουν τη συνεκτικότητα και συντονισμό των λειτουργιών και δράσεων των 

φορέων του Δημοσίου, τόσο στο επίπεδο της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης, όσο και μεταξύ 

των διαφορετικών επιπέδων (Κεντρική, Αποκεντρωμένη, Περιφερειακή και Τοπική 

Αυτοδιοίκηση). 

Οι εν λόγω δράσεις αφορούν συνολικά στο σύστημα διακυβέρνησης και αναφέρονται στο 

σχεδιασμό και στην υποστήριξη μηχανισμών, διαδικασιών και εργαλείων που έχουν 
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αντικείμενο τον κεντρικό στρατηγικό σχεδιασμό των δημοσίων πολιτικών καθώς και τον 

συντονισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής τους τόσο στο επίπεδο του 

κυβερνητικού έργου όσο και γενικότερα στο επίπεδο του έργου των φορέων του Δημοσίου 

Τομέα και κατά συνέπεια του συνόλου των θεσμών διακυβέρνησης. Ενδεικτική δράση για 

τον τομέα εφαρμογής «Πρόγραμμα Καλλικράτης» είναι η δημιουργία Παρατηρητηρίου για 

την Περιφερειακή Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση» 

 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που θα περιλαμβάνει 

ενδεικτικά τις ακόλουθες ενέργειες: 

1. Την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος καταγραφής των Οργανισμών Εσωτερικής 

Υπηρεσίας (ΟΕΥ) των ΟΤΑ και διαρκούς παρακολούθησής των μεταβολών τους  

2. Την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης της εφαρμογής των 

δημόσιων πολιτικών από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

(για τους τομείς της πολεοδομίας, προστασίας περιβάλλοντος, αδειοδότησης 

επιχειρήσεων, κοινωνικής πολιτικής κλπ.)   

3. Την ενίσχυση του Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣΔΑ 

4. Τη δημιουργία πλατφόρμας επικοινωνίας και συνεργασίας του ΥΠΕΣΔΑ με τις 

οικονομικές υπηρεσίες των ΟΤΑ 

5. Τη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης για την παρακολούθηση των ρυθμίσεων των 

οφειλών 

 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 5: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4617 

Αριθμός έργων 
δημιουργίας 
Παρατηρητηρίου για 
την Περιφερειακή 
διοίκηση και την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Αριθμός 
 

    

1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 6: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   1 2 3 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 1.100.000,00 654.528,57 171.246,74 172.580,06 79.291,93 22.352,70 

Δημόσια Δαπάνη (β) 1.100.000,00 654.528,57 171.246,74 172.580,06 79.291,93 22.352,70 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

849.506,61 523.622,85 136.997,39 138.064,05 39.645,97 11.176,35 

           Εθνική 250.493,39 130.905,71 34.249,35 34.516,01 39.645,97 11.176,35 



 

  29 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Συμμετοχή (δ) 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 

          
  

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εποπτευόμενοι φορείς 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Γ΄ τρίμηνο 2016 



 

30 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
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Δράση Α.1.1.5: Ενίσχυση του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων  

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και Υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

  ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «Περιλαμβάνονται 

έργα αφενός για την ανάπτυξη ενός ισχυρού μηχανισμού που θα έχει την ευθύνη να 

σχεδιάζει, να συντονίζει, να παρακολουθεί και να ελέγχει την εφαρμογή των βασικών 

δημοσίων μεταρρυθμιστικών πολιτικών και αφετέρου έργα για την ανάπτυξη μηχανισμών 

που θα εξασφαλίζουν τη συνεκτικότητα και συντονισμό των λειτουργιών και δράσεων των 

φορέων του Δημοσίου, τόσο στο επίπεδο της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης, όσο και μεταξύ 

των διαφορετικών επιπέδων (Κεντρική, Αποκεντρωμένη, Περιφερειακή και Τοπική 

Αυτοδιοίκηση). 

Οι εν λόγω δράσεις αφορούν συνολικά στο σύστημα διακυβέρνησης και αναφέρονται στο 

σχεδιασμό και στην υποστήριξη μηχανισμών, διαδικασιών και εργαλείων που έχουν 

αντικείμενο τον κεντρικό στρατηγικό σχεδιασμό των δημοσίων πολιτικών καθώς και τον 
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συντονισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής τους τόσο στο επίπεδο του 

κυβερνητικού έργου όσο και γενικότερα στο επίπεδο του έργου των φορέων του Δημοσίου 

Τομέα και κατά συνέπεια του συνόλου των θεσμών διακυβέρνησης.»  

 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση, όπου 

προγραμματίζεται η υποστήριξη του έργου του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης 

Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ),  (Άρθρο 1 του ν. 4224/2013 «Κυβερνητικό Συμβούλιο 

Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους- Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης») μέσω: 

 της σύστασης (Άρθρο 5 Κεφαλαίου Β΄ της Παραγράφου Α΄ της Υποπαραγράφου Α4 

του Μέρους Β΄ του ν. 4336/2015) Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού 

Χρέους: με αρμοδιότητες την υποστήριξη του έργου του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. την οργάνωση 

πολιτική ενημέρωσης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους 

καταναλωτές - δανειολήπτες, το συντονισμό του έργου όλων των συναρμοδίων 

φορέων.  

 της σύστασης (Άρθρο 5 Κεφαλαίου Β΄ της Παραγράφου Α΄ της Υποπαραγράφου Α4 

του Μέρους Β΄ του ν. 4336/2015) τριάντα: (30) Κέντρα Ενημέρωσης Δανειοληπτών, 

ως περιφερειακές Υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού 

Χρέους, με αρμοδιότητα την ενημέρωση των δανειοληπτών, την παροχή 

οικονομικών και νομικών συμβουλών. 

 

Ενδεικτικά προβλέπονται τα εξής: 

 εκπόνηση μελετών, αξιοποίηση καλών πρακτικών για τη βέλτιστη λειτουργία της  

Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 

 ανάπτυξη εργαλείων και εφαρμογή τους για το συντονισμό των εμπλεκομένων 

μερών   

 ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικής βάσης παρακολούθησης των 

συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους δανειολήπτες 

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες (οικονομικής και νομικής φύσης) και η εν γένει 

ενημέρωση των πολιτών για θέματα διαχείρισης οφειλών εξυπηρετούμενων ή μη 

ιδιωτικών δανείων αφορά  σε: 

o  ενημέρωση των δανειοληπτών ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 

τους σε σχέση με τις οφειλές τους προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 

εξυπηρετούμενων ή μη ιδιωτικών δανείων. 

o παροχή στους δανειολήπτες συμβουλών διαχείρισης των δανειακών τους 

υποχρεώσεων λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ατομικές συνθήκες - 

ιδιότητες (ζητήματα υγείας, ανεργίας κ.α.) 

o μεσολάβηση, κατόπιν αιτήσεων των δανειοληπτών, και συνδιαλλαγής με τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία 

ρύθμισης – διακανονισμού της πληρωμής των οφειλών των αιτούντων από 

εξυπηρετούμενα ή μη ιδιωτικά δάνεια. 

o παρακολούθηση  και παρέμβαση, κατόπιν αιτήσεως των δανειοληπτών, για 

λογαριασμό τους για την προσαρμογή/τροποποίηση των συμφωνιών σε 

περίπτωση νέων δεδομένων για τον δανειολήπτη που ανατρέπουν τον 

αρχικό σχεδιασμό της αποπληρωμής.  
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o υποστήριξη και καθοδήγηση των δανειοληπτών στην κατάρτιση 

οικογενειακών ή ατομικών προϋπολογισμών που βοηθούν στην τήρηση των 

συμφωνημένων με τις τράπεζες ρυθμίσεων  - διακανονισμών πληρωμής 

των οφειλών τους  

Στο πλαίσιο αυτό, θα γίνει αφενός αξιολόγηση  των αποτελεσμάτων του έργου με 

κωδ. ΟΠΣ 323369 και τίτλο «Δίκτυο υποστήριξης καταναλωτών σε θέματα 

υπερχρέωσης», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 

2007-2013» και αφετέρου αξιοποίηση του υπάρχοντος δικτύου. Το έργο αφορούσε 

στην  ανάπτυξη δικτύου, αποτελούμενο από κατά τόπους μονάδες κατάλληλα 

στελεχωμένες στις οποίες, λόγω της πολυπλοκότητας των χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών και των σοβαρών συνεπειών που συνεπάγονται για τη ζωή του 

καταναλωτή, θα παρέχονται δωρεάν ενημέρωση και συμβουλές σε καταναλωτές σε 

θέματα διαχείρισης των δανειακών τους υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

περιπτώσεων οριστικής αδυναμίας να εκπληρώσουν αυτές λόγω υπερχρέωσης 

βάσει του νόμου 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών 

προσώπων».  

 στελέχωση και λειτουργία των Κέντρων Ενημέρωσης Δανειοληπτών για πέντε (5) 
έτη  
Τα Κέντρα Ενημέρωσης, επιπλέον του διοικητικού προσωπικού της Ειδικής 
Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, θα στελεχωθούν και με 4 τουλάχιστον 
εξειδικευμένα στελέχη (πτυχίο Νομικής, Οικονομικών Επιστημών και Κοινωνικών 
Επιστημών κλπ), τα οποία θα δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, (σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 
(Α` 28), όπως ισχύουν) και τα οποία θα λάβουν επιπλέον κατάρτιση για την  ενιαία 
εξυπηρέτηση των δανειοληπτών  

 αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της δράσης μετά τα δύο έτη λειτουργίας των 
Κέντρων Ενημέρωσης των Δανειοληπτών 

 δράσεις δημοσιότητας και ενημέρωσης των δανειοληπτών 

 

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της δράσης μπορεί να γίνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας ΕΤΠΑ 

έως 10%.   

 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 9: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτη

ς 
πλαισί

ου 
επίδοσ

ης 
(ΝΑΙ/Ο

ΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4616 

Αριθμός έργων 
ενίσχυσης επιτελικών 
λειτουργιών της 
Δημόσιας Διοίκησης, 
περιλαμβανομένων 

Αριθμός 

 

  
1 ΟΧΙ ΟΧΙ 
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μηχανισμών και 
συστημάτων 
παρακολούθησης 
εφαρμογής δημόσιων 
πολιτικών  

 Μελέτες έρευνες  Αριθμός 

 

  2 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 
Δημιουργία Κέντρων 
Ενημέρωσης 
Δανειοληπτών 

Αριθμός 

 

  30 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 
Δράσεις 
Δημοσιότητας 

Αριθμός 

 

   ΟΧΙ ΟΧΙ 

 
Προμήθεια 
εξοπλισμού 

Αριθμός 

 

   ΟΧΙ ΟΧΙ 

 Αξιολογήσεις Αριθμός 

 

  1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 10: Προϋπολογισμός  

 
Άξονας 

Προτεραιότητ
ας 

  1 2 3 

  Σύνολο Χώρας 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό 
Κόστος (α) 

15.000.000,00 8.925.389,52 2.335.182,85 2.353.364,49 1.081.253,62 304.809,52 

Δημόσια 
Δαπάνη (β) 

15.000.000,00 8.925.389,52 2.335.182,85 2.353.364,49 1.081.253,62 304.809,52 

Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

11.584.181,06 7.140.311,62 1.868.146,28 1.882.691,59 540.626,81 152.404,76 

Εθνική 
Συμμετοχή 
(δ) 

3.415.818,94 1.785.077,90 467.036,57 470.672,90 540.626,81 152.404,76 

εκ της οποίας 
για τα 
εμπροσθοβα
ρή έργα 

          

  

εκ της οποίας 
για 
τμηματοποι
ημένα έργα 

          

  

εκ της οποίας 
για μεγάλα 
έργα 

          
  

εκ της οποίας 
για Μέσα 
Χρηματοοικο
νομικής 
Τεχνικής 
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εκ της οποίας 
για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ 

          

  

Ιδιωτική 
Συμμετοχή 
(ε) 

          
  

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού  και εποπτευόμενοι φορείς του. 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Γ΄ τρίμηνο 2016 
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Δράση Α.1.2.1: Κωδικοποίηση Νομοθεσίας σε διάφορους τομείς πολιτικής 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και Υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…Προβλέπονται 

δράσεις των φορέων παραγωγής νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων με στόχο την 

εφαρμογή της καλής νομοθέτησης, δηλαδή τη βελτίωση της ποιότητας των νομοθετικών και 

κανονιστικών ρυθμίσεων και των διαδικασιών παραγωγής τους, και την 

αποτελεσματικότερη λειτουργία του Κράτους. Επίσης θα ενισχυθεί η διαδικασία 

συντονισμού των δράσεων Καλής Νομοθέτησης όπως ορίζεται στο Ν. 4048/2012 

(ΦΕΚ34Α/2012).» 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που θα περιλαμβάνει 

ενδεικτικά τις ακόλουθες ενέργειες: 

1. κωδικοποίηση της δασικής νομοθεσίας. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται τα εξής: 

o συγκέντρωση και κατηγοριοποίηση της νομοθετικής, κανονιστικής και λοιπής 

ύλης σχετικής με το ευρύτατο πεδίο της δασικής πολιτικής και της προστασίας 
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του φυσικού περιβάλλοντος σε δασικές εκτάσεις, καθώς και τη δημιουργία των 

σχετικών μεταδεδομένων. 

o τεκμηριωμένη ανάπλαση της δασικής νομοθεσίας σε καίρια σημεία, 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις αρχές καλής νομοθέτησης και την ανάγκη 

μακροπρόθεσμης προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. 

o δημιουργία κώδικα, με ενοποίηση και συστηματική ταξινόμηση των διατάξεων 

που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο, ώστε το σχετικό νομικό πλαίσιο να 

παρουσιάζεται με απλό και εύληπτο τρόπο στο σύνολο των εμπλεκομένων στο 

συγκεκριμένο τομέα πολιτικής, (πολίτες, επιχειρήσεις, εμπλεκόμενοι εθνικοί 

και κοινοτικοί φορείς). 

o προβολή, δημοσιότητα και εν γένει διάχυση των αποτελεσμάτων στο 

προσωπικό του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 

σε όλους τους εμπλεκόμενους κεντρικούς και περιφερειακούς φορείς 

δημόσιου, αλλά και στο ευρύ κοινό. 

2. κωδικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου των ΟΤΑ. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται τα 

εξής: 

o Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Εσόδων Δήμων και Περιφερειών, 

o Διαμόρφωση ενιαίου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

o Διαμόρφωση ενιαίου Κώδικα Κατάστασης Υπαλλήλων ΟΤΑ Α και Β Βαθμού και 

Πειθαρχικού Δικαίου ΟΤΑ Α και Β Βαθμού  

3. κωδικοποίηση της τουριστικής νομοθεσίας. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται τα εξής: 

o η αποτελεσματική συγκέντρωση και οργάνωση της νομοθετικής και  

κανονιστικής ύλης που άπτεται των αρμοδιοτήτων της γεν. γραμματείας 

Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης  

o η συγκέντρωση του συνόλου της νομοθετικής και κανονιστικής ύλης του 

τουρισμού που θα περιλαμβάνει τη χρονική περίοδο από το 1914 έως και το 

2014 . 

o η δημιουργία σχεδίου Διοικητικής Κωδικοποίησης με ενοποίηση, εκκαθάριση  

και συστηματική ταξινόμηση των νομοθετικών κειμένων και κανονιστικών 

διατάξεων της Τουριστικής Νομοθεσίας ώστε το σύνολο  των εμπλεκομένων 

στον τομέα του τουρισμού να γνωρίζει τις υφιστάμενες και σε ισχύ νομοθετικές 

και κανονιστικές διατάξεις. 

4. κωδικοποίηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου παροχής κοινωνικής 

προστασίας και κοινωνικής πρόνοιας. Ενδεικτικά, η κωδικοποίηση θα αφορά στη 

νομοθεσία που διέπει τους εξής τομείς:  

o Προστασία παιδιού-οικογένειας, ηλικιωμένων, απόρων,  ΑμεΑ, αστέγων, Ρομά, 

τοξικο-εξαρτημένων, προσφύγων. 

o Καθεστώς λειτουργίας και δράσης ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ (συμπεριλαμβανομένων των 

ΜΚΟ) που εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  

o Κοινωνική κατοικία 

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται και νομοθετική μεταρρυθμιστική διαδικασία για την 

υιοθέτηση και εφαρμογή ενός ενιαίου, σύγχρονου, απλοποιημένου και 

αποτελεσματικότερου νομοθετικού πλαισίου  που θα διέπει όλο το πλέγμα πολιτικών 
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και δράσεων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, και θα εφαρμόζεται από όλους 

τους εποπτευόμενους από του Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης 

φορείς παροχής κοινωνικής προστασίας ή προνοιακών υπηρεσιών.  

Το  ενιαίο αυτό θεσμικό πλαίσιο θα καλύπτει τρία επίπεδα, ανάλογα με το είδος των 

παρεχόμενων υπηρεσιών: πρωτοβάθμια κοινωνική προστασία, δευτεροβάθμια και 

τριτοβάθμια.  

5. κωδικοποίηση τομέων βάση:  

 των περιπτώσεων 1,  4.1. και 5.1 της παρ. Γ του άρθρου 3 του μέρους Β του 

ν.4336/2015 

 των προτάσεων που έχουν εκπονηθεί στα πλαίσια του έργου «Αξιολόγηση 

ρυθμίσεων που δημιουργούν τα μεγαλύτερα διοικητικά βάρη σε επιλεγμένους 

τομείς πολιτικής (ΟΠΣ 376564)» που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο συμφωνίας  

στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ο.Ο.Σ.Α. 

Στο πλαίσιο αυτό προτεραιότητα παρουσιάζουν οι τομείς: 

 Νομοθεσία για τους δημόσιους διαγωνισμούς (πρόταση Ο.Ο.Σ.Α.)  

 Αδειοδότηση επιχειρήσεων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων 

περί υγιεινής [health regulations] (πρόταση Ο.Ο.Σ.Α.)  

 Επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας (πρόταση Ο.Ο.Σ.Α.)  

 Εργατική Νομοθεσία  

 Μετανάστευση (Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης)  

 Γεωργία και γεωργικές επιδοτήσεις 

 Ετήσιοι λογαριασμοί/εταιρικό δίκαιο 

 Ενέργεια 

 Περιβάλλον 

 Αλιεία 

 Υγειονομική - φαρμακευτική νομοθεσία 

 Στατιστική 

 Τηλεπικοινωνίες 

Ο προγραμματισμός και  η υλοποίηση των κωδικοποιήσεων των διαφόρων τομέων θα 

πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, στη βάση 

Συμφωνίας Συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Γενικού Γραμματέα της 

Κυβέρνησης. Λοιποί δημόσιοι φορείς με προστιθέμενη αξία στο έργο είναι το Γραφείο 

του Υπουργού Επικρατείας για το Συντονισμό Κυβερνητικού Έργου και  τα επιμέρους 

Υπουργεία. 

Η Διοίκηση του έργου βασίζεται στα εξής όργανα:  

α) Επιτροπή Στρατηγικής Εποπτείας (υψηλού επιπέδου) υπό την προεδρία της Γενικής 

Γραμματείας της Κυβέρνησης, και το επισπεύδον Υπουργείο Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης η οποία θα ορίσει τις  περιοχές που θα γίνει η 

κωδικοποίηση με βάση τις αρχές και κατευθύνσεις που θα προσδιοριστούν στο έργο 

«Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης και Αναμόρφωσης Δικαίου». Η εν λόγω επιτροπή θα 

προβεί στην παρακολούθηση επίτευξης των στρατηγικών στόχων στην αξιολόγηση 

προτύπων καλής νομοθέτησης και στις προτάσεις για κωδικοποίηση και αναμόρφωση 

τομέων νομοθεσίας σε επιλεγμένους τομείς.  



 

38 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

β) Ομάδα Διοίκησης Έργου, υπό την Προεδρία του Υπουργείου Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης στην οποία θα συμμετέχουν στελέχη των εμπλεκόμενων 

φορέων με σχετική τεχνογνωσία προκειμένου να διασφαλιστεί η πληρότητα του 

συστήματος. Η Ομάδα Διοίκησης Έργου επισπεύδει και παρακολουθεί το έργο σε όλα 

τα στάδια και τα υποέργα και είναι υπεύθυνη για το συνολικό προγραμματισμό και την 

υλοποίηση του έργου. Η εν λόγω ομάδα θα είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση της 

συμφωνίας πλαίσιο ενώ σε κάθε εκτελεστική σύμβαση θα αφορά σε μία θεματική 

περιοχή και θα υπάρχει ειδική υποομάδα που θα βασίζεται στα στελέχη των φορέων 

που έχουν την αρμοδιότητα στη συγκεκριμένη περιοχή.  

γ) Μεικτές ομάδες αυτεπιστασίας  από υπαλλήλους του δημόσιου τομέα με τεχνική, 

επιχειρησιακή και νομική κατάρτιση και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για την 

εκπόνηση των δράσεων κωδικοποίησης, αναμόρφωσης δικαίου και υποστήριξης στους 

Τομείς Πολιτικής που θα έχουν επιλεγεί κατά προτεραιότητα από την Επιτροπή 

Στρατηγικής Εποπτείας. 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 11: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4618 Αριθμός έργων 
κωδικοποίησης θεσμικού 
και νομοθετικού 
πλαισίου 

Αριθμός 

 

  
5 ΝΑΙ ΟΧΙ  

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 12: Προϋπολογισμός  

Άξονας 
Προτεραιότητας 

  1 2 3 

  Σύνολο Χώρας 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 4.822.925,00 2.869.765,62 750.827,45 756.673,36 347.653,67 98.004,90 

Δημόσια Δαπάνη (β) 4.822.925,00 2.869.765,62 750.827,45 756.673,36 347.653,67 98.004,90 

Ενωσιακή Συνδρομή 
(γ) 

3.724.642,43 2.295.812,49 600.661,96 605.338,69 173.826,84 49.002,45 

 Εθνική Συμμετοχή (δ) 1.098.282,57 573.953,12 150.165,49 151.334,67 173.826,84 49.002,45 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα 
έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 
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εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 

          
  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

• Γενική Γραμματεία  της Κυβέρνησης 
• Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 

εποπτευόμενοι φορείς  του 
• Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εποπτευόμενοι φορείς  

του 
• Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Τομέας Τουρισμού) και 

εποπτευόμενοι φορείς  του 
• Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης/Γενική 

Γραμματεία Πρόνοιας 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ΄ τρίμηνο 2015 
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Δράση Α.1.2.2: Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και Υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…Προβλέπονται 

δράσεις των φορέων παραγωγής νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων με στόχο την 

εφαρμογή της καλής νομοθέτησης, δηλαδή τη βελτίωση της ποιότητας των νομοθετικών και 

κανονιστικών ρυθμίσεων και των διαδικασιών παραγωγής τους, και την 

αποτελεσματικότερη λειτουργία του Κράτους. Επίσης θα ενισχυθεί η διαδικασία 

συντονισμού των δράσεων Καλής Νομοθέτησης όπως ορίζεται στο Ν. 4048/2012 

(ΦΕΚ34Α/2012).» 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η προτεινόμενη δράση που αφορά στην δημιουργία Εθνικής 

Πύλης για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας, η οποία 

προβλέπεται να αποτελέσει τον κόμβο όπου θα συγκεντρωθεί  το σύνολο της πληροφορίας, 

των προτύπων και διαδικασιών που αφορούν την κωδικοποίηση και αναμόρφωση της 

νομοθεσίας στην Ελλάδα, με σκοπό την εξυπηρέτηση των δομών καλής νομοθέτησης και τη 
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διάθεσή της στο ευρύ κοινό. Επίσης προβλέπεται να αποτελέσει το εργαλείο για τη 

δημιουργία και επικαιροποίηση προτύπων και διαδικασιών καλής νομοθέτησης και 

ηλεκτρονικής διακίνησης νομοθετικών και κανονιστικών κειμένων  κατά τη 

νομοπαραγωγική διαδικασία. Στο πλαίσιο του έργου θα προταθούν μεταξύ άλλων και οι 

απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή των ως άνω προτύπων και 

διαδικασιών από το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η 

συνέχεια και η βιωσιμότητα των προκρινόμενων λύσεων.  

Για την υλοποίηση και διοίκηση της πράξης προβλέπονται τα εξής:  

α) Επιτροπή Στρατηγικής Εποπτείας (υψηλού επιπέδου) υπό την προεδρία της Γενικής 

Γραμματείας της Κυβέρνησης, επισπεύδον το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της Ολομέλειας των 

Δικηγορικών Συλλόγων.  

Η Επιτροπή θα ορίσει τις  αρχές και κατευθύνσεις των Κωδικοποιήσεων που θα 

περιλαμβάνει η Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης και Αναμόρφωσης Δικαίου, θα προβεί στην 

παρακολούθηση επίτευξης των στρατηγικών στόχων στην αξιολόγηση προτύπων καλής 

νομοθέτησης και στις προτάσεις για κωδικοποίηση και αναμόρφωση τομέων νομοθεσίας 

σε επιλεγμένους τομείς.  

β) Ομάδα Διοίκησης Έργου, υπό την Προεδρία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης στην οποία θα συμμετέχουν στελέχη των εμπλεκόμενων φορέων με 

σχετική τεχνογνωσία προκειμένου να διασφαλιστεί η πληρότητα του συστήματος.  

Η Ομάδα Διοίκησης Έργου επισπεύδει και παρακολουθεί το έργο σε όλα τα στάδια και 

τα υποέργα και είναι υπεύθυνη για το συνολικό προγραμματισμό και την υλοποίηση του 

έργου,   

γ) μεικτές ομάδες αυτεπιστασίας  από υπαλλήλους του δημόσιου τομέα με τεχνική, 

επιχειρησιακή και νομική κατάρτιση και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για την 

εκπόνηση των δράσεων κωδικοποίησης, αναμόρφωσης δικαίου και υποστήριξης στους 

Τομείς Πολιτικής που θα έχουν επιλεγεί κατά προτεραιότητα από την Επιτροπή 

Στρατηγικής Εποπτείας.  

Η δράση  περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες ενέργειες: 

1. Τη συγκέντρωση του συνόλου των έργων κωδικοποίησης που έχουν παραχθεί από 

τους φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα ή από ιδιώτες μέσω 

χρηματοδοτούμενων έργων.  

2. Τη δημιουργία συνεργατικού εργαλείου νομοπαραγωγικής και κανονιστικής 

διαδικασίας το οποίο θα διευκολύνει την περαιτέρω κωδικοποίηση και ταξινόμηση 

κάθε νέου νομοθετήματος ή κανονιστικής πράξης. (ανάπτυξη καθολικού νομικού 

θεματικού ευρετηρίου) 

3. Τη διασύνδεση μεταξύ των ποικίλων βάσεων νομικών δεδομένων σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο 

4. Την επικαιροποίηση των προτύπων καλής νομοθέτησης, κωδικοποίησης και 

αναμόρφωσης της νομοθεσίας και πρόταση για κωδικοποίηση και αναμόρφωση 

τομέων νομοθεσίας σε επιλεγμένους τομείς 

5. Την πρόταση για νομοθετικές παρεμβάσεις σχετικά με την εφαρμογή των 

προτύπων και των διαδικασιών που θα περιγραφούν 
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Επισημαίνεται ότι η παρούσα δράση αποτελεί έργο – σημαία του Προγράμματος και  

μπορεί να γίνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας ΕΤΠΑ. 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 5: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4618 
 

Αριθμός έργων 
κωδικοποίησης θεσμικού 
και νομοθετικού 
πλαισίου 
 

Αριθμός 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ  

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 14: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   1 2 3 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 2.654.000,00 1.579.198,92 413.171,69 416.388,62 191.309,81 53.930,96 

Δημόσια Δαπάνη (β) 2.654.000,00 1.579.198,92 413.171,69 416.388,62 191.309,81 53.930,96 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

2.049.627,77 1.263.359,14 330.537,35 333.110,90 95.654,90 26.965,48 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

604.372,23 315.839,78 82.634,34 83.277,72 95.654,90 26.965,48 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 

          
  

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

• Υπουργεία – Γενικές Γραμματείες 
• ΟΤΑ – Περιφέρειες – Αποκεντρωμένες Διοικήσεις – ΝΠΔΔ 
• Γενική Γραμματεία Συντονισμού 
• Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης 
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Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ΄ τρίμηνο 2015 
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Δράση Α.2.1.1: Απλοποίηση Εσωτερικών Διαδικασιών Φορέων του Δημόσιου 
Τομέα και βελτίωση της λειτουργίας τους (α΄ φάση εξειδίκευσης) 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και Υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…Επίσης, με βάση 

τα νέα οργανογράμματα που θα προκύψουν, προβλέπονται δράσεις επανακαθορισμού των 

αρμοδιοτήτων των διοικητικών δομών του κάθε φορέα καθώς και δράσεις 

επανακαθορισμού των αναθεωρημένων εσωτερικών διαδικασιών που αυτές εφαρμόζουν 

προκειμένου να βελτιωθεί η εσωτερική λειτουργία κάθε φορέα και να καταστεί συνεκτική. 

Εσωτερικές διαδικασίες αποτελούν ο προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, η αποφυγή 

επικαλύψεων και η βέλτιστη επικοινωνία, συνεργασία και συμπληρωματικότητα των 

διοικητικών δομών εντός του ιδίου φορέα αλλά και ο εντοπισμός των κρίσιμων συνεργιών 

με άλλους φορείς του δημόσιου τομέα. Ειδικά για τις οριζόντιες ομοειδείς δομές και 

λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης (για παράδειγμα οικονομικές υπηρεσίες) επιδιώκεται η 

ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών κατευθυντήριων γραμμών και προτύπων.» 
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Σε αυτό το πλαίσιο χρηματοδοτούνται δράσεις βελτίωσης της εσωτερικής λειτουργίας των 

φορέων του Δημόσιου Τομέα (ενδεικτικά του τομέα Πολιτισμού, της Γενικής Γραμματείας 

Θρησκευμάτων)μέσω του επανακαθορισμού και απλοποίησης και προτυποποίησης των 

εσωτερικών διαδικασιών που εφαρμόζουν οι φορείς, της ηλεκτρονικοποίησης υπηρεσιών 

κ.α. Ενδεικτικές δράσεις είναι οι ακόλουθες: 

 

1. η απλοποίηση των διαδικασιών των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης 

Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης 

Αναστήλωσης και Τεχνικών Έργων 

Οι οργανικές μονάδες οι οποίες επιλέχθηκαν είναι αυτές που δέχονται την 

πλειονότητα των αιτημάτων από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις για 

διεκπεραίωση. 

1.  Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΔΙΠΚΑ) 

Η Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων είναι επιφορτισμένη με το 

διττό ρόλο της χάραξης πολιτικής για τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους 

και την προστασία τους, και συγχρόνως της διοικητικής υποστήριξης του έργου της 

Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.  

2. Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων (ΔΒΜΑ) 

Αρμοδιότητα της Διεύθυνσης είναι η προστασία, η μελέτη, η ανάδειξη και 

διαχείριση βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων και χώρων.  

2. η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου τςη 

Ελλάδας 

Στα πλαίσια της πράξης θα γίνει αξιολόγηση, απλοποίηση, επανασχεδιασμός και 

όπου απαιτείται το κατάλληλο ηλεκτρονικό σύστημα διαδικασιών του ΤΕΕ, οι 

οποίες θα αφορούν την εσωτερική του οργάνωση καθώς και τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες προς μέλη και μη μέλη του. Η γενικότερη στρατηγική είναι μείωση του 

διοικητικού κόστους, μείωση των συναλλαγών για ένα αποτέλεσμα (transactions), 

μείωση των χρόνων διεκπεραίωσης, δημιουργία ηλεκτρονικών διεπαφών με άλλες 

υπηρεσίες και φορείς (G2G), αύξηση των χρόνων απόκρισης, αυτοματοποίηση, 

καλύτερες και πιο ποιοτικές υπηρεσίες, βελτίωση εν τέλει του τρόπου λειτουργίας 

του ΤΕΕ αλλά και της διαχείρισης των μελών του. 

3. η απλούστευση των διαδικασιών της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων μέσω 

της ανάπτυξης και εφαρμογής συστήματος διαχείρισης και επεξεργασίας 

αρχείων/εγγράφωνκαι παρακολούθησης των υποθέσεων της Γενικής Γραμματείας 

Θρησκευμάτων, μέσω της ανάπτυξης ολοκληρωμένου πληροφοριακού 

συστήματος το οποίο θα αποτελείται από τα παρακάτω βασικά υποσυστήματα  και 

θα παρέχει τη δυνατότητα επιτελικής παρακολούθησης οργανωτικών στόχων και 

δράσεων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων.  

a. Σύστημα διαχείρισης και  επεξεργασίας αρχείων/εγγράφων 

Το σύστημα διαχείρισης  και επεξεργασίας αρχείων / εγγράφων, θα 

καταγράφει την πορεία διακίνησης της επίσημης αλληλογραφίας της 

Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και θα παρακολουθεί τη συνολική 

κατάσταση των έντυπων και ηλεκτρονικών εγγράφων. Οι χρήστες θα έχουν 

πρόσβαση στο σύστημα μέσα από διαδικτυακό περιβάλλον (web) και θα 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
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επιτρέπεται η πρόσβαση σε όσους χρήστες είναι πιστοποιημένοι και τα 

δικαιώματά τους θα είναι βασισμένα σε προκαθορισμένα προφίλ.  

b. Σύστημα παρακολούθησης υποθέσεων της Γενικής Γραμματείας 

Θρησκευμάτων 

Το σύστημα  παρακολούθησης υποθέσεων της Γενικής Γραμματείας 

Θρησκευμάτων θα μπορεί να διαχειρίζεται πληροφορία σχετικά με 

υποδράσεις ή υποέργα (project) ώστε να κρατά ενήμερες τις αρμόδιες 

διευθύνσεις και τμήματα. Το προτεινόμενο σύστημα δύναται να καλύψει 

μια σειρά αναγκών για έγκαιρη και έγκυρη παρακολούθηση ποιοτικών και 

συγκρίσιμων δεδομένων, μεταδεδομένων και οικονομικών δεικτών. 

Ενδεικτικά κάποιες από τις υπάρχουσες διαδικασίες / υποθέσεις της Γενικής 

Γραμματείας Θρησκευμάτων που η παρακολούθησή τους κρίνεται 

αναγκαία είναι: (α) πορεία διορισμών, μεταθέσεων, αποσπάσεων και 

γενικά θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των σχολείων της 

εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, (β) καταγραφή της πορείας χορήγησης 

αδειών ίδρυσης, ανέγερσης και λειτουργίας χώρων λατρείας και (γ) θέματα 

διοίκησης και εποπτείας της λειτουργίας των σχολών εκκλησιαστικής 

εκπαίδευσης 

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της δράσης δύναται να γίνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας 

ΕΤΠΑ έως 10%. 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 15: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4620 Αριθμός έργων 
απλοποίησης 
εσωτερικών 
διαδικασιών φορέων 
του δημοσίου τομέα  

Αριθμός 

 

  
3 ΝΑΙ ΟΧΙ  

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 16: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   1 2 3 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 1.957.749,92 1.164.912,04 304.780,27 307.153,28 141.121,61 39.782,72 

Δημόσια Δαπάνη (β) 1.957.749,92 1.164.912,04 304.780,27 307.153,28 141.121,61 39.782,72 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

1.511.928,64 931.929,63 243.824,22 245.722,62 70.560,81 19.891,36 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

445.821,28 232.982,41 60.956,05 61.430,66 70.560,81 19.891,36 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 

          
  

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. 

 ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΔΕΤ Α.Ε.) 

 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ/ΤΕΕ 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ΄ τρίμηνο 2015 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Α.2.1.2: Βελτίωση της λειτουργίας ΙΚΑ (κάθετος τομέας πολιτικής:  
κοινωνική ασφάλιση) 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…Επίσης, με βάση 

τα νέα οργανογράμματα που θα προκύψουν, προβλέπονται δράσεις επανακαθορισμού των 

αρμοδιοτήτων των διοικητικών δομών του κάθε φορέα καθώς και δράσεις 

επανακαθορισμού των αναθεωρημένων εσωτερικών διαδικασιών που αυτές εφαρμόζουν 

προκειμένου να βελτιωθεί η εσωτερική λειτουργία κάθε φορέα και να καταστεί συνεκτική. 

Εσωτερικές διαδικασίες αποτελούν ο προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, η αποφυγή 

επικαλύψεων και η βέλτιστη επικοινωνία, συνεργασία και συμπληρωματικότητα των 

διοικητικών δομών εντός του ιδίου φορέα αλλά και ο εντοπισμός των κρίσιμων συνεργιών 

με άλλους φορείς του δημόσιου τομέα. Ειδικά για τις οριζόντιες ομοειδείς δομές και 

λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης (για παράδειγμα οικονομικές υπηρεσίες) επιδιώκεται η 

ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών κατευθυντήριων γραμμών και προτύπων.» 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Η προτεινόμενη δράση αφορά στο σχεδιασμό νέου οργανωτικού και λειτουργικού μοντέλου 

του φορέα κοινωνικής ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που θα προβλέπει την παροχή νέων ή/και 

αποδοτικότερων υπηρεσιών προς τους συναλλασσόμενους με αυτό. Στο πλαίσιο αυτό 

ενδεικτικές ενέργειες είναι: 

1. η εκπόνηση μελετών για το  νέο οργανωτικό και  λειτουργικό μοντέλο του ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ καθώς και η εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίου μετάβασης στο νέο 

οργανωτικό και λειτουργικό μοντέλο που θα προκύψει από την προαναφερεθείσα 

μελέτη  

2. ο σχεδιασμός και η υλοποίηση βασικών ενεργειών ευαισθητοποίησης των 

εργαζομένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τη μετάβαση στο νέο μοντέλο λειτουργίας. 

3. ο σχεδιασμός του νέου ασφαλιστικού χάρτη 

4. η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού περιβάλλοντος ταχείας και 

ασφαλούς πρόσβασης στη πληροφορία και στη γνώση που δημιουργείται στο ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ, προκειμένου να εξασφαλίζεται η μέγιστη αξιοποίηση των διαθεσίμων 

πόρων προς όφελος του Οργανισμού 

5. η  εκπόνηση και εφαρμογή ενιαίας στρατηγικής για τις ελεγκτικές υπηρεσίες και 

ειδικότερα όσο αφορά στην επιλογή και στόχευση των ελέγχων, αξιοποιώντας 

σύγχρονες τεχνολογίες επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων και από άλλους 

εκτός ΙΚΑ φορείς. 

6. η διενέργεια ελέγχων, με κάλυψη του συνόλου των διαδικασιών παρακολούθησης 

και διαχείρισης των ελέγχων. 

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της δράσης δύναται να γίνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας 

ΕΤΠΑ έως 10%. 

 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 17: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4620 Αριθμός έργων 
απλοποίησης 
εσωτερικών 
διαδικασιών φορέων 
του δημοσίου τομέα  

Αριθμός 

 

  
2 ΝΑΙ ΟΧΙ  
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 18: Προϋπολογισμός  

Άξονας 
Προτεραιότητας 

  1 2 3 

  Σύνολο Χώρας 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος 
(α) 

6.623.673,00 3.941.257,44 1.031.165,84 1.039.194,45 477.458,03 134.597,24 

Δημόσια 
Δαπάνη (β) 

6.623.673,00 3.941.257,44 1.031.165,84 1.039.194,45 477.458,03 134.597,24 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

5.115.321,82 3.153.005,95 824.932,67 831.355,56 238.729,01 67.298,62 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

1.508.351,18 788.251,49 206.233,17 207.838,89 238.729,01 67.298,62 

εκ της οποίας 
για τα 
εμπροσθοβαρή 
έργα 

          

  

εκ της οποίας 
για 
τμηματοποιημέν
α έργα 

          

  

εκ της οποίας 
για μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας 
για Μέσα 
Χρηματοοικονομι
κής Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας 
για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική 
Συμμετοχή (ε) 

          
  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων/  Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ ΄ τρίμηνο 2015 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Α.2.1.3: Βελτίωση της λειτουργίας και απλοποίηση διαδικασιών του 
(κάθετου) τομέα πολιτικής φορολογικής-δημοσιονομικής διαχείρισης 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…Επίσης, με βάση 

τα νέα οργανογράμματα που θα προκύψουν, προβλέπονται δράσεις επανακαθορισμού των 

αρμοδιοτήτων των διοικητικών δομών του κάθε φορέα καθώς και δράσεις 

επανακαθορισμού των αναθεωρημένων εσωτερικών διαδικασιών που αυτές εφαρμόζουν 

προκειμένου να βελτιωθεί η εσωτερική λειτουργία κάθε φορέα και να καταστεί συνεκτική. 

Εσωτερικές διαδικασίες αποτελούν ο προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, η αποφυγή 

επικαλύψεων και η βέλτιστη επικοινωνία, συνεργασία και συμπληρωματικότητα των 

διοικητικών δομών εντός του ιδίου φορέα αλλά και ο εντοπισμός των κρίσιμων συνεργιών 

με άλλους φορείς του δημόσιου τομέα. Ειδικά για τις οριζόντιες ομοειδείς δομές και 

λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης (για παράδειγμα οικονομικές υπηρεσίες) επιδιώκεται η 

ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών κατευθυντήριων γραμμών και προτύπων.» 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Στον κάθετο τομέα πολιτικής φορολογικής-δημοσιονομικής διαχείρισης θα 

χρηματοδοτηθούν δράσεις: 

 βελτίωσης της υλοποίησης των εφαρμοζόμενων μέτρων ασφάλειας και 

τυποποίησης των διαδικασιών με απώτερο όφελος την ιχνηλασιμότητα εκτέλεσής 

τους σε περίπτωση ελέγχων, μέσω της εκπόνησης μελέτης υλοποίηση διαδικασίας 

πιστοποίησης της ΓΓΠΣ, της ΓΓΔΕ και της Γ.Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής κατά ISO 

20000 και ISO 27001 καθώς επίσης και ενεργειών εκπαίδευσης και πιστοποίησης 

επιλεγμένων υπαλλήλων της ΓΓΠΣ στη διαχείριση υπηρεσιών Τεχνολογίας 

Πληροφοριών (Information Technology – IT) κατά ITIL.  

 αναδιοργάνωση του συστήματος συλλογής ληξιπροθέσμων οφειλών το οποίο θα 

οδηγήσει στην αναδιάρθρωση διαδικασιών και ανάπτυξη εργαλείων για την 

αποδοτικότερη συλλογή ληξιπροθέσμων οφειλών, ολοκληρώνοντας υφιστάμενα 

συστήματα και υποδομές. 

 επέκταση του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος Περιουσιολογίου 

Ακίνητης Περιουσίας σε άλλα αντικείμενα, όπως τα σκάφη αναψυχής, κάθε λογής 

οχήματα, αντικείμενα μεγάλης αξίας, σημαντικές κινητές αξίες κ.λπ. 

 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 19: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4620 Αριθμός έργων 
απλοποίησης 
εσωτερικών 
διαδικασιών φορέων 
του δημοσίου τομέα  

Αριθμός 

 

  
3 ΝΑΙ ΟΧΙ  

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 20: Προϋπολογισμός  

 
Άξονας Προτεραιότητας   1 2 3 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 2.400.000,00 1.428.062,32 373.629,26 376.538,32 173.000,58 48.769,52 

Δημόσια Δαπάνη (β) 2.400.000,00 1.428.062,32 373.629,26 376.538,32 173.000,58 48.769,52 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

1.853.468,97 1.142.449,86 298.903,40 301.230,65 86.500,29 24.384,76 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

546.531,03 285.612,46 74.725,85 75.307,66 86.500,29 24.384,76 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 

          
  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Οικονομικών 

 Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης  

 Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Β ΄ τρίμηνο 2016 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Α.2.1.4: Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Α και Β Βαθμού – απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών 
λειτουργίας ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού – πιλοτική λειτουργία (κάθετος - τομέας 
πολιτικής: εφαρμογή της μεταρρύθμισης «Πρόγραμμα Καλλικράτης») 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…Επίσης, με βάση 

τα νέα οργανογράμματα που θα προκύψουν, προβλέπονται δράσεις επανακαθορισμού των 

αρμοδιοτήτων των διοικητικών δομών του κάθε φορέα καθώς και δράσεις 

επανακαθορισμού των αναθεωρημένων εσωτερικών διαδικασιών που αυτές εφαρμόζουν 

προκειμένου να βελτιωθεί η εσωτερική λειτουργία κάθε φορέα και να καταστεί συνεκτική. 

Εσωτερικές διαδικασίες αποτελούν ο προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, η αποφυγή 

επικαλύψεων και η βέλτιστη επικοινωνία, συνεργασία και συμπληρωματικότητα των 

διοικητικών δομών εντός του ιδίου φορέα αλλά και ο εντοπισμός των κρίσιμων συνεργιών 

με άλλους φορείς του δημόσιου τομέα. Ειδικά για τις οριζόντιες ομοειδείς δομές και 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης (για παράδειγμα οικονομικές υπηρεσίες) επιδιώκεται η 

ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών κατευθυντήριων γραμμών και προτύπων.» 

Στον κάθετο τομέα πολιτικής εφαρμογή της μεταρρύθμισης «Πρόγραμμα Καλλικράτης» θα 

σχεδιάζεται η αναδιοργάνωση και ο εκσυγχρονισμός των λειτουργιών  της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, με αξιοποίηση και των ΤΠΕ, με γνώμονα τη βελτίωση της άσκησης 

πολιτικών, αλλά κυρίως την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις.  Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται: 

- Συγκρότηση δικτύων για το συντονισμό, την παρακολούθηση, αξιολόγηση και 

δημοσιότητα του Στρατηγικού Σχεδίου του Σχεδίου 

- Ανάπτυξη μεθοδολογίας απλούστευσης και ηλεκτρονικοποίησης των 

διαδικασιών λειτουργίας των Δήμων και των Περιφερειών καθώς και την 

ανάπτυξη μεθοδολογίας εφαρμογής (roll-out) των νέων προτύπων λειτουργίας 

στους Δήμους και στις Περιφέρειες 

- Απλούστευση και προτυποποίηση των οριζόντιων διαδικασιών λειτουργίας των 

Δήμων και των Περιφερειών (Υπηρεσία Ανθρωπίνου Δυναμικού, Οικονομική 

Υπηρεσία, Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Διοικητική Υπηρεσία & 

Υπηρεσία Πληροφορικής, Τεχνική Υπηρεσία) 

- Απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας των κάθετων 

υπηρεσιών των Δήμων (Περιβάλλον, Πολεοδομία, Κοινωνική πολιτική, 

Αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων, Πολιτισμός, Παιδεία και Δια βίου μάθηση, 

Δημοτική Αστυνομία κλπ)  

- Απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας των κάθετων 

υπηρεσιών των Περιφερειών (Αγροτικής ανάπτυξης, Χωροταξικού – 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Προστασίας Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας, 

Απασχόλησης, Πολιτισμού, Τουρισμού, Υποδομών, Μεταφορών και 

Επικοινωνιών κλπ) 

- Σύνταξη των λειτουργικών προδιαγραφών των πληροφοριακών συστημάτων 

εσωτερικής υποστήριξης (back – office) 

- Σύνταξη των λειτουργικών προδιαγραφών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

εξυπηρέτησης επιχειρήσεων και πολιτών (front-office)  

- Σύνταξη των λειτουργικών προδιαγραφών των πληροφοριακών συστημάτων 

διαχείρισης  των γεωχωρικών δεδομένων των Δήμων και των Περιφερειών (GIS) 

- Σύνταξη των προδιαγραφών διαλειτουργικότητας  

- Σχεδιασμός της νέας αρχιτεκτονικής των πληροφοριακών συστημάτων των ΟΤΑ 

- Σχεδιασμός προγραμμάτων κατάρτισης και τηλεκατάρτισης (e-learning) 

- Ανάπτυξη πιλοτικών εφαρμογών σε 10 Δήμους και 3 Περιφέρειες / Σχέδιο 

Μετάβασης από το υπάρχον στο νέο μοντέλο λειτουργίας των Δήμων και των 

Περιφερειών 

Η εν λόγω δράση αποτελεί έργο - σημαία για την αναδιοργάνωση και διοικητική 

μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού) και συμπληρώνεται από 

δράση του Θεματικού Άξονα 2 και του Θεματικού Άξονα 3. 
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Δείκτες εκροής 

Πίνακας 21: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4620 Αριθμός έργων 
απλοποίησης 
εσωτερικών 
διαδικασιών φορέων 
του δημοσίου τομέα  

Αριθμός 

 

  
2 ΝΑΙ ΟΧΙ  

Τ4621 Αριθμός έργων 
απλοποίησης και 
προτυποποίησης 
υπηρεσιών προς τους 
πολίτες 

Αριθμός 

 

  1 ΝΑΙ ΟΧΙ  

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 22: Προϋπολογισμός  

 
Άξονας Προτεραιότητας   1 2 3 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 3.600.000,00 2.142.093,49 560.443,88 564.807,48 259.500,87 73.154,28 

Δημόσια Δαπάνη (β) 3.600.000,00 2.142.093,49 560.443,88 564.807,48 259.500,87 73.154,28 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

2.780.203,45 1.713.674,79 448.355,11 451.845,98 129.750,43 36.577,14 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

819.796,55 428.418,70 112.088,78 112.961,50 129.750,43 36.577,14 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 

          
  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εποπτευόμενοι φορείς 
του   
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 Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Α’ και Β΄ Βαθμού) 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Β΄ τρίμηνο 2017 
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Δράση Α.2.1.5: Οργάνωση και λειτουργικός εκσυγχρονισμός των επτά (7) 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

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

αποσκοπεί αφενός στην υλοποίηση έργων ανάπτυξης εργαλείων και μηχανισμών για την 

εφαρμογή της προτυποποίησης και τον εξορθολογισμό διαδικασιών και αφετέρου στην 

αξιολόγηση διοικητικών επιβαρύνσεων, στον επανασχεδιασμό διαδικασιών και στην 

υλοποίηση σχετικών δράσεων εφαρμογής τους καθώς και σε συναλλαγές ευρείας από τους 

πολίτες ζήτησης που προτείνουν οι φορείς του δημοσίου.» 

Στο πλαίσιο της δράσης θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες: 

• Απλούστευση και προτυποποίηση των οριζόντιων και των κάθετων διαδικασιών 

λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 

• Σύνταξη προδιαγραφών των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων για την 

προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

• Υποστήριξη της εφαρμογής των νέων μοντέλων λειτουργίας των Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων 

• Επιμόρφωση και συμβουλευτική υποστήριξη του προσωπικού των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 

 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 23: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4620 Αριθμός έργων 
απλοποίησης 
εσωτερικών 
διαδικασιών φορέων 
του δημοσίου τομέα  

Αριθμός 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ  

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 24 Προϋπολογισμός  

 
Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 1.170.000,00 696.180,38 182.144,26 183.562,43 84.337,78 23.775,14 

Δημόσια Δαπάνη (β) 1.170.000,00 696.180,38 182.144,26 183.562,43 84.337,78 23.775,14 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

903.566,12 556.944,31 145.715,41 146.849,94 42.168,89 11.887,57 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

266.433,88 139.236,08 36.428,85 36.712,49 42.168,89 11.887,57 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 

          
  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εποπτευόμενοι φορείς 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Β ΄ τρίμηνο 2017 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Α.2.1.6: Διαχείριση και παρακολούθηση της εκλογικής διαδικασίας και 
έκδοσης εκλογικών αποτελεσμάτων 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

  ΝΑΙ 

  ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

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

αποσκοπεί αφενός στην υλοποίηση έργων ανάπτυξης εργαλείων και μηχανισμών για την 

εφαρμογή της προτυποποίησης και τον εξορθολογισμό διαδικασιών και αφετέρου στην 

αξιολόγηση διοικητικών επιβαρύνσεων, στον επανασχεδιασμό διαδικασιών και στην 

υλοποίηση σχετικών δράσεων εφαρμογής τους καθώς και σε συναλλαγές ευρείας από τους 

πολίτες ζήτησης που προτείνουν οι φορείς του δημοσίου.» 

Η προτεινόμενη δράση αφορά στο σχεδιασμό και ανάπτυξη ολοκληρωμένου 

πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση και παρακολούθηση της εκλογικής 

διαδικασίας και έκδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τα Πρωτοδικεία και τον Άρειο 

Πάγο.  
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Βασικός στόχος είναι η ένταξη και ολοκλήρωση όλων των υποσυστημάτων και λειτουργιών 

που σήμερα υποστηρίζουν αποσπασματικά την εκλογική διαδικασία, και η δημιουργία ενός 

ενιαίου ομοιογενούς πληροφοριακού συστήματος που θα καλύπτει όλες τις πτυχές της 

διαδικασίας από την ανακήρυξη των υποψηφίων μέχρι την επικύρωση των εκλογικών 

αποτελεσμάτων.  

Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά (functional requirements) του συστήματος περιλαμβάνουν:  

 τη δημιουργία αυτοματοποιημένης διαδικασίας ενημέρωσης των εκλογικών 

καταλόγων μέσω του Εθνικού Δημοτολογίου 

 την ανακήρυξη υποψηφίων για όλους τους τύπους εκλογών: Βουλευτικές, 

Δημοτικές/Περιφερειακές και Ευρωεκλογές 

 τον ορισμό δικαστικών αντιπροσώπων από τα Πρωτοδικεία- Άρειο Πάγο 

 τη διαμόρφωση των εκλογικών τμημάτων και την αντιστοίχησή τους σε εκλογικά 

καταστήματα  

 την παρακολούθηση της παρουσίας των δικαστικών αντιπροσώπων και εφόρων την 

ημέρα των εκλογών 

 την πλήρη διενέργεια της μετάδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων από τα 

εκλογικά τμήματα έως το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

και τα Πρωτοδικεία, μέσω των Περιφερειακών ενοτήτων 

 την πρόβλεψη - εκτίμηση των  εκλογικών αποτελεσμάτων με υπάρχοντα 

υπολογιστικά μοντέλα και αλγορίθμους καθώς και την οπτικοποίηση και διαθεσή 

τους σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, στα Μ.Μ.Ε και στο κοινό 

 τις διαδικασίες επικύρωσης εκλογικών αποτελεσμάτων στα Πρωτοδικεία - Άρειο 

Πάγο 

Επιπλέον θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα σε μη-λειτουργικά χαρακτηριστικά (non-functional 

requirements) του συστήματος όπως η ασφάλεια δικτυακών υποδομών, η ασφαλής 

επικοινωνία και αυθεντικοποίηση μεταξύ των χρηστών και των υποσυστημάτων, η 

αξιοπιστία, η ακεραιότητα των δεδομένων, καθώς και η διασφάλιση ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 25: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4620 Αριθμός έργων 
απλοποίησης 
εσωτερικών διαδικασιών 
φορέων του δημοσίου 

Αριθμός 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 26: Προϋπολογισμός  
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 3.500.000,00 2.082.590,89 544.876,00 549.118,38 252.292,51 71.122,22 

Δημόσια Δαπάνη (β) 3.500.000,00 2.082.590,89 544.876,00 549.118,38 252.292,51 71.122,22 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

2.702.975,58 1.666.072,71 435.900,80 439.294,70 126.146,26 35.561,11 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

797.024,42 416.518,18 108.975,20 109.823,68 126.146,26 35.561,11 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 

          
  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εποπτευόμενοι φορείς   

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Γ ΄ τρίμηνο 2016 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Α.2.1.7: Οικονομική μεταρρύθμιση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 
και οργανωτική αναδιοργάνωση της ΗΔΙΚΑ ΑΕ  

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

  ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…Επίσης, με βάση 
τα νέα οργανογράμματα που θα προκύψουν, προβλέπονται δράσεις επανακαθορισμού των 
αρμοδιοτήτων των διοικητικών δομών του κάθε φορέα καθώς και δράσεις 
επανακαθορισμού των αναθεωρημένων εσωτερικών διαδικασιών που αυτές εφαρμόζουν 
προκειμένου να βελτιωθεί η εσωτερική λειτουργία κάθε φορέα και να καταστεί 
συνεκτική…….. 

Ενδεικτικές δράσεις ανά κάθετο τομέα πολιτικής είναι για τον : 
6. τομέα κοινωνικής ασφάλισης: Αναδιοργάνωση ΗΔΙΚΑ,…»  

 
Η προτεινόμενη δράση αφορά στον κάθετο τομέα πολιτικής της κοινωνικής ασφάλισης και 
περιλαμβάνει ενδεικτικά τις κάτωθι δράσεις: 

1. «Οικονομική Μεταρρύθμιση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και Βελτιστοποίηση 

του Μηχανισμού Διαχείρισης και Ελέγχου των Οικονομικών Πόρων τους για τη 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Διασφάλιση της Βιωσιμότητας του Ασφαλιστικού Συστήματος», στο πλαίσιο της οποίας 

προβλέπεται η προετοιμασία για την καταχώρηση των λογιστικών γεγονότων και 

πράξεων, η διενέργεια της καταχώρησής τους και η κατάρτιση των Ισολογισμών-

Απολογισμών, των οικονομικών καταστάσεων που προβλέπονται από το Π.Δ.80/1997, 

καθώς και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων των Ασφαλιστικών Ταμείων 

που θα επιτρέψει την αποτύπωση της οικονομικής θέσης, καθώς και την οικονομική 

απόδοση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Κατά οργάνωση και εισαγωγή των 

στοιχείων θα διενεργούνται αυτόματοι μηχανισμοί ελέγχου, οπότε και η διαδικασία 

εισαγωγής θα αποτελείται από διακριτά στάδια τα οποία θα ελαχιστοποιούν την 

ύπαρξη λαθών σε  διακριτά στάδια με στόχο την ελαχιστοποίηση ύπαρξης λαθών. 

2. «Αναδιοργάνωση της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για την ευθυγράμμιση του λειτουργικού και 

οργανωτικού της μοντέλου με τις ανάγκες και συνθήκες που διαμορφώνονται από τη 

βέλτιστη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των δράσεων εκσυγχρονισμού και εισαγωγής 

συστημάτων νέων τεχνολογιών στην Κοινωνική Ασφάλιση και την Υγεία» στο πλαίσιο 

της οποίας προβλέπεται: 

 η καταγραφή - αξιολόγηση – προσαρμογή της οργανωτικής δομής και των 

υφιστάμενων διαδικασιών της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., με την πλήρη αξιοποίηση του συνόλου 

του υπηρετούντος προσωπικού. 

 η απλούστευση και αναμόρφωση των κύριων επιχειρησιακών λειτουργιών  

 ο σχεδιασμός της λειτουργικής προσαρμογής και η ανάπτυξη του σχεδίου 

μετάβασης στο νέο λειτουργικό μοντέλο 

 η εκπαίδευση εμπλεκομένων υπαλλήλων στις νέες διαδικασίες παροχής των 

απλουστευμένων υπηρεσιών  

 η υποστήριξη της εφαρμογής του νέου λειτουργικού μοντέλου 

 η εξειδικευμένη τεχνική και επιστημονική υποστήριξη στις υλοποιούμενες δράσεις 

εισαγωγής νέων τεχνολογιών 

3. «Ενοποίηση και πληροφοριακή υποστήριξη όλων των δομών που συνιστούν τον 

Ενοποιημένο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)» 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - 

Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας 

εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85 Α'), οι ενοποιήσεις των Φορέων Κοινωνικής 

Ασφάλισης (ΦΚΑ) αποτελούν τον κύριο πυλώνα της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης, 

καθώς θα οδηγήσουν σε υιοθέτηση κοινών κανόνων για όλους, τόσο ως προς τις 

εισφορές όσο και ως προς τις παροχές. Απαραίτητο κεντρικό συστατικό του ΕΦΚΑ είναι 

η πληροφοριακή υποστήριξή του. Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικά προβλέπεται: 

 η δημιουργία Ενιαίου Μητρώου Ασφαλισμένων (εν ενεργεία και συνταξιούχων) 

ΕΦΚΑ και η διασύνδεση αυτού με την ΓΓΔΕ (με το Μητρώο Φορολογούμενων)  

 ο υπολογισμός και παρακολούθηση των εισφορών Μη-Μισθωτών  

 η ανταλλαγή πληροφοριών με την ηλεκτρονική εφαρμογή της  ΑΠΔ ΙΚΑ 
αναφορικά με εισφορές Εργοδοτών και Μισθωτών 

 η συγκέντρωση των εισφορών και η δυνατότητα ανταλλαγής στοιχείων με τη 
ΓΓΔΕ  

 η αξιοποίηση υπαρχόντων πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών που 

ήδη λειτουργούν για την υλοποίηση και λειτουργία του νέου συστήματος 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

εκκαθάρισης και πληρωμής συντάξεων του ΕΦΚΑ σε πρώτη φάση  μόνο για τις 

νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης του ΕΦΚΑ 

 Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της δράσης δύναται να γίνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας 

ΕΤΠΑ έως 10%. 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 27: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4620 Αριθμός έργων 
απλοποίησης 
εσωτερικών 
διαδικασιών φορέων 
του δημοσίου 

Αριθμός 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Τ4621 Αριθμός έργων 
απλοποίησης 
διαδικασιών και 
προτυποποίησης 
υπηρεσιών προς 
πολίτες 

Αριθμός 

 

  1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Τ4628 Αριθμός έργων 
ενίσχυσης της 
διαλειτουργικότητας 
μητρώων και 
υπηρεσιών του 
Δημόσιου Τομέα 

Αριθμός 

 

  1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 28: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   1 2 3 

  Σύνολο Χώρας 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 4.103.653,10 2.441.780,16 638.852,02 643.826,10 295.805,98 83.388,84 

Δημόσια Δαπάνη (β) 4.103.653,10 2.441.780,16 638.852,02 643.826,10 295.805,98 83.388,84 

 Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 3.169.164,03 1.953.424,13 511.081,62 515.060,88 147.902,99 41.694,42 

 Εθνική Συμμετοχή (δ) 934.489,07 488.356,03 127.770,40 128.765,22 147.902,99 41.694,42 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          
  

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)             
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης / ΗΔΙΚΑ ΑΕ  

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30.6.2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α ΄ τρίμηνο 2016 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Α.2.1.8: Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Κύκλου Ζωής Κρατικών 
Οχημάτων 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

  ΝΑΙ 

  ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…«…Επίσης, με 
βάση τα νέα οργανογράμματα που θα προκύψουν, προβλέπονται δράσεις 
επανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων των διοικητικών δομών του κάθε φορέα καθώς και 
δράσεις επανακαθορισμού των αναθεωρημένων εσωτερικών διαδικασιών που αυτές 
εφαρμόζουν προκειμένου να βελτιωθεί η εσωτερική λειτουργία κάθε φορέα και να 
καταστεί συνεκτική. Εσωτερικές διαδικασίες αποτελούν ο προσανατολισμός στο 
αποτέλεσμα, η αποφυγή επικαλύψεων και η βέλτιστη επικοινωνία, συνεργασία και 
συμπληρωματικότητα των διοικητικών δομών εντός του ιδίου φορέα αλλά και ο 
εντοπισμός των κρίσιμων συνεργιών με άλλους φορείς του δημόσιου τομέα. Ειδικά για τις 
οριζόντιες ομοειδείς δομές και λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης (για παράδειγμα 
οικονομικές υπηρεσίες) επιδιώκεται η ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών κατευθυντήριων 
γραμμών και προτύπων.» 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Στο πλαίσιο αυτό χρηματοδοτείται η βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας των φορέων του 

Δημόσιου Τομέα που διαχειρίζονται Κρατικά Αυτοκίνητα μέσω της ανάπτυξης 

«Πληροφοριακού Συστήματος Κύκλου Ζωής Κρατικών Οχημάτων». Μέσω του συστήματος 

θα παρακολουθούνται διαδικασίες που σχετίζονται με τα Κρατικά Αυτοκίνητα όπως: 

 Αγορά από ελεύθερο εμπόριο,  

 Δέσμευση κατασχεμένου οχήματος από ΔΔΔΥ και Τελωνεία, 

 Θέση σε κυκλοφορία,  

 Κίνηση οχημάτων (καύσιμα, διελεύσεις από διόδια) 

 Οδηγοί με ειδικότητα και οδηγοί με αποφάσεις κατ’ εξαίρεση οδήγησης 

 Απόσυρση αυτοκινήτου 

 Συμβατικές πινακίδες, 

 Επισκευές – συντήρηση 

 Ατυχήματα  

Χρήστες του συστήματος θα είναι:  

 Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 

 Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, 

 Οι Υπηρεσίες και οι φορείς που χρησιμοποιούν κρατικά αυτοκίνητα. 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 29: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4620 Αριθμός έργων 
απλοποίησης 
εσωτερικών 
διαδικασιών φορέων 
του δημοσίου 

Αριθμός 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 30: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  Σύνολο Χώρας 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 330.000,00 196.358,57 51.374,02 51.774,02 23.787,58 6.705,81 

Δημόσια Δαπάνη (β) 330.000,00 196.358,57 51.374,02 51.774,02 23.787,58 6.705,81 

 Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 254.851,98 157.086,86 41.099,22 41.419,21 11.893,79 3.352,90 

 Εθνική Συμμετοχή (δ) 75.148,02 39.271,71 10.274,80 10.354,80 11.893,79 3.352,90 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          
  

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)             

Δυνητικοί δικαιούχοι 

•Υπουργεία – Γενικές Γραμματείες 
•Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30.6.2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Β ΄ τρίμηνο 2016 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Α.2.1.9: Δημιουργία συστήματος διαχείρισης στεγαστικών αιτημάτων και 
διασύνδεσης των δομών παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε αστέγους 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…Επίσης, με βάση 

τα νέα οργανογράμματα που θα προκύψουν, προβλέπονται δράσεις επανακαθορισμού των 

αρμοδιοτήτων των διοικητικών δομών του κάθε φορέα καθώς και δράσεις 

επανακαθορισμού των αναθεωρημένων εσωτερικών διαδικασιών που αυτές εφαρμόζουν 

προκειμένου να βελτιωθεί η εσωτερική λειτουργία κάθε φορέα και να καταστεί συνεκτική. 

Εσωτερικές διαδικασίες αποτελούν ο προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, η αποφυγή 

επικαλύψεων και η βέλτιστη επικοινωνία, συνεργασία και συμπληρωματικότητα των 

διοικητικών δομών εντός του ιδίου φορέα αλλά και ο εντοπισμός των κρίσιμων συνεργιών 

με άλλους φορείς του δημόσιου τομέα. Ειδικά για τις οριζόντιες ομοειδείς δομές και 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης (για παράδειγμα οικονομικές υπηρεσίες) επιδιώκεται η 

ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών κατευθυντήριων γραμμών και προτύπων.»  

Με το άρθρο 29 του νόμου 4052/2012 θεσπίστηκε για πρώτη φορά στην ελληνική 

νομολογία ο ορισμός των αστέγων ως ευπαθούς κοινωνικής ομάδας στην οποία παρέχεται 

κοινωνική προστασία.  

Η νομοθετική αυτή ρύθμιση θέτει τη βάση για την ανάπτυξη ενός πεδίου πολιτικής πολύ 

λίγο ανεπτυγμένου έως σήμερα στην Ελλάδα, καθώς τα εργαλεία που διαθέτει η διοίκηση, 

κεντρική και τοπική, για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας για την 

συγκεκριμένη ομάδα στόχος αλλά και για την καταγραφή και παρακολούθηση της είναι 

ελάχιστα. 

Συνολικότερα, η πράξη επιδιώκει να καλύψει την έλλειψη επαρκών δεδομένων για το 

πρόβλημα της έλλειψης στέγης στην Ελλάδα, διασφαλίζοντας την καταγραφή του άστεγου 

πληθυσμού, και συγκεκριμένα «όσων διαβιούν στο δρόμο, σε ξενώνες, αυτοί που 

φιλοξενούνται από ανάγκη προσωρινά σε ιδρύματα ή άλλες κλειστές δομές, καθώς και 

αυτοί που διαβιούν σε ακατάλληλα καταλύματα.» όπως ορίζεται από την παρ.2 του αρ. 29 

του ν. 4051. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η πλήρης χαρτογράφηση των αναγκών και η 

δυνατότητα εξαγωγής αξιόπιστων στοιχείων σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης 

των σχετικών πολιτικών. Ενδεικτικά, η δράση  περιλαμβάνει: 

 Δημιουργία εργαλείων καταγραφής και παρακολούθησης του πληθυσμού που 

αντιμετωπίζει πρόβλημα της έλλειψης στέγης σύμφωνα με διεθνείς μεθοδολογίες. 

Για την απογραφή των ατόμων που διαβιούν στο δρόμο (σε δημόσιους ή 

εξωτερικούς χώρους, σε ερειπωμένα και ακατάλληλα για κατοίκηση καταλύματα) η 

πράξη προβλέπει πιλοτική καταγραφή σε ορισμένη χρονική στιγμή (point-in time) 

με την ενεργοποίηση όλων των φορέων και εθελοντών .  

 Ορισμό του τρόπου διαχείρισης στεγαστικών αιτημάτων και διασύνδεσης των 

δομών παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε αστέγους 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 31: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4620 Αριθμός έργων 
απλοποίησης 
εσωτερικών 
διαδικασιών φορέων 
του δημοσίου τομέα 
πολιτικών  

Αριθμός    1 ΝΑΙ ΟΧΙ 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 32: Προϋπολογισμός 

Άξονας Προτεραιότητας   1 2 3 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 200.000,00 119.005,19 31.135,77 31.378,19 14.416,71 4.064,13 

Δημόσια Δαπάνη (β) 200.000,00 119.005,19 31.135,77 31.378,19 14.416,71 4.064,13 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

154.455,75 95.204,15 24.908,62 25.102,55 7.208,36 2.032,06 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

45.544,25 23.801,04 6.227,15 6.275,64 7.208,36 2.032,06 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 

          
  

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης / Γενική 
Γραμματεία Πρόνοιας. 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30.6.2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Β ΄ τρίμηνο 2016 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Α.2.1.10: Διαδικασία διαχείρισης  της ακίνητης περιουσίας που ανήκει στο 
Υπ. Εργασίας και διαχειρίζεται η Γ.Γ. Πρόνοιας 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…Επίσης, με βάση 

τα νέα οργανογράμματα που θα προκύψουν, προβλέπονται δράσεις επανακαθορισμού των 

αρμοδιοτήτων των διοικητικών δομών του κάθε φορέα καθώς και δράσεις 

επανακαθορισμού των αναθεωρημένων εσωτερικών διαδικασιών που αυτές εφαρμόζουν 

προκειμένου να βελτιωθεί η εσωτερική λειτουργία κάθε φορέα και να καταστεί συνεκτική. 

Εσωτερικές διαδικασίες αποτελούν ο προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, η αποφυγή 

επικαλύψεων και η βέλτιστη επικοινωνία, συνεργασία και συμπληρωματικότητα των 

διοικητικών δομών εντός του ιδίου φορέα αλλά και ο εντοπισμός των κρίσιμων συνεργιών 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

με άλλους φορείς του δημόσιου τομέα. Ειδικά για τις οριζόντιες ομοειδείς δομές και 

λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης (για παράδειγμα οικονομικές υπηρεσίες) επιδιώκεται η 

ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών κατευθυντήριων γραμμών και προτύπων.» 

Με τον Ν. 4052/2012 (αρ. 9) (ΦΕΚ 41, 1-3-2012), η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας (Γ.Γ. 

Πρόνοιας) αποτελούμενη από τις Δ/νσεις Προστασίας Οικογένειας, Κοινωνικής Αντίληψης 

& Αλληλεγγύης και Προστασίας ΑμΕΑ και από τα αυτοτελή τμήματα Προσωπικού Φορέων 

Πρόνοιας και Διακρατικών Υιοθεσιών,  μεταφέρθηκε από το Υπουργείο Υγείας στο 

Υπουργείο Εργασίας. Με τον ν. 4075/1012 (αρ. 56) (ΦΕΚ 89. 11-4-2012) συμπληρώνεται η 

παρ. 29 του αρ. 9 που αναφέρεται σε ακίνητη περιουσία του Υπ.Υγείας που μεταφέρεται 

στο Υπ. Εργασίας 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που θα περιλαμβάνει 

ενδεικτικά τις ακόλουθες ενέργειες: 

 Επεξεργασία των απαραίτητων διοικητικών αναδιαρθρώσεων για τη διαχείριση της 

ακίνητης περιουσίας που ανήκει στο Υπ. Εργασίας και διαχειρίζεται η Γ.Γ. Πρόνοιας 

με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίησή τους για τη στέγαση ατόμων που χρήζουν 

στεγαστικής προστασίας ή τη συμμετοχή τους ως υλικών πόρων σε κοινωνικά 

προγράμματα αλληλεγγύης και πρόνοιας. 

 Καταγραφή, νομικός και τεχνικός έλεγχος, μεταγραφή, όπου απαιτείται, και 

καταχώρηση στο κτηματολόγιο των ακινήτων του Υπ. Εργασίας. Πρόκειται για 216 

ακίνητα πρώην ΕΟΚΦ (Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας) που 

μεταφέρθηκαν κατά κυριότητα και κάθε εμπράγματο δικαίωμα από το Υπ. Υγείας 

με το αρ. 9 του ν. 4052/2012 όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 56 ν. 4075/2012. 

 Δημιουργία ψηφιακών Φακέλων Ακινήτων και βάσης δεδομένων συμβατής με το 

πληροφοριακό σύστημα που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος 

«Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας» (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) που υλοποιεί η «Γ.Γ. 

Δημόσιας Περιουσίας».  

 

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της δράσης δύναται να γίνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας 

ΕΤΠΑ έως 10%. 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 33: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4620 Αριθμός έργων 
απλοποίησης 
εσωτερικών 
διαδικασιών 
φορέων του 
δημοσίου τομέα  

Αριθμός 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 
Αριθμός φακέλων 
ακινήτων που 
ψηφιοποιούνται 

Αριθμός 
 

  146 ΟΧΙ ΟΧΙ 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 34: Προϋπολογισμός  

Άξονας 

Προτεραιότητας 
  7 8 9 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 300.000,00 187.915,18 32.550,44 57.070,79 15.071,74 7.391,85 

Δημόσια Δαπάνη (β) 300.000,00 187.915,18 32.550,44 57.070,79 15.071,74 7.391,85 

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 233.260,92 150.332,14 26.040,35 45.656,63 7.535,87 3.695,93 

Εθνική Συμμετοχή (δ) 66.739,08 37.583,04 6.510,09 11.414,16 7.535,87 3.695,93 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 

 

      
  

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 

ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)             

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης/Γενική Γραμματεία 
Πρόνοιας και εποπτευόμενοι φορείς 

 Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 

ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Β΄ τρίμηνο 2016 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράσεις Α.2.1.11: Δράσεις βελτίωσης της λειτουργίας του τομέα ψυχικής υγείας 
(κάθετος τομέας πολιτικής: υγεία) 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

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

δράσεις επανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων των διοικητικών δομών του κάθε φορέα 

καθώς και δράσεις επανακαθορισμού των αναθεωρημένων εσωτερικών διαδικασιών που 

αυτές εφαρμόζουν προκειμένου να βελτιωθεί η εσωτερική λειτουργία κάθε φορέα και να 

καταστεί συνεκτική. Εσωτερικές διαδικασίες αποτελούν ο προσανατολισμός στο 

αποτέλεσμα, η αποφυγή επικαλύψεων και η βέλτιστη επικοινωνία, συνεργασία και 

συμπληρωματικότητα των διοικητικών δομών εντός του ιδίου φορέα αλλά και ο εντοπισμός 

των κρίσιμων συνεργιών με άλλους φορείς του δημόσιου τομέα. Ειδικά για τις οριζόντιες 

ομοειδείς δομές και λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης (για παράδειγμα οικονομικές 
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υπηρεσίες) επιδιώκεται η ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών κατευθυντήριων γραμμών και 

προτύπων» 

Η προτεινόμενη δράση αφορά στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της μέχρι τώρα 

υλοποίησης των Εθνικών Σχεδίων Δράσης Ψυχαργώς προκειμένου να διασφαλισθεί ως 

βιώσιμο το σύστημα υπηρεσιών ψυχικής υγείας.  

Στο πλαίσιο αυτό θα υλοποιηθούν ενδεικτικά τα κάτωθι: 

 καθιέρωση και εφαρμογή προτύπων ποιότητας των μονάδων ψυχικής υγείας . 

Ειδικότερα θα εκπονηθούν θεραπευτικά πρωτόκολλα και κατευθυντήριες οδηγίες 

συνοδευόμενες από φαρμακευτική και ψυχοθεραπευτική προσέγγιση για 

κατάθλιψη και ψυχικές διαταραχές παιδιού – εφήβου 

 θα αναπτυχθούν πρωτόκολλα και κατευθυντήριες οδηγίες για τη νοσηλεία των 

οξέων περιστατικών (συμπεριλαμβανομένων των νοσηλειών υπό καθεστώς 

ακούσιας νοσηλείας) και για την εξωνοσοκομειακή παρακολούθηση – συνέχεια στη 

φροντίδα μετά τη νοσηλεία. 

  θα γίνει προτυποποίηση της συνεργασίας – διασύνδεσης των υπηρεσιών Ψυχικής 

Υγείας με την ΠΦΥ 

 θα γίνει προτυποποίηση της δικτύωσης και επικοινωνίας δομών Ψυχικής Υγείας  

 θα αναπτυχθεί βάση δεδομένων ατόμων με άνοια - Alzheimer 

 θα δημιουργηθούν μηχανισμοί υποστήριξης των δομών Ψυχικής Υγείας 

 θα γίνει προτυποποίηση και αναπτυχθούν πρωτόκολλα για την πρόληψη των 

πρώτων επεισοδίων ψύχωσης και της συνακόλουθης αναπηρίας 

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της δράσης μπορεί να γίνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας ΕΤΠΑ 

έως 10%.   

 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 35: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

 Ανάπτυξη Θεραπευτικών 
πρωτοκόλλων και 
κατευθυντηρίων 
οδηγιών 

Αριθμός 

 

   ΟΧΙ  

 Ανάπτυξη πρωτοκόλλων 
δικτύωσης κα 
επικοινωνίας δομών 
Ψυχικής Υγείας 

Αριθμός 

 

   ΟΧΙ  

 Εκπόνηση μελετών – 
ερευνών  

Αριθμός 
 

  3 ΟΧΙ  

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

 
Πίνακας 36: Προϋπολογισμός  
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Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 5.624.300,00 3.346.604,55 875.584,59 882.401,86 405.419,65 114.289,35 

Δημόσια Δαπάνη (β) 5.624.300,00 3.346.604,55 875.584,59 882.401,86 405.419,65 114.289,35 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

4.343.527,30 2.677.283,64 700.467,68 705.921,49 202.709,82 57.144,67 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

1.280.772,70 669.320,91 175.116,92 176.480,37 202.709,82 57.144,67 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 

          
  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Υπουργείο Υγείας και εποπτευόμενοι φορείς 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Γ΄ τριμ. 2016 
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Δράση Α.2.1.12: Δράσεις αναδιοργάνωσης και βελτίωσης της λειτουργίας του 
τομέα πολιτικής: υγεία 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

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

δράσεις επανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων των διοικητικών δομών του κάθε φορέα 

καθώς και δράσεις επανακαθορισμού των αναθεωρημένων εσωτερικών διαδικασιών που 

αυτές εφαρμόζουν προκειμένου να βελτιωθεί η εσωτερική λειτουργία κάθε φορέα και να 

καταστεί συνεκτική. Εσωτερικές διαδικασίες αποτελούν ο προσανατολισμός στο 

αποτέλεσμα, η αποφυγή επικαλύψεων και η βέλτιστη επικοινωνία, συνεργασία και 

συμπληρωματικότητα των διοικητικών δομών εντός του ιδίου φορέα αλλά και ο εντοπισμός 

των κρίσιμων συνεργιών με άλλους φορείς του δημόσιου τομέα. Ειδικά για τις οριζόντιες 

ομοειδείς δομές και λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης (για παράδειγμα οικονομικές 

υπηρεσίες) επιδιώκεται η ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών κατευθυντήριων γραμμών και 

προτύπων» 
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Σε αυτό το πλαίσιο χρηματοδοτούνται δράσεις βελτίωσης της εσωτερικής λειτουργίας των 

φορέων του τομέα υγείας μέσω του επανακαθορισμού και απλοποίησης και 

προτυποποίησης των εσωτερικών διαδικασιών που εφαρμόζουν οι φορείς, της 

ηλεκτρονικοποίησης υπηρεσιών κ.α. Ενδεικτικές δράσεις είναι οι ακόλουθες: 

 

 Ολοκληρωμένη πληροφοριακή υποστήριξη Εθνικού Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας 

Η δράση αφορά στη μοντελοποίηση των διαδικασιών και την ολοκληρωμένη 

πληροφοριακή υποστήριξη μεταξύ όλων των δομών που συνιστούν το Εθνικό Δίκτυο 

ΠΦΥ, με στόχο την αποτελεσματική και αποδοτική διασύνδεση δομών και 

παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Ειδικότερα, η ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

(ΠΦΥ)  περιλαμβάνει την πληροφοριακή υποστήριξη και διασύνδεση των Μονάδων 

Υγείας Πρωτοβάθμιας Υγείας. Η διαχείριση της πληροφορίας θα είναι σε ενοποιημένη 

μορφή και θα παρέχονται δυνατότητες πληροφοριακής υποστήριξης στους 

επαγγελματίες υγείας, τα διοικητικά στελέχη και τους εξυπηρετούμενους - πολίτες. Οι 

δυνατότητες που θα παρέχονται στους επαγγελματίες υγείας αφορούν στην 

αξιολόγηση ενός περιστατικού (ατομικού ή ομαδικού), στον προγραμματισμό παροχής 

υπηρεσιών κατά περιστατικό και την παρακολούθηση και αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Στα διοικητικά στελέχη θα 

παρέχονται δυνατότητες συγκέντρωσης, επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδομένων 

ασθενών - εξυπηρετούμενων σε συνάρτηση με την χρήση πόρων (ανθρωπίνων και 

υλικών) που θα προκύπτουν από την συνολική διαδικασία παροχής υπηρεσιών υγείας 

και κοινωνικής φροντίδας. Στους ασθενείς / εξυπηρετούμενους θα παρέχονται 

δυνατότητες πρόσβασης σε πληροφορίες που τους αφορούν και διευκολύνουν την 

σχέση τους με το σύστημα ΠΦΥ. 

Η ενδεικτική λειτουργικότητα περιλαμβάνει: 

o Την ανάπτυξη του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΑΗΥΦΥ) και την 

ολοκλήρωση με το Συνοπτικό Ιστορικό Υγείας (ΣΙΥ)  

o Την μελέτη και ανάπτυξη των απαιτούμενων υποδομών και ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών για την συλλογή, την διαχείριση και την ενοποίηση δεδομένων που 

καταγράφονται στα σημεία παροχής υπηρεσιών υγείας στον πολίτη 

 

Η δράση αφορά στο έργο σημαία «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργίας Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας  Υγείας» 

 

 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες του εθνικού συστήματος αιμοδοσίας 

Η δράση αφορά στην επέκταση της πράξης «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» που χρηματοδοτήθηκε από το 

ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013», με τρόπο ώστε να βελτιώσει την εσωτερική 

οργάνωση του εθνικού συστήματος αιμοδοσίας και τη λειτουργία των υπηρεσιών 

αιμοδοσίας, των κέντρων αίματος και του ΕΚΕΑ, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών 

συστημάτων και εφαρμογών και σε άλλες καθημερινές διαδικασίες της λειτουργίας του 
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τομέα της αιμοδοσίας. Ενδεικτικά θα υλοποιηθούν νέες υπηρεσίες/ βελτιωθούν 

υπάρχουσες για: 

o την παρακολούθηση της διακίνησης των δειγμάτων αίματος προς έλεγχο 

o την αυτοματοποιημένη καταχώριση και διαβίβαση των αποτελεσμάτων των 

ελέγχων (μοριακός, ορολογικός και ομάδες αίματος) στις υπηρεσίες αιμοδοσίας 

o τη σήμανση των μονάδων αίματος και το χαρακτηρισμό των αιμοδοτών 

o την καταχώριση των επανελέγχων των μονάδων αίματος και των αιμοδοτών 

o την καταχώριση της διάσπασης των μονάδων αίματος σε παράγωγα αίματος 

o την παρακολούθηση της διακίνησης αίματος 

o την καταχώριση των ασθενών που θα μεταγγιστούν ή/και τη διασύνδεση με το 

σύστημα κίνησης ασθενών των νοσοκομείων 

o την καταχώριση των εξετάσεων που πρέπει να γίνουν για τη συμβατότητα του 

αίματος και την καταχώριση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων 

o τη δέσμευση μονάδων αίματος για διασταύρωση με συγκεκριμένο ασθενή 

o την καταγραφή της αποστολής μονάδων στους ασθενείς και της χρήσης τους 

o την καταχώριση των αιτημάτων των κλινικών (δημόσιων και ιδιωτικών) για 

μονάδες αίματος και την παρακολούθηση των αιτημάτων αυτών 

o την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αιμοδότη μέσω διαδικτύου 

o την αυθεντικοποίηση των χρηστών που έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητα 

προσωπικά δεδομένα μέσω προσωπικών ψηφιακών πιστοποιητικών. 

 

 Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας, συστήματος 

αδειοδότησης και ελέγχου μονάδων υγείας και ενιαίου πλαισίου διαχείρισης σοβαρών 

ανεπιθύμητων συμβάντων, στον τομέα της δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων, ιστών 

και κυττάρων. 

Η δράση αφορά στην εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων για ουσιαστική και 

ολοκληρωμένη εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών στον τομέα της δωρεάς και 

μεταμόσχευσης οργάνων, ιστών και κυττάρων. Ενδεικτικά θα υλοποιηθούν νέες 

υπηρεσίες/ βελτιωθούν υπάρχουσες για: 

o την ενίσχυση των αντίστοιχων μονάδων υγείας στην εφαρμογή τυποποιημένων 

διαδικασιών ποιότητας και ασφάλειας 

o τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας (κωδικοποίηση, ταυτοποίηση) από το 

δωρητή έως τον(-ους) λήπτη(-ες) 

o την ανάπτυξη συστήματος βιοεπαγρύπνησης για την αναφορά, διερεύνηση, 

καταγραφή των σοβαρών ανεπιθύμητων συμβάντων και αντιδράσεων, τη λήψη 

μέτρων και την κοινοποίηση στις αρμόδιες αρχές 

o την ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης για τον έλεγχο, την αδειοδότηση και 

εποπτεία των εμπλεκόμενων φορέων στη μεταμοσχευτική διαδικασία 

o τη διαμόρφωση προτάσεων θεσμικού και επιχειρησιακού περιεχομένου για την 

εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της ποιότητας και 

ασφάλειας οργάνων, ιστών και κυττάρων προς μεταμόσχευση 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της δράσης μπορεί να γίνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας ΕΤΠΑ 

έως 10%.   

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 37: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

 Εκπόνηση μελετών – 
ερευνών  

Αριθμός 
 

   ΟΧΙ  

 Αριθμός εθελοντών 
αιμοδοτών που θα 
εκδώσουν ταυτότητα 
εθελοντή αιμοδότη 
μέχρι το τέλος του 
έργου 

Αριθμός 

 

  
150.000 

 
ΟΧΙ  

T4632 Αριθμός έργων ΤΠΕ που 
υποστηρίζουν την 
αναβάθμιση της 
λειτουργίας τομέων 
προτεραιότητας του ΕΠ 
για την παροχή 
υπηρεσιών προς 
πολίτες 

Αριθμός 

 

  3 NAI  

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 38: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 6.994.700,00 4.162.028,14 1.088.926,90 1.097.405,24 504.202,98 142.136,74 

Δημόσια Δαπάνη (β) 6.994.700,00 4.162.028,14 1.088.926,90 1.097.405,24 504.202,98 142.136,74 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

5.401.858,08 3.329.622,51 871.141,52 877.924,19 252.101,49 71.068,37 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

1.592.841,92 832.405,63 217.785,38 219.481,05 252.101,49 71.068,37 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 

          
  

 

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

 Υπουργείο Υγείας και εποπτευόμενοι φορείς   

 ΗΔΙΚΑ Α.Ε. 

 ΕΔΕΤ Α.Ε. 

 Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων  

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30.6.2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Γ΄ τρίμηνο 2016 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Α.2.1.13: Δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης των μνημείων παγκόσμιας 
κληρονομιάς UNESCO 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

ΝΑΙ 

  ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

 

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

δράσεις επανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων των διοικητικών δομών του κάθε φορέα 

καθώς και δράσεις επανακαθορισμού των αναθεωρημένων εσωτερικών διαδικασιών που 

αυτές εφαρμόζουν προκειμένου να βελτιωθεί η εσωτερική λειτουργία κάθε φορέα και να 

καταστεί συνεκτική. Εσωτερικές διαδικασίες αποτελούν ο προσανατολισμός στο 

αποτέλεσμα, η αποφυγή επικαλύψεων και η βέλτιστη επικοινωνία, συνεργασία και 

συμπληρωματικότητα των διοικητικών δομών εντός του ιδίου φορέα αλλά και ο εντοπισμός 

των κρίσιμων συνεργιών με άλλους φορείς του δημόσιου τομέα. Ειδικά για τις οριζόντιες 

ομοειδείς δομές και λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης (για παράδειγμα οικονομικές 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

υπηρεσίες) επιδιώκεται η ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών κατευθυντήριων γραμμών και 

προτύπων» .»  

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η προτεινόμενη δράση του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού (τομέας Πολιτισμού), η οποία αφορά στην εκπόνηση Σχεδίων Διαχείρισης για 

τα ήδη εγγεγραμμένα μνημεία της Ελλάδας στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 

Unesco. Η κατάρτιση των σχεδίων διαχείρισης περιλαμβάνει σύνολο δράσεων για την 

προστασία, συντήρηση, βελτίωση της επικοινωνίας και την ανάδειξη ενός χώρου / 

μνημείου, ώστε να προστατευθεί και να γίνει πληρέστερα κατανοητή η μνημειακή του αξία 

και να μεταβιβαστεί αναλλοίωτη στις επόμενες γενιές. Με το σχέδιο δράσης εισάγεται ο 

στρατηγικός σχεδιασμός σε όλες τις πτυχές διαχείρισης ενός πολιτιστικού αγαθού 

σύμφωνα με τις σύγχρονες διεθνείς αντιλήψεις για κάθε μνημείο χωριστά, θέτοντας 

προτεραιότητες, στόχους και χρονοδιαγράμματα τόσο για την αρμόδια Εφορεία 

Αρχαιοτήτων  όσο και τις  συναρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α.. Με αυτόν τον τρόπο, θα 

έχουν καθοριστική επίδραση στην εφαρμογή συστημάτων μέτρησης της 

αποτελεσματικότητας της διοικητικής δράσης και της ικανοποίησης των χρηστών των 

υπηρεσιών που προσφέρονται προς το κοινό, προκειμένου τα αποτελέσματα των 

μετρήσεων αυτών να λαμβάνονται υπόψη για τον ανασχεδιασμό των δράσεων και τη 

βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α. 

 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 39: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4622 Αριθμός έργων 

εισαγωγής συστημάτων 

στοχοθεσίας και 

αξιολόγησης σε φορείς 

του δημόσιου τομέα 

 

 

  16   

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 40: Προϋπολογισμός  

 
Άξονας Προτεραιότητας   1 2 3 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 1.300.000,00 773.533,76 202.382,51 203.958,26 93.708,65 26.416,83 

Δημόσια Δαπάνη (β) 1.300.000,00 773.533,76 202.382,51 203.958,26 93.708,65 26.416,83 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

1.003.962,36 618.827,01 161.906,01 163.166,60 46.854,32 13.208,41 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

296.037,64 154.706,75 40.476,50 40.791,65 46.854,32 13.208,41 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

      

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

     
 

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

     
 

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

     

 

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

     
 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 

          
  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (τομέας Πολιτισμού) και εποπτευόμενοι φορείς 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30.6.2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Β΄Τριμ.2016 

 
 



 

88 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Α.2.1.14: Δράσεις αναβάθμισης της λειτουργίας της ΑΔΕΔΥ 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στον κείμενο του ΕΠ: ««…προβλέπονται 
δράσεις επανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων των διοικητικών δομών του κάθε φορέα 
καθώς και δράσεις επανακαθορισμού των αναθεωρημένων εσωτερικών διαδικασιών που 
αυτές εφαρμόζουν προκειμένου να βελτιωθεί η εσωτερική λειτουργία κάθε φορέα και να 
καταστεί συνεκτική» »  
Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται να υλοποιηθούν δράσεις για την ενίσχυση της διοικητικής 

ικανότητας της οργάνωσης  ΑΔΕΔΥ ως  κοινωνικού  εταίρου. Η ενίσχυση αυτή συνδέεται 
ενδεικτικά με τη διοικητική και επιχειρησιακή ενίσχυση της ΑΔΕΔΥ σε κεντρικό και 
περιφερειακό επίπεδο. 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 41: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

  
 

 
     

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 42: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   1 2 3 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 2.000.000,00 1.190.051,94 311.357,71 313.781,93 144.167,15 40.641,27 

Δημόσια Δαπάνη (β) 2.000.000,00 1.190.051,94 311.357,71 313.781,93 144.167,15 40.641,27 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

1.544.557,47 952.041,55 249.086,17 251.025,55 72.083,57 20.320,63 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

455.442,53 238.010,39 62.271,54 62.756,39 72.083,57 20.320,63 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 

          
  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

ΑΔΕΔΥ/ Κοινωνικό Πολύκεντρο 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30.06.2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α΄ Τριμ. 2017 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Α.2.2.1: Απλούστευση και Προτυποποίηση υπηρεσιών προς τον πολίτη 
στον (κάθετο) τομέα πολιτικής  κοινωνική ασφάλιση 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

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

αποσκοπεί αφενός στην υλοποίηση έργων ανάπτυξης εργαλείων και μηχανισμών για την 

εφαρμογή της προτυποποίησης και τον εξορθολογισμό διαδικασιών και αφετέρου στην 

αξιολόγηση διοικητικών επιβαρύνσεων, στον επανασχεδιασμό διαδικασιών και στην 

υλοποίηση σχετικών δράσεων εφαρμογής τους καθώς και σε συναλλαγές ευρείας από τους 

πολίτες ζήτησης που προτείνουν οι φορείς του δημοσίου.» 

Στον κάθετο τομέα πολιτικής της κοινωνικής ασφάλισης προτείνεται για χρηματοδότηση: 

1. Η αναδιοργάνωση του συστήματος απονομής σύνταξης στους δικαιούχους του 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με στόχο την έκδοση σύνταξης σε μία ημέρα μέσω: 

  της ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών για την υλοποίηση των αναγκαίων 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών, μέσω διαδικτύου, καθώς και τον εμπλουτισμό του 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

ΟΠΣ-ΙΚΑ με το κατάλληλο λογισμικό, ώστε να διασφαλίζεται η αυτόματη 

ηλεκτρονική διαχείριση της αρμοδιότητας ή μη, απονομής Σύνταξης με τις 

διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης,  

 της παροχής των απαιτούμενων υπηρεσιών υλοποίησης για την επιτυχή έναρξη 

της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος.  

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δράση αποτελεί έργο – σημαία του 

προγράμματος 

2. Η βελτίωση της λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) μέσω: 

 του σχεδιασμού  επιχειρησιακού, λειτουργικού και οργανωτικού μοντέλου του 

ΚΕΠΑ βάσει των απαιτήσεων του Ν.3863/2010 

 του καθορισμού των  απαιτήσεων λειτουργίας του ΚΕΠΑ σε επίπεδο κτιριακών 

υποδομών και στελέχωσης, 

 του σχεδιασμού , της ανάπτυξης και υποστήριξης κατά την  πιλοτική λειτουργία 

ενός πληροφοριακού συστήματος το οποίο θα υποστηρίξει την επιχειρησιακή 

λειτουργία του ΚΕΠΑ, 

 της εκπαίδευσης του εμπλεκόμενου διοικητικού προσωπικού στη λειτουργία 

του πληροφοριακού συστήματος, αλλά και στην ταξινόμηση της 

λειτουργικότητας, της αναπηρίας και της υγείας (ICF), 

 του σχεδιασμού  πλάνου ενεργειών (action plan) για τη λειτουργία του ΚΕΠΑ σε 

βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο επίπεδο 

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της δράσης δύναται να γίνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας 

ΕΤΠΑ έως 10%. 

 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 43: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4621 Αριθμός έργων 
απλοποίησης 
διαδικασιών  και 
προτυποποίησης 
υπηρεσιών προς τους 
πολίτες 

Αριθμός 

 

  
2 ΝΑΙ ΟΧΙ  
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 44: Προϋπολογισμός  

 
Άξονας Προτεραιότητας   1 2 3 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 8.523.782,00 5.071.871,64 1.326.972,64 1.337.304,39 614.424,68 173.208,66 

Δημόσια Δαπάνη (β) 8.523.782,00 5.071.871,64 1.326.972,64 1.337.304,39 614.424,68 173.208,66 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

6.582.735,60 4.057.497,31 1.061.578,11 1.069.843,51 307.212,34 86.604,33 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

1.941.046,40 1.014.374,33 265.394,53 267.460,88 307.212,34 86.604,33 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 

          
  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων /Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ ΄ τρίμηνο 2015 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Α.2.2.2: Προτυποποίηση υπηρεσιών προς τον πολίτη στον (κάθετο) τομέα 
πολιτικής: φορολογικής – δημοσιονομικής διαχείρισης 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

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

αποσκοπεί αφενός στην υλοποίηση έργων ανάπτυξης εργαλείων και μηχανισμών για την 

εφαρμογή της προτυποποίησης και τον εξορθολογισμό διαδικασιών και αφετέρου στην 

αξιολόγηση διοικητικών επιβαρύνσεων, στον επανασχεδιασμό διαδικασιών και στην 

υλοποίηση σχετικών δράσεων εφαρμογής τους καθώς και σε συναλλαγές ευρείας από τους 

πολίτες ζήτησης που προτείνουν οι φορείς του δημοσίου.» 

Στον κάθετο τομέα πολιτικής φορολογικής – δημοσιονομικής διαχείρισης θα 

επικαιροποιηθούν και προτυποποιηθούν οι παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, 

σύμφωνα με τις πρόσφατες φορολογικές, τελωνειακές και νομοθετικές και κανονιστικές 

πράξεις και θα υλοποιηθούν νέες υπηρεσίες, συμβάλλοντας στη βελτίωση του επιπέδου 

εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ)  
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αποτελεσματική – ποιοτική ανταπόκριση της ΓΓΔΕ στις 

ανάγκες των εσωτερικών χρηστών της Δημόσιας Διοίκησης με τους οποίους συνεργάζεται 

για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 45: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4621 Αριθμός έργων 
απλοποίησης 
διαδικασιών  και 
προτυποποίησης 
υπηρεσιών προς τους 
πολίτες 

Αριθμός 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ  

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 46: Προϋπολογισμός  

 
Άξονας Προτεραιότητας   1 2 3 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 4.757.025,00 2.830.553,41 740.568,21 746.334,25 342.903,37 96.665,77 

Δημόσια Δαπάνη (β) 4.757.025,00 2.830.553,41 740.568,21 746.334,25 342.903,37 96.665,77 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

3.673.749,26 2.264.442,73 592.454,57 597.067,40 171.451,68 48.332,88 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

1.083.275,74 566.110,68 148.113,64 149.266,85 171.451,68 48.332,88 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 

          
  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ ΄ τρίμηνο 2015 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Α.2.2.3: Απλοποίηση εξωστρεφών διαδικασιών του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού στον τομέα του Πολιτισμού 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

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

αποσκοπεί αφενός στην υλοποίηση έργων ανάπτυξης εργαλείων και μηχανισμών για την 

εφαρμογή της προτυποποίησης και τον εξορθολογισμό διαδικασιών και αφετέρου στην 

αξιολόγηση διοικητικών επιβαρύνσεων, στον επανασχεδιασμό διαδικασιών και στην 

υλοποίηση σχετικών δράσεων εφαρμογής τους καθώς και σε συναλλαγές ευρείας από τους 

πολίτες ζήτησης που προτείνουν οι φορείς του δημοσίου.» 

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

απλοποίηση της διαδικασίας χορήγησης αντιγράφων των Πρακτικών και Γνωμοδοτήσεων 

του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίο (Κ.Α.Σ) του Συμβουλίου Μουσείων (Σ.Μ.) και  του 

Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (Κ.Σ.Ν.Μ.) με στόχο την απλή και άμεση 

πρόσβαση των πολιτών στο αντίστοιχο περιεχόμενο με αποτέλεσμα να υπάρξει σημαντική 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

βελτίωση στην εξυπηρέτηση των πολιτών, να ενθαρρυνθεί η διαφάνεια και η ανάπτυξη 

σχέσεων εμπιστοσύνης πολίτη-κράτους και να συντελεστεί δραματική μείωση στο χρόνο 

υλοποίησης επενδύσεων καθώς η προσκόμιση Πρακτικών και Γνωμοδοτήσεων των 

Συμβουλίων αποτελεί μία από τις βασικές προϋποθέσεις ολοκλήρωσης πολλών 

επενδυτικών πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

Ειδικότερα, πρόκειται να πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα:  

1. Μελέτη διαδικασίας (μοντελοποίηση, ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης) 

2. Καταγραφή του υλικού που πρόκειται να ψηφιοποιηθεί 

3. Ψηφιοποίηση των χειρόγραφων Πρακτικών και Γνωμοδοτήσεων 

4. Κωδικοποίηση και τεκμηρίωση του υλικού που θα ψηφιοποιηθεί  

5. Εισαγωγή, διαχείριση και οργάνωση του συνόλου του υλικού Πρακτικών και 

Γνωμοδοτήσεων και Μεταδεδομένων (για το Κ.Α.Σ. είναι ψηφιοποιημένα από το 

έτος 1999 και μετά) σε βάση δεδομένων σύμφωνα με διεθνή πρότυπα 

6. Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής η οποία θα ενσωματωθεί λειτουργικά στην 

υπάρχουσα διαδικτυακή υποδομή του ΥΠ.ΠΟΛΤ. για την παροχή πρόσβασης στο 

σχετικό περιεχόμενο στους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους δημόσιους φορείς. 

Μέσω διαδικτυακής πύλης  οι πολίτες, οι φορείς και οι υπηρεσιακοί παράγοντες 

θα έχουν πρόσβαση στο απαραίτητο υλικό ενώ θα πραγματοποιηθεί διασύνδεση 

αυτής με την ιστοσελίδα υποστήριξης του προγράμματος «Διαύγεια» του 

Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

7. Εκπαίδευση του προσωπικού στη νέα διαδικασία 

8. Δοκιμαστική λειτουργία 

9. Δημοσιότητα 

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της δράσης δύναται να γίνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας 

ΕΤΠΑ έως 10%. 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 45: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4621 Αριθμός έργων 
απλοποίησης 
διαδικασιών  και 
προτυποποίησης 
υπηρεσιών προς τους 
πολίτες 

Αριθμός 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ  
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 46: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   1 2 3 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 734.551,80 437.077,40 114.354,18 115.244,54 52.949,12 14.926,56 

Δημόσια Δαπάνη (β) 734.551,80 437.077,40 114.354,18 115.244,54 52.949,12 14.926,56 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

567.278,74 349.661,92 91.483,35 92.195,63 26.474,56 7.463,28 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

167.273,06 87.415,48 22.870,84 23.048,91 26.474,56 7.463,28 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 

          
  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (τομέας του Πολιτισμού) 

 Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ΄ τρίμηνο 2015 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Α.2.2.4: Δράσεις Βελτιστοποίησης της Ροής Ποινικής, Πολιτικής και 
Διοικητικής Διαδικασίας (κάθετος τομέα πολιτικής: δικαιοσύνη) 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

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

αποσκοπεί αφενός στην υλοποίηση έργων ανάπτυξης εργαλείων και μηχανισμών για την 

εφαρμογή της προτυποποίησης και τον εξορθολογισμό διαδικασιών και αφετέρου στην 

αξιολόγηση διοικητικών επιβαρύνσεων, στον επανασχεδιασμό διαδικασιών και στην 

υλοποίηση σχετικών δράσεων εφαρμογής τους καθώς και σε συναλλαγές ευρείας από τους 

πολίτες ζήτησης που προτείνουν οι φορείς του δημοσίου.» 

Ένας από τους νευραλγικούς τομείς για την Ελλάδα είναι ο χώρος της δικαιοσύνης, στον 

οποίο είναι απαραίτητο να καταβληθούν προσπάθειες εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της 

ποιότητας και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, λαμβάνοντας υπ’ 

όψιν τα υπάρχοντα στοιχεία και με γνώμονα την επιτακτική ανάγκη να εξασφαλιστεί η 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, προχώρησε στη διατύπωση πρότασης για 

χρηματοδότηση με κύριο γνώμονα τον εξορθολογισμό και τη βελτίωση της απονομής της 

πολιτικής , ποινικής και διοικητικής δικαιοσύνης και στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας 

και ταχύτητας των λειτουργιών της Δικαιοσύνης, την αποτελεσματικότερη διοίκησή τους, τη 

διεύρυνση του κράτος δικαίου και την ενίσχυση, τελικώς, του αισθήματος της διαφάνειας 

των πράξεων της Δημόσιας Διοίκησης. 

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται: 

 ο σχεδιασμός ενιαίας και ολοκληρωμένης επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής  της Ποινικής, 

Πολιτικής και Διοικητικής διαδικασίας, καθώς και των διαδικασιών διοικητικής 

υποστήριξης, σε όλες τις βαθμίδες Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, με στόχο τη 

βελτιστοποίηση της ροής των διαδικασιών αυτών και την αποτελεσματικότερη διοίκησή 

της. 

 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 τους και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς 

τους πολίτες 

 η προώθηση των απαιτούμενων νομοθετικών παρεμβάσεων, οι οποίες θα 

ενσωματώνουν και θα περικλείουν τις αλλαγές στη διαδικασία απονομής δικαιοσύνης 

καθώς και στα θέματα διοικητικής υποστήριξης των δικαστηρίων. 

Το έργο αποτελεί έργο – σημαία του προγράμματος.  

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της δράσης δύναται να γίνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας 

ΕΤΠΑ έως 10%. 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 47: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4621 Αριθμός έργων 
απλοποίησης 
διαδικασιών  και 
προτυποποίησης 
υπηρεσιών προς τους 
πολίτες 

Αριθμός 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ  

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 48: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   1 2 3 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 1.041.300,00 619.600,54 162.108,39 163.370,56 75.060,63 21.159,88 

Δημόσια Δαπάνη (β) 1.041.300,00 619.600,54 162.108,39 163.370,56 75.060,63 21.159,88 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

804.173,85 495.680,43 129.686,71 130.696,45 37.530,31 10.579,94 



 

102 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

237.126,15 123.920,11 32.421,68 32.674,11 37.530,31 10.579,94 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 

          
  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ ΄ τρίμηνο 2015 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Α.2.2.5: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός διαδικασιών της Γεν. Γραμματείας 
Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής προς πολίτες τρίτων χωρών 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

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

αποσκοπεί αφενός στην υλοποίηση έργων ανάπτυξης εργαλείων και μηχανισμών για την 

εφαρμογή της προτυποποίησης και τον εξορθολογισμό διαδικασιών και αφετέρου στην 

αξιολόγηση διοικητικών επιβαρύνσεων, στον επανασχεδιασμό διαδικασιών και στην 

υλοποίηση σχετικών δράσεων εφαρμογής τους καθώς και σε συναλλαγές ευρείας από τους 

πολίτες ζήτησης που προτείνουν οι φορείς του δημοσίου.» 

Η Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής (ΓΓΠΚΣ) έχει: 

Α) δρομολογήσει μια σειρά από νομικές και θεσμικές αλλαγές που αφορούν στην βελτίωση 

της λειτουργίας έκδοσης αδειών και απόδοσης ιθαγένειας και ταυτόχρονα υποστηρίζει 

ισόρροπα τις παραδοσιακές και τις ηλεκτρονικές διαδικασίες και προτίθεται να 

δρομολογήσει ένα νομικό & θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο στο 



 

104 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

ηλεκτρονικό περιβάλλον. Ένα τέτοιο πλαίσιο πρέπει να εξασφαλίσει ότι η Δημόσια 

Διοίκηση θα λειτουργήσει προς την κατεύθυνση της καθολικής επικοινωνίας προσφέροντας 

στους πολίτες πολύτιμες υπηρεσίες.  

Συνεπώς, η ανάπτυξη και λειτουργία ενός κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος που θα 

υποστηρίζει την αναδιοργάνωση των σχετικών διαδικασιών ώστε αυτές να πληρούν τα 

κριτήρια της μέγιστης λειτουργικότητας, διαλειτουργικότητας, εποπτείας, ελέγχου, 

διαφάνειας, χρηστικότητας και πληροφόρησης του συναλλασσόμενου αποτελεί έργο 

κομβικής σημασίας για τη διοικητική μεταρρύθμιση της πολιτικής χρηστής διαχείρισης του 

καθεστώτος διαμονής του αλλοδαπού πληθυσμού στην ελληνική επικράτεια. Η παραγωγή 

του κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος θα έχει θετική επίδραση οριζόντια σε όλες τις 

προαναφερθείσες προβληματικές καταστάσεις που επιβαρύνουν τις διαδικασίες έκδοσης 

άδειας διαμονής και απόδοσης ιθαγένειας. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη 

προτεινόμενη δράση που περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες ενέργειες: 

1. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πληροφοριακού συστήματος Υποστήριξης των Θεσμικών 

αλλαγών του Ν. 3907/2011. Οι υπηρεσίες που θα προσφερθούν θα αφορούν τις 

υπηρεσίες ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος το οποίο θα διατηρεί και θα 

διαχειρίζεται το σύνολο της πληροφορίας, ενώ ταυτόχρονα θα προσφέρει 

υπηρεσίες προς τρίτους, αναφορών  και στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων που 

θα υπάρχουν αποθηκευμένες 

2. Υπηρεσίες Ποιότητας και Ασφάλειας. Στα πλαίσια ανάπτυξης ενός συστήματος 

αυτού του μεγέθους και πολυπλοκότητας το οποίο και θα διαχειρίζεται 

επεξεργάζεται προσωπικά και άλλα σημαντικά στοιχεία, η ασφάλεια αποτελεί 

προτεραιότητα και θα πρέπει να είναι σε υψηλό επίπεδο. 

Β) για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς πολίτες τρίτων χωρών (ΠΤΧ) 

σχεδιάζει:  

 το σχεδιασμό και την ανάπτυξη λογισμικού συστήματος και εφαρμογών που 

απαιτούνται για την ενίσχυση των ειδικών δεξιοτήτων και τη διασφάλιση των 

υπαλλήλων που εργάζονται στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και 

Αστικής Κατάστασης / Ιθαγένειας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας και 

της ΓΓΠΚΣ, στο πλαίσιο βελτίωσης της  ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών,. Θα 

εφαρμοστεί σύστημα «Καθολικής πολιτικής διαφάνειας και ασφάλειας» για τη 

διαχείριση και χρήση του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος μετανάστευσης & 

ιθαγένειας, στα διάφορα επίπεδα πρόσβασης των χρηστών, όπως και πλήρης και 

συνεχής διασφάλιση των χρηστών, ανάλογα με το επίπεδο / δικαιώματα 

πρόσβασης που έχουν σε αυτό. 

 τη διαδικτυακή ενημέρωση των ΠΤΧ σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία, όσον 

αφορά ιδίως, στην εφαρμογή και τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την 

χορήγηση/ανανέωση των αδειών διαμονής, ανά κατηγορία και τα δικαιώματα που 

ο κάτοχός της απολαμβάνει, μέσω της δημιουργίας κόμβου πληροφόρησης, με 

φωνητική και γλωσσική υποστήριξη στις δέκα κυριότερες γλώσσες που ομιλούνται 

από τους πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα. 

Η δράση ολοκληρώνεται από τη δράση Β.1.1.4 που αφορά σε υποδομές ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης του Θεματικού Άξονα 2 καθώς επίσης  δύναται να γίνει χρήση της ρήτρας 

ευελιξίας ΕΤΠΑ. 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 49: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4621 Αριθμός έργων 
απλοποίησης 
διαδικασιών  και 
προτυποποίησης 
υπηρεσιών προς τους 
πολίτες 

Αριθμός 

 

  
2 ΝΑΙ ΟΧΙ  

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 50: Προϋπολογισμός  

 
Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 5.660.854,77 3.368.355,59 881.275,40 888.136,97 408.054,65 115.032,16 

Δημόσια Δαπάνη (β) 5.660.854,77 3.368.355,59 881.275,40 888.136,97 408.054,65 115.032,16 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

4.371.757,77 2.694.684,47 705.020,32 710.509,58 204.027,32 57.516,08 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

1.289.097,00 673.671,12 176.255,08 177.627,39 204.027,32 57.516,08 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 

          
  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εποπτευόμενοι φορείς 

 Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ ΄ τρίμηνο 2015 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Α.2.2.6: Δράσεις βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του 
Τουρισμού 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

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

αποσκοπεί αφενός στην υλοποίηση έργων ανάπτυξης εργαλείων και μηχανισμών για την 

εφαρμογή της προτυποποίησης και τον εξορθολογισμό διαδικασιών και αφετέρου στην 

αξιολόγηση διοικητικών επιβαρύνσεων, στον επανασχεδιασμό διαδικασιών και στην 

υλοποίηση σχετικών δράσεων εφαρμογής τους καθώς και σε συναλλαγές ευρείας από τους 

πολίτες ζήτησης που προτείνουν οι φορείς του δημοσίου.» 

Με την προτεινόμενη δράση επιδιώκεται η απλούστευση των διαδικασιών και η μείωση 
των διοικητικών βαρών στον Τομέα Τουρισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού. Η δράση θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των διοικητικών διαδικασιών και 
στην προώθηση της επιχειρηματικότητας στον συγκεκριμένο τομέα, μέσα από την παροχή 
ποιοτικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών από τη Δημόσια Διοίκηση προς τις επιχειρήσεις 
και τους επαγγελματίες του κλάδου. 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

 

Στο πλαίσιο της δράσης, θα χρηματοδοτηθούν ενδεικτικά: 

 Η ανάλυση και αξιολόγηση των υφιστάμενων διαδικασιών παροχής των υπηρεσιών 

του Τομέα Τουρισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. 

 Η απλούστευση επιλεγέντων και κρίσιμων διαδικασιών και υπηρεσιών του Τομέα 

Τουρισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.  

 Η μείωση των διοικητικών βαρών προς τις τουριστικές επιχειρήσεις τους 

επαγγελματίες του τομέα τουρισμού. 

 Η ανάπτυξη ενός νέου ολοκληρωμένου επιχειρησιακού μοντέλου απλουστευμένων 

διαδικασιών και παρεχόμενων υπηρεσιών του Τομέα Τουρισμού του Υπουργείου 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.  

 Η σύνταξη τυποποιημένου οδηγού παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 Η βελτιστοποίηση και προτυποποίηση των διαδικασιών παροχής των παρεχόμενων 

εσωστρεφών και εξωστρεφών υπηρεσιών, του Τομέα Τουρισμού του Υπουργείου 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 

 Η διαβούλευση των απλουστευμένων διαδικασιών και υπηρεσιών του Τομέα 

Τουρισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 

 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 51: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4621 Αριθμός έργων 
απλοποίησης 
διαδικασιών  και 
προτυποποίησης 
υπηρεσιών προς τους 
πολίτες 

Αριθμός 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ  

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 52: Προϋπολογισμός 

Άξονας Προτεραιότητας   7 8 9 

  Σύνολο Χώρας 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 1.250.000,00 743.782,46 194.598,57 196.113,71 90.104,47 25.400,79 

Δημόσια Δαπάνη (β) 1.250.000,00 743.782,46 194.598,57 196.113,71 90.104,47 25.400,79 

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 965.348,42 595.025,97 155.678,86 156.890,97 45.052,23 12.700,40 

Εθνική Συμμετοχή (δ) 284.651,58 148.756,49 38.919,71 39.222,74 45.052,23 12.700,40 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

 
      

  
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για μεγάλα             
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

έργα 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          
  

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)             

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού (Τομέας Τουρισμού) και εποπτευόμενοι 
φορείς 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30.6.2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Β ΄ τρίμηνο 2016 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Α.2.2.7: Δράσεις απλοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

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

αποσκοπεί αφενός στην υλοποίηση έργων ανάπτυξης εργαλείων και μηχανισμών για την 

εφαρμογή της προτυποποίησης και τον εξορθολογισμό διαδικασιών και αφετέρου στην 

αξιολόγηση διοικητικών επιβαρύνσεων, στον επανασχεδιασμό διαδικασιών και στην 

υλοποίηση σχετικών δράσεων εφαρμογής τους καθώς και σε συναλλαγές ευρείας από τους 

πολίτες ζήτησης που προτείνουν οι φορείς του δημοσίου.» 

 
Με την προτεινόμενη δράση επιδιώκεται η απλούστευση και ο ανασχεδιασμός διαδικασιών 
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού προκειμένου να εφαρμοσθεί ο Ν4373/2016. 
Ενδεικτικά στο πλαίσιο της δράσης θα μελετηθούν τα εξής: 

 Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εκτέλεση της κάθε διοικητικής 
πράξης/υπηρεσίας με σκοπό την αναβάθμιση και/ή απλούστευση της διαδικασίας 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

 Τη ροή εργασίας που ακολουθεί η εκτέλεση της διαδικασίας 

 Τους εμπλεκόμενους φορείς (Εποπτευόμενους Φορείς και Κεντρική Υπηρεσία) στην 
εκτέλεση της διαδικασίας με βάσει το ρόλο/καθηκοντολόγιο/συμμετοχή τους, 
καθώς και τους αποδέκτες των υπηρεσιών, σύμφωνα με τις υπηρεσίες τις οποίες 
χρησιμοποιούν και λαμβάνουν 

 Τις εισόδους και εξόδους της παρεχόμενης υπηρεσίας, καθώς και τη δομή των 
δεδομένων εισόδου και εξόδου 

 Τα διακινούμενα έντυπα και πληροφορίες της υφιστάμενης διαδικασίας 

 Τα τυχόν πληροφοριακά συστήματα ή εφαρμογές που υποστηρίζουν την εκτέλεση 
της διαδικασίας 

και θα γίνει απλούστευση/αναδιοργάνωση επιλεγμένων διαδικασιών με στόχο τη μείωση 
των απαιτούμενων βημάτων υλοποίησης, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας στην παροχή 
υπηρεσιών ή στη διεκπεραίωση διοικητικών λειτουργιών. Ενδεικτικές διαδικασίες είναι: 

 Η  Άδεια Άσκησης Αθλητικού Επαγγέλματος 

 Η Βεβαίωση επίτευξης υψηλής Αθλητικής επίδοσης για την προσμέτρηση 
επιπρόσθετων μορίων κατά την ένταξη μαθητών/αθλητών στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 53: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4621 Αριθμός έργων 
απλοποίησης 
διαδικασιών  και 
προτυποποίησης 
υπηρεσιών προς τους 
πολίτες 

Αριθμός 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ  

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 54: Προϋπολογισμός 

Άξονας Προτεραιότητας   7 8 9 

  Σύνολο Χώρας 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 200.000,00 119.005,19 31.135,77 31.378,19 14.416,71 4.064,13 

Δημόσια Δαπάνη (β) 200.000,00 119.005,19 31.135,77 31.378,19 14.416,71 4.064,13 

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 154.455,75 95.204,15 
24.908,62 

 
25.102,55 

 
7.208,36 

 
2.032,06 

 

Εθνική Συμμετοχή (δ) 45.544,25 23.801,04 6.227,15 6.275,64 7.208,36 2.032,06 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

 
      

  
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για μεγάλα 
έργα 

            

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Τεχνικής 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)             

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού/Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και εποπτευόμενοι 
φορείς 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30.6.2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Β ΄ τρίμηνο 2016 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Α.3.1.1: «e-Goal setting»- Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού εργαλείου για την 
εφαρμογή και  παρακολούθηση του συστήματος Διοίκησης μέσω Στόχων 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Αιρεσιμότητα 11.1 κριτήριο 3, το οποίο εκπληρώθηκε στον 
3/2015 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…προβλέπεται  η 

εφαρμογή ενός συστήματος διοίκησης βάσει στόχων με το οποίο επιδιώκεται η 

αποτελεσματικότερη λειτουργία του Δημόσιου Τομέα ώστε να επικεντρώνονται στα 

αποτελέσματα και όχι στην τήρηση των διοικητικών διαδικασιών βάσει οριζόντιων 

κατευθυντήριων αρχών και προτύπων .»  

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που αφορά στην 
ηλεκτρονική εφαρμογή και παρακολούθηση του συστήματος “Διοίκηση μέσω στόχων”, 
όπως αυτό προκύπτει από το ισχύον θεσμικό  πλαίσιο (ν.3230/2004, όπως ισχύει) και 
περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες ενέργειες: 

1. Τη διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής για την οριζόντια ηλεκτρονική εφαρμογή 

συστήματος στοχοθεσίας, τόσο σε επίπεδο φορέα, όσο και σε επίπεδο διοικητικών 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

δομών με βάση τα νέα οργανογράμματα (σχεδιασμός & ανάπτυξη του 

ηλεκτρονικού συστήματος). Στη φάση αυτή, προβλέπεται η αποτύπωση της 

υφιστάμενης κατάστασης και των απαιτήσεων για την  εφαρμογή της Διοίκησης 

μέσω Στόχων σε 3 Υπουργεία (Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων). 

2. Τη δημιουργία πληροφοριακού συστήματος για το  σχεδιασμό και υλοποίηση της 

Διοίκησης μέσω Στόχων, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την 

παρακολούθηση της διαδικασίας μέσω web εφαρμογής.  

3. Την πιλοτική εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος στα 3 επιλεγμένα Υπουργεία 

και διάθεση του συστήματος στους λοιπούς  φορείς της Δημόσιας  Διοίκησης 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 55: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4622 Αριθμός έργων 
εισαγωγής 
συστημάτων 
στοχοθεσίας και 
αξιολόγησης σε 
φορείς του δημόσιου 
τομέα 

Αριθμός 

 

  
1 ΟΧΙ ΟΧΙ  

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 56: Προϋπολογισμός  

 
Άξονας Προτεραιότητας   1 2 3 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 250.000,00 148.756,49 38.919,71 39.222,74 18.020,89 5.080,16 

Δημόσια Δαπάνη (β) 250.000,00 148.756,49 38.919,71 39.222,74 18.020,89 5.080,16 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

193.069,68 119.005,19 31.135,77 31.378,19 9.010,45 2.540,08 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

56.930,32 29.751,30 7.783,94 7.844,55 9.010,45 2.540,08 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Τεχνικής 

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 

          
  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εποπτευόμενοι φορείς 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α΄ τρίμηνο 2016 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Α.3.1.2: Ενέργειες Αξιολόγησης Μονάδων Ψυχικής Υγείας ανά 
(Υγειονομική) Περιφέρεια & Τομέα Ψυχικής Υγείας (κάθετος τομέας πολιτικής – 
υγεία) 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 

αναληφθούν για τα 

εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 

και τα τμηματοποιημένα  

έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια 

μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…Χρηματοδοτούνται 

έργα που αφορούν στην ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου και της επιθεώρησης στους 

δημόσιους φορείς. Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των δομών θεσμοθετούνται Μονάδες 

Εσωτερικού Ελέγχου σε κάθε Υπουργείο, οι οποίες υπάγονται άμεσα στον Υπουργό. Οι 

δράσεις αφορούν στην επιχειρησιακή ενδυνάμωση των ελεγκτικών λειτουργιών με την 

ενίσχυση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου που εφαρμόζουν καθώς και στην 

παροχή συμβουλευτικού ρόλου προς τους εποπτευόμενους οργανισμούς, ώστε αυτοί να 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

καθίστανται πιο παραγωγικοί και να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία τους. Στόχο 

αποτελεί η προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος, η χρηστή διοίκηση και η παροχή υψηλής 

ποιότητας υπηρεσιών με παράλληλη ελαχιστοποίηση του κόστους.» 

Η προτεινόμενη δράση αφορά στη δημιουργία ανεξάρτητου φορέα αξιολόγησης μονάδων 

φροντίδας ατόμων με αναπηρία ή/και προβλήματα ψυχικής υγείας. 

Στο πλαίσιο αυτό θα υλοποιηθούν ενδεικτικά τα κάτωθι: 

 Σύσταση και στελέχωση του φορέα, πιλοτική λειτουργία για περίοδο 36 μηνών. 

Ειδικότερα θα εκπονηθεί ο κανονισμός λειτουργίας του φορέα και θα γίνουν οι 

απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις 

 Προσαρμογή υφιστάμενων εργαλείων αξιολόγησης και θεραπευτικών 

πρωτοκόλλων, ενσωμάτωση δεικτών έκβασης και αποτελεσματικότητας για τη 

διαμόρφωση ενός χρηστικού εργαλείου αξιολόγησης. 

Θα παραχθεί ένα ενιαίο εργαλείο αξιολόγησης για όλους του τύπους δομών που θα 

ενσωματώσει -  προσαρμόσει τα υφιστάμενα εργαλεία αξιολόγησης ώστε να είναι 

δυνατή μια ολιστική αξιολόγηση των υπηρεσιών των δομών σε εύλογο χρονικό 

διάστημα. Συμπληρωματικά θα αναπτυχθούν ή προσαρμοσθούν Οδηγοί 

Αυτοαξιολόγησης ώστε να είναι δυνατή η αυτοεκπαίδευση του προσωπικού των 

δομών στην προαγωγή της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών  

 Αξιολόγηση δομών στις Υγειονομικές Περιφέρειες από 3μελείς Επιτροπές 

Αξιολογητών με τη μορφή της επιτόπιας επίσκεψης – έρευνας πεδίου. Η 

αξιολόγηση των Μονάδων θα γίνει σε δύο φάσεις, στην α΄ θα υποβάλλονται 

συστάσεις προς συμμόρφωση και στη δεύτερη θα παρέχεται πιστοποίηση 

 

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της δράσης μπορεί να γίνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας ΕΤΠΑ 

έως 10%.   

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 57: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4619 Αριθμός εποπτευόμενων 

φορέων δημόσιου τομέα 

που αξιολογούνται 

Αριθμός 
 

  1.150 ΟΧΙ  

Τ4622 Αριθμός έργων 

εισαγωγής συστημάτων 

στοχοθεσίας και 

αξιολόγησης σε φορείς 

του δημόσιου τομέα 

Αριθμός 

 

   ΟΧΙ  
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 58: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 2.114.287,00 1.258.055,67 329.149,78 331.712,53 152.405,36 42.963,65 

Δημόσια Δαπάνη (β) 2.114.287,00 1.258.055,67 329.149,78 331.712,53 152.405,36 42.963,65 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 
1.632.818,89 1.006.444,54 263.319,83 265.370,02 76.202,68 21.481,83 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 
481.468,11 251.611,13 65.829,96 66.342,51 76.202,68 21.481,83 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
          

  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Υπουργείο Υγείας και εποπτευόμενοι φορείς   

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 

ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Γ ΄ τρίμηνο 2016 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Α.3.2.1: Διαχείριση Δημοσιονομικών Ελέγχων 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Αιρεσιμότητα 11.1 κριτήριο 3, το οποίο εκπληρώθηκε στον 
3/2015 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…Χρηματοδοτούνται 

έργα που αφορούν στην ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου και της επιθεώρησης στους 

δημόσιους φορείς. Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των δομών θεσμοθετούνται Μονάδες 

Εσωτερικού Ελέγχου σε κάθε Υπουργείο, οι οποίες υπάγονται άμεσα στον Υπουργό. Οι 

δράσεις αφορούν στην επιχειρησιακή ενδυνάμωση των ελεγκτικών λειτουργιών με την 

ενίσχυση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου που εφαρμόζουν καθώς και στην 

παροχή συμβουλευτικού ρόλου προς τους εποπτευόμενους οργανισμούς, ώστε αυτοί να 

καθίστανται πιο παραγωγικοί και να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία τους. Στόχο 

αποτελεί η προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος, η χρηστή διοίκηση και η παροχή υψηλής 

ποιότητας υπηρεσιών με παράλληλη ελαχιστοποίηση του κόστους..»  
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

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

αποτελεσματική λειτουργία του ελεγκτικού μηχανισμού της Επιτροπής Δημοσιονομικού 

Ελέγχου (ΕΔΕΛ) και της Επιτροπής Συντονισμού Ελέγχων (ΕΣΕΛ), μέσω της  δημιουργίας 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων το 

οποίο περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τα εξής υποσυστήματα: 

• Υποσύστημα παρουσίασης 
i. Παρουσίαση αποτελεσμάτων των δημοσιονομικών ελέγχων 

ii. Υποδοχή καταγγελιών 
iii. Στατιστικά 

• Υποσύστημα επιλογής δείγματος ελέγχου 
i.  Risk management σύστημα για την επιλογή του δείγματος 

ii.  Ένταξη συγκεκριμένων καταγγελιών στο δείγμα ελέγχου 
• Υποσύστημα εσωτερικής διαχείρισης workflow ελέγχων 

i.  Χρέωση ελεγκτών σε υποθέσεις ελέγχου και διαχείριση μητρώου 
ελεγκτών 

ii.  Παρακολούθηση πορείας υπόθεσης ελέγχου 
iii.  Υποστήριξη στην κατάρτιση της έκθεσης ελέγχου 
iv.  Αποθετήριο νομοθεσίας εθνικής και κοινοτικής κανονιστικού 

πλαισίου και αποτελεσμάτων ελέγχων 
• Διαλειτουργικότητα με άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς, με TAXIS και ΟΠΣ-ΔΠ. 
 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 59: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4625 Αριθμός σχεδίων 
αναβάθμισης της 

λειτουργίας 
ελεγκτικών φορέων 

Αριθμός 

 

  1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 60: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   1 2 3 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 600.000,00 357.015,58 93.407,31 94.134,58 43.250,14 12.192,38 

Δημόσια Δαπάνη (β) 600.000,00 357.015,58 93.407,31 94.134,58 43.250,14 12.192,38 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

463.367,24 285.612,46 74.725,85 75.307,66 21.625,07 6.096,19 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

136.632,76 71.403,12 18.681,46 18.826,92 21.625,07 6.096,19 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 

          
  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Υπουργείο Οικονομικών  
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης  

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α ΄ τρίμηνο 2016 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Α.3.2.2: Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Καταγγελιών 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Αιρεσιμότητα 11.1 κριτήριο 3, το οποίο εκπληρώθηκε τον 
3/2015 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…Χρηματοδοτούνται 

έργα που αφορούν στην ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου και της επιθεώρησης στους 

δημόσιους φορείς. ….. Οι δράσεις αφορούν στην επιχειρησιακή ενδυνάμωση των 

ελεγκτικών λειτουργιών με την ενίσχυση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου που 

εφαρμόζουν καθώς και στην παροχή συμβουλευτικού ρόλου προς τους εποπτευόμενους 

οργανισμούς, ώστε αυτοί να καθίστανται πιο παραγωγικοί και να διασφαλίζεται η εύρυθμη 

λειτουργία τους. Στόχο αποτελεί η προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος, η χρηστή 

διοίκηση και η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με παράλληλη ελαχιστοποίηση του 

κόστους..»  

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που αφορά στη 

δημιουργία και λειτουργία εθνικού μηχανισμού εξέτασης καταγγελιών της Γενικής 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς, η οποία μεταξύ άλλων, συντονίζει όλες τις 

υπηρεσίες και τους φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για 

την καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης. Το προτεινόμενο σύστημα θα 

συστηματοποιεί, διασταυρώνει και αξιολογεί από πλευράς αξιοπιστίας και σημαντικότητας, 

δίνοντας βαθμούς προτεραιότητας στις καταγγελίες ενώ θα παρέχει και λειτουργικότητα 

παραμετροποίησης αξιολόγησης κινδύνου (risk analysis) για εντοπισμό τομέων, νομικών και 

φυσικών προσώπων με αυξημένο ενδεχόμενο διάπραξης αδικημάτων απάτης και 

διαφθοράς. 

 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 61: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4625 Αριθμός σχεδίων 
αναβάθμισης της 

λειτουργίας 
ελεγκτικών φορέων 

Αριθμός 

 

  1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 62: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   1 2 3 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 500.000,00 297.512,98 77.839,43 78.445,48 36.041,79 10.160,32 

Δημόσια Δαπάνη (β) 500.000,00 297.512,98 77.839,43 78.445,48 36.041,79 10.160,32 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

386.139,37 238.010,39 62.271,54 62.756,39 18.020,89 5.080,16 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

113.860,63 59.502,60 15.567,89 15.689,10 18.020,89 5.080,16 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ/ Γενική Γραμματεία 
Καταπολέμησης της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.) και ελεγκτικά σώματα -μηχανισμοί 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/10/2016 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α΄ τρίμηνο 2017 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Α.3.3.1: Μηχανισμός Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης της Ο.Κ.Ε. 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ, χρηματοδοτούνται 
δράσεις : «… που αποσκοπούν στη βελτίωση της συμμετοχής της κοινωνίας και των πολιτών 
στο σχεδιασμό των δημόσιων πολιτικών και στη λειτουργία της διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό 
περιλαμβάνονται δράσεις οργάνωσης και λειτουργίας θεσμοθετημένων οργάνων 
εκπροσώπησης της κοινωνίας, όπως οι κοινωνικοί εταίροι, με σκοπό την ενεργό συμμετοχή 
τους στον σχεδιασμό και την εφαρμογή δημοσίων πολιτικών και τη λειτουργία της Διοίκησης. 
Οι δράσεις αυτές θα αποτελέσουν βήμα για την παροχή ανατροφοδότησης και υποδείξεων 
σχετικών με τις διοικητικές διαδικασίες και τις δημόσιες πολιτικές που εφαρμόζονται…»  

 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που αφορά σε 

ανάπτυξη, θεσμική θωράκιση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού πολύ-
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

επίπεδης διαβούλευσης με στόχο την αναβάθμιση της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων 

και της κοινωνίας των πολιτών στο οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι και τη διευκόλυνση 

της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) στην εκτέλεση του συνταγματικά 

κατοχυρωμένου ρόλου της για τη συμμετοχή των πολιτών στο δημόσιο διάλογο και την 

ενδυνάμωση της συνεισφοράς τους  στις διαδικασίες διαμόρφωσης των πολιτικών.  

Η ανάπτυξη ενός μηχανισμού πολυεπίπεδης διαβούλευσης αποσκοπεί:  

 στην ενίσχυση, διεύρυνση και θεσμική αναβάθμιση του κοινωνικού διαλόγου και 

της συμμετοχικότητας μέσα από τη διασφάλιση της κάθετης και ολοκληρωμένης 

διαβούλευσης σε κρίσιμα ζητήματα για την ανάπτυξη της χώρας, έτσι ώστε να 

επιτευχθούν τα μέγιστα δυνατά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, η μέγιστη 

δυνατή προστιθέμενη αξία και η μέγιστη δυνατή πλαισίωση και επιτάχυνση των 

μεταρρυθμιστικών διαδικασιών. 

 στην έγκαιρη πρόληψη συγκρούσεων και αντιθέσεων σε τοπικό και περιφερειακό 

επίπεδο. 

 στη βελτίωση των σχέσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφερειακής 

διοίκησης με την κοινωνία και την κεντρική διοίκηση και η ενίσχυση της 

αμφίδρομης επικοινωνίας και της συμμετοχής των πολιτών. 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 63: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4626 Αριθμός έργων που 
αφορούν στην 
ενίσχυση της 

συμμετοχής των 
πολιτών 

Αριθμός 

 

  1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 64: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   1 2 3 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 600.000,00 357.015,58 93.407,31 94.134,58 43.250,14 12.192,38 

Δημόσια Δαπάνη (β) 600.000,00 357.015,58 93.407,31 94.134,58 43.250,14 12.192,38 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

463.367,24 285.612,46 74.725,85 75.307,66 21.625,07 6.096,19 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

136.632,76 71.403,12 18.681,46 18.826,92 21.625,07 6.096,19 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για             
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

μεγάλα έργα 

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 

          
  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ο.Κ.Ε) 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/10/2016 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α΄ τρίμηνο 2017 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Πίνακας 61: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ)  

Κωδ. 
ΑΠ 

ΔΔ 
Κωδ. Θ 

Σ 
ΔΔ 

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ. 

ΔΔ 
Κωδ. 

Ειδικού 
στόχου 

ΔΔ 
Κωδ. Δράσης/ 
πρόσκλησης 

ΔΔ 
Κατηγορία 

περιφέρειας 
Κωδ. πεδίου 
παρέμβασης 

ΔΔ 

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

1 83.391.866,00 11 83.391.866,00 11i 83.391.866,00 

11i.1 12.495.545,33 

Α.1.1.1 
2.050.673,70 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες  

119 2.050.673,70 

Α.1.1.2 
1.297.156,61 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες  

119 1.297.156,61 

A.1.1.3 
654.528,57 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες  

119 654.528,57 

Α.1.1.5 
8.925.389,52 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες  

119 8.925.389,52 

Α.1.2.1 
2.869.765,62 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες  

119 2.869.765,62 

Α.1.2.2 
1.579.198,92 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες  

119 1.579.198,92 

11i.2 62.180.213,68 

Α.2.1.1 
1.164.912,04 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες  

119 1.164.912,04 

Α.2.1.2 
3.941.257,44 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες  

119 3.941.257,44 

Α.2.1.3 
1.428.062,32 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες  

119 1.428.062,32 

Α.2.1.4 
2.142.093,49 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες  

119 2.142.093,49 

Α.2.1.5 
696.180,38 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες  

119 696.180,38 

Α.2.1.6 
2.082.590,89 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες  

119 2.082.590,89 

Α.2.1.7 
2.441.780,16 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες  

119 2.441.780,16 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Α.2.1.8 
196.358,57 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες  

119 196.358,57 

Α.2.1.9 
119.005,19 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες  

119 119.005,19 

Α.2.1.10 
178.507,79 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες  

119 178.507,79 

Α.2.1.11 
3.346.604,55 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες  

119 3.346.604,55 

Α.2.1.12 
4.162.028,14 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες  

119 4.162.028,14 

Α.2.1.13 
773.533,76 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες  

119 773.533,76 

Α.2.1.14 
1.190.051,94 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες  

119 1.190.051,94 

Α.2.2.1 
5.071.871,64 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες  

119 5.071.871,64 

Α.2.2.2 
2.830.553,41 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες  

119 2.830.553,41 

Α.2.2.3 
437.077,40 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες  

119 437.077,40 

Α.2.2.4 
619.600,54 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες  

119 619.600,54 

Α.2.2.5 
3.368.355,59 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες  

119 3.368.355,59 

    
Α.2.2.6 

743.782,46 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 743.782,46 

    
Α.2.2.7 

119.005,19 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 119.005,19 

11i.3 
            

8.716.106,99    
Α.3.1.1 

148.756,49 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 148.756,49 

Α.3.1.2 
1.258.055,67 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες  

119 1.258.055,67 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Α.3.2.1 
357.015,58 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες  

119 357.015,58 

                
Α.3.2.2 

297.512,98 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 297.512,98 

                
A.3.3.1 

357.015,58 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 357.015,58 

1 21.818.124,00 11 21.818.124,00 11i 21.818.124,00 

11i.1 3.269.255,99 

Α.1.1.1 536.525,38 Mετάβαση 119 536.525,38 

Α.1.1.2 339.379,91 Mετάβαση 119 339.379,91 

A.1.1.3 171.246,74 Mετάβαση 119 171.246,74 

Α.1.1.5 2.335.182,85 Mετάβαση 119 2.335.182,85 

Α.1.2.1 750.827,45 Mετάβαση 119 750.827,45 

Α.1.2.2 413.171,69 Mετάβαση 119 413.171,69 

11i.2 16.268.440,53 

Α.2.1.1 304.780,27 Mετάβαση 119 304.780,27 

Α.2.1.2 1.031.165,84 Mετάβαση 119 1.031.165,84 

Α.2.1.3 373.629,26 Mετάβαση 119 373.629,26 

Α.2.1.4 560.443,88 Mετάβαση 119 560.443,88 

Α.2.1.5 182.144,26 Mετάβαση 119 182.144,26 

Α.2.1.6 544.876,00 Mετάβαση 119 544.876,00 

Α.2.1.7 638.852,02 Mετάβαση 119 638.852,02 

Α.2.1.8 51.374,02 Mετάβαση 119 51.374,02 

Α.2.1.9 31.135,77 Mετάβαση 119 31.135,77 

Α.2.1.10 46.703,66 Mετάβαση 119 46.703,66 

Α.2.1.11 875.584,59 Mετάβαση 119 875.584,59 

Α.2.1.12 1.088.926,90 Mετάβαση 119 1.088.926,90 

Α.2.1.13 202.382,51 Mετάβαση 119 202.382,51 

Α.2.1.14 311.357,71 Mετάβαση 119 311.357,71 

Α.2.2.1 1.326.972,64 Mετάβαση 119 1.326.972,64 

Α.2.2.2 740.568,21 Mετάβαση 119 740.568,21 

Α.2.2.3 114.354,18 Mετάβαση 119 114.354,18 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Α.2.2.4 162.108,39 Mετάβαση 119 162.108,39 

Α.2.2.5 881.275,40 Mετάβαση 119 881.275,40 

    Α.2.2.6 194.598,57 Mετάβαση 119 194.598,57 

    Α.2.2.7 31.135,77 Mετάβαση 120 31.135,77 

11i.3 
            

2.280.427,48    

Α.3.1.1 38.919,71 Mετάβαση 119 38.919,71 

Α.3.1.2 329.149,78 Mετάβαση 119 329.149,78 

Α.3.2.1 93.407,31 Mετάβαση 119 93.407,31 

                Α.3.2.2 77.839,43 Mετάβαση 119 77.839,43 

                A.3.3.1 93.407,31 Mετάβαση 119 93.407,31 

1 21.818.124,00 11 21.818.124,00 11i 21.818.124,00 

11i.1 3.294.710,28 

Α.1.1.1 
540.702,75 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 540.702,75 

Α.1.1.2 
342.022,31 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 342.022,31 

A.1.1.3 
172.580,06 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 172.580,06 

Α.1.1.5 
2.353.364,49 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 2.353.364,49 

Α.1.2.1 
756.673,36 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 756.673,36 

Α.1.2.2 
416.388,62 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 416.388,62 

11i.2 16.395.105,92 

Α.2.1.1 
307.153,28 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 307.153,28 

Α.2.1.2 
1.039.194,45 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 1.039.194,45 

Α.2.1.3 
376.538,32 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 376.538,32 

Α.2.1.4 
564.807,48 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 564.807,48 

Α.2.1.5 
183.562,43 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 183.562,43 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Α.2.1.6 
549.118,38 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 549.118,38 

Α.2.1.7 
643.826,10 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 643.826,10 

Α.2.1.8 
51.774,02 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 51.774,02 

Α.2.1.9 
31.378,19 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 31.378,19 

Α.2.1.10 
47.067,29 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 47.067,29 

Α.2.1.11 
882.401,86 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 882.401,86 

Α.2.1.12 
1.097.405,24 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 1.097.405,24 

Α.2.1.13 
203.958,26 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 203.958,26 

Α.2.1.14 
313.781,93 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 313.781,93 

Α.2.2.1 
1.337.304,39 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 1.337.304,39 

Α.2.2.2 
746.334,25 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 746.334,25 

Α.2.2.3 
115.244,54 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 115.244,54 

Α.2.2.4 
163.370,56 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 163.370,56 

Α.2.2.5 
888.136,97 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 888.136,97 

    
Α.2.2.6 

196.113,71 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 196.113,71 

    
Α.2.2.7 

31.378,19 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 31.378,19 



 

  133 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

11i.3 
            

2.298.182,80    

Α.3.1.1 
39.222,74 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 39.222,74 

Α.3.1.2 
331.712,53 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 331.712,53 

Α.3.2.1 
94.134,58 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 94.134,58 

Α.3.2.2 
78.445,48 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 78.445,48 

A.3.3.1 
94.134,58 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 94.134,58 

             
Κωδ. 
ΑΠ 

ΔΔ 
Κωδ. Θ 

Σ 
ΔΔ 

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ. 

ΔΔ 
Κωδ. 

Ειδικού 
στόχου 

ΔΔ 
Κωδ. Δράσης/ 
πρόσκλησης 

ΔΔ 
Κατηγορία 

περιφέρειας 
Κωδ. πεδίου 
παρέμβασης 

ΔΔ 

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

2 10.102.389,00 11 10.102.389,00 11i 10.102.389,00 

11i.1 1.513.755,07 

Α.1.1.1 248.425,95 Mετάβαση 119 248.425,95 

Α.1.1.2 157.142,19 Mετάβαση 119 157.142,19 

A.1.1.3 79.291,93 Mετάβαση 119 79.291,93 

Α.1.1.5 1.081.253,62 Mετάβαση 119 1.081.253,62 

Α.1.2.1 347.653,67 Mετάβαση 119 347.653,67 

Α.1.2.2 191.309,81 Mετάβαση 119 191.309,81 

11i.2 7.532.733,55 

Α.2.1.1 141.121,61 Mετάβαση 119 141.121,61 

Α.2.1.2 477.458,03 Mετάβαση 119 477.458,03 

Α.2.1.3 173.000,58 Mετάβαση 119 173.000,58 

Α.2.1.4 259.500,87 Mετάβαση 119 259.500,87 

Α.2.1.5 84.337,78 Mετάβαση 119 84.337,78 

Α.2.1.6 252.292,51 Mετάβαση 119 252.292,51 

Α.2.1.7 295.805,98 Mετάβαση 119 295.805,98 

Α.2.1.8 23.787,58 Mετάβαση 119 23.787,58 

Α.2.1.9 14.416,71 Mετάβαση 119 14.416,71 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Α.2.1.10 21.625,07 Mετάβαση 119 21.625,07 

Α.2.1.11 405.419,65 Mετάβαση 119 405.419,65 

Α.2.1.12 504.202,98 Mετάβαση 119 504.202,98 

Α.2.1.13 93.708,65 Mετάβαση 119 93.708,65 

Α.2.1.14 144.167,15 Mετάβαση 119 144.167,15 

Α.2.2.1 614.424,68 Mετάβαση 119 614.424,68 

Α.2.2.2 342.903,37 Mετάβαση 119 342.903,37 

Α.2.2.3 52.949,12 Mετάβαση 119 52.949,12 

Α.2.2.4 75.060,63 Mετάβαση 119 75.060,63 

Α.2.2.5 408.054,65 Mετάβαση 119 408.054,65 

    Α.2.2.6 90.104,47 Mετάβαση 119 90.104,47 

    Α.2.2.7 14.416,71 Mετάβαση 119 14.416,71 

11i.3 
            

1.055.900,38    

Α.3.1.1 18.020,89 Mετάβαση 119 18.020,89 

Α.3.1.2 152.405,36 Mετάβαση 119 152.405,36 

Α.3.2.1 43.250,14 Mετάβαση 119 43.250,14 

Α.3.2.2 36.041,79 Mετάβαση 119 36.041,79 

A.3.3.1  43.250,14 Mετάβαση 119 43.250,14 

        
 

    

             
Κωδ. 
ΑΠ 

ΔΔ 
Κωδ. Θ 

Σ 
ΔΔ 

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ. 

ΔΔ 
Κωδ. 

Ειδικού 
στόχου 

ΔΔ 
Κωδ. Δράσης/ 
πρόσκλησης 

ΔΔ 
Κατηγορία 

περιφέρειας 
Κωδ. πεδίου 
παρέμβασης 

ΔΔ 

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

3 2.847.902,00 11 2.847.902,00 11i 2.847.902,00 11i.1 426.733,33 

Α.1.1.1 
70.032,22 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 70.032,22 

Α.1.1.2 
44.298,98 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 44.298,98 

A.1.1.3 
22.352,70 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 22.352,70 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

A.1.1.5 
304.809,52 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 304.809,52 

Α.1.2.1 
98.004,90 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 98.004,90 

Α.1.2.2 
53.930,96 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 53.930,96 

11i.2 2.123.506,32 

Α.2.1.1 
39.782,72 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 39.782,72 

Α.2.1.2 
134.597,24 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 134.597,24 

Α.2.1.3 
48.769,52 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 48.769,52 

Α.2.1.4 
73.154,28 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 73.154,28 

Α.2.1.5 
23.775,14 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 23.775,14 

Α.2.1.6 
71.122,22 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 71.122,22 

Α.2.1.7 
83.388,84 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 83.388,84 

Α.2.1.8 
6.705,81 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

120 6.705,81 

Α.2.1.9 
4.064,13 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

120 4.064,13 

Α.2.1.10 
6.096,19 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

120 6.096,19 

Α.2.1.11 
114.289,35 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

120 114.289,35 

Α.2.1.12 
142.136,74 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

120 142.136,74 

Α.2.1.13 
26.416,83 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

120 26.416,83 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Α.2.1.14 
40.641,27 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

120 40.641,27 

Α.2.2.1 
173.208,66 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 173.208,66 

Α.2.2.2 
96.665,77 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 96.665,77 

Α.2.2.3 
14.926,56 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 14.926,56 

Α.2.2.4 
21.159,88 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 21.159,88 

Α.2.2.5 
115.032,16 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 115.032,16 

    
Α.2.2.6 

25.400,79 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 25.400,79 

    
Α.2.2.7 

4.064,13 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 4.064,13 

11i.3      297.662,35    

Α.3.1.1 
5.080,16 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 5.080,16 

Α.3.1.2 
42.963,65 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 42.963,65 

Α.3.2.1 
12.192,38 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 12.192,38 

Α.3.2.2 
10.160,32 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 10.160,32 

A.3.3.1  
12.192,38 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 12.192,38 
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Πίνακας 62: Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων 

Κωδικός 
Δράσης 

Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

ΔΔ 
Τρόπος υλοποίησης 

δράσης 
ΔΔ 

ΔΔ που 
συνεισφέρει στο 

πλαίσιο επίδοσης 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

θεματικών 
αιρεσιμοτήτων 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

αυτοδεσμεύσεων 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Α.1.1.1 

  Όλη η χώρα 

       3.446.360,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα          3.446.360,00      

    

Α.1.1.2 

  Όλη η χώρα 

       2.180.000,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα          2.180.000,00      

    

Α.1.1.3 

  Όλη η χώρα 

       1.100.000,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα          1.100.000,00      

    

Α.1.1.5 

  Όλη η χώρα 

     15.000.000,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα        15.000.000,00      

    

Α.1.2.1 

  Όλη η χώρα 

       4.822.925,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα 4.822.925,00 € 4.822.925,00 € 

    

Α.1.2.2 

  Όλη η χώρα 

       2.654.000,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα          2.654.000,00      

    

Α.2.1.1 

  Όλη η χώρα 

       1.957.749,92    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα          1.957.749,92            1.957.749,92    
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Α.2.1.2 

  Όλη η χώρα 

       6.623.673,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα          6.623.673,00            5.323.190,00    

    

Α.2.1.3 

  Όλη η χώρα 

       2.400.000,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα          2.400.000,00            2.400.000,00    

    

Α.2.1.4 

  Όλη η χώρα 

       3.600.000,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα          3.600.000,00            3.600.000,00    

    

Α.2.1.5 

  Όλη η χώρα 

       1.170.000,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα          1.170.000,00            1.170.000,00    

    

Α.2.1.6   Όλη η χώρα 

       3.500.000,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα          3.500.000,00            3.500.000,00    

    

Α.2.1.7   Όλη η χώρα 

       4.103.653,10    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα          4.103.653,10            1.803.631,10    

    

Α.2.1.8   Όλη η χώρα 

           330.000,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα             330.000,00               330.000,00    

    

Α.2.1.9   Όλη η χώρα 

           200.000,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα             200.000,00      

    

Α.2.1.10   Όλη η χώρα 

           300.000,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα             300.000,00      
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ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Α.2.1.11   Όλη η χώρα 

       5.624.300,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα          5.624.300,00      

    

Α.2.1.12   Όλη η χώρα 

     6.994.700,00 

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα         6.994.700,00   

    

Α.2.1.13   Όλη η χώρα 

       1.300.000,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα          1.300.000,00      

    

Α.2.1.14   Όλη η χώρα 

       2.000.000,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα          2.000.000,00      

    

Α.2.2.1   Όλη η χώρα 

       8.523.782,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα          8.523.782,00            8.523.782,00    

    

Α.2.2.2 

  Όλη η χώρα 

       4.757.025,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα          4.757.025,00            4.757.025,00    

    

Α.2.2.3   

Όλη η χώρα 

           734.551,80    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα             734.551,80               664.441,80        

Α.2.2.4   

Όλη η χώρα 

       1.041.300,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα          1.041.300,00               907.900,00        

Α.2.2.5   

Όλη η χώρα 

       5.660.854,77    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα          5.660.854,77            2.030.090,58        
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Α.2.2.6   

Όλη η χώρα 

       1.250.000,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα          1.250.000,00            1.250.000,00        

Α.2.2.7   

Όλη η χώρα 

           200.000,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα             200.000,00               200.000,00        

Α.3.1.1   

Όλη η χώρα 

           250.000,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα             250.000,00          

Α.3.1.2   

Όλη η χώρα 

       2.114.287,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα          2.114.287,00          

Α.3.2.1   

Όλη η χώρα 

           600.000,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα             600.000,00          

Α.3.2.2   

Όλη η χώρα 

           500.000,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα             500.000,00          

A.3.3.1   

Όλη η χώρα 

           600.000,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα             600.000,00          
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ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Θεματικός Άξονας Β΄: Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
(Άξονες Προτεραιότητας 4, 5, 6) 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 2 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

T02.1 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 223.137.223,00 € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 77,75% 

 

Άξονας Προτεραιότητας 4: Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στις 11 
περιφέρειες 

 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 2 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

T02.1 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 206.429.008,00 € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 80% 

 

Άξονας Προτεραιότητας 5: Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη ΣΤΕΡΕΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 2 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

T02.1 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 11.210.223,00 € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 50% 

 

Άξονας Προτεραιότητας 6: Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 2 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

T02.1 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 5.497.992,00 € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 50% 

 

Αποθεματικό Επίδοσης 

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι 
όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ. Η ανάλυση πραγματοποιείται αρχικά σε επίπεδο 
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Θεματικού Άξονα και στη συνέχεια αναλύεται στους Άξονες Προτεραιότητας που τον 
αποτελούν. 

Πίνακας 63: Πλαίσιο επίδοσης Θεματικού Άξονα 2 

 
Κωδικός Δείκτη ή 
βασικού σταδίου 

υλοποίησης 

Δείκτης ή βασικό 
στάδιο 

υλοποίησης 

Μονάδα 
μέτρησης κατά 

περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4627 

Αριθμός έργων 
δημιουργίας ή 
αναβάθμισης συστημάτων 
ΤΠΕ για την υποστήριξη 
οριζόντιων λειτουργιών 
των δημόσιων φορέων 

Αριθμός 

  

8 

T4628 

Αριθμός έργων ενίσχυσης 
της διαλειτουργικότητας 
μητρώων και υπηρεσιών 
του Δημόσιου Τομέα 

Αριθμός 

  

5 

T4630 

Αριθμός έργων ανάπτυξης 
ή αναβάθμισης βασικών 
υπηρεσιών της δημόσιας 
διοίκησης που παρέχονται 
πλήρως ηλεκτρονικά 

Αριθμός 

  

1 

T4632 

Αριθμός έργων ΤΠΕ που 
υποστηρίζουν την 
αναβάθμιση της 
λειτουργίας τομέων 
προτεραιότητας του ΕΠ 
για την παροχή 
υπηρεσιών προς πολίτες 

Αριθμός 

  

7 

 

Πίνακας 63α: Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 4 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

 
Κωδικός Δείκτη 

ή βασικού 
σταδίου 

υλοποίησης 

Δείκτης ή βασικό 
στάδιο 

υλοποίησης 

Μονάδα 
μέτρησης 

κατά 
περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

T4627 

Αριθμός έργων 
δημιουργίας ή 
αναβάθμισης 
συστημάτων ΤΠΕ για 
την υποστήριξη 
οριζόντιων 
λειτουργιών των 
δημόσιων φορέων 

ΑΡΙΘΜΟΣ   

5,16 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

T4628 

Αριθμός έργων 
ενίσχυσης της 
διαλειτουργικότητας 
μητρώων και 
υπηρεσιών του 
Δημόσιου Τομέα 

ΑΡΙΘΜΟΣ   

3,22 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

T4630 

Αριθμός έργων 
ανάπτυξης ή 
αναβάθμισης 
βασικών υπηρεσιών 
της δημόσιας 
διοίκησης που 
παρέχονται πλήρως 
ηλεκτρονικά 

ΑΡΙΘΜΟΣ   

0,64 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

T4632 

Αριθμός έργων ΤΠΕ 
που υποστηρίζουν την 
αναβάθμιση της 
λειτουργίας τομέων 
προτεραιότητας του 
ΕΠ για την παροχή 
υπηρεσιών προς 
πολίτες 

ΑΡΙΘΜΟΣ   

4,51 

Μετάβαση T4627 

Αριθμός έργων 
δημιουργίας ή 
αναβάθμισης 
συστημάτων ΤΠΕ για 
την υποστήριξη 
οριζόντιων 
λειτουργιών των 
δημόσιων φορέων 

   

0,89 

Μετάβαση T4628 

Αριθμός έργων 
ενίσχυσης της 
διαλειτουργικότητας 
μητρώων και 
υπηρεσιών του 
Δημόσιου Τομέα 

ΑΡΙΘΜΟΣ   

0,56 

Μετάβαση T4630 

Αριθμός έργων 
ανάπτυξης ή 
αναβάθμισης 
βασικών υπηρεσιών 
της δημόσιας 
διοίκησης που 
παρέχονται πλήρως 
ηλεκτρονικά 

   

0,11 

Μετάβαση T4632 

Αριθμός έργων ΤΠΕ 
που υποστηρίζουν την 
αναβάθμιση της 
λειτουργίας τομέων 
προτεραιότητας του 
ΕΠ για την παροχή 
υπηρεσιών προς 
πολίτες 

   

0,78 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

T4627 

Αριθμός έργων 
δημιουργίας ή 
αναβάθμισης 
συστημάτων ΤΠΕ για 
την υποστήριξη 
οριζόντιων 
λειτουργιών των 
δημόσιων φορέων 

ΑΡΙΘΜΟΣ   

1,57 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

T4628 

Αριθμός έργων 
ενίσχυσης της 
διαλειτουργικότητας 
μητρώων και 
υπηρεσιών του 
Δημόσιου Τομέα 

ΑΡΙΘΜΟΣ   

0,98 

Περισσότερο T4630 Αριθμός έργων ΑΡΙΘΜΟΣ   0,20 
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ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

ανάπτυξης ή 
αναβάθμισης 
βασικών υπηρεσιών 
της δημόσιας 
διοίκησης που 
παρέχονται πλήρως 
ηλεκτρονικά 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

T4632 

Αριθμός έργων ΤΠΕ 
που υποστηρίζουν την 
αναβάθμιση της 
λειτουργίας τομέων 
προτεραιότητας του 
ΕΠ για την παροχή 
υπηρεσιών προς 
πολίτες 

ΑΡΙΘΜΟΣ   

1,37 

 

Πίνακας 63β: Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 5 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

 
Κωδικός Δείκτη 

ή βασικού 
σταδίου 

υλοποίησης 

Δείκτης ή βασικό 
στάδιο 

υλοποίησης 

Μονάδα 
μέτρησης 

κατά 
περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Μετάβαση 

T4627 

Αριθμός έργων 
δημιουργίας ή 
αναβάθμισης 
συστημάτων ΤΠΕ για 
την υποστήριξη 
οριζόντιων 
λειτουργιών των 
δημόσιων φορέων 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

    0,26 
Μετάβαση 

T4628 

Αριθμός έργων 
ενίσχυσης της 
διαλειτουργικότητας 
μητρώων και 
υπηρεσιών του 
Δημόσιου Τομέα 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

    0,16 
Μετάβαση 

T4630 

Αριθμός έργων 
ανάπτυξης ή 
αναβάθμισης 
βασικών υπηρεσιών 
της δημόσιας 
διοίκησης που 
παρέχονται πλήρως 
ηλεκτρονικά 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

    0,03 
Μετάβαση 

T4632 

Αριθμός έργων ΤΠΕ 
που υποστηρίζουν την 
αναβάθμιση της 
λειτουργίας τομέων 
προτεραιότητας του 
ΕΠ για την παροχή 
υπηρεσιών προς 
πολίτες 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

  0,23 

 

Πίνακας 63γ: Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 3 

Κατηγορία  Δείκτης ή βασικό Μονάδα Ορόσημο για το 2018 
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περιφέρειας Κωδικός Δείκτη 
ή βασικού 
σταδίου 

υλοποίησης 

στάδιο 
υλοποίησης 

μέτρησης 
κατά 

περίπτωση 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

T4627 

Αριθμός έργων 
δημιουργίας ή 
αναβάθμισης 
συστημάτων ΤΠΕ για 
την υποστήριξη 
οριζόντιων 
λειτουργιών των 
δημόσιων φορέων 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

    0,13 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

T4628 

Αριθμός έργων 
ενίσχυσης της 
διαλειτουργικότητας 
μητρώων και 
υπηρεσιών του 
Δημόσιου Τομέα 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

    0,08 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

T4630 

Αριθμός έργων 
ανάπτυξης ή 
αναβάθμισης 
βασικών υπηρεσιών 
της δημόσιας 
διοίκησης που 
παρέχονται πλήρως 
ηλεκτρονικά 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

    0,02 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

T4632 

Αριθμός έργων ΤΠΕ 
που υποστηρίζουν την 
αναβάθμιση της 
λειτουργίας τομέων 
προτεραιότητας του 
ΕΠ για την παροχή 
υπηρεσιών προς 
πολίτες 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

  0,11 

 

 

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι 
στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων 
και ενδεικτικά, οι ακόλουθες: 

- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη 
συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ’ επέκταση για την 
κατανομή του αποθεματικού επίδοσης 

- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και 
παρακολούθησης δεικτών 

- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής 
αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών 
ενεργειών κλπ. 

 

Θεματικός στόχος 2 – Επενδυτική Προτεραιότητα 2c 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας 
των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών 

Επενδυτική προτεραιότητα Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, 
ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό 
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πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

T02.1 

Ειδικοί στόχοι 2c.1 Αύξηση των φορέων και συστημάτων του δημοσίου 
τομέα όπου εντείνεται η χρήση αποτελεσματικών 
μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  

2c.2 Αύξηση των υπηρεσιών και συστημάτων 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που παρέχονται προς τους 
πολίτες 

Δείκτες αποτελέσματος 2c.1 a) Αριθμός φορέων των οποίων η λειτουργία 
αναβαθμίζεται με τη χρήση συστημάτων ΤΠΕ 

b) Αριθμός μητρώων δημόσιου τομέα που 
διαλειτουργούν 

2c.2 a) Αριθμός  συστημάτων ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης που παρέχονται στους πολίτες 

b) Αριθμός πολιτών που έχουν προσωποποιημένη 
πρόσβαση στο ενιαίο σημείο πρόσβασης των πολιτών 
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Δράση B.1.1.1: Ανάπτυξη υποδομών συστημάτων και εφαρμογών που αφορούν 
σε οριζόντιες λειτουργίες των δημοσίων φορέων 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…αφορά στην 

ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που σχετίζονται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις 

που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και αφορούν στη διεκπεραίωση εσωτερικών 

διαδικασιών και οριζόντιων λειτουργιών των δημοσίων φορέων.» 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που θα περιλαμβάνει 

ενδεικτικά τις ακόλουθες ενέργειες: 

1. Αναμόρφωση του Δημοσιονομικού Συστήματος με στόχο την αποτελεσματικότερη 

παρακολούθηση των δαπανών μέσω :  

 σχεδιαστικών και μελετητικών ενεργειών,  

 προσαρμογής του μοντέλου λειτουργίας δημοσιονομικής διαχείρισης στις 

ιδιαίτερες ανάγκες των Φορέων της Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης   
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 υλοποίησης και  λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης των 

οικονομικών και άλλων πόρων των φορέων  

 υποστηρικτικών, στην κατεύθυνση της ενσωμάτωσης και πλήρους 

επιχειρησιακής αξιοποίησης των δράσεων στην καθημερινή λειτουργία των 

φορέων της Κεντρικής Διοίκησης 

Οι προτεινόμενες δράσεις λαμβάνουν υπόψη το μακροπρόθεσμο πλαίσιο 

λειτουργίας της δημοσιονομικής διαχείρισης, τα βασικά στοιχεία του οποίου είναι: 

 Κάθε υπουργείο θα είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του προϋπολογισμού του 

σε όλα τα στάδια από την κατάρτιση, την ψήφιση, την εκτέλεση, την 

παρακολούθηση της εκτέλεσης, την λογιστική και τις δημοσιονομικές 

αναφορές. Η διαχείριση θα είναι σύμφωνη με το ισχύον νομικό και 

δημοσιονομικό πλαίσιο και τελεί υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του 

Υπουργείου Οικονομικών 

 Κάθε υπουργείο θα είναι υπεύθυνο για τους φορείς που εποπτεύει.  

 Το Υπουργείο Οικονομικών είναι υπεύθυνο για το συντονισμό της 

δημοσιονομικής πολιτικής, την παρακολούθηση του Προϋπολογισμού της 

Κεντρικής και της Γενικής Κυβέρνησης και την υλοποίηση του Μεσοπρόθεσμου 

Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής  

 Οι αλλαγές στο ΓΛΚ θα υποστηρίζονται κατά βάση από τα υπάρχοντα 

συστήματα και κυρίως από το ΟΠΣ-ΔΠ που υποστηρίζει τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό καθώς και το Σύστημα Δημοσιονομικών Αναφορών, το οποίο 

σήμερα συλλέγει απολογιστικά στοιχεία και παράγει ενοποιημένες αναφορές 

για το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.  

 Το έργο μπορεί να κατηγοριοποιηθεί με βάση το πεδίο εφαρμογής του σε δύο 

μεγάλες κατηγορίες α) έργα που υλοποιούνται για λογαριασμό της Κεντρικής 

Διοίκησης και β) έργα που υλοποιούνται για λογαριασμό της Γενικής 

Κυβέρνησης.  

Το έργο αποτελεί έργο – σημαία του προγράμματος.  

Στο πλαίσιο αυτό, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στον τομέα 

της Ναυτιλίας θα αναπτυχθεί Ολοκληρωμένο Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης και 

Διαχείρισης Πόρων που θα υποστηρίζει τα εξής:  

o την κατάρτιση και την εκτέλεση του Τακτικού Προϋπολογισμού, 

o την κατάρτιση και την εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων, 

o την κατάρτιση και την εκτέλεση Προϋπολογισμού Εποπτευόμενων 
Φορέων (ΟΛ. ΑΕ, Λιμενικά Ταμεία, Οίκος Ναύτου-Γ.Ε.Ν.Ε. κα) 

o την κατάρτιση και εκτέλεση Προϋπολογισμού της Πλοηγικής Υπηρεσίας 
καθώς και τη λογιστική και οικονομική παρακολούθηση του 
προϋπολογισμού της Πλοηγικής Υπηρεσίας, 

o την κατάρτιση και εκτέλεση του κοινωνικού προϋπολογισμού ΤΑΛΣ. 

o Την παρακολούθηση της εξέλιξης των πάσης φύσεως δαπανών 
τακτικού προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (μητρώο δεσμεύσεων – πληρωμών) 

o τη μισθοδοσία στρατιωτικού - πολιτικού προσωπικού του φορέα, στο 
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εσωτερικό και εξωτερικό, 

o την κατάρτιση και εκτέλεση του Προϋπολογισμού ΚΝΕ και Σχολών Ε/Ν 
καθώς και τη λογιστική και οικονομική παρακολούθηση ΚΝΕ (Κεφάλαιο 
Ναυτικής Εκπαίδευσης), 

o την Παγία Προκαταβολή ( Κεντρικής Υπηρεσίας, Λιμενικών Αρχών και 
ΚΝΕ). 

o τον προγραμματισμό και την υλοποίηση πρόχειρων και τακτικών 
διαγωνισμών, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της Διεύθυνσης 
Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών 

Επιπρόσθετα, στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού  θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις/ επεκτάσεις  στο 
πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 
στην καθημερινή λειτουργία του (ΟΠΣ ΠΔΕ). Οι νέες λειτουργίες, ενδεικτικά είναι: 

 προώθηση της εξωστρέφειας του ΠΔΕ, με την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης σε 
πολίτες και επιχειρήσεις μέσω διαδικτύου 

 κάλυψη όλων των φορέων του δημοσίου που καταρτίζουν και εκτελούν ΠΔΕ 

 παρακολούθηση έργων και υποέργων (διαδικασίες, χρηματοροές, εκτέλεση 
συμβάσεων) 

 υποστήριξη κατάρτισης Π/Υ ΠΔΕ 

 υλοποίηση υπηρεσιών που χρησιμοποιούν virtualization σε υφιστάμενα Data 
Centers 

2. Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών  Ενιαίας Μισθοδοσίας, με την: 

  υλοποίηση συστήματος υπολογισμού και εκκαθάρισης της μισθοδοσίας όλων 

των μισθοδοτούμενων από το Δημόσιο σύμφωνα με τις διαδικασίες 

εκκαθάρισης ανά φορέα ή και υπηρεσία 

 υλοποίηση συστήματος υποστήριξης ελέγχου και πληροφόρησης της Ενιαίας 

Αρχής Πληρωμής, των εκκαθαριστών, των μισθοδοτούμενων και των Φορέων.  

 υλοποίηση συστήματος διαχείρισης χρηστών και φακέλου μισθοδοτούμενων. 

 υλοποίηση υπηρεσιών μετάπτωσης δεδομένων και εφαρμογών. 

3. Την πλήρη εφαρμογή ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και διαχείρισης 
υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών μέσω της  

 ομογενοποίησης του  περιβάλλοντος διακίνησης εγγράφων και ηλεκτρονικού 

πρωτοκόλλου εντός του Υπουργείου Οικονομικών 

 αυτοματοποίησης των εσωτερικών διαδικασιών των υπηρεσιών του 

Υπουργείου 

 και δημιουργίας ενός συστήματος-πιλότου για το σύνολο των Υπουργείων με 

ανοικτές προδιαγραφές ώστε να μπορέσει να αξιοποιηθεί στη συνέχεια σε όλα 

τα Υπουργεία και να αυτοματοποιήσει τη διαχείριση εγγράφων στο σύνολο του 

Δημοσίου 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 64: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 
Δείκτης 

RIS3 
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(κατά 
περίπτωση) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

T4627 

Αριθμός έργων 
δημιουργίας ή 
αναβάθμισης 
συστημάτων ΤΠΕ για την 
υποστήριξη οριζόντιων 
λειτουργιών των 
δημόσιων φορέων 

Αριθμός 

 

  
5 ΝΑΙ ΟΧΙ  

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 65: Προϋπολογισμός  

 
Άξονας 

Προτεραιότητας 
  4 5 6 

  Σύνολο Χώρας 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένε

ς 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένε

ς 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 28.139.487,00 17.626.122,12 3.053.175,74 5.353.142,22 1.413.703,73 693.343,19 

Δημόσια Δαπάνη 
(β) 

28.139.487,00 17.626.122,12 3.053.175,74 5.353.142,22 1.413.703,73 693.343,19 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

21.879.475,52 14.100.897,69 2.442.540,59 4.282.513,78 706.851,86 346.671,60 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

6.260.011,48 3.525.224,42 610.635,15 1.070.628,44 706.851,86 346.671,60 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα 
έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 

          
  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Οικονομικών 

 Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης 

 Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/(Τομέας Ναυτιλίας ΓΔΟΥ) 

 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 

 Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 

 ΜΟΔ Α.Ε. 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Προϋπόθεση για 
την έκδοση της 
Πρόσκλησης  είναι 
εκπλήρωση της 
αιρεσιμότητας  
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Δράση B.1.1.2: Ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία του ψηφιακού θεματικού 
αποθετηρίου  της βιβλιοθήκης της ΓΓΙΦ και των προσαρμοσμένων υπηρεσιών 
προς χρήστες/τριες με αναπηρίες. 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…αφορά στην 

ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που σχετίζονται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις 

που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και αφορούν στη διεκπεραίωση εσωτερικών 

διαδικασιών και οριζόντιων λειτουργιών των δημοσίων φορέων.» 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που θα περιλαμβάνει 

ενδεικτικά τις ακόλουθες ενέργειες: 

1. Την ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία του ψηφιακού θεματικού αποθετηρίου  και 

των προσαρμοσμένων υπηρεσιών προς χρήστες/τριες με αναπηρίες προκειμένου 

να επιτραπεί η παροχή νέων υπηρεσιών πληροφόρησης προς όφελος της 

ενημέρωσης των πολιτών. Το αποθετήριο αποθηκεύει, τεκμηριώνει, ευρετηριάζει 
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και δημοσιοποιεί το ερευνητικό και επιστημονικό έργο που παράγεται στον 

ελληνικό χώρο. 

2. Τη ψηφιοποίηση και αποθήκευση νέων τεκμηρίων.   Εμπλουτισμός της υπάρχουσας 

βάσης δεδομένων της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας των Φύλων. 

3. Προμήθεια και εγκατάσταση αναγκαίου εξοπλισμού και αναβάθμιση Χώρων 
Βιβλιοθήκης.  

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 66: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

 
Προμήθεια λογισμικού Αριθμός 

 
  

2 ΟΧΙ 
 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 67: Προϋπολογισμός  

 
Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 200.000,00 125.276,78 21.700,29 38.047,19 10.047,83 4.927,90 

Δημόσια Δαπάνη (β) 200.000,00 125.276,78 21.700,29 38.047,19 10.047,83 4.927,90 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

155.507,28 100.221,43 17.360,24 30.437,75 5.023,91 2.463,95 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

44.492,72 25.055,36 4.340,06 7.609,44 5.023,91 2.463,95 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 

          
  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Γενική Γραμματεία Ισότητας των φύλων και εποπτευόμενοι φορείς 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Προϋπόθεση για 
την έκδοση της 
Πρόσκλησης  είναι 
εκπλήρωση της 
αιρεσιμότητας  
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Δράση B.1.1.3: Ψηφιοποίηση Αρχείων Δημόσιας Διοίκησης 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…αφορά στην 

ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που σχετίζονται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις 

που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και αφορούν στη διεκπεραίωση εσωτερικών 

διαδικασιών και οριζόντιων λειτουργιών των δημοσίων φορέων.» 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που θα περιλαμβάνει 

ενδεικτικά τις ακόλουθες ενέργειες: 

1. Μελέτη για τον προσδιορισμό των αναγκών του Δημοσίου Τομέα για 

ψηφιοποίηση 

2. Δημιουργία κοινού λεξικού σημασιολογίας/ οντολογίας και ψηφιακού 

λεξιλογίου για το δημόσιο τομέα (common core semantics/ ontologies/ 

vocabularies) 

3. Προετοιμασία αρχείων  
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4. Ψηφιοποίηση φυσικού αρχείου Φορέων 

Βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση και ορθή εφαρμογή της δράσης είναι η 

προτυποποίηση των μεθόδων ψηφιοποίησης λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του 

είδους του κάθε αρχείου, ένα κοινό λεξικό σημασιολογίας/ οντολογίας και ψηφιακού 

λεξιλογίου και τη προσθήκη των απαραίτητων μεταδεδομένων στα ψηφιοποιημένα αρχεία. 

 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 68: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4628 

Αριθμός έργων 
ενίσχυσης της 
διαλειτουργικότητας 
μητρώων και 
υπηρεσιών του 
Δημόσιου Τομέα 

Αριθμός 

 

  
1 ΝΑΙ 

 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 69: Προϋπολογισμός  

Άξονας 
Προτεραιότητας 

  4 5 6 

  Σύνολο Χώρας 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένε

ς 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένε

ς 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 19.350.088,33 12.120.584,14 2.099.513,05 3.681.082,56 972.131,87 476.776,71 

Δημόσια Δαπάνη 
(β) 

19.350.088,33 12.120.584,14 2.099.513,05 3.681.082,56 972.131,87 476.776,71 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

15.045.398,09 9.696.467,31 1.679.610,44 2.944.866,05 486.065,93 238.388,35 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

4.304.690,24 2.424.116,83 419.902,61 736.216,51 486.065,93 238.388,35 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα 
έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
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Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 

          
  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εποπτευόμενοι φορείς 
του  

 Λοιπά Υπουργεία – Γενικές Γραμματείες 

 ΝΠΔΔ  

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Προϋπόθεση για 
την έκδοση της 
Πρόσκλησης  είναι 
εκπλήρωση της 
αιρεσιμότητας  
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση B.1.1.4: Ολοκλήρωση μεταρρυθμιστικών δράσεων οργάνωσης και 
λειτουργίας του δημοσίου τομέα - υποδομές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
συμπληρωματικών των δράσεων του Θεματικού Άξονα 1  

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «Η παρούσα 

κατηγορία δράσεων αφορά στην ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που 

σχετίζονται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και 

αφορούν στη διεκπεραίωση εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών των δημοσίων 

φορέων. Στο πλαίσιο αυτό, θα υλοποιηθούν δράσεις που ανάπτυξης υποδομών, 

συστημάτων και εφαρμογών και οι οποίες: 

• ολοκληρώνουν μεταρρυθμιστικές δράσεις οργάνωσης και λειτουργίας του 

δημοσίου τομέα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΚΤ 

όπως π.χ. η ανάπτυξη υποδομών και συστημάτων για το σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου 

δυναμικού, το σύστημα στοχοθεσίας υπηρεσιών, σύστημα συντονισμού του κυβερνητικού 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

έργου κλπ.» 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που χρηματοδοτεί 

υποδομές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, απαραίτητες για την εφαρμογή των 

μεταρρυθμίσεων που υλοποιούνται στους Θεματικούς Άξονες 1 και 3 Ενδεικτικά  

αναφέρονται : 

1. η παροχή εξοπλισμού για ολοκλήρωση μεταρρυθμιστικών δράσεων που 

υποστηρίζουν την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του Δημοσίου Τομέα και 

ειδικότερα στο πλαίσιο  

 προώθησης της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και ενίσχυσης των 

επιτελικών λειτουργιών  του ΥΠΕΣΔΑ (δράση Α.1.1.2. του ΘΑ 1) 

 της βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών της Γεν. Γραμ. 

Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής (δράση Α.2.2.5. του ΘΑ 1) 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 70: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4627 

Αριθμός έργων 
δημιουργίας ή 
αναβάθμισης 
συστημάτων ΤΠΕ για 
την υποστήριξη 
οριζόντιων 
λειτουργιών των 
δημόσιων φορέων 

Αριθμός 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 71: Προϋπολογισμός   

Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 2.970.000,00 1.860.360,24 322.249,37 565.000,79 149.210,26 73.179,35 

Δημόσια Δαπάνη (β) 2.970.000,00 1.860.360,24 322.249,37 565.000,79 149.210,26 73.179,35 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

2.309.283,12 1.488.288,19 257.799,50 452.000,63 74.605,13 36.589,67 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

660.716,88 372.072,05 64.449,87 113.000,16 74.605,13 36.589,67 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 

          
  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργεία και εποπτευόμενοι φορείς 

 Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ 

 Δικαιούχοι ως αναφέρονται στις ανωτέρω δράσεις του Θεματικού  Άξονα 1  

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Προϋπόθεση για 
την έκδοση της 
Πρόσκλησης  είναι 
εκπλήρωση της 
αιρεσιμότητας 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση B.1.1.5: Υποδομές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την εφαρμογή των 
νέων μοντέλων λειτουργίας των  ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «Η παρούσα 

κατηγορία δράσεων αφορά στην ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που 

σχετίζονται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και 

αφορούν στη διεκπεραίωση εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών των δημοσίων 

φορέων. Στο πλαίσιο αυτό, θα υλοποιηθούν δράσεις που ανάπτυξης υποδομών, 

συστημάτων και εφαρμογών και οι οποίες: 

• ολοκληρώνουν μεταρρυθμιστικές δράσεις οργάνωσης και λειτουργίας του 

δημοσίου τομέα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΚΤ 

όπως π.χ. η ανάπτυξη υποδομών και συστημάτων για το σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου 

δυναμικού, το σύστημα στοχοθεσίας υπηρεσιών, σύστημα συντονισμού του κυβερνητικού 

έργου κλπ.» 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Η εν λόγω δράση αφορά: 

Α) συμπληρωματική δράση  του έργου - σημαία για την αναδιοργάνωση και διοικητική 

μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού) του Θεματικού Άξονα 1 

και αφορά ενδεικτικά: 

1. στην υποστήριξη της Εφαρμογής των νέων μοντέλων λειτουργίας από τους ΟΤΑ 

(Δήμους και Περιφέρειες)  

2. στην εφαρμογή ειδικού προγράμματος  τηλε-υποστήριξης των 85 μικρών ορεινών και 

νησιωτικών Δήμων και των νησιωτικών Περιφερειών 

Β) στη δημιουργία Έξυπνου Κέντρου Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων που θα λαμβάνει 

πληροφορίες από διάφορες πηγές (καταγγελίες και αιτήματα πολιτών, παρατηρήσεις 

δημοτικών υπαλλήλων, κάμερες σε χώρους ευθύνης του Δήμου) και κανάλια (SMS, email, 

εσωτερικές εφαρμογές του Δήμου), θα τις επεξεργάζεται και θα τις προωθεί προς 

διαχείριση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ενημερώνοντας όπου απαιτείται τους 

πολίτες για την εξέλιξη των εργασιών ή/και την επιτυχή αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

 Δείκτες εκροής 

Πίνακας 72: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4632 

Αριθμός έργων ΤΠΕ που 
υποστηρίζουν την 
αναβάθμιση της 
λειτουργίας τομέων 
προτεραιότητας  του ΕΠ 
για την παροχή 
υπηρεσιών προς τους 
πολίτες 

Αριθμός 

 

  
2 ΝΑΙ 

 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 73: Προϋπολογισμός  

 
Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 23.920.647,00 13.905.722,98 2.408.732,66 5.943.885,23 1.115.308,99 546.997,14 

Δημόσια Δαπάνη (β) 23.920.647,00 13.905.722,98 2.408.732,66 5.943.885,23 1.115.308,99 546.997,14 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

17.646.705,39 11.124.578,38 1.926.986,13 3.763.987,81 557.654,49 273.498,57 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

4.438.173,59 2.781.144,60 481.746,53 344.129,40 557.654,49 273.498,57 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 

          
  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Επιτελική δομή του ΥΠΕΣΔΑ και άλλοι συναρμόδιοι φορείς. 

Δήμος Αθηναίων και εποπτευόμενοι φορείς του  

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Προϋπόθεση για 
την έκδοση της 
Πρόσκλησης  είναι 
εκπλήρωση της 
αιρεσιμότητας 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση B.1.1.6: Δικτύωση Δημόσιου Τομέα 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «Η παρούσα 

κατηγορία δράσεων αφορά στην ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που 

σχετίζονται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και 

αφορούν στη διεκπεραίωση εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών των δημοσίων 

φορέων. Στο πλαίσιο αυτό, θα υλοποιηθούν δράσεις που ανάπτυξης υποδομών, 

συστημάτων και εφαρμογών και οι οποίες: 

• βελτιώνουν τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, με την αναβάθμιση της μεταξύ 

τους επικοινωνίας μέσω της παροχής προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών με χαμηλό 

κόστος, και της ενοποιημένης εξυπηρέτησης των πολιτών, με αυτοματοποιημένα και φιλικά 

προς τον χρήστη συστήματα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών με το 

Δημόσιο.» 

Το Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ σχεδιάζεται να είναι η συνέχεια του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι το οποίο 
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χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ και προσφέρει δικτυακές υπηρεσίες σε 4.500 

κτίρια φορέων του Ελληνικού Δημοσίου. 

Οι βασικοί στόχοι της υλοποίησης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι οι εξής: 

1. Η ένταξη σε αυτό κάθε κτιρίου Δημόσιου Φορέα (εκτιμώνται σε 34.000 κτίρια, 

συμπεριλαμβανομένων των σχολείων) 

2. H αναβάθμιση του βαθμού ευρυζωνικότητας του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι 

3. H αναβάθμιση των υφιστάμενων υπηρεσιών 

4. H παροχή νέων υπηρεσιών προστιθεμένης αξίας 

5. Τα 34.000 προτεινόμενα κτίρια/ φορείς καλύπτουν σχεδόν το σύνολο των δημοσίων 

υπηρεσιών (με εξαίρεση το διαβαθμισμένο δίκτυο ΕΣΕΘΑ του Ελληνικού Στρατού 

και το δίκτυο NETVIS του Υπουργείου Εξωτερικών). 

Οι στόχοι του έργου επιτυγχάνονται μέσω της υλοποίησης των 5 δράσεων που ακολουθούν  

1. Υπηρεσία Πρόσβασης & Τηλεφωνίας φορέων – 9 Νησίδες 

Αφορά στην παροχή, λειτουργία και διαχείριση δικτυακών υπηρεσιών για το σύνολο 

των κτιρίων & φορέων του νέου δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (34.000 περίπου κτίρια) 

ταξινομημένων σε 9 γεωγραφικές Νησίδες. 

Περιλαμβάνει : 

• Την υπηρεσία δικτυακής πρόσβασης των κτιρίων 

• Την υπηρεσία τηλεφωνίας νησίδων (on-net & off-net) 

• Την υπηρεσία δικτύου διανομής νησίδας 

• Την υπηρεσία διασύνδεσης με τους κεντρικούς κόμβους (SIX) του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ 

• Την προμήθεια & την λειτουργία υποδομών τηλεφωνίας (υποδομές VoIP) για τους 

φορείς του δικτύου καθώς και ενεργών και παθητικών στοιχείων καλωδίωσης 

επιλεγμένων φορέων του δημοσίου 

• Την προμήθεια & λειτουργία συστημάτων τηλεδιάσκεψης σε επιλεγμένους φορείς 

καθώς και στη λειτουργία κεντρικής υποδομής πολυδιάσκεψης 

2. Υπηρεσίες Κινητικότητας 

Περιλαμβάνει την παροχή κινητών υπηρεσιών τηλεφωνίας & δεδομένων για το 

ελληνικό δημόσιο χωρισμένες σε δύο ασύρματες νησίδες, καθώς και υπηρεσία μαζικής 

αποστολής και λήψης σύντομων μηνυμάτων (sms και mms). 

3.  Υπηρεσία Ασφάλειας και διαχείρισης του SLA 

Αφορά στο υποσύστημα ασφάλειας και στο υποσύστημα SLA Management του 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. 

Περικλείει μέσω κατάλληλων συστημάτων : 

• την εγκατάσταση, διαχείριση & λειτουργία του απαραίτητου εξοπλισμού 

πρόσβασης/ ασφάλειας των 34.000 κτιρίων των νησίδων 

• την εγκατάσταση, διαχείριση & λειτουργία των κεντρικών υποδομών ασφάλειας 

• την παρακολούθηση του συνόλου του δικτύου και των παρεχόμενων υπηρεσιών 

• την παρακολούθηση και διαχείριση του SLA όλων των δράσεων και υπηρεσιών του 

δικτύου 

• την υπηρεσία υποστήριξης χρηστών helpdesk / call center 

4.  Υπηρεσία Διασύνδεσης Νησίδων – SIX και Data Centers Δικτύου 
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Πρόκειται για την Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης των 11 Νησίδων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (9 

επίγειες και 2 ασύρματες) και τη φιλοξενία των κεντρικών υποδομών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ σε 

Κέντρο/α Δεδομένων (Data Center). Το υποέργο περιλαμβάνει : 

• Υποδομή διασύνδεσης & διαλειτουργικότητας των δικτύων νησίδων 

• Υποδομή / διεπαφή για διασύνδεση της τηλεφωνίας νησίδων 

• Διεπαφές του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ με εξωτερικά δίκτυα 

• Κεντρική υποδομή πολυδιάσκεψης / τηλεδιάσκεψης 

• Φιλοξενία υλικού των υποσυστημάτων : 

i. κεντρικής ασφάλειας, 

ii. SIX – διασύνδεσης & διαλειτουργικότητας των δικτύων νησίδων, 

iii. διασύνδεσης της τηλεφωνίας νησίδων & υποδομής πολυδιάσκεψης 

iv. διεπαφών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ με εξωτερικά δίκτυα 

v. κεντρικών ISP υποδομών 

vi. υποδομών SLA 

vii. πρόσθετων κεντρικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας 

 

5. 5. ISP Υπηρεσίες του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ 

Η δράση αφορά στην παροχή, λειτουργία & διαχείριση ISP υπηρεσιών και υπηρεσιών 

προστιθέμενης αξίας όπως η τηλεσυνεργασία και το video streaming. 

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθούν τα ανωτέρω σημεία 4 και 5, ενώ τα υπόλοιπα θα 

υλοποιηθούν από άλλα ΕΠ του ΕΣΠΑ. 

 

Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν προπαρασκευαστικές ενέργειες για την καλύτερη 

υλοποίηση του κυρίως έργου, που είναι: 

• Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης (site survey) για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ 

• Μελέτη Πολιτικής Ασφάλειας και Security Auditing για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ 

• Σύστημα Καταχώρισης και Διαχείρισης Αιτημάτων Παροχής Υπηρεσιών 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Δημοσίου 

 

Απαιτείται ο καθορισμός του φυσικού αντικειμένου και του πρ/σμού που τελικά θα 

χρηματοδοτηθεί καθώς και ο τρόπος επιμερισμού της συγχρηματοδότησης μεταξύ των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» και 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».  

 

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί επίσης η Αναβάθμιση της Δικτυακής Υποδομής 

Κεντρικής Υπηρεσίας του λιμενικού σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, προκειμένου να 

βελτιωθεί η ποιότητα και η ασφάλεια πρόσβασης των τελικών χρηστών στις παρεχόμενες 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες καλύπτοντας τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες. Στο πλαίσιο αυτό, 

απαιτείται η αντικατάσταση το υφιστάμενου ενεργού δικτυακού εξοπλισμού (π.χ. 

μεταγωγείς, δρομολογητές, laser links κ.λπ.) της Κεντρικής Υπηρεσίας με σύγχρονο 

εξοπλισμό υψηλής ταχύτητας μετάδοσης δεδομένων και υψηλού επιπέδου ασφάλειας της 

πληροφορίας. Επιπρόσθετα, κρίνεται απαραίτητη και η συντήρηση του υφιστάμενου μη 

ενεργού δικτυακού εξοπλισμού (π.χ. υποδομή δομημένης καλωδίωσης κ.λπ.) των κτιρίων 

της 
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Κεντρικής Υπηρεσίας του Φορέα. 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 74: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4627 

Αριθμός έργων 
δημιουργίας ή 
αναβάθμισης 
συστημάτων ΤΠΕ για την 
υποστήριξη οριζόντιων 
λειτουργιών των 
δημόσιων φορέων 

Αριθμός 

 

  
3 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 75: Προϋπολογισμός  

 
Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 43.616.041,60 27.320.387,03 4.732.404,69 8.297.339,38 2.191.232,58 1.074.677,92 

Δημόσια Δαπάνη (β) 43.616.041,60 27.320.387,03 4.732.404,69 8.297.339,38 2.191.232,58 1.074.677,92 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

33.913.060,13 21.856.309,62 3.785.923,75 6.637.871,51 1.095.616,29 537.338,96 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

9.702.981,47 5.464.077,41 946.480,94 1.659.467,88 1.095.616,29 537.338,96 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 

          
  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εποπτευόμενοι φορείς 

 Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ 

 Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  (τομέας ναυτιλίας) 

 Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής 
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Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Προϋπόθεση για 
την έκδοση της 
Πρόσκλησης  είναι 
εκπλήρωση της 
αιρεσιμότητας 
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Δράση B.1.1.7: Εκσυγχρονισμός των χερσαίων συνοριακών σταθμών της χώρας 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ:  «..αφορά στην 

ανάπτυξη  συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που σχετίζονται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις 

που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και αφορούν στη διεκπεραίωση εσωτερικών 

διαδικασιών και λειτουργιών των δημοσίων φορέων… οι οποίες: α) αφορούν οριζόντιες 

λειτουργίες των δημόσιων υπηρεσιών, β) ολοκληρώνουν μεταρρυθμιστικές δράσεις 

οργάνωσης και λειτουργίας του δημοσίου τομέα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των 

Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΚΤ όπως π.χ. η ανάπτυξη υποδομών και συστημάτων για το 

σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, το σύστημα στοχοθεσίας υπηρεσιών, 

σύστημα συντονισμού του κυβερνητικού έργου κλπ. και γ) βελτιώνουν τη λειτουργία των 

δημοσίων υπηρεσιών, με την αναβάθμιση της μεταξύ τους επικοινωνίας μέσω της παροχής 

προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών με χαμηλό κόστος, και της ενοποιημένης 
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εξυπηρέτησης των πολιτών, με αυτοματοποιημένα και φιλικά προς τον χρήστη συστήματα 

πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών με το Δημόσιο.….» 

Ως Συνοριακός Σταθμός κατά τις διατάξεις του Ν. 2647/1998 «νοείται το σύνολο των 

υπηρεσιών, σε καθορισμένα σημεία των χερσαίων συνόρων που έχουν εντολή να ασκούν 

έλεγχο, κατά λόγο αρμοδιότητας, των εισερχομένων στη χώρα, και των εξερχομένων από 

αυτή προσώπων και αγαθών, καθώς και των υπηρεσιών που έχουν ταχθεί στην παροχή 

σχετικών πληροφοριών και εξυπηρετήσεων». Η ευθύνη για το συντονισμό, την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων που αφορούν την ίδρυση, κατασκευή, 

συντήρηση και λειτουργία των Συνοριακών Σταθμών, καθώς και η ευθύνη για τη 

χωροθέτηση, την εκπόνηση και τον καθορισμό των όρων ή προδιαγραφών της λειτουργίας 

και της εν γένει εμφάνισης των Συνοριακών Σταθμών ανατίθεται με τον παραπάνω Νόμο 

στο ΥΠΕΣΔΑ. 

Πεδίο παρέμβασης της προτεινόμενης δράσης αποτελούν οι χερσαίες πύλες εισόδου – 

εξόδου της χώρας, δηλαδή οι Συνοριακοί Σταθμοί και τα σημεία εισόδου - εξόδου. Η δράση  

συνιστά μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για την αναβάθμιση της εικόνας και της 

λειτουργίας τους. Καλύπτει δύο Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Μακεδονίας – Θράκης και 

Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας) και τις τέσσερις Περιφέρειες που έχουν χερσαία σύνορα 

(Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-

Θράκης). Οι πύλες εισόδου-εξόδου της χώρας, πέραν της σημασίας τους ως η πρώτη εικόνα 

της χώρας προς τους επισκέπτες της, επιτελούν σημαντικές λειτουργίες στους τομείς της 

οικονομίας, της δημόσιας ασφάλειας και της δημόσιας υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο 

εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τις 

ακόλουθες ενέργειες: 

1. διαμόρφωσης νέου θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου λειτουργίας των 

συνοριακών σταθμών, δεδομένου ότι λειτουργούν υπηρεσίες του Υπουργείου 

Οικονομικών (Τελωνεία), του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης (Αστυνομικά Τμήματα), του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης 

και Τουρισμού (Σταθμοί Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου- ΕΟΤ (σε ορισμένους 

Σταθμούς)) 

2. ανάπτυξης ΤΠΕ και εκσυγχρονισμού υφιστάμενων ηλεκτρονικών δομών με σκοπό 

την δυνατότητα άμεσης καταχώρησης της πληροφορίας και διάχυσης της στα 

συστήματα των συναρμόδιων υπουργείων στα πλαίσια του ελέγχου διακίνησης 

προσώπων, οχημάτων και εμπορευμάτων 
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Δείκτες εκροής 

Πίνακας 76: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4621 

Αριθμός έργων 
απλοποίησης 
διαδικασιών και 
προτυποποίησης 
υπηρεσιών προς του2 
πολίτες 

Αριθμός 

 

  
1 ΝΑΙ 

 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 77: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 4.900.000,00 3.069.281,20 531.657,21 932.156,19 246.171,80 120.733,60 

Δημόσια Δαπάνη (β) 4.900.000,00 3.069.281,20 531.657,21 932.156,19 246.171,80 120.733,60 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

3.809.928,38 2.455.424,96 425.325,77 745.724,95 123.085,90 60.366,80 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

1.090.071,62 613.856,24 106.331,44 186.431,24 123.085,90 60.366,80 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 

          
  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και οι εποπτευόμενοι 

φορείς του 

 Υπουργείο Οικονομικών και οι εποπτευόμενοι φορείς του 

 Αποκεντρωμένες διοικήσεις 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Προϋπόθεση για 
την έκδοση της 
Πρόσκλησης  είναι 
εκπλήρωση της 
αιρεσιμότητας 
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Δράση B.1.1.8: Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ:  «..αφορά στην 

ανάπτυξη  συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που σχετίζονται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις 

που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και αφορούν στη διεκπεραίωση εσωτερικών 

διαδικασιών και λειτουργιών των δημοσίων φορέων… οι οποίες: α) αφορούν οριζόντιες 

λειτουργίες των δημόσιων υπηρεσιών, β) ολοκληρώνουν μεταρρυθμιστικές δράσεις 

οργάνωσης και λειτουργίας του δημοσίου τομέα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των 

Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΚΤ όπως π.χ. η ανάπτυξη υποδομών και συστημάτων για το 

σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, το σύστημα στοχοθεσίας υπηρεσιών, 

σύστημα συντονισμού του κυβερνητικού έργου κλπ. και γ) βελτιώνουν τη λειτουργία των 

δημοσίων υπηρεσιών, με την αναβάθμιση της μεταξύ τους επικοινωνίας μέσω της παροχής 

προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών με χαμηλό κόστος, και της ενοποιημένης 
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εξυπηρέτησης των πολιτών, με αυτοματοποιημένα και φιλικά προς τον χρήστη συστήματα 

πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών με το Δημόσιο.….» 

Η Ελληνική Αστυνομία εκσυγχρονίζει διαρκώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες της. Από 

23/9/2013, αυξήθηκε ο όγκος των αρμοδιοτήτων - εργασιών της, λόγω της μεταβίβασης σε 

αυτή του συνόλου των αρμοδιοτήτων της καταργηθείσας δημοτικής αστυνομίας, μεταξύ 

των οποίων είναι και η βεβαίωση παραβάσεων πταισματικού και διοικητικού χαρακτήρα. 

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας θα 

πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες 

1. Προμήθεια ειδικών συσκευών βεβαίωσης παραβάσεων με άμεση εκτύπωση 

προστίμου προκειμένου η Ελληνική Αστυνομία να ανταποκριθεί με επιτυχία στο 

βασικό έργο της που είναι η πρόληψη και η καταστολή του εγκλήματος μειώνονται 

επιδιώκοντας τη μείωση της γραφειοκρατίας. 

2. Αναβάθμιση με στόχο την ομογενοποίηση δικτύου τηλεδιασκέψεων και άλλων 

τεχνολογιών πληροφορικής Ελληνικής Αστυνομίας με λοιπούς Φορείς/ Αρχές 

χώρας. 

3. Ανάπτυξη και εφαρμογή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: σύστημα 

φωνητικής πύλης για την πληροφόρηση και εξυπηρέτηση του πολίτη και σύστημα 

τηλεδιάσκεψης/ τηλεδιερμηνειας στην υπηρεσία 1ης υποδοχής μεταναστών. 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 78: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

 
Προμήθεια Συσκευών 
βεβαίωσης παραβάσεων 

Αριθμός 
 

  
500 

  

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 79: Προϋπολογισμός  

 
Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 1.100.000,00 689.022,31 119.351,62 209.259,55 55.263,06 27.103,46 

Δημόσια Δαπάνη (β) 1.100.000,00 689.022,31 119.351,62 209.259,55 55.263,06 27.103,46 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

855.290,04 551.217,85 95.481,29 167.407,64 27.631,53 13.551,73 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

244.709,96 137.804,46 23.870,32 41.851,91 27.631,53 13.551,73 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 
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εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 

          
  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εποπτευόμενοι φορείς 

 Ελληνική Αστυνομία 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Προϋπόθεση για 
την έκδοση της 
Πρόσκλησης  είναι 
εκπλήρωση της 
αιρεσιμότητας 
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Δράση B.1.1.9: Ενιαίο σύστημα εξυπηρέτησης υποθέσεων πολιτών τρίτων χωρών 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ:  «..αφορά στην 

ανάπτυξη  συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που σχετίζονται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις 

που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και αφορούν στη διεκπεραίωση εσωτερικών 

διαδικασιών και λειτουργιών των δημοσίων φορέων… οι οποίες: α) αφορούν οριζόντιες 

λειτουργίες των δημόσιων υπηρεσιών, β) ολοκληρώνουν μεταρρυθμιστικές δράσεις 

οργάνωσης και λειτουργίας του δημοσίου τομέα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των 

Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΚΤ όπως π.χ. η ανάπτυξη υποδομών και συστημάτων για το 

σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, το σύστημα στοχοθεσίας υπηρεσιών, 

σύστημα συντονισμού του κυβερνητικού έργου κλπ. και γ) βελτιώνουν τη λειτουργία των 

δημοσίων υπηρεσιών, με την αναβάθμιση της μεταξύ τους επικοινωνίας μέσω της παροχής 

προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών με χαμηλό κόστος, και της ενοποιημένης 

εξυπηρέτησης των πολιτών, με αυτοματοποιημένα και φιλικά προς τον χρήστη συστήματα 
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πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών με το Δημόσιο.….» 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που χρηματοδοτεί την 

ανάπτυξη υποδομών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, απαραίτητες για την:  

 Ενίσχυση της επιτελικής αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν οι 

δημόσιοι φορείς σε υπηκόους τρίτων χωρών. 

 Απλούστευση διαδικασιών μέσω της  ανάπτυξης και χρήσης μεθόδων ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης.  

 Διασφάλιση, Εκπαίδευση και κατάρτιση υπάλληλων με στόχο τη βελτίωση της 

ποιότητας και της αξιοπιστίας των παρεχόμενων υπηρεσιών με ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες.  

 Ανάπτυξη υπηρεσιών προς τους πολίτες τρίτων χωρών με στόχο την αντιμετώπιση 

της γραφειοκρατίας τη βελτίωση της πρόσβασης και την αναβάθμιση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της χρήσης ΤΠΕ. 

Ενδεικτικά πρόκειται να υλοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες: 
1. Ενιαίο σύστημα εξυπηρέτησης υποθέσεων πολιτών τρίτων χωρών για την επιτελική 

αποτελεσματικότητα της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής, 

μέσω της ανάπτυξης λύσης λογισμικού και υπηρεσίες για υποστήριξη /συλλογή, 

επεξεργασία και παρακολούθηση δεδομένων ροών πληθυσμού – πολιτών τρίτων 

χωρών. 

2. Δημιουργία παρατηρητηρίου για την ιθαγένεια και μετανάστευση μέσω της 

ηλεκτρονικής διασύνδεσης όλων των πληροφοριακών συστημάτων των υπηρεσιών οι 

οποίες διαθέτουν ΒΔ αλλοδαπών πληθυσμών που διαμένουν στην Ελλάδα. Στόχος η 

εξαγωγή ασφαλών και αξιόπιστων στατιστικών τόσο για την άσκηση της εθνικής 

πολιτικής όσο και για την υποβολή τους στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3. Πλατφόρμα διαλειτουργικότητας με υπηρεσίες Κρατών μελών της ΕΕ και με νέες 

εγχώριες υπηρεσίες μέσω της αναβάθμισης των διαδικασιών διαλειτουργικότητας του 

συστήματος Μετανάστευσης & Ιθαγένειας με άλλες βάσεις δεδομένων, μητρώα και 

αποθήκες πληροφοριών άλλων Υπουργείων και υπηρεσιών του ελληνικού και 

ενωσιακού δημοσίου (π.χ. Υπηρεσίες Μετανάστευσης Κρατών Μελών, Υπηρεσίες 

Τρίτων χωρών και νέες υπηρεσίες για Υπ. Οικονομικών, Υπ. Εξωτερικών, Ασφαλιστικών 

οργανισμών, κεντρικών υπηρεσιών Ευρωπαϊκής Επιτροπής eu-LISA κ.ο.κ.). 

4. Ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων από τους πολίτες τρίτων χωρών και επιχειρήσεις για 

υποθέσεις μετανάστευσης και τις ιθαγένειας μέσω της ανάπτυξης συστημάτων και 

εφαρμογών τεχνολογίας και πληροφορικής μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής 

αιτημάτων προς τις υπηρεσίες μίας στάσης (one-stop-shop) μετανάστευσης και 

ιθαγένειας. Περιλαμβάνεται επίσης, η δημιουργία εφαρμογών διαχείρισης 

ηλεκτρονικού ραντεβού για ΠΤΧ, επιχειρήσεις, νομικούς εκπροσώπους καθώς και 

σύστημα Αυτοματοποιημένης Επιβεβαίωσης Εγκυρότητας, Ολοκλήρωσης και 

Πιστότητας Υποβαλλόμενων Εγγράφων. 
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Δείκτες εκροής 

Πίνακας 80: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4628 

Αριθμός έργων ενίσχυσης 
της διαλειτουργικότητας 
μητρώων και υπηρεσιών 
του Δημόσιου Τομέα 

Αριθμός 

 

  
1 ΝΑΙ 

 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 81: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 4.750.000,00 2.975.323,61 515.381,99 903.620,79 238.635,93 117.037,68 

Δημόσια Δαπάνη (β) 4.750.000,00 2.975.323,61 515.381,99 903.620,79 238.635,93 117.037,68 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

3.693.297,92 2.380.258,89 412.305,59 722.896,63 119.317,97 58.518,84 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

1.056.702,08 595.064,72 103.076,40 180.724,16 119.317,97 58.518,84 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 

          
  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εποπτευόμενοι φορείς 

 Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής   
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Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Προϋπόθεση για 
την έκδοση της 
Πρόσκλησης  είναι 
εκπλήρωση της 
αιρεσιμότητας 
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Δράση B.1.1.10: Γεωπληροφοριακή υποδομή Υπουργείου Οικονομικών 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ:  «..αφορά στην 

ανάπτυξη  συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που σχετίζονται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις 

που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και αφορούν στη διεκπεραίωση εσωτερικών 

διαδικασιών και λειτουργιών των δημοσίων φορέων… οι οποίες: α) αφορούν οριζόντιες 

λειτουργίες των δημόσιων υπηρεσιών, β) ολοκληρώνουν μεταρρυθμιστικές δράσεις 

οργάνωσης και λειτουργίας του δημοσίου τομέα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των 

Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΚΤ όπως π.χ. η ανάπτυξη υποδομών και συστημάτων για το 

σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, το σύστημα στοχοθεσίας υπηρεσιών, 

σύστημα συντονισμού του κυβερνητικού έργου κλπ. και γ) βελτιώνουν τη λειτουργία των 

δημοσίων υπηρεσιών, με την αναβάθμιση της μεταξύ τους επικοινωνίας μέσω της παροχής 

προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών με χαμηλό κόστος, και της ενοποιημένης 

εξυπηρέτησης των πολιτών, με αυτοματοποιημένα και φιλικά προς τον χρήστη συστήματα 
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πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών με το Δημόσιο.….» 

Η  προτεινόμενη αυτή δράση αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργία της γεωπληροφορικής 

υποδομής του Υπουργείου Οικονομικών, που είναι αναγκαία προκειμένου να υλοποιηθούν 

οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την ανάκαμψη της χώρας και να 

εξυπηρετούνται με τον πληρέστερο τρόπο οι επιτελικές αρμοδιότητες των φορέων του Υπ. 

Οικονομικών. Η δράση αφορά επίσης την επέκταση και εμπλουτισμό της υπάρχουσας 

ψηφιακής υποδομής της δημόσιας περιουσίας (Ψ.Υ.-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.). Η απαραίτητη 

γεωπληροφορική υποδομή του Υπ. Οικονομικών, που θα υλοποιηθεί, συνίσταται στα εξής: 

- Πλήρης γεωχωρική απεικόνιση όλων των αντικειμένων της δημόσιας περιουσίας 

και των κοινωφελών περιουσιών 

- χωρικά μοντέλα, χρονικά μεταβαλλόμενα όλων των αντικειμένων του Υπ. 

Οικονομικών (έσοδα, δαπάνες, υποστήριξη ελεγκτικών μηχανισμών, λαθρεμπόριο, 

επενδυτικά σχέδια και επενδύσεις κ.α.) 

- μέθοδοι χωρικής ανάλυσης των αντικειμένων του Υπ. Οικονομικών με βάση τα 

χωροχρονικά μοντέλα 

Οι ενέργειες που θα λάβουν χώρα είναι: 

- Αποκάλυψη, συστηματική καταγραφή και ψηφιοποίηση της δημόσιας περιουσίας 

(δημόσια και ανταλλάξιμα  κτήματα, αιγιαλός, απαλλοτριώσεις,  και των 

Κοινωφελών Περιουσιών και πλήρης γεωχωρική απεικόνιση της 

- Συστηματική καταγραφή, ψηφιοποίηση και γεωχωρική απεικόνιση του συνόλου της 

ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου (Ν. 4092/2012 Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας-

ΜΑΠ) 

- Γεωχωρική απεικόνιση και μοντέλα επεξεργασίας αντικειμενικού προσδιορισμού 

αξιών ακινήτων καθώς και μισθωτικών αξιών κοινόχρηστων χώρων (αιγιαλός, 

παραλία χώροι αμμοληψίας ,κλπ) 

- Ανάπτυξη χωροχρονικών μοντέλων και χωροχρονική ανάλυση των αντικειμένων του 

Υπουργείου Οικονομικών για την προπαρασκευή και τεκμηρίωση νομοθετικών και 

κανονιστικών πράξεων 

- Ψηφιακές υπηρεσίες διαχείρισης των κτιριακών εγκαταστάσεωντου δημοσίου 

- Κατάρτιση και εφαρμογή Στρατηγικού σχεδιασμού του Υπουργείου με εργαλεία 

χωρικών αναλύσεων χρονικά μεταβαλλόμενων  

- Ψηφιακές υπηρεσίες διαχείρισης Ακινήτων και Κινητών Αξιών  

- Ψηφιακές υπηρεσίες διαχείρισης και ελέγχουτων ακινήτων ιδιωτικής περιουσίας 

του Δημοσίου 

- Ψηφιακές υπηρεσίες διαχείρισης και ελέγχου των Κοινωφελών Περιουσιών και 

Σχολαζουσών Κληρονομιών 

- Ο έλεγχος, η επεξεργασία και η επικύρωση του συνόλου των περιγραφικών και 

γεωχωρικών δεδομένων του συστήματος, που θα υλοποιηθούν από ομάδες 

εργασίας στελεχών του ΥΠΟΙΚ σε όλες τις περιφέρειες. 

- Ψηφιακές υπηρεσίες κατάρτισης και εφαρμογής σχεδίων ανάπτυξης μικρής και 

μεγάλης κλίμακας με προτεραιότητα έργα ανάπτυξης φιλικά στο περιβάλλον και τις 

τοπικές κοινωνίες. 
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Δείκτες εκροής 

Πίνακας 82: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

   

 

     

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 83: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 4.000.000,00 2.505.535,67 434.005,89 760.943,83 200.956,57 98.558,04 

Δημόσια Δαπάνη (β) 4.000.000,00 2.505.535,67 434.005,89 760.943,83 200.956,57 98.558,04 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

3.110.145,61 2.004.428,54 347.204,71 608.755,06 100.478,29 49.279,02 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

889.854,39 501.107,13 86.801,18 152.188,77 100.478,29 49.279,02 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 

          
  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Υπουργείο Οικονομικών και οι εποπτευόμενοι φορείς του 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   
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Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Προϋπόθεση για 
την έκδοση της 
Πρόσκλησης  είναι 
εκπλήρωση της 
αιρεσιμότητας 
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Δράση B.1.1.11: Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ:  «...αφορά στην 

ανάπτυξη  συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που σχετίζονται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις 

που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και αφορούν στη διεκπεραίωση εσωτερικών 

διαδικασιών και λειτουργιών των δημοσίων φορέων… οι οποίες: α) αφορούν οριζόντιες 

λειτουργίες των δημόσιων υπηρεσιών, β) ολοκληρώνουν μεταρρυθμιστικές δράσεις 

οργάνωσης και λειτουργίας του δημοσίου τομέα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των 

Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΚΤ όπως π.χ. η ανάπτυξη υποδομών και συστημάτων για το 

σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, το σύστημα στοχοθεσίας υπηρεσιών, 

σύστημα συντονισμού του κυβερνητικού έργου κλπ. και γ) βελτιώνουν τη λειτουργία των 

δημοσίων υπηρεσιών, με την αναβάθμιση της μεταξύ τους επικοινωνίας μέσω της παροχής 

προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών με χαμηλό κόστος, και της ενοποιημένης 

εξυπηρέτησης των πολιτών, με αυτοματοποιημένα και φιλικά προς τον χρήστη συστήματα 
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πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών με το Δημόσιο.….». 

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα: 

• Σύστημα συλλογής και ψηφιακής  καταγραφής και αρχειοθέτησης ΜΜΕ (τύπος, 

ηλεκτρονικά μέσα, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα). 

• Σύστημα αυτόματης αναγνώρισης περιεχομένου, αυτόματης ταξινόμησης και 

ανάλυσης δεδομένων με διαδικασία διόρθωσης και προσθήκης μεταδεδομένων από 

ομάδα εργασίας. 

• Πλατφόρμα και mobile εφαρμογές διανομής δημοσιότητας στην Κυβέρνηση. 

• Σύστημα παρακολούθησης αναδημοσιεύσεων στο διαδίκτυο (Λογοκλοπή).  

• Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου ONLINE MEDIA και συλλογής στοιχείων. Υπολογισμός και 

διανομή ηλεκτρονικής κρατικής διαφήμισης. 

• Εξειδικευμένη ομάδα εργασίας δημοσιογραφικής ανάλυσης περιεχομένου. 

• Κεντρικός εξοπλισμός με εξυπηρετητές, αποθηκευτικούς χώρους δεδομένων (storages) 

και θέσεις εργασίας χρηστών ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης. 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 84: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

 Προμήθεια λογισμικού Αριθμός 
 

   ΟΧΙ  

 
Προμήθεια εξοπλισμού Αριθμός 

 
   

ΟΧΙ 
 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 85: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 3.000.000,00 1.879.151,75 325.504,41 570.707,87 150.717,43 73.918,53 

Δημόσια Δαπάνη (β) 3.000.000,00 1.879.151,75 325.504,41 570.707,87 150.717,43 73.918,53 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

2.332.609,21 1.503.321,40 260.403,53 456.566,30 75.358,72 36.959,27 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

667.390,79 375.830,35 65.100,88 114.141,57 75.358,72 36.959,27 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
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Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 

          
  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και οι εποπτευόμενοι φορείς της 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Προϋπόθεση για 
την έκδοση της 
Πρόσκλησης  είναι 
εκπλήρωση της 
αιρεσιμότητας 
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Δράση B.1.1.13: Δράσεις Αναβάθμισης και βελτίωσης των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών α΄ βάθμιας και β' βάθμιας βαθμίδας εκπαίδευσης 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…αφορά στην 

ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που σχετίζονται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις 

που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και αφορούν στη διεκπεραίωση εσωτερικών 

διαδικασιών και οριζόντιων λειτουργιών των δημοσίων φορέων.» 

 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση για το διάστημα των 

επόμενων πέντε (5) ετών με ενέργειες περαιτέρω απλούστευσης της διοικητικής 

οργάνωσης και λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος μέσω παροχής ψηφιακών 

υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς την εκπαιδευτική κοινότητα, μηχανογραφική 

τυποποίηση και αυτοματοποίηση παρακολούθησης και εκτέλεσης των βασικών διοικητικών 
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διαδικασιών ως πλήρεις ψηφιακές διαδικαστικές ροές μεταξύ όλων των θεσμικά 

εμπλεκομένων φορέων από το επίπεδο σχολικών μονάδων (π.χ. αυτόματη σύνταξη 

ωρολογίου προγράμματος, υλοποίηση δελτίων ύλης, κλπ.) και το σύνολο των μελών της 

εκπαιδευτικής κοινότητας (γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί, διοικητικό προσωπικό) μέχρι την 

ηλεκτρονική διακίνηση των βασικών δικαιολογητικών και διοικητικών εγγράφων της μέχρι 

την αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων ανάλυσης δεδομένων για την υποστήριξη λήψης 

αποφάσεων διοίκησης (π.χ. αποτελεσματική διαχείριση ανθρώπινων πόρων) κι 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού από την κεντρική αλλά και τις περιφερειακές διοικητικές 

υπηρεσίες.  

 

Στην κατεύθυνση της «βελτίωσης της επικοινωνίας μέσω της παροχής προηγμένων 

τηλεματικών υπηρεσιών με χαμηλό κόστος» περιλαμβάνονται ενέργειες αναβάθμισης, 

βελτίωσης και δημιουργίας νέων υπηρεσιών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου με 

πρόσβαση των υποδομών ΤΠΕ των σχολικών και διοικητικών μονάδων του ΥΠΕΘ. 

 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 86: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4627 

Αριθμός έργων 
δημιουργίας ή 
αναβάθμισης 
συστημάτων ΤΠΕ για την 
υποστήριξη οριζόντιων 
λειτουργιών των 
δημόσιων φορέων 

Αριθμός 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 87: Προϋπολογισμός  

Άξονας 

Προτεραιότητας 
  7 8 9 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 5.500.000,00 3.445.111,55 596.758,09 1.046.297,76 276.315,29 135.517,31 

Δημόσια Δαπάνη (β) 5.500.000,00 3.445.111,55 596.758,09 1.046.297,76 276.315,29 135.517,31 

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 4.276.450,22 2.756.089,24 477.406,47 837.038,21 138.157,65 67.758,65 

Εθνική Συμμετοχή (δ) 1.223.549,78 689.022,31 119.351,62 209.259,55 138.157,65 67.758,65 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
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εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 

ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)             

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και εποπτευόμενοι φορείς 

 ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 

ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Προϋπόθεση για 
την έκδοση της 
Πρόσκλησης  είναι 
εκπλήρωση της 
αιρεσιμότητας  
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση B.1.1.14: Αναβάθμιση και βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών γ' 
βάθμιας βαθμίδας εκπαίδευσης 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…αφορά στην 

ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που σχετίζονται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις 

που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και αφορούν στη διεκπεραίωση εσωτερικών 

διαδικασιών και οριζόντιων λειτουργιών των δημοσίων φορέων.» 

 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που θα περιλαμβάνει 

ενδεικτικά την ακόλουθη ενέργεια για το διάστημα των επόμενων πέντε (5) ετών: 

 Επέκταση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την ολοκληρωμένη διαχείριση νέων 

θέσεων διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ  ("ΑΠΕΛΛΑ") με την ενσωμάτωση του 

προσωπικού των Ερευνητικών Κέντρων  
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 88: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4630 

Αριθμός έργων 
ανάπτυξης ή 
αναβάθμισης βασικών 
υπηρεσιών της 
δημόσιας διοίκησης 
που παρέχονται 
πλήρως ηλεκτρονικά 

Αριθμός 

 

  1 ΝΑΙ  

 
 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 89: Προϋπολογισμός  

Άξονας 

Προτεραιότητας 
  7 8 9 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 700.000,00 438.468,74 75.951,03 133.165,17 35.167,40 17.247,66 

Δημόσια Δαπάνη (β) 700.000,00 438.468,74 75.951,03 133.165,17 35.167,40 17.247,66 

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 544.275,48 350.774,99 60.760,82 106.532,14 17.583,70 8.623,83 

Εθνική Συμμετοχή (δ) 155.724,52 87.693,75 15.190,21 26.633,03 17.583,70 8.623,83 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 

 

      
  

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 

ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)             

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και εποπτευόμενοι φορείς 

 ΕΔΕΤ Α.Ε. 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 

ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Προϋπόθεση για 
την έκδοση της 
Πρόσκλησης  είναι 
εκπλήρωση της 
αιρεσιμότητας  
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Β.1.1.15: Δημιουργία Υποδομών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την 
ενίσχυση των λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης στον Τομέα του Τουρισμού 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…αφορά στην 

ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που σχετίζονται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις 

που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και αφορούν στη διεκπεραίωση εσωτερικών 

διαδικασιών και οριζόντιων λειτουργιών των δημοσίων φορέων.» 

Στο πλαίσιο αυτό θα αξιοποιηθούν οι Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για 

την αναβάθμιση της λειτουργίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 

(Τομέας Τουρισμού) με την επεξεργασία και αξιοποίηση του πληροφοριακού πλούτου από 

όλες τις Υπηρεσίες – Κεντρικές και Περιφερειακές – καθώς και εποπτευόμενους φορείς, και 

την  παροχή επιχειρησιακής πληροφόρησης αναφορικά με: 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

 τη χάραξη πολιτικών και επιχειρησιακών πλάνων, 

 τη συστηματική παρακολούθηση εφαρμογής των πλάνων και αποκλίσεων κατά την 

εφαρμογή τους, 

 την αποτίμηση αποτελεσμάτων σε σχέση με στοχεύσεις και 

 την αναθεώρηση πλάνων. 

Ειδικότερα θα υλοποιηθεί: 

 Η ανάπτυξη και λειτουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος MIS για 

τον τουριστικό χώρο. Το Πληροφοριακό Σύστημα θα επιτρέπει την ηλεκτρονική 

ανταλλαγή πληροφοριών και εγγράφων μεταξύ των Κεντρικών και Περιφερειακών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου  με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και της 

ποιότητας των υπηρεσιών. Η ηλεκτρονική διακίνηση της πληροφορίας θα 

αντικαταστήσει οποιαδήποτε χειρόγραφη αποστολή στοιχείων από τις 

Περιφερειακές Υπηρεσίες και φορείς ((Π.Υ.Τ.), (Ε.Ο.Τ) και (Ε.Υ.Π.ΑΤ.Ε.)). Επιπλέον, 

το σύστημα θα επιτρέπει την ηλεκτρονική επεξεργασία και παραγωγής διοικητικής 

πληροφόρησης με τη δημιουργία δυναμικών (ad-hoc) αναφορών, στατιστικών 

δεδομένων/δεικτών και έξυπνων μετρητών (metric gauges) αναφορικά με όλες τις 

κατηγορίες πληροφορίας που ενδιαφέρουν για τη χάραξη τουριστικής πολιτικής, 

ενώ θα κάνει χρήση τεχνικών εξόρυξης δεδομένων (data mining) για την 

υποστήριξη της συνεχούς προσαρμογής της τουριστικής στρατηγικής. 

 Η ανάπτυξη Πύλης πρόσβασης (web portal) σε πληροφορίες και ηλεκτρονική 

επικοινωνία με τις υπηρεσίες τόσο των πολιτών όσο και τρίτων φορέων. 

 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 90: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4627 

Αριθμός έργων 
δημιουργίας ή 
αναβάθμισης 
συστημάτων ΤΠΕ για την 
υποστήριξη οριζόντιων 
λειτουργιών των 
δημόσιων φορέων 

Αριθμός 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ  

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 91: Προϋπολογισμός 

Άξονας 
Προτεραιότητας 

  7 8 9 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 1.000.000,00 626.383,92 108.501,47 190.235,96 50.239,14 24.639,51 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δημόσια Δαπάνη (β) 1.000.000,00 626.383,92 108.501,47 190.235,96 50.239,14 24.639,51 

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 777.536,40 501.107,13 86.801,18 152.188,77 25.119,57 12.319,76 

Εθνική Συμμετοχή (δ) 222.463,60 125.276,78 21.700,29 38.047,19 25.119,57 12.319,76 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

 
      

  
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          
  

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)             

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού (τομέας Τουρισμού) και 
εποπτευόμενοι φορείς 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Προϋπόθεση για 
την έκδοση της 
Πρόσκλησης  είναι 
εκπλήρωση της 
αιρεσιμότητας  
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση B.1.2.1: Ενιαία πολιτική για την προμήθεια, χρήση, λειτουργία, διαχείριση 
και συντήρηση των βασικών πληροφοριακών υποδομών 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…Επιδιώκεται 

κεντρικός καθορισμός των προδιαγραφών σχεδιασμού και ανάπτυξης πληροφοριακών 

συστημάτων στο δημόσιο τομέα, έτσι ώστε: 

 να χρησιμοποιείται κοινή γλώσσα σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. 

 να υπάρξει ευθυγράμμιση κεντρικής και αποκεντρωμένης διοίκησης και της 

περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης με την στρατηγική για Διαχείριση 

Πληροφοριών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.» 

Στόχος της δράσης είναι: 

Α) ο προσδιορισμός και η εφαρμογή μιας ενιαίας πολιτικής για την προμήθεια, χρήση, 

λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση των βασικών πληροφοριακών υποδομών των 
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φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (IT POLICY), μέσω: 

 της εκπόνησης ενός Κοινού Πλαισίου Ασφάλειας, Προστασίας της ιδιωτικότητας, 

Διαχείρισης και Παροχής ψηφιακών Υπηρεσιών για την προμήθεια, χρήση και 

λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση των βασικών πληροφοριακών υποδομών, με 

παράλληλη δυνατότητα αξιολόγησης και παρακολούθησης δεικτών μέτρησης της 

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

συστημάτων και υποδομών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

 Της εκπόνησης ενός Πλαισίου Οργάνωσης και Διοίκησης των Γενικών Διευθύνσεων 

ή Διευθύνσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των υφιστάμενων σε αυτές 

οργανικών μονάδων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης που θα κληθούν να 

υιοθετήσουν την Ενιαία Πολιτική, οι οποίες έχουν αρμοδιότητες σχετικές με την 

αξιοποίηση των ΤΠΕ, την ενίσχυση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών και 

γενικότερα την υλοποίηση δράσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

 της αναδιαμόρφωσης και επικαιροποίησης του Πλαισίου Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης σε πρότυπη μορφή, με στόχο τη δυνατότητα ουσιαστικής 

εφαρμογής του από τους φορείς στα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές της 

Δημόσιας Διοίκησης και ελέγχου του βαθμού συμμόρφωσης. 

 της ανάλυσης, σχεδιασμού, υλοποίησης, εφαρμογής και παραγωγικής λειτουργίας 

ενός ολοκληρωμένου συστήματος – αποθετηρίου για την προμήθεια, χρήση, 

λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση βασικών πληροφοριακών υποδομών, 

σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 3979/2011. 

 Β) η αναβάθμιση, μετάπτωση και η παροχή υπηρεσιών εγγύησης και τεχνικής υποστήριξης 

των εφαρμογών λογισμικού και πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της Δημόσιας 

Διοίκησης που θα επιλεγούν για τη μετάπτωση στις δημόσιες υποδομές Cloud 

 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 92: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4628 

Αριθμός έργων 
ενίσχυσης της 
διαλειτουργικότητας 
μητρώων και υπηρεσιών 
του Δημόσιου Τομέα 
 

Αριθμός 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 93: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 6.000.000,00 3.758.303,51 651.008,83 1.141.415,74 301.434,86 147.837,06 

Δημόσια Δαπάνη (β) 6.000.000,00 3.758.303,51 651.008,83 1.141.415,74 301.434,86 147.837,06 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

4.665.218,42 3.006.642,81 520.807,06 913.132,59 150.717,43 73.918,53 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

1.334.781,58 751.660,70 130.201,77 228.283,15 150.717,43 73.918,53 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 

          
  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

• Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εποπτευόμενοι φορείς 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Προϋπόθεση για 
την έκδοση της 
Πρόσκλησης  είναι 
εκπλήρωση της 
αιρεσιμότητας 
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Δράση B.1.2.2: Διαλειτουργικότητα μητρώων και υπηρεσιών Δημόσιου Τομέα 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…Η παρούσα 

κατηγορία δράσεων αφορά στην υλοποίηση έργων ώστε αφενός η δημόσια διοίκηση να 

αξιοποιήσει πλήρως και αποτελεσματικά τον πλούτο της δημόσιας πληροφορίας, 

μεταβαίνοντας από ένα σύστημα ανταλλαγής εγγράφων σε ένα σύστημα ανταλλαγής 

πληροφορίας και αφετέρου να εξασφαλίσει διαβαθμισμένα την ανοικτή διάθεση των 

δεδομένων στις ομάδες ενδιαφέροντος. 

Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικές παρεμβάσεις αποτελούν: 

 η ανάπτυξη εφαρμογών ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας των συστημάτων και 

υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Προτεραιότητα θα δοθεί στη χρηματοδότηση σχετικών 

δράσεων διαλειτουργικότητας που αφορούν στους κάθετους τομείς πολιτικής του ΕΠ» 
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Η δράση αφορά στην ανάπτυξη υπηρεσιών διαλειτουργικότητας μητρώων και υπηρεσιών 

του Δημόσιου Τομέα και προβλέπεται να υλοποιηθεί μέσω των εξής έργων: 

 “Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα”, το οποίο  σκοπεύει μέσω της παροχής ενός 

πακέτου υπηρεσιών στην ανάπτυξη υπηρεσιών Διαδικτύου μεταξύ των 

πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης (G2G Web 

Services) έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μεταξύ τους διαλειτουργικότητα και να 

διευκολύνεται με αυτό τον τρόπο : 

 η συναλλαγή μεταξύ φορέων του κράτους (G2G), η οποία κρίνεται ως 

αναγκαία συνθήκη για την περαιτέρω ανάπτυξη δράσεων Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται στην πράξη η 

διαλειτουργικότητα των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και ενισχύεται και 

η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών 

 η Δημιουργία ενός πλαισίου ενιαίας λειτουργίας και συνεργασίας μεταξύ 

των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, γεγονός που συμβάλλει στον 

αποτελεσματικό έλεγχο και την παρακολούθηση της λειτουργίας της και 

στην άμεση υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων 

 η συναλλαγή μεταξύ φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και πολιτών (G2C), 

καθώς και μεταξύ φορέων και επιχειρήσεων (G2B). Η κατεύθυνση αυτή έχει 

ως στόχο την ενδυνάμωση της Εθνικής Πύλης ΕΡΜΗΣ με την εισαγωγή και 

ενεργοποίηση πρόσθετων ηλεκτρονικών Υπηρεσιών σε αυτή. 

 η δημιουργία και παροχή υπηρεσιών κοινού ενδιαφέροντος για τους φορείς 

της ΔΔ, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα αναβάθμισης των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών των φορέων στο μέγιστο δυνατό, ανά υπηρεσία, 

επίπεδο ηλεκτρονικοποίησης. 

Το έργο αποτελεί έργο – σημαία του προγράμματος 

 ανάπτυξη διαλειτουργικότητας συστημάτων που λειτουργούν στο πεδίο πολιτικής 

του Τουρισμού και στην δημιουργία ενοποιημένου μητρώου τουριστικών 

επιχειρήσεων 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 94: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4628 

Αριθμός έργων 
ενίσχυσης της 
διαλειτουργικότητας 
μητρώων και υπηρεσιών 
του Δημόσιου Τομέα 
 

Αριθμός 

 

  
2 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 95: Προϋπολογισμός  
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Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 8.989.732,02 5.631.023,56 975.399,15 1.710.170,27 451.636,44 221.502,60 

Δημόσια Δαπάνη (β) 8.989.732,02 5.631.023,56 975.399,15 1.710.170,27 451.636,44 221.502,60 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

6.989.843,90 4.504.818,85 780.319,32 1.368.136,21 225.818,22 110.751,30 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

1.999.888,12 1.126.204,71 195.079,83 342.034,05 225.818,22 110.751,30 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 

          
  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εποπτευόμενοι φορείς 

 Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (τομέας τουρισμού) και 
εποπτευόμενοι φορείς 

 Υπουργεία – Γενικές Γραμματείες και εποπτευόμενοι φορείς 

 Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Προϋπόθεση για 
την έκδοση της 
Πρόσκλησης  είναι 
εκπλήρωση της 
αιρεσιμότητας 

 



 

202 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση B.1.2.3: Διασφάλιση της ασφάλειας δεδομένων στον (κάθετο) τομέα 
πολιτικής της κοινωνικής ασφάλισης 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…Η παρούσα 

κατηγορία δράσεων αφορά στην υλοποίηση έργων ώστε αφενός η δημόσια διοίκηση να 

αξιοποιήσει πλήρως και αποτελεσματικά τον πλούτο της δημόσιας πληροφορίας, 

μεταβαίνοντας από ένα σύστημα ανταλλαγής εγγράφων σε ένα σύστημα ανταλλαγής 

πληροφορίας και αφετέρου να εξασφαλίσει διαβαθμισμένα την ανοικτή διάθεση των 

δεδομένων στις ομάδες ενδιαφέροντος. 

Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικές παρεμβάσεις αποτελούν: 

 η εξασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων» 

 

Σκοπός της προτεινόμενης δράσης είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριών, 

του 
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λογισμικού και των πληροφοριακών υποδομών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Δεδομένου ότι η λειτουργία 

του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σήμερα στηρίζεται ουσιαστικά στα πληροφοριακά του συστήματα και αν 

ληφθεί επίσης υπόψη ο σημαντικότατος κοινωνικός ρόλος των λειτουργιών που επιτελεί το 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και η κρισιμότητα της απρόσκοπτης εκτέλεσής τους, η ασφάλεια των 

πληροφοριών και των σχετικών συστημάτων έναντι πιθανών κινδύνων – και η προστασία 

τους με σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές – προβάλλει ως απαραίτητη προϋπόθεση για να 

εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών από το ίδρυμα στους συναλλασσομένους 

μαζί του (ασφαλισμένους, συνταξιούχους, εργοδότες). 

Παρά την εγκατάσταση στο ΙΚΑ, τα τελευταία χρόνια, σημαντικού μεγέθους νέας 

πληροφοριακής υποδομής, το θέμα της διασφάλισης της ασφάλειας των πληροφοριών, του 

λογισμικού και των υποδομών του Ιδρύματος δεν έχει τύχει αντίστοιχης αντιμετώπισης. 

Έως σήμερα έχουν τεθεί σε παραγωγική λειτουργία όλα τα Υποσυστήματα του ΟΠΣ-ΙΚΑ, 

ενώ έχει πολλαπλασιαστεί ο αριθμός των τελικών χρηστών, φτάνοντας τους 6.500 ενεργούς 

χρήστες. Επιπλέον, η υλοποίηση και θέση σε λειτουργία πολλών νέων συστημάτων και 

δικτύων, θέτει νέες απαιτήσεις ασφαλείας. 

Τα δεδομένα που έχουν αναφερθεί προηγουμένως, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη 

συνολικής αναβάθμισης των διαδικασιών και υποδομών για τη διασφάλιση της ασφάλειας 

των πληροφοριακών συστημάτων, των υποδομών αλλά και των δεδομένων που χειρίζεται 

το Ίδρυμα. Στην κατεύθυνση αυτή κρίνεται επιβεβλημένη η υλοποίηση 

μιας σειράς σχετικών παρεμβάσεων.  

Σε αυτό το πλαίσιο προτείνονται οι ακόλουθες ενέργειες: 

1. η εκπόνηση μιας μελέτης ασφάλειας, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη οι νέοι κίνδυνοι 

που προκύπτουν από τις εξελίξεις, προσθήκες και βελτιώσεις που έχουν εν τω 

μεταξύ συντελεστεί στις υποδομές ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

2. η αποτίμηση των κινδύνων που υφίστανται τα «αγαθά» (π.χ. υπολογιστές, δίκτυα, 

δεδομένα κλπ).  

3. η καταγραφή των επιπτώσεων που είναι δυνατόν να υποστούν τα “αγαθά” από 

κακόβουλες ενέργειες. 

4. η ανάπτυξη σχεδίου ανάκαμψης από καταστροφή. 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 96: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

 

Μελέτες - 
εμπειρογνωμοσύνες - 
έρευνες – αξιολογήσεις 

Αριθμός 
 

  
1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 97: Προϋπολογισμός  
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Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 462.855,49 289.925,24 50.220,50 88.051,76 23.253,46 11.404,53 

Δημόσια Δαπάνη (β) 462.855,49 289.925,24 50.220,50 88.051,76 23.253,46 11.404,53 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

359.886,99 231.940,19 40.176,40 70.441,41 11.626,73 5.702,27 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

102.968,50 57.985,05 10.044,10 17.610,35 11.626,73 5.702,27 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 

          
  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Προϋπόθεση για 
την έκδοση της 
Πρόσκλησης  είναι 
εκπλήρωση της 
αιρεσιμότητας 
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Δράση B.1.2.4: Ενιαίο πλαίσιο αυθεντικοποίησης 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και αυτεπιστασία 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…περιλαμβάνει 

δράσεις: α) ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης φυσικών και νομικών 

προσώπων από τους δημόσιους φορείς, β) πολυκαναλικής και ενιαίας παροχής υπηρεσιών 

προς τους πολίτες δηλαδή την ενιαία και ολοκληρωμένη διαχείριση των συναλλαγών του 

πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τον τρόπο πρόσβασής του (διαδικτυακά, 

με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεφωνικού κέντρου), γ) ενίσχυσης της συμμετοχικής 

δημοκρατίας των πολιτών, δ) ανάπτυξης ή αναβάθμισης συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ 

για την παροχή άμεσων, ολοκληρωμένων και πλήρως ηλεκτρονικοποιημένων υπηρεσιών 

προς τους πολίτες οι οποίες θα αλλάξουν δραστικά την «καθημερινότητα» της 

εξυπηρέτησής τους από τον Δημόσιο Τομέα.» 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται το έργο «Ενιαίο Πλαίσιο Αυθεντικοποίησης (ΕΠΛΑ) και 

Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση», το οποίο  ολοκληρώνει τον Στρατηγικό  Στόχο 6 της 

Στρατηγικής για την  Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2014-2020 (ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ) 
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και ικανοποιεί  τις δράσεις: «Διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων» και  

«Δράσεις διάδοσης και υποχρεωτικής εφαρμογής του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε όλες τις δράσεις και έργα των φορέων της Δημόσιας 

Διοίκησης» του Σχεδίου Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2014-2020. 

Επισπεύδων και κύριος του έργου είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής  

Ανασυγκρότησης, με ενεργό ρόλο των φορέων παροχής ταυτοποίησης (πχ ΓΓΠΣ, ΕΛΑΣ, 

ΗΔΙΚΑ) καθώς και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  

Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν οι παρακάτω ενέργειες: 

1. Δημιουργία πρότυπου λογισμικού ΕΠΛΑ, διασφαλίζοντας:  

 την υποστήριξη διαφορετικών επιπέδων ποιότητας αυθεντικοποίησης ανάλογα 

με τις ανάγκες των φορέων και των πολιτών. 

 την αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών και λύσεων αυθεντικοποίησης που 

έχουν αναπτυχθεί από τους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

 την υποστήριξη πολλαπλών αναγνωριστικών αριθμών χρήστη για τις 

διαδικασίες ταυτοποίησης και συμπληρωματικών χαρακτηριστικών που 

επιτρέπουν τη διασύνδεση με υφιστάμενα μητρώα της δημόσιας διοίκησης. 

 την ασφαλή μεταφορά μηνυμάτων που περιέχουν χαρακτηριστικά 

ταυτοποίησης μεταξύ των εμπλεκομένων μερών δημιουργώντας ένα δίκτυο 

εμπιστοσύνης (circle of trust) σε εθνικό επίπεδο.   

 τη διασφάλιση της προστασίας της ιδιωτικότητας και την εφαρμογή των αρχών 

για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.    

 τη διασφάλιση τεχνολογικής ουδετερότητας. 

 τη διασφάλιση της επεκτασιμότητας με νέους εμπλεκόμενους και τη 

δημιουργία των προϋποθέσεων για την διασύνδεση της επικείμενης 

ηλεκτρονικής αστυνομικής ταυτότητας με τις παρεχόμενες ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες.  

 τη διασφάλιση της ανάγκης για παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών όπως αυτή 

προβλέπεται από τον κανονισμό eIDAS. 

2. Οριστικοποίηση- Θεσμοθέτηση Ενιαίου Πλαισίου Αυθεντικοποίησης  (ΕΠΛΑ) και 

Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση  

3. Προτάσεις για θεσμικής θωράκισης της λειτουργίας του ΕΠΛΑ και προσχέδια για 

κάθε είδος εμπλεκομένου δηλαδή κόμβος διαλειτουργικότητας, πάροχος 

υπηρεσιών ταυτοποιησης, πάροχος χαρακτηριστικών και πάροχος υπηρεσιών 

4. Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και εκπαίδευση στελεχών για ανάπτυξη 

εφαρμογών  

5. Αναβάθμιση υποδομών PKI,  Χρονοσήμανσης, Υποδομών κεντρικών Υπηρεσιών 

Υπογραφών 

6. Υπηρεσίες ανάπτυξης κατάλληλων διεπαφών και υποστήριξης των φορέων για την 

ενσωμάτωση του πρότυπου λογισμικού στα υφιστάμενα συστήματα των φορέων 

7. Πιστοποίηση εμπλεκόμενων φορέων από τρίτο ανεξάρτητο φορέα  

8. Πληροφόρηση - δημοσιότητα 
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Δείκτες εκροής 

Πίνακας 98: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4628 

Αριθμός έργων 
ενίσχυσης της 
διαλειτουργικότητας 
μητρώων και υπηρεσιών 
του Δημόσιου Τομέα 

Αριθμός 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Τ4629 

Αριθμός έργων 
αναβάθμισης της 
λειτουργίας του ενιαίου 
σημείου πρόσβασης των 
πολιτών στις υπηρεσίες 
του δημόσιου τομέα 
 

Αριθμός 

 

  1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 99: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 2.975.000,00 1.863.492,16 322.791,88 565.951,97 149.461,45 73.302,54 

Δημόσια Δαπάνη (β) 2.975.000,00 1.863.492,16 322.791,88 565.951,97 149.461,45 73.302,54 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

2.313.170,80 1.490.793,72 258.233,50 452.761,58 74.730,73 36.651,27 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

661.829,20 372.698,43 64.558,38 113.190,39 74.730,73 36.651,27 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 

          
  

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εποπτευόμενοι φορείς του 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Προϋπόθεση για 
την έκδοση της 
Πρόσκλησης  είναι 
εκπλήρωση της 
αιρεσιμότητας 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση B.1.2.5: Ανάπτυξη Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας του Προγράμματος 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…περιλαμβάνει 

δράσεις: α) ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης φυσικών και νομικών 

προσώπων από τους δημόσιους φορείς, β) πολυκαναλικής και ενιαίας παροχής υπηρεσιών 

προς τους πολίτες δηλαδή την ενιαία και ολοκληρωμένη διαχείριση των συναλλαγών του 

πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τον τρόπο πρόσβασής του (διαδικτυακά, 

με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεφωνικού κέντρου), γ) ενίσχυσης της συμμετοχικής 

δημοκρατίας των πολιτών, δ) ανάπτυξης ή αναβάθμισης συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ 

για την παροχή άμεσων, ολοκληρωμένων και πλήρως ηλεκτρονικοποιημένων υπηρεσιών 

προς τους πολίτες οι οποίες θα αλλάξουν δραστικά την «καθημερινότητα» της 

εξυπηρέτησής τους από τον Δημόσιο Τομέα.» 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται το έργο «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας του 

Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Με την εφαρμογή του νόμου 3861/2010, το πρόγραμμα 

Δι@ύγεια στοχεύει στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής 

πολιτικής και της διοικητικής δραστηριότητας, τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 

εμπέδωση της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας από την πλευρά των φορέων άσκησης 

της δημόσιας εξουσίας. Εξαιτίας του καθολικού και οριζόντιου πεδίου εφαρμογής του,  της 

υποχρεωτικότητας χρήσης του, καθώς και της καθολικής υποστήριξης του από Ομάδες 

Διοίκησης Έργου που έχουν συσταθεί σε κάθε φορέα, το πρόγραμμα Διαύγεια αποτελεί ένα 

κομβικό Πληροφοριακό Σύστημα πάνω στο οποίο είναι δυνατόν να «χτιστούν» υπηρεσίες 

προστιθέμενης αξίας. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της εν λόγω παρέμβασης το εν λόγω έργο αφορά: 

1. Την ανάπτυξη συστήματος Εξόρυξης, Ανάλυσης Επεξεργασίας και Διάθεσης 

Πληροφοριών του Προγράμματος Διαύγεια, με τις κατάλληλες υπηρεσίες 

εκπαίδευσης και υποστήριξης προς τους φορείς του δημοσίου. Το εν λόγω σύστημα 

θα επιτρέπει την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων από το σύστημα Διαύγεια και 

θα παρέχει reports και αναφορές που σχετίζονται με την κανονιστική 

δραστηριότητα της Δημόσιας Διοίκησης σε ημερήσια / μηνιαία και ετήσια βάση. 

Επιπλέον θα διαλειτουργεί με τρίτα συστήματα και θα συνδυάζει δεδομένα με 

σκοπό την εξόρυξη γνώσης για την καθημερινή λειτουργία της διοίκησης. 

2. Παρεμβάσεις διαλειτουργικότητας στο σημερινό Σύστημα Διαύγεια τόσο με τρίτα 

συστήματα όσο στα πλαίσια του συστήματος Εξόρυξης –Ανάλυσης- Επεξεργασίας 

και Διάθεσης πληροφοριών  

3. Την δημιουργία υποσυστήματος – Μητρώου Φορέων της Ελληνικής Δημόσιας 

Διοίκησης», το οποίο θα επιτρέπει την διαχείριση όλου του κύκλου ζωής 

(δημιουργία , μεταβολή , διαγραφή) των δημοσίων φορέων καθώς και ιστορικότητα 

και διασύνδεση με το σύστημα της Απογραφής  

4. Διαρκή επικαιροποίηση και εμπλουτισμό του μητρώου φορέων της Ελληνικής 

Δημόσιας Διοίκησης 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 100: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4628 

Αριθμός έργων 
ενίσχυσης της 
διαλειτουργικότητας 
μητρώων και 
υπηρεσιών του 
Δημόσιου Τομέα 
 

Αριθμός 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 101 Προϋπολογισμός  

 
Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 1.000.000,00 626.383,92 108.501,47 190.235,96 50.239,14 24.639,51 

Δημόσια Δαπάνη (β) 1.000.000,00 626.383,92 108.501,47 190.235,96 50.239,14 24.639,51 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

777.536,40 501.107,13 86.801,18 152.188,77 25.119,57 12.319,76 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

222.463,60 125.276,78 21.700,29 38.047,19 25.119,57 12.319,76 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 

          
  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εποπτευόμενοι φορείς του 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Προϋπόθεση για 
την έκδοση της 
Πρόσκλησης  είναι 
εκπλήρωση της 
αιρεσιμότητας 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση B.1.2.6: Διασφάλιση της ασφάλειας δεδομένων στον (κάθετο) τομέα 
πολιτικής φορολογίας - δημοσιονομικής πολιτικής 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…Η παρούσα 

κατηγορία δράσεων αφορά στην υλοποίηση έργων ώστε αφενός η δημόσια διοίκηση να 

αξιοποιήσει πλήρως και αποτελεσματικά τον πλούτο της δημόσιας πληροφορίας, 

μεταβαίνοντας από ένα σύστημα ανταλλαγής εγγράφων σε ένα σύστημα ανταλλαγής 

πληροφορίας και αφετέρου να εξασφαλίσει διαβαθμισμένα την ανοικτή διάθεση των 

δεδομένων στις ομάδες ενδιαφέροντος. 

Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικές παρεμβάσεις αποτελούν: 

 η εξασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων» 

 

Η δράση αφορά στην αξιολόγηση και ανασχεδιασμό των υποδομών του Υπουργείου 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Οικονομικών που λειτουργούν στη Γ.Γ.Π.Σ. καθώς και η πλήρης λειτουργική και τεχνική 

ενσωμάτωση αλλαγών που προκύπτουν από την ανάγκη για ενδυνάμωση της ασφάλειας 

παραγωγής, αποθήκευσης, χρήσης και διακίνησης των δεδομένων που διατηρεί η Γ.Γ.Π.Σ. 

στα Πληροφοριακά της Συστήματα. 

Με την υλοποίηση της δράσης θα ενισχυθεί το επίπεδο ακεραιότητας δεδομένων, 

ασφάλειας και αδιάλειπτης λειτουργίας ενόψει και της διεύρυνσης του πλήθους των 

φιλοξενούμενων στα συστήματα της Γ.Γ.Π.Σ. πληροφοριακών συστημάτων.  

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 102: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

 

Μελέτες - 
εμπειρογνωμοσύνες - 
έρευνες – αξιολογήσεις 

Αριθμός 
 

  
1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 103: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 3.500.000,00 2.192.343,71 379.755,15 665.825,85 175.837,00 86.238,29 

Δημόσια Δαπάνη (β) 3.500.000,00 2.192.343,71 379.755,15 665.825,85 175.837,00 86.238,29 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

2.721.377,41 1.753.874,97 303.804,12 532.660,68 87.918,50 43.119,14 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

778.622,59 438.468,74 75.951,03 133.165,17 87.918,50 43.119,14 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 

          
  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Οικονομικών 

 Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης  
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Προϋπόθεση για 
την έκδοση της 
Πρόσκλησης  είναι 
εκπλήρωση της 
αιρεσιμότητας 
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Δράση B.2.1.1: Κεντρική Πύλη Ανάρτησης Συνόλων Ανοικτών Δημόσιων 
Δεδομένων (data.gov.gr). 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…περιλαμβάνει 

δράσεις: α) ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης φυσικών και νομικών 

προσώπων από τους δημόσιους φορείς, β) πολυκαναλικής και ενιαίας παροχής υπηρεσιών 

προς τους πολίτες δηλαδή την ενιαία και ολοκληρωμένη διαχείριση των συναλλαγών του 

πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τον τρόπο πρόσβασής του (διαδικτυακά, 

με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεφωνικού κέντρου), γ) ενίσχυσης της συμμετοχικής 

δημοκρατίας των πολιτών, δ) ανάπτυξης ή αναβάθμισης συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ 

για την παροχή άμεσων, ολοκληρωμένων και πλήρως ηλεκτρονικοποιημένων υπηρεσιών 

προς τους πολίτες οι οποίες θα αλλάξουν δραστικά την «καθημερινότητα» της 

εξυπηρέτησής τους από τον Δημόσιο Τομέα.» 
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Τα δημόσια κρατικά δεδομένα αποτελούν εργαλείο διακυβέρνησης και σημαντική πηγή 

πληροφόρησης, η οποία ακόμα δεν αξιοποιείται πλήρως. Το Κράτος είναι ο μεγαλύτερος 

συλλέκτης και πάροχος της πληροφορίας. Αν αυτή η πληροφορία διατεθεί δημόσια 

αναμένεται να επιφέρει άμεσα σημαντικά πλεονεκτήματα ανάπτυξης. 

Η εθνική πύλη θα επιτρέπει την ανάρτηση των συνόλων ανοικτών δεδομένων που κατέχουν 

οι δημόσιοι φορείς σε έναν ενιαίο ιστότοπο και την πρόσβαση και αξιοποίηση αυτών από 

τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και άλλους δημόσιους φορείς. 

Σκοπός της λειτουργίας του αποθετηρίου είναι να αποτελέσει το κομβικό σημείο 

αναζήτησης δημόσια διαθέσιμων συνόλων δεδομένων μέσω των ακόλουθων ενδεικτικών 

ενεργειών: 

1. Τη δημιουργία εθνικής πύλης, στην οποία θα αναρτώνται ενιαία το σύνολο των 

ανοικτών δεδομένων που κατέχουν οι δημόσιοι φορείς και την πρόσβαση και 

αξιοποίηση αυτών από τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και άλλους δημόσιους φορείς. 

2. Την εκπαίδευση / ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των φορέων της δημόσιας 

διοίκησης στην αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων στην διαδικασία λήψης 

αποφάσεων 

3. Την ενημέρωση πολιτών και επιχειρήσεων για την αξιοποίηση (πχ ερευνητική, 

εμπορική) των ανοικτών δημόσιων δεδομένων 

4. Τη διασύνδεση της εθνικής πύλης με υπάρχουσες πηγές ανοικτών δεδομένων τόσο 

σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 104: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4631 Αριθμός έργων ενίσχυσης 
της πληροφόρησης και 
της συμμετοχής των 
πολιτών  

Αριθμός 

 

  
1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 105: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 150.000,00 93.957,59 16.275,22 28.535,39 7.535,87 3.695,93 

Δημόσια Δαπάνη (β) 150.000,00 93.957,59 16.275,22 28.535,39 7.535,87 3.695,93 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

116.630,46 75.166,07 13.020,18 22.828,31 3.767,94 1.847,96 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

33.369,54 18.791,52 3.255,04 5.707,08 3.767,94 1.847,96 
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εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 

          
  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εποπτευόμενοι φορείς 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Προϋπόθεση για 
την έκδοση της 
Πρόσκλησης  είναι 
εκπλήρωση της 
αιρεσιμότητας 
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Δράση B.2.1.2: Σύστημα Ενιαίας Εξυπηρέτησης Πολιτών 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «Ενδεικτικές δράσεις 

αποτελούν: 

• η λειτουργία συστήματος παροχής υπηρεσιών CRM (CRMS) που περιλαμβάνει την 

προμήθεια και την υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών εξοπλισμού και 

λογισμικού που θα εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή, ασφαλή και 

αποτελεσματική επικοινωνία του κράτους με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις» 

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 τους διαθέτουν είτε χαμηλό 

επίπεδο ηλεκτρονικής ωριμότητας (έλλειψη πληροφοριακών συστημάτων ή πεπαλαιωμένα 

- εσωστρεφή πληροφοριακά συστήματα),  είτε μεσαίο ή και υψηλό επίπεδο ηλεκτρονικής 
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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.  

Τέλος, η Δημόσια Διοίκηση δεν έχει συνολική εικόνα για τις απαιτήσεις των πολιτών  και 

των επιχειρήσεων από τη διοίκηση και δεν μπορεί να προσαρμόσει έγκαιρα 

αποτελεσματικά και αποδοτικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες στις πραγματικές ανάγκες της 

κοινωνίας 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που περιλαμβάνει 

ενδεικτικά τις ακόλουθες ενέργειες: 

1. Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους 

Πολίτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) 

2. 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. Διαχείριση των ροών εργασίας, μέσα από ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύστημα 

ηλεκτρονικής εργασίας και συνεργασίας.  

4. Έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κλπ με την χρήση πλήρως 

αυτοματοποιημένων διαδικασιών και υπηρεσιών.  

5. Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση εγγράφων και την επανα-χρησιμοποίησή τους από τους 

χρήστες πολίτες / της επιχειρήσεις / δημοσίους υπαλλήλους.  

6. Πιστοποιημένη ανταλλαγή ηλεκτρονικών εγγράφων μεταξύ δημοσιών υπηρεσιών. 

Το έργο αποτελεί έργο – σημαία του προγράμματος.  

Επίσης θα γίνει αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής των ΚΕΠ για τη λειτουργία και την 

παροχή προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες και στις επιχειρήσεις.  Στόχος 

είναι η αναβάθμιση του σταθμού εργασίας του τελικού χρήστη (όπου απαιτείται) για τη 

βελτίωση της εμπειρίας των πολιτών και των επιχειρήσεων από την παροχή και υποστήριξη 

ποιοτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας σε πολίτες και επιχειρήσεις. Στο 

πλαίσιο αυτό θα γίνει η προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για την υποστήριξη της δράσης 

των ψηφιακών υπογραφών (ΑΔΔΥ) και της ψηφιοποίησης των εγγράφων (σαρωτές) με 

αποτέλεσμα την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων 

των πολιτών. 
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Δείκτες εκροής 

Πίνακας 106: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4630 Αριθμός έργων 
ανάπτυξης ή 
αναβάθμισης βασικών 
υπηρεσιών δημόσιας 
διοίκησης που 
παρέχονται πλήρως 
ηλεκτρονικά 

Αριθμός 

 

  
2 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 107: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 16.047.348,75 10.051.801,18 1.741.160,95 3.052.782,74 806.205,06 395.398,82 

Δημόσια Δαπάνη (β) 16.047.348,75 10.051.801,18 1.741.160,95 3.052.782,74 806.205,06 395.398,82 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

12.477.397,84 8.041.440,95 1.392.928,76 2.442.226,19 403.102,53 197.699,41 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

3.569.950,91 2.010.360,24 348.232,19 610.556,55 403.102,53 197.699,41 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 

          
  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Προϋπόθεση 
για την 
έκδοση της 
Πρόσκλησης  
είναι 
εκπλήρωση 
της 
αιρεσιμότητας 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση B.2.1.4: Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για 
την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία Β' Φάση (κάθετος τομέας πολιτικής: 
δικαιοσύνη) 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…περιλαμβάνει 

δράσεις: α) ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης φυσικών και νομικών 

προσώπων από τους δημόσιους φορείς, β) πολυκαναλικής και ενιαίας παροχής υπηρεσιών 

προς τους πολίτες δηλαδή την ενιαία και ολοκληρωμένη διαχείριση των συναλλαγών του 

πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τον τρόπο πρόσβασής του (διαδικτυακά, 

με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεφωνικού κέντρου), γ) ενίσχυσης της συμμετοχικής 

δημοκρατίας των πολιτών, δ) ανάπτυξης ή αναβάθμισης συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ 

για την παροχή άμεσων, ολοκληρωμένων και πλήρως ηλεκτρονικοποιημένων υπηρεσιών 

προς τους πολίτες οι οποίες θα αλλάξουν δραστικά την «καθημερινότητα» της 

εξυπηρέτησής τους από τον Δημόσιο Τομέα.» 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Σε αυτό το πλαίσιο θα πραγματοποιηθεί η εξάπλωση του «Ολοκληρωμένου Συστήματος 

Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία» που θα 

αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου ΟΣΔΔΥ – ΠΠ Α΄Φάση (χρηματοδοτούμενο από το Ε.Π. 

«Ψηφιακή Σύγκλιση», σε όλους του Δικαστικούς Φορείς της χώρας. (Επισημαίνεται ότι το 

ΟΣΔΔΥ – ΠΠ Α΄ Φάση αφορά μόνο στις εφετειακές περιφέρειες των Αθηνών, Πειραιά, 

Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας), συνεπώς η επέκταση αφορά . αφορά 288 Δικαστικούς Φορείς 

σε 17 Εφετειακές Περιφέρειες της χώρας  (17 Εφετεία & Εισαγγελίες Εφετών, 59 

Πρωτοδικεία και Εισαγγελίες Πρωτοδικών, 136 Ειρηνοδικεία – Πταισματοδικεία). 

Το σύστημα αφορά στην ηλεκτρονικοποίηση της ροής της ποινικής και πολιτικής 

διαδικασίας, και περιλαμβάνει επιμέρους εφαρμογές (υπό-συστήματαα) για την 

υποστήριξη της επιχειρησιακής λειτουργίας των μονάδων όλων των βαθμίδων των 

δικαστηρίων που εμπλέκονται στη ροή κάθε δικαστικής υπόθεσης (Ποινικής και Πολιτικής) 

και τις εισαγγελίες. 

Η υλοποίηση της πρότασης  συμβάλει άμεσα :  

 στον εκσυγχρονισμό  της εσωτερικής οργάνωσης, λειτουργίας και επικοινωνίας των 

Δικαστικών Φορέων της χώρας. 

 στην αναβάθμιση   της  ποιότητας και της ταχύτητας απονομής δικαιοσύνης 

 στην εξασφάλιση διαλειτουργικότητας με άλλους φορείς του Δημοσίου.  

 στην αύξηση της διαφάνειας στη λειτουργία του δικαστικού συστήματος. 

 στην παροχή  αναβαθμισμένων ηλεκτρονικών υπηρεσίες προς του πολίτες και 

επαγγελματίες της χώρας. 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 108: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4632 Αριθμός έργων ΤΠΕ που 
υποστηρίζουν την 
αναβάθμιση της 
λειτουργίας τομέων 
προτεραιότητας του ΕΠ 
για την παροχή 
υπηρεσιών προς πολίτες 

Αριθμός 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 
  



 

224 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 109: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 13.000.000,00 8.142.990,93 1.410.519,13 2.473.067,43 653.108,87 320.313,64 

Δημόσια Δαπάνη (β) 13.000.000,00 8.142.990,93 1.410.519,13 2.473.067,43 653.108,87 320.313,64 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

10.107.973,25 6.514.392,75 1.128.415,30 1.978.453,95 326.554,43 160.156,82 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

2.892.026,75 1.628.598,19 282.103,83 494.613,49 326.554,43 160.156,82 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 

          
  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Προϋπόθεση για 
την έκδοση της 
Πρόσκλησης  είναι 
εκπλήρωση της 
αιρεσιμότητας 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση B.2.1.5: Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών του τομέα τουρισμού για την 
προβολή του τουριστικού προϊόντος 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…περιλαμβάνει 

δράσεις: α) ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης φυσικών και νομικών 

προσώπων από τους δημόσιους φορείς, β) πολυκαναλικής και ενιαίας παροχής υπηρεσιών 

προς τους πολίτες δηλαδή την ενιαία και ολοκληρωμένη διαχείριση των συναλλαγών του 

πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τον τρόπο πρόσβασής του (διαδικτυακά, 

με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεφωνικού κέντρου), γ) ενίσχυσης της συμμετοχικής 

δημοκρατίας των πολιτών, δ) ανάπτυξης ή αναβάθμισης συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ 

για την παροχή άμεσων, ολοκληρωμένων και πλήρως ηλεκτρονικοποιημένων υπηρεσιών 

προς τους πολίτες οι οποίες θα αλλάξουν δραστικά την «καθημερινότητα» της 

εξυπηρέτησής τους από τον Δημόσιο Τομέα.» 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Στο πλαίσιο αυτό η δράση στοχεύει στην ανάπτυξη συστήματος και εφαρμογών ΤΠΕ για την 

προβολή του τουριστικού προϊόντος για έναν μεγάλο αριθμό προορισμών της χώρας μέσω 

κινητών συσκευών και εφαρμογών (mobile apps). 

Σε αυτό το πλαίσιο θα χρηματοδοτηθούν: 

α) Η ανάπτυξη πρότυπων μέσων και εργαλείων για την αποθήκευση και προβολή του 

προωθητικού υλικού. Η ανάπτυξη θα περιλαμβάνει τη δημιουργία τόσο των προτύπων 

εφαρμογών (apps) όσο και των τυποποιημένων εργαλείων ειδικού σκοπού (τρισδιάστατες 

απεικονίσεις, χάρτες ειδικών χρήσεων κλπ) που θα παρουσιάζουν απαραίτητες 

πληροφορίες με αισθητικά άρτιο και λειτουργικά εύχρηστο τρόπο, (π.χ. αστικοί χάρτες, 

οδικές διαδρομές, περιπατητικά μονοπάτια, κτίρια ιδιαίτερου ενδιαφέροντος). 

β) Η συγκέντρωση και ανάπτυξη του περιεχομένου για τους συμμετέχοντες τουριστικούς 

προορισμούς, με την ενεργό συνεργασία των κατά τόπους φορέων λειτουργίας.  

γ) Η προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού (δικτύου beacons) και των 

εργαλείων διαχείρισής τους στους προορισμούς ενδιαφέροντος, ώστε να επιτυγχάνεται η 

διάθεση των εφαρμογών στους επισκέπτες. 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 110: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4631 Αριθμός έργων 
ενίσχυσης της 
πληροφόρησης και της 
συμμετοχής των 
πολιτών 

Αριθμός 

 

  
1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 111: Προϋπολογισμός 

Άξονας 
Προτεραιότητας 

  7 8 9 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 1.000.000,00 626.383,92 108.501,47 190.235,96 50.239,14 24.639,51 

Δημόσια Δαπάνη (β) 1.000.000,00 626.383,92 108.501,47 190.235,96 50.239,14 24.639,51 

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 777.536,40 501.107,13 86.801,18 152.188,77 25.119,57 12.319,76 

Εθνική Συμμετοχή (δ) 222.463,60 125.276,78 21.700,29 38.047,19 25.119,57 12.319,76 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

 
      

  
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          
  

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)             

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού (τομέας Τουρισμού) και 
εποπτευόμενοι φορείς 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Προϋπόθεση για 
την έκδοση της 
Πρόσκλησης  είναι 
εκπλήρωση της 
αιρεσιμότητας  
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση B.2.1.6: Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…περιλαμβάνει 

δράσεις: α) ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης φυσικών και νομικών 

προσώπων από τους δημόσιους φορείς, β) πολυκαναλικής και ενιαίας παροχής υπηρεσιών 

προς τους πολίτες δηλαδή την ενιαία και ολοκληρωμένη διαχείριση των συναλλαγών του 

πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τον τρόπο πρόσβασής του (διαδικτυακά, 

με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεφωνικού κέντρου), γ) ενίσχυσης της συμμετοχικής 

δημοκρατίας των πολιτών, δ) ανάπτυξης ή αναβάθμισης συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ 

για την παροχή άμεσων, ολοκληρωμένων και πλήρως ηλεκτρονικοποιημένων υπηρεσιών 

προς τους πολίτες οι οποίες θα αλλάξουν δραστικά την «καθημερινότητα» της 

εξυπηρέτησής τους από τον Δημόσιο Τομέα.» 

Η πολυπλοκότητα και η ανομοιογένεια που υπάρχει σήμερα στη Γενική Γραμματεία 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Αθλητισμού, σε συνδυασμό με την ύπαρξη πληροφοριακών συστημάτων/εφαρμογών που 

δεν επικοινωνούν μεταξύ τους, καθιστούν δυσχερή την εποπτεία, την οικονομική 

παρακολούθηση την διαλειτουργικότητα με ανάλογα συστήματα (της Κεντρικής και Γενικής 

Κυβέρνησης) και την συγκέντρωση στοιχείων για την λήψη πολιτικών αποφάσεων. 

Μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης, είναι η πλήρης διοικητική και λειτουργική ενοποίηση 

καθώς και διαλειτουργικότητα που θα πρέπει να συνοδεύεται κατ’ ελάχιστον από ενιαία 

οργανωτική δομή και απλουστευμένες/ομογενοποιημένες διαδικασίες οι οποίες θα 

υποστηριχθούν από ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης Αθλητικών 

Φορέων και Υπηρεσιών (ΟΠΣ-ΑΦΥ) portal, για το οποίο θα δημιουργηθούν μητρώα (όπως 

ενδεικτικά: ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών φορέων, μητρώο Αθλητικών Εγκαταστάσεων, 

Αναπτυξιακού Αθλητισμού κλπ) που θα υποστηρίζουν την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

προς τους πολίτες. 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 112: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4628 Αριθμός έργων 
ενίσχυσης της 
διαλειτουργικότητας 
μητρώων και υπηρεσιών 
του Δημόσιου Τομέα 

Αριθμός 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 113: Προϋπολογισμός 

Άξονας 
Προτεραιότητας 

  7 8 9 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 300.000,00 187.915,18 32.550,44 57.070,79 15.071,74 7.391,85 

Δημόσια Δαπάνη (β) 300.000,00 187.915,18 32.550,44 57.070,79 15.071,74 7.391,85 

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 233.260,92 150.332,14 26.040,35 45.656,63 7.535,87 3.695,93 

Εθνική Συμμετοχή (δ) 66.739,08 37.583,04 6.510,09 11.414,16 7.535,87 3.695,93 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

 
      

  
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          
  

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)             
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού / Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και 
εποπτευόμενοι φορείς 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Προϋπόθεση για 
την έκδοση της 
Πρόσκλησης  είναι 
εκπλήρωση της 
αιρεσιμότητας  
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση B.2.1.7: Υποδομές για την ψηφιακή καταγραφή, αποθήκευση και διάθεση 
πρακτικών συνεδριάσεων  δικαστηρίων 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

  Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…περιλαμβάνει 
δράσεις: α) ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης φυσικών και νομικών 
προσώπων από τους δημόσιους φορείς, β) πολυκαναλικής και ενιαίας παροχής υπηρεσιών 
προς τους πολίτες δηλαδή την ενιαία και ολοκληρωμένη διαχείριση των συναλλαγών του 
πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τον τρόπο πρόσβασής του 
(διαδικτυακά, με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεφωνικού κέντρου), γ) ενίσχυσης της 
συμμετοχικής δημοκρατίας των πολιτών, δ) ανάπτυξης ή αναβάθμισης συστημάτων και 
εφαρμογών ΤΠΕ για την παροχή άμεσων, ολοκληρωμένων και πλήρως 
ηλεκτρονικοποιημένων υπηρεσιών προς τους πολίτες οι οποίες θα αλλάξουν δραστικά την 
«καθημερινότητα» της εξυπηρέτησής τους από τον Δημόσιο Τομέα.» 
 
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που θα περιλαμβάνει 
ενδεικτικά τις ακόλουθες ενέργειες: 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

 
1. Δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος και υποδομών για την ψηφιακή καταγραφή, 

αρχειοθέτηση και διάθεση των Πρακτικών των συνεδριάσεων των πολιτικών και 
ποινικών δικαστηρίων της χώρας, που παράγονται με το σύστημα της Ηχογράφησης-
Αποηχογράφησης.  

2. Προμήθεια υπηρεσιών Ηχογράφησης-Αποηχογράφησης των πρακτικών των 
δικαστηρίων.  

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 114: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4632 

Αριθμός έργων ΤΠΕ που 
υποστηρίζουν την 
αναβάθμιση της 
λειτουργίας τομέων 
προτεραιότητας του ΕΠ 
για την παροχή 
υπηρεσιών προς πολίτες 

Αριθμός 

 
 
 
Όλη η χώρα   1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 115: Προϋπολογισμός 

Άξονας 
Προτεραιότητας 

  4     5 6 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρει
ες σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος 
(α) 

5.649.925,00 3.539.022,16 613.025,18 1.074.818,89 283.847,39 139.211,39 

Δημόσια 
Δαπάνη (β) 

5.649.925,00 3.539.022,16 613.025,18 1.074.818,89 283.847,39 139.211,39 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

4.393.022,37 2.831.217,73 490.420,14 859.855,11 141.923,70 69.605,69 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

1.256.902,63 707.804,43 122.605,04 214.963,78 141.923,70 69.605,69 

εκ της οποίας για 
τα εμπροσθοβαρή 
έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα 
έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικ
ής Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή (ε) 

          
  

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 

ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 13-07-2016 
σύμφωνα με το με 

αριθ. έγγραφο 
Ares(2016)3273735 

- 08/07/2016 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση B.2.1.8: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες των Σωμάτων Ασφαλείας του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

  Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα 
μεγάλα και τα 
τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια 
μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…περιλαμβάνει 

δράσεις: α) ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης φυσικών και νομικών 

προσώπων από τους δημόσιους φορείς, β) πολυκαναλικής και ενιαίας παροχής υπηρεσιών 

προς τους πολίτες δηλαδή την ενιαία και ολοκληρωμένη διαχείριση των συναλλαγών του 

πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τον τρόπο πρόσβασής του (διαδικτυακά, 

με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεφωνικού κέντρου), γ) ενίσχυσης της συμμετοχικής 

δημοκρατίας των πολιτών, δ) ανάπτυξης ή αναβάθμισης συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ 

για την παροχή άμεσων, ολοκληρωμένων και πλήρως ηλεκτρονικοποιημένων υπηρεσιών 

προς τους πολίτες οι οποίες θα αλλάξουν δραστικά την «καθημερινότητα» της 
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εξυπηρέτησής τους από τον Δημόσιο Τομέα.» 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η προτεινόμενη προς ένταξη δράση που θα περιλαμβάνει 

ενδεικτικά: 

1. Ανάπτυξη εφαρμογών για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους 
πολίτες και προμήθεια εξοπλισμού κεντρικής υποδομής για την υποστήριξη των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Αναλυτικότερα στο πλαίσιο του έργου θα 
αναπτυχθούν ενδεικτικά οι κάτωθι εφαρμογές:  
Μητρώο Πολιτών για δραστηριότητες που απαιτούν άδεια από τα Σώματα 
Ασφαλείας , Σύστημα πληροφόρησης του Πολίτη, Εφαρμογές νηολογίου / 
λεμβολογίου, επιθεώρησης πλοίων / λέμβων  και απόπλου πλοίων   

2. Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την υποστήριξη των Ηλεκτρονικών 
Υπηρεσιών  

3. Προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού για την υποστήριξη των Ηλεκτρονικών 
Υπηρεσιών  

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 116: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4630 

Αριθμός έργων 
ανάπτυξης ή 
αναβάθμισης βασικών 
υπηρεσιών της Δημόσιας 
Διοίκησης που 
παρέχονται πλήρως 
ηλεκτρονικά 

Αριθμός 

 
 
 
Όλη η χώρα   1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 117: Προϋπολογισμός  

Άξονας 
Προτεραιότητας 

  4     5 6 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 6.861.286,37 4.297.799,44 744.459,67 1.305.263,37 344.705,15 169.058,74 

Δημόσια Δαπάνη 
(β) 

6.861.286,37 4.297.799,44 744.459,67 1.305.263,37 344.705,15 169.058,74 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

5.334.899,93 3.438.239,55 595.567,73 1.044.210,70 172.352,58 84.529,37 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

1.526.386,44 859.559,89 148.891,93 261.052,67 172.352,58 84.529,37 

εκ της οποίας για 
τα εμπροσθοβαρή 
έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα 
έργα 

          
  

εκ της οποίας για             
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μεγάλα έργα 

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική 
Συμμετοχή (ε) 

          
  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Τομέας Προστασίας του 
Πολίτη) 

  Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 

ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 13-07-2016 
σύμφωνα με το με 
αριθ. έγγραφο 
Ares(2016)3273735 
- 08/07/2016 
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Πίνακας 118: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ)  

Κωδ. 
ΑΠ 

ΔΔ 
Κωδ. Θ 

Σ 
ΔΔ 

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ. 

ΔΔ 
Κωδ. 

Ειδικού 
στόχου 

ΔΔ 
Κωδ. Δράσης/ 
πρόσκλησης 

ΔΔ 
Κατηγορία 

περιφέρειας 
Κωδ. πεδίου 
παρέμβασης 

ΔΔ 

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

4 139.769.568,00 2 139.769.568,00 2c 139.769.568,00 2c.1 84.561.828,93 

Β.1.1.1 
         
17.626.122,12    

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

96 17.626.122,12 

Β.1.1.2 
               
125.276,78    

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

96 125.276,78 

Β.1.1.3 
         
12.120.584,14    

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

96 12.120.584,14 

Β.1.1.4 
           
1.860.360,24    

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

96 1.860.360,24 

Β.1.1.5 
         
13.905.722,98    

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

96 13.905.722,98 

Β.1.1.6 
         
27.320.387,03    

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

96 27.320.387,03 

Β.1.1.7 
           
3.069.281,20    

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

96 3.069.281,20 

Β.1.1.8 
               
689.022,31    

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

96 689.022,31 

Β.1.1.9 
           
2.975.323,61    

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

96 2.975.323,61 

Β.1.1.10 
           
2.505.535,67    

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

96 2.505.535,67 

Β.1.1.11 
           
1.879.151,75    

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

96 1.879.151,75 

Β.1.1.13 
           
3.445.111,55    

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

96 3.445.111,55 

Β.1.1.14 
               
438.468,74    

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

96 438.468,74 

Β.1.1.15 
               
626.383,92    

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

96 626.383,92 
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Β.1.2.1 
           
3.758.303,51    

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

96 3.758.303,51 

Β.1.2.2 
           
5.631.023,56    

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

96 5.631.023,56 

Β.1.2.3 
               
289.925,24    

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

96 289.925,24 

Β.1.2.4 
           
1.863.492,16    

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

96 1.863.492,16 

Β.1.2.5 
               
626.383,92    

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

96 626.383,92 

Β.1.2.6 
           
2.192.343,71    

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

96 2.192.343,71 

2c.2 
         

55.207.739,07    

Β.2.1.1 
                 
93.957,59    

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

96 93.957,59 

Β.2.1.2 
         
10.051.801,18    

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

96 10.051.801,18 

Β.2.1.4 
           
8.142.990,93    

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

96 8.142.990,93 

Β.2.1.5 
               
626.383,92    

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

96 626.383,92 

                
Β.2.1.6 

               
187.915,18    

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

96 187.915,18 

                
B.2.1.7 

           
3.539.022,16    

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

96 3.539.022,16 

                
B.2.1.8 

           
4.297.799,44    

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

96 4.297.799,44 

4 24.210.717,00 2 24.210.717,00 2c 24.210.717,00 2c.1 14.647.698,63 

B.1.1.1 
           
3.053.175,74    

Μετάβαση 96 3.053.175,74 

Β.1.1.2 
                 
21.700,29    

Μετάβαση 96 21.700,29 

Β.1.1.3 
           
2.099.513,05    

Μετάβαση 96 2.099.513,05 

Β.1.1.4 
               
322.249,37    

Μετάβαση 96 322.249,37 



 

  239 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Β.1.1.5 
           
2.408.732,66    

Μετάβαση 96 2.408.732,66 

Β.1.1.6 
           
4.732.404,69    

Μετάβαση 96 4.732.404,69 

Β.1.1.7 
               
531.657,21    

Μετάβαση 96 531.657,21 

Β.1.1.8 
               
119.351,62    

Μετάβαση 96 119.351,62 

Β.1.1.9 
               
515.381,99    

Μετάβαση 96 515.381,99 

Β.1.1.10 
               
434.005,89    

Μετάβαση 96 434.005,89 

Β.1.1.11 
               
325.504,41    

Μετάβαση 96 325.504,41 

Β.1.1.13 
               
596.758,09    

Μετάβαση 96 596.758,09 

Β.1.1.14 
                 
75.951,03    

Μετάβαση 96 75.951,03 

Β.1.1.15 
               
108.501,47    

Μετάβαση 96 108.501,47 

Β.1.2.1 
               
651.008,83    

Μετάβαση 96 651.008,83 

Β.1.2.2 
               
975.399,15    

Μετάβαση 96 975.399,15 

Β.1.2.3 
                 
50.220,50    

Μετάβαση 96 50.220,50 

Β.1.2.4 
               
322.791,88    

Μετάβαση 96 322.791,88 

Β.1.2.5 
               
108.501,47    

Μετάβαση 96 108.501,47 

Β.1.2.6 
               
379.755,15    

Μετάβαση 96 379.755,15 

2c.2 
            

9.563.018,37    
Β.2.1.1 

                 
16.275,22    

Μετάβαση 96 16.275,22 

Β.2.1.2 
           
1.741.160,95    

Μετάβαση 96 1.741.160,95 
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Β.2.1.4 
           
1.410.519,13    

Μετάβαση 96 1.410.519,13 

Β.2.1.5 
               
108.501,47    

Μετάβαση 96 108.501,47 

                
Β.2.1.6 

                 
32.550,44    

Μετάβαση 96 32.550,44 

                
B.2.1.7 

               
613.025,18    

Μετάβαση 96 613.025,18 

                
B.2.1.8 

               
744.459,67    

Μετάβαση 96 744.459,67 

4 42.448.723,00 2 42.448.723,00 2c 42.448.723,00 2c.1 25.681.854,10 

Β.1.1.1 
           
5.353.142,22    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 5.353.142,22 

Β.1.1.2 
                 
38.047,19    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 38.047,19 

Β.1.1.3 
           
3.681.082,56    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 3.681.082,56 

Β.1.1.4 
               
565.000,79    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 565.000,79 

Β.1.1.5 
           
5.943.885,23    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 5.943.885,23 

Β.1.1.6 
           
8.297.339,38    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 8.297.339,38 

Β.1.1.7 
               
932.156,19    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 932.156,19 

Β.1.1.8 
               
209.259,55    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 209.259,55 

Β.1.1.9 
               
903.620,79    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 903.620,79 

Β.1.1.10 
               
760.943,83    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 760.943,83 

Β.1.1.11 
               
570.707,87    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 570.707,87 

Β.1.1.13 
           
1.046.297,76    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 1.046.297,76 
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Β.1.1.14 
               
133.165,17    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 133.165,17 

Β.1.1.15 
               
190.235,96    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 190.235,96 

Β.1.2.1 
           
1.141.415,74    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 1.141.415,74 

Β.1.2.2 
           
1.710.170,27    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 1.710.170,27 

Β.1.2.3 
                 
88.051,76    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 88.051,76 

Β.1.2.4 
               
565.951,97    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 565.951,97 

Β.1.2.5 
               
190.235,96    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 190.235,96 

Β.1.2.6 
               
665.825,85    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 665.825,85 

2c.2 
         

16.766.868,90    

Β.2.1.1 
                 
28.535,39    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 28.535,39 

Β.2.1.2 
           
3.052.782,74    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 3.052.782,74 

Β.2.1.4 
           
2.473.067,43    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 2.473.067,43 

Β.2.1.5 
               
190.235,96    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 190.235,96 

                
Β.2.1.6 

                 
57.070,79    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 57.070,79 

                
B.2.1.7 

           
1.074.818,89    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 1.074.818,89 

                
B.2.1.8 

           
1.305.263,37    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 1.305.263,37 

             



 

242 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Κωδ. 
ΑΠ 

ΔΔ 
Κωδ. Θ 

Σ 
ΔΔ 

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ. 

ΔΔ 
Κωδ. 

Ειδικού 
στόχου 

ΔΔ 
Κωδ. Δράσης/ 
πρόσκλησης 

ΔΔ 
Κατηγορία 

περιφέρειας 
Κωδ. πεδίου 
παρέμβασης 

ΔΔ 

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

5 11.210.223,00 2 11.210.223,00 2c 11.210.223,00 2c.1 6.782.284,39 

Β.1.1.1 
           
1.413.703,73    

Μετάβαση 96 1.413.703,73 

Β.1.1.2 
                 
10.047,83    

Μετάβαση 96 10.047,83 

Β.1.1.3 
               
972.131,87    

Μετάβαση 96 972.131,87 

Β.1.1.4 
               
149.210,26    

Μετάβαση 96 149.210,26 

Β.1.1.5 
           
1.115.308,99    

Μετάβαση 96 1.115.308,99 

Β.1.1.6 
           
2.191.232,58    

Μετάβαση 96 2.191.232,58 

Β.1.1.7 
               
246.171,80    

Μετάβαση 96 246.171,80 

Β.1.1.8 
                 
55.263,06    

Μετάβαση 96 55.263,06 

Β.1.1.9 
               
238.635,93    

Μετάβαση 96 238.635,93 

Β.1.1.10 
               
200.956,57    

Μετάβαση 96 200.956,57 

Β.1.1.11 
               
150.717,43    

Μετάβαση 96 150.717,43 

Β.1.1.13 
               
276.315,29    

Μετάβαση 96 276.315,29 

Β.1.1.14 
                 
35.167,40    

Μετάβαση 96 35.167,40 

Β.1.1.15 
                 
50.239,14    

Μετάβαση 96 50.239,14 

Β.1.2.1 
               
301.434,86    

Μετάβαση 96 301.434,86 

Β.1.2.2 
               
451.636,44    

Μετάβαση 96 451.636,44 
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Β.1.2.3 
                 
23.253,46    

Μετάβαση 96 23.253,46 

Β.1.2.4 
               
149.461,45    

Μετάβαση 96 149.461,45 

Β.1.2.5 
                 
50.239,14    

Μετάβαση 96 50.239,14 

Β.1.2.6 
               
175.837,00    

Μετάβαση 96 175.837,00 

2c.2 
            

4.427.938,61    

Β.2.1.1 
                   
7.535,87    

Μετάβαση 96 7.535,87 

Β.2.1.2 
               
806.205,06    

Μετάβαση 96 806.205,06 

Β.2.1.4 
               
653.108,87    

Μετάβαση 96 653.108,87 

Β.2.1.5 
                 
50.239,14    

Μετάβαση 96 50.239,14 

                
Β.2.1.6 

                 
15.071,74    

Μετάβαση 96 15.071,74 

                
Β.2.1.7 

               
283.847,39    

Μετάβαση 96 283.847,39 

                
Β.2.1.8 

               
344.705,15    

Μετάβαση 96 344.705,15 

        
  

   

Κωδ. 
ΑΠ 

ΔΔ Κωδ. ΘΣ ΔΔ 
Κωδ. 
Επεν. 
Προτ. 

ΔΔ 
Κωδ. 

Ειδικού 
στόχου 

ΔΔ 
Κωδ. Δράσης/ 
πρόσκλησης 

ΔΔ 
Κατηγορία 

περιφέρειας 
Κωδ. πεδίου 
παρέμβασης 

ΔΔ 

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

6 5.497.992,00 2 5.497.992,00 2c 5.497.992,00 2c.1 3.326.333,95 

Β.1.1.1 
               
693.343,19    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 693.343,19 

Β.1.1.2 
                   
4.927,90    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 4.927,90 

Β.1.1.3 
               
476.776,71    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 476.776,71 

Β.1.1.4 
                 
73.179,35    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 73.179,35 
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Β.1.1.5 
               
546.997,14    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 546.997,14 

Β.1.1.6 
           
1.074.677,92    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 1.074.677,92 

Β.1.1.7 
               
120.733,60    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 120.733,60 

Β.1.1.8 
                 
27.103,46    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 27.103,46 

Β.1.1.9 
               
117.037,68    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 117.037,68 

Β.1.1.10 
                 
98.558,04    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 98.558,04 

Β.1.1.11 
                 
73.918,53    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 73.918,53 

Β.1.1.13 
               
135.517,31    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 135.517,31 

Β.1.1.14 
                 
17.247,66    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 17.247,66 

Β.1.1.15 
                 
24.639,51    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 24.639,51 

Β.1.2.1 
               
147.837,06    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 147.837,06 

Β.1.2.2 
               
221.502,60    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 221.502,60 

Β.1.2.3 
                 
11.404,53    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 11.404,53 

Β.1.2.4 
                 
73.302,54    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 73.302,54 

Β.1.2.5 
                 
24.639,51    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 24.639,51 

Β.1.2.6 
                 
86.238,29    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 86.238,29 
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2c.2 
            

2.171.658,05    

Β.2.1.1 
                   
3.695,93    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 3.695,93 

Β.2.1.2 
               
395.398,82    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 395.398,82 

Β.2.1.4 
               
320.313,64    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 320.313,64 

Β.2.1.5 
                 
24.639,51    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 24.639,51 

                
Β.2.1.6 

                   
7.391,85    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 7.391,85 

                
Β.2.1.7 

               
139.211,39    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 139.211,39 

                
Β.2.1.8 

               
169.058,74    

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

96 169.058,74 

 
 
 
Πίνακας 119: Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων 
 

Κωδικός 
Δράσης 

Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

ΔΔ 
Τρόπος υλοποίησης 

δράσης 
ΔΔ 

ΔΔ που 
συνεισφέρει στο 

πλαίσιο επίδοσης 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

θεματικών 
αιρεσιμοτήτων 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

αυτοδεσμεύσεων 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Β.1.1.1   

Όλη η χώρα 

     28.139.487,20    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια 
μέσα        28.139.487,20         28.139.487,20         28.139.487,20         28.139.487,20    

Β.1.1.2   

Όλη η χώρα 

           200.000,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια 
μέσα             200.000,00                 200.000,00               200.000,00    
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Β.1.1.3   

Όλη η χώρα 

     19.350.088,33    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια 
μέσα        19.350.088,33           19.350.088,33         19.350.088,33    

Β.1.1.4   

Όλη η χώρα 

       2.970.000,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια 
μέσα          2.970.000,00            2.380.200,00            2.970.000,00            2.970.000,00    

Β.1.1.5 

  

Περισσότερο 
Ανεπτυγμένες 

       1.720.647,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια 
μέσα          1.720.647,00              1.720.647,00            1.720.647,00    

Β.1.1.5 

  

Όλη η χώρα 

     22.200.000,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια 
μέσα        22.200.000,00    

  

     22.200.000,00         22.200.000,00    

Β.1.1.6   

Όλη η χώρα 

     43.616.041,60    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια 
μέσα        43.616.041,60         43.616.041,60         43.616.041,60         43.616.041,60    

Β.1.1.7   

Όλη η χώρα 

       4.900.000,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια 
μέσα          4.900.000,00              4.900.000,00            4.900.000,00    

Β.1.1.8   

Όλη η χώρα 

       1.100.000,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια 
μέσα          1.100.000,00              1.100.000,00            1.100.000,00    

Β.1.1.9   

Όλη η χώρα 

       4.750.000,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια 
μέσα          4.750.000,00              4.750.000,00            4.750.000,00    
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Β.1.1.10   

Όλη η χώρα 

       4.000.000,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια 
μέσα          4.000.000,00              4.000.000,00            4.000.000,00    

Β.1.1.11   

Όλη η χώρα 

       3.000.000,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια 
μέσα          3.000.000,00              3.000.000,00            3.000.000,00    

Β.1.1.13   

Όλη η χώρα 

       5.500.000,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια 
μέσα          5.500.000,00            5.500.000,00            5.500.000,00            5.500.000,00    

Β.1.1.14   

Όλη η χώρα 

           700.000,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια 
μέσα             700.000,00               700.000,00               700.000,00               700.000,00    

Β.1.1.15   

Όλη η χώρα 

       1.000.000,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια 
μέσα          1.000.000,00            1.000.000,00            1.000.000,00            1.000.000,00    

Β.1.2.1   

Όλη η χώρα 

       6.000.000,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια 
μέσα          6.000.000,00              6.000.000,00            6.000.000,00    

Β.1.2.2   

Όλη η χώρα 

       8.989.732,02    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια 
μέσα          8.989.732,02            7.739.889,00            8.989.732,02            8.989.732,02    

Β.1.2.3   
Όλη η χώρα 

           462.855,49    
Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και E85             462.855,49                 462.855,49               462.855,49    

Β.1.2.4   

Όλη η χώρα 

       2.975.000,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια          2.975.000,00              2.975.000,00            2.975.000,00    
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μέσα 

Β.1.2.5   

Όλη η χώρα 

       1.000.000,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια 
μέσα          1.000.000,00              1.000.000,00            1.000.000,00    

Β.1.2.6   

Όλη η χώρα 

       3.500.000,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια 
μέσα          3.500.000,00            3.500.000,00            3.500.000,00            3.500.000,00    

Β.2.1.1   

Όλη η χώρα 

           150.000,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια 
μέσα             150.000,00                 150.000,00               150.000,00    

Β.2.1.2   

Όλη η χώρα 

     16.047.348,75    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια 
μέσα        16.047.348,75         16.047.348,75         16.047.348,75         16.047.348,75    

Β.2.1.4   

Όλη η χώρα 

     13.000.000,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια 
μέσα        13.000.000,00         13.000.000,00         13.000.000,00         13.000.000,00    

Β.2.1.5   

Όλη η χώρα 

       1.000.000,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια 
μέσα          1.000.000,00            1.000.000,00            1.000.000,00            1.000.000,00    

Β.2.1.6   

Όλη η χώρα 

           300.000,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια 
μέσα             300.000,00               300.000,00               300.000,00               300.000,00    
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Β.2.1.7   

Όλη η χώρα 

       5.649.925,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια 
μέσα          5.649.925,00            5.649.925,00            5.649.925,00            5.649.925,00    

Β.2.1.8   

Όλη η χώρα 

       6.861.286,37    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια 
μέσα          6.861.286,37              6.861.286,37            6.861.286,37    
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Θεματικός Άξονας Γ΄: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Άξονες 
Προτεραιότητας 7, 8, 9) 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 11 

Ταμείο ΕΚΤ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 114.666.774,00 € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 77,23% 

 
Άξονας Προτεραιότητας 7: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ στις 11 περιφέρειες 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 11 

Ταμείο ΕΚΤ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 104.071.082,00 € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 80% 

 
Άξονας Προτεραιότητας 8: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ στη ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 11 

Ταμείο ΕΚΤ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 8.265.590,00 € € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 50% 

 
Άξονας Προτεραιότητας 9: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ στο ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 11 

Ταμείο ΕΚΤ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 2.330.102,00 € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 50% 

Αποθεματικό Επίδοσης 

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι 
όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ. Η ανάλυση πραγματοποιείται αρχικά σε επίπεδο 
Θεματικού Άξονα και στη συνέχεια αναλύεται στους Άξονες Προτεραιότητας που τον 
αποτελούν. 

Πίνακας 116: Πλαίσιο επίδοσης Θεματικού Άξονα 3 

 Δείκτης ή βασικό Μονάδα Ορόσημο για το 2018 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Κωδικός Δείκτη ή 
βασικού σταδίου 
υλοποίησης 

στάδιο 
υλοποίησης 

μέτρησης κατά 
περίπτωση Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4634 Αριθμός μελετών για τη 
βελτίωση των 
πολιτικών ανθρώπινου 
δυναμικού του 
δημόσιου τομέα 

ΑΡΙΘΜΟΣ   3 

T4635 Αριθμός δημοσίων 
υπαλλήλων που 
συμμετέχουν σε 
προγράμματα 
κατάρτισης για την 
ανάπτυξη 
δεξιοτήτων/διοικητικώ
ν ικανοτήτων 

ΑΡΙΘΜΟΣ 24.500 45.500 70.000 

T4638 Αριθμός στελεχών που 
παρακολουθεί 
προγράμματα ταχείας 
εξέλιξης 

ΑΡΙΘΜΟΣ 176 324 500 

 
Πίνακας 120α: Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 7 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

 
Κωδικός Δείκτη 
ή βασικού 
σταδίου 
υλοποίησης 

Δείκτης ή βασικό 
στάδιο 
υλοποίησης 

Μονάδα 
μέτρησης 
κατά 
περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

T4634 

Αριθμός μελετών 
για τη βελτίωση 
των πολιτικών 
ανθρώπινου 
δυναμικού του 
δημόσιου τομέα 

ΑΡΙΘΜΟΣ   1,85 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

T4635 

Αριθμός δημοσίων 
υπαλλήλων που 
συμμετέχουν σε 
προγράμματα 
κατάρτισης για την 
ανάπτυξη 
δεξιοτήτων/διοικητ
ικών ικανοτήτων 

ΑΡΙΘΜΟΣ 15.101 28.045 43.146 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

T4638 

Αριθμός στελεχών 
που παρακολουθεί 
προγράμματα 
ταχείας εξέλιξης 

ΑΡΙΘΜΟΣ 108 200 308 

Μετάβαση 

T4634 

Αριθμός μελετών 
για τη βελτίωση 
των πολιτικών 
ανθρώπινου 
δυναμικού του 
δημόσιου τομέα 

ΑΡΙΘΜΟΣ   0,48 

Μετάβαση 

T4635 

Αριθμός δημοσίων 
υπαλλήλων που 
συμμετέχουν σε 
προγράμματα 

ΑΡΙΘΜΟΣ 3.951 7.338 11.289 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

κατάρτισης για την 
ανάπτυξη 
δεξιοτήτων/διοικητ
ικών ικανοτήτων 

Μετάβαση 

T4638 

Αριθμός στελεχών 
που παρακολουθεί 
προγράμματα 
ταχείας εξέλιξης 

ΑΡΙΘΜΟΣ 28 53 81 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

T4634 

Αριθμός μελετών 
για τη βελτίωση 
των πολιτικών 
ανθρώπινου 
δυναμικού του 
δημόσιου τομέα 

ΑΡΙΘΜΟΣ   0,49 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

T4635 

Αριθμός δημοσίων 
υπαλλήλων που 
συμμετέχουν σε 
προγράμματα 
κατάρτισης για την 
ανάπτυξη 
δεξιοτήτων/διοικητ
ικών ικανοτήτων 

ΑΡΙΘΜΟΣ 3.982 7.395 11.377 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

T4638 

Αριθμός στελεχών 
που παρακολουθεί 
προγράμματα 
ταχείας εξέλιξης 

ΑΡΙΘΜΟΣ 29 52 81 

 
Πίνακας 120β: Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 8 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

 
Κωδικός Δείκτη 
ή βασικού 
σταδίου 
υλοποίησης 

Δείκτης ή βασικό 
στάδιο 
υλοποίησης 

Μονάδα 
μέτρησης 
κατά 
περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Μετάβαση T4634 

Αριθμός μελετών 
για τη βελτίωση 
των πολιτικών 
ανθρώπινου 
δυναμικού του 
δημόσιου τομέα 

ΑΡΙΘΜΟΣ   0,14 

Μετάβαση T4635 

Αριθμός δημοσίων 
υπαλλήλων που 
συμμετέχουν σε 
προγράμματα 
κατάρτισης για την 
ανάπτυξη 
δεξιοτήτων/διοικητ
ικών ικανοτήτων 

ΑΡΙΘΜΟΣ 1.143 2.124 3.267 

Μετάβαση T4638 

Αριθμός στελεχών 
που παρακολουθεί 
προγράμματα 
ταχείας εξέλιξης 

ΑΡΙΘΜΟΣ 8 15 23 

 
Πίνακας 120γ: Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 9 

Κατηγορία  Δείκτης ή βασικό Μονάδα Ορόσημο για το 2018 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

περιφέρειας Κωδικός Δείκτη 
ή βασικού 
σταδίου 
υλοποίησης 

στάδιο 
υλοποίησης 

μέτρησης 
κατά 
περίπτωση 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

T4634 

Αριθμός μελετών 
για τη βελτίωση 
των πολιτικών 
ανθρώπινου 
δυναμικού του 
δημόσιου τομέα 

ΑΡΙΘΜΟΣ   0,04 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

T4635 

Αριθμός δημοσίων 
υπαλλήλων που 
συμμετέχουν σε 
προγράμματα 
κατάρτισης για την 
ανάπτυξη 
δεξιοτήτων/διοικητ
ικών ικανοτήτων 

ΑΡΙΘΜΟΣ 323 598 921 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

T4638 

Αριθμός στελεχών 
που παρακολουθεί 
προγράμματα 
ταχείας εξέλιξης 

ΑΡΙΘΜΟΣ 3 4,00 7 

 
 
Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι 

στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων 

και ενδεικτικά, οι ακόλουθες: 

 Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για 

τη συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ’ επέκταση 

για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης 

 Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και 

παρακολούθησης δεικτών 

 Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής 

αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών 

ενεργειών κλπ. 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Θεματικός στόχος 11 – Επενδυτική Προτεραιότητα 11i 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών 
και των ενδιαφερομένων φορέων και της 
αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης 

Επενδυτική προτεραιότητα Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην 
αποτελεσματικότητα των δημόσιων διοικήσεων και 
υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο εν 
όψει των μεταρρυθμίσεων, καλύτερη κανονιστική 
ρύθμιση και χρηστή διακυβέρνηση 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

 

Ειδικοί στόχοι 11.i.4 Αύξηση των φορέων της δημόσιας διοίκησης όπου 
εφαρμόζονται νέες οριζόντιες πολιτικές ανθρώπινου 
δυναμικού  
11.i.5 Αύξηση του αριθμού στελεχών / υπαλλήλων της 
δημόσιας διοίκησης με πιστοποιημένες δεξιότητες / 
διοικητικές ικανότητες 

Δείκτες αποτελέσματος 11.i.4 α) Αριθμός φορέων δημόσιας διοίκησης που 
εφαρμόζουν νέες οριζόντιες πολιτικές διαχείρισης 
ανθρώπινου δυναμικού 

           β) Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων που 
πιστοποιήθηκαν μετά την παρακολούθηση προγραμμάτων 
κατάρτισης 

11.i.5 α) Αριθμός στελεχών ταχείας εξέλιξης που 
καταρτίστηκαν και τοποθετήθηκαν σε θέσεις του 
Δημόσιου Τομέα 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Γ.1.1.1: Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 
 Τμηματοποιημένη  
 Μεγάλο έργο 
 Κρατική ενίσχυση 
 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 
 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 
 ΒΑΑ  
 ΟΧΕ  
 ΤΑΠΤΟΚ 
 Άλλο: Διαγωνιστική διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια 

μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

  ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 
 Περισσότερο ανεπτυγμένες 
 Σε μετάβαση 
 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  
 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…Στην εν λόγω 

κατηγορία δράσης περιλαμβάνονται επίσης οι δράσεις εκπόνησης εργαλείων διοίκησης και 

αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού του Δημόσιου Τομέα μέσω στόχων. Η στοχοθεσία 

και ειδικότερα η διαδικασία επιλογής και διαμόρφωσης στόχων, η αξιολόγηση και η ανέλιξη 

βάσει απόδοσης, θα θεσπιστεί διασφαλίζοντας την αξιοκρατία και την παροχή ίσων 

ευκαιριών σε όλους τους άξιους δημόσιους υπαλλήλους. Παράλληλα θα υποστηριχτεί μια 

διαδικασία προγραμματισμού ανθρώπινων πόρων, η οποία θα είναι άμεσα συνδεδεμένη με 

τον κρατικό προϋπολογισμό, μειώνοντας στο ελάχιστο τα περιθώρια υπερβάσεων των 

στόχων και των περιορισμών που θα τεθούν. 

Επιπλέον θα αναπτυχθεί ένα νέο σύστημα ταξινόμησης των υπαλλήλων το οποίο θα 

βασίζεται στις κατηγορίες θέσεων εργασίας και στις δεξιότητες που απαιτούνται για την 

εκτέλεση του διοικητικού έργου σε αντίθεση με την ισχύουσα αποκλειστική και 

μονοδιάστατη σύνδεση της θέσης εργασίας με το εκπαιδευτικό επίπεδο των υπαλλήλων. Το 

επίπεδο εκπαίδευσης θα αποτελεί ένα κριτήριο για την ένταξη σε κάποιο κλάδο μεταξύ 

άλλων κριτηρίων και η επαγγελματική σταδιοδρομία θα οικοδομείται με βάση την 

αποδεδειγμένη εμπειρία και απόδοση.»  
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Σε αυτό το πλαίσιο η προτεινόμενη δράση που αφορά στην  υλοποίηση συστήματος θα 

εξυπηρετεί δύο βασικές ανάγκες: 

- Την ανάγκη του αρμόδιου Υπουργείου, αλλά και των άλλων Υπουργείων, να έχει 

ποιοτικά στοιχεία για την δημόσια διοίκηση έτσι ώστε να εξυπηρετείται η λήψη 

αποφάσεων και η χάραξη πολιτικής 

- Την ανάγκη κάθε φορέα να έχει ένα σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού 

που θα απαλείφει γραφειοκρατικές διαδικασίες και θα εξοικονομεί χρόνο και 

κόστος 

Το σύστημα θα επιτρέπει διττή λειτουργικότητα:  

- Λειτουργία Μητρώου για όσους Φορείς δεν διαθέτουν ένα Σύστημα Διαχείρισης 

Ανθρωπίνου Δυναμικού ή 

- Διαμοιραζόμενη Υπηρεσία για όσους διαθέτουν και θέλουν να διαλειτουργούν με 

το σύστημα 

Οι διαδικασίες, τα λεξικά, η παραμετροποίηση και γενικά κάθε θέμα που άπτεται τις 

διαδικασίες και το κανονιστικό πλαίσιο της Δημόσιας Διοίκησης θα αναπτύσσονται στο 

κεντρικό σύστημα που θα χρησιμοποιεί το ΥΠΕΣΔΑ με παράλληλη υποχρέωση 

συμμόρφωσης όλων των υπολοίπων Φορέων. Έτσι, θα μπορεί ένα Υπουργείο να διατηρεί το 

δικό του σύστημα διαχείρισης προσωπικού αλλά θα πρέπει να ακολουθεί την 

παραμετροποίηση του κεντρικού συστήματος για να απαλειφθούν έτσι διαφορετικές 

προσεγγίσεις. 

Το σύστημα θα: 

 διαλειτουργεί με τα συστήματα των Φορέων που έχουν οριζόντια αρμοδιότητα σε 

διαδικασίες διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού (ΑΣΕΠ, ΕΚΔΔΑ, ΕΑΠ, ΕΤ, κ.α.).  

 απαλείφει έγχαρτες διαδικασίες αντικαθιστώντας τις με ηλεκτρονικές  

 επικαιροποιείται σε πραγματικό χρόνο 

 αποτελεί την μόνη πηγή της σχετικής πληροφορίας σε όλη την δημόσια διοίκηση 

Θα περιλαμβάνει και εξυπηρέτηση /αυτοδιαχείριση του φακέλου των εργαζομένων από 

τους ίδιους τους εργαζόμενους σε ειδικά σημεία επαφής με το HRMS από όπου 

ηλεκτρονικά θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε επιλεγμένα στοιχεία του φακέλου τους και 

τα οποία θα μπορούν είτε να αναπαράγουν (π.χ. εκτύπωση υπηρεσιακών μεταβολών) είτε 

να επικαιροποιούν (π.χ. ενημέρωση στοιχείων ταχυδρομικής διεύθυνσης). 

Το έργο αποτελεί έργο – σημαία του προγράμματος.  

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της δράσης δύναται να γίνει χρήση ευελιξίας του ΕΤΠΑ έως 

10%. 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 121: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

T4633 Αριθμός έργων δημιουργίας και 
εφαρμογής ενιαίας ψηφιακής 
διαχείρισης ανθρώπινου 
δυναμικού της δημόσιας 
διοίκησης 

Αριθμός 
   

1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Τ4634 Αριθμός μελετών για τη βελτίωση 
των πολιτικών ανθρώπινου 
δυναμικού του δημόσιου τομέα 

Αριθμός    3 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 122: Προϋπολογισμός 

Άξονας 
Προτεραιότητας 

  7 8 9 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 5.000.000,00 2.975.129,84 778.394,28 784.454,83 360.417,87 101.603,17 

Δημόσια Δαπάνη (β) 5.000.000,00 2.975.129,84 778.394,28 784.454,83 360.417,87 101.603,17 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

3.861.393,69 2.380.103,87 622.715,43 627.563,86 180.208,94 50.801,59 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

1.138.606,31 595.025,97 155.678,86 156.890,97 180.208,94 50.801,59 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 

          
  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εποπτευόμενοι φορείς του 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α ΄ τρίμηνο 2016 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Γ.2.1.1: Δράσεις προεισαγωγικής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης της 
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 
 Τμηματοποιημένη  
 Μεγάλο έργο 
 Κρατική ενίσχυση 
 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 
 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 
 ΒΑΑ  
 ΟΧΕ  
 ΤΑΠΤΟΚ 
 Άλλο: Υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 
 Περισσότερο ανεπτυγμένες 
 Σε μετάβαση 
 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  
 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ:  «..περιλαμβάνονται 

δράσεις κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων 

στο δημόσιο τομέα. …οι οποίες μπορούν να απευθύνονται οριζόντια σε όλο το εύρος του 

δημοσίου τομέα με παροχή κατάρτισης και ευκαιριών ανάπτυξης: α) για νεοπροσληφθέντες, 

β) υπαλλήλους υπαγόμενους σε καθεστώς κινητικότητας και γ) υπαλλήλους που ασκούν 

διευθυντικές αρμοδιότητες ή που μπορεί να κληθούν να τις ασκήσουν….. Από την άλλη 

πλευρά μπορούν να πραγματοποιηθεί για τους τομείς προτεραιότητας η δημιουργία 

εξειδικευμένων προγραμμάτων που θα είναι σχεδιασμένα σε στενή συνεργασία με τους 

δημόσιους οργανισμούς που θα τα ζητούν προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες 

ανάγκες και προτεραιότητές τους. Περιλαμβάνει επίσης  δράσεις κατάρτισης των χρηστών 

σε νέα συστήματα και εφαρμογές ΤΠΕ ….Τέλος στη συγκεκριμένη κατηγορία δράσης 

περιλαμβάνονται έργα κατάρτισης που θα αναβαθμίζουν στοχευμένα τα μεσαία και 

υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη του Δημοσίου Τομέα….» 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που περιλαμβάνει 

ενδεικτικά τις ακόλουθες ενέργειες: 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

1. προετοιμασία και διεξαγωγή του εισαγωγικού διαγωνισμού, διεξαγωγή της 

θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης και τέλος αποφοίτηση των σπουδαστών της 

Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών 

2. βελτίωση και ενίσχυση της ποιότητας της προεισαγωγικής εκπαίδευσης της Εθνικής 

Σχολής Δικαστικών Λειτουργών παρέχοντας τον απαιτούμενο εξοπλισμό προς τους 

σπουδαστές και εξοικειώνοντας τους με την λειτουργία και οργάνωση εν γένει της 

Ευρωπαϊκής έννομης τάξης, διοργανώνοντας εκπαιδευτικές επισκέψεις σε 

Δικαστήρια της Ευρωπαϊκής  Ένωσης με έδρα το Λουξεμβούργο, στο Δικαστήριο των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο και στο Διεθνές Δικαστήριο της 

Δικαιοσύνης στη Χάγη 

3. βελτίωση και ενίσχυση της ποιότητας της προεισαγωγικής και συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, ήτοι του παραγόμενου 

έργου της σχόλης, μέσω: α) της πραγματοποίησης σεμιναριακού τύπου 

εκπαίδευσης μέσω e-conference με καθηγητές του εξωτερικού, β) της ανάπτυξης 

ηλεκτρονικής εφαρμογής «μαθητολογίου», η οποία ενισχύει την αλληλεπίδραση 

των σπουδαστών και καθηγητών με την γραμματεία της σχολής και αυτοματοποιεί 

την διαδικασία του μηνιαίου προγραμματισμού των μαθημάτων, γ) της  ανάπτυξης 

ηλεκτρονικής εφαρμογής παρακολούθησης της εισαγωγικής και συνεχιζόμενης 

κατάρτισης και  αξιολόγησης της εκπαίδευσης. 

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της δράσης δύναται να γίνει χρήση της ρήτρας 

ευελιξίας ΕΤΠΑ έως 10%. 

 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 123: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4636 

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων 
που συμμετέχουν σε 
προγράμματα εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης 

Αριθμός 
 

700 1300 2000 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Τ4637 

Αριθμός προγραμμάτων 
κατάρτισης για μεσαία και 
υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη 
της δημόσιας διοίκησης  

Αριθμός 
   

20 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Τ4638 
Αριθμός στελεχών που 
παρακολουθεί προγράμματα 
ταχείας εξέλιξης 

Αριθμός 
 

303 562 865 ΝΑΙ ΟΧΙ 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 124: Προϋπολογισμός 
Άξονας 

Προτεραιότητας 
  7 8 9 

  Σύνολο Χώρας 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένε

ς 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένε

ς 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 28.735.392,23 17.098.304,58 4.473.493,01 4.508.323,44 2.071.349,79 583.921,41 

Δημόσια Δαπάνη 
(β) 

28.735.392,23 17.098.304,58 4.473.493,01 4.508.323,44 2.071.349,79 583.921,41 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

22.191.732,42 13.678.643,67 3.578.794,41 3.606.658,75 1.035.674,90 291.960,70 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

6.543.659,81 3.419.660,92 894.698,60 901.664,69 1.035.674,90 291.960,70 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα 
έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 

          
  

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων/ 

 Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ ΄ τρίμηνο 2015 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Γ.2.1.2: Δράσεις ανάπτυξης γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων του 
ανθρώπινου δυναμικού του Δημόσιου Τομέα 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 
 Τμηματοποιημένη  
 Μεγάλο έργο 
 Κρατική ενίσχυση 
 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 
 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 
 ΒΑΑ  
 ΟΧΕ  
 ΤΑΠΤΟΚ 
 Άλλο: Υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 
 Περισσότερο ανεπτυγμένες 
 Σε μετάβαση 
 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  
 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…Περιλαμβάνονται 

δράσεις κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων 

στο δημόσιο τομέα. Μέσω των δράσεων θα επιτευχθεί: 

 Ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη της 

σταδιοδρομίας και να γίνουν αποδεκτές οι οργανωτικές και διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις 

 Διευκόλυνση του μόνιμου καθεστώτος κινητικότητας που θα εφαρμοστεί με στόχο 

την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της διοίκησης και των πολιτών. 

 Ενίσχυση των βασικών οριζόντιων δεξιοτήτων 

Οι δράσεις κατάρτισης μπορούν να απευθύνονται οριζόντια σε όλο το εύρος του δημοσίου 

τομέα με παροχή κατάρτισης και ευκαιριών ανάπτυξης: α) για νεοπροσληφθέντες, β) 

υπαλλήλους υπαγόμενους σε καθεστώς κινητικότητας και γ) υπαλλήλους που ασκούν 

διευθυντικές αρμοδιότητες ή που μπορεί να κληθούν να τις ασκήσουν.» 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που θα υλοποιηθεί 

από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που περιλαμβάνει ενδεικτικά 

τις ακόλουθες ενέργειες: 

1. Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τεχνική υποστήριξη από εμπειρογνώμονες 

εγνωσμένου κύρους σε Βέλτιστες Πρακτικές που αφορούν θέματα της Δημόσιας 

Διοίκησης και οι οποίες έχουν καταγραφεί σε διεθνές επίπεδο καθώς και η μεταφορά 

τεχνογνωσίας για την υποστήριξη της Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Ειδικότερα, 

σχεδιάζονται και υλοποιούνται δράσεις που στοχεύουν να αναδείξουν τη μεθοδολογία, 

τα προβλήματα εφαρμογής και τα αποτελέσματα δράσεων που αναπτύχθηκαν σε 

διεθνές επίπεδο. Μέσω των δράσεων αυτών, οι φορείς της δημόσιας διοίκησης θα 

μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Ιδιαίτερη 

έμφαση θα δοθεί σε Βέλτιστες Πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί είτε από φορείς 

Δημόσιας Διοίκησης χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε από διεθνή 

εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα τα οποία έχουν αναπτύξει σε υψηλό 

βαθμό τεχνογνωσία σε μία σειρά θεμάτων που αποτελούν χρόνιες δυσλειτουργίες της 

Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.  

2. Διενέργεια εισαγωγικού Διαγωνισμού και έκδοση αποτελεσμάτων (με τα σημερινά 

ισχύοντα γίνονται εξετάσεις σε δύο φάσεις, τόσο προφορικές όσο και γραπτές) για την 

εισαγωγή υποψηφίων σε Πρόγραμμα Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης στελεχών. 

3. Υλοποίηση Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης στελεχών που έχει ως στόχο τη  δημιουργία 

στελεχών ταχείας εξέλιξης για τη Δημόσια Διοίκηση. 

4. Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το ανθρώπινο δυναμικό της Δημόσιας 

Διοίκησης σε «οριζόντια» θέματα (θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και 

οικονομικών πόρων, θέματα αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών) 

5. Υλοποίηση δράσεων εισαγωγικής εκπαίδευσης. Πρόκειται για τις δράσεις εκπαίδευσης 

– επιμόρφωσης των νεοδιοριζόμενων στο δημόσιο τομέα, η οποία θα προσαρμοστεί 

στις σύγχρονες απαιτήσεις με ανασχεδιασμό του προγράμματος σπουδών.  

6. Υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων επιμόρφωσης στελεχών της δημόσιας διοίκησης, με 

απολύτως εξειδικευμένους στόχους. Το περιεχόμενο των προγραμμάτων θα 

προσδιορισθεί ανά ομάδα επιμορφωνόμενων σύμφωνα με τις προτεραιότητες των 

δημόσιων πολιτικών που θα σχεδιαστούν και θα αναπτυχθούν από τα καθ’ ύλη αρμόδια 

Υπουργεία κατά την εν λόγω Προγραμματική περίοδο.  

7. Υλοποίηση δράσεων κατάρτισης που απευθύνονται στα στελέχη της δημόσιας 

διοίκησης τα οποία ασκούν καθήκοντα Προϊσταμένου Διευθύνσεων. Για τα στελέχη 

αυτά απαιτούνται κατάλληλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, προκειμένου να 

αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες θεωρούνται αναγκαίες για την άσκηση 

αυτών των καθηκόντων, κυρίως στους τομείς ηγεσίας, επιχειρησιακού σχεδιασμού, 

διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, λήψης αποφάσεων.  

8. Υλοποίηση δράσεων ηλεκτρονικής μάθησης. Η τηλεκπαίδευση (Distance Education / 

Distance Learning) βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και 

ολοένα και περισσότεροι φορείς παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της δράσης δύναται να γίνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας 

ΕΤΠΑ έως 10%. 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 125: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4635 

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων 
που συμμετέχουν σε 
προγράμματα κατάρτισης για την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων/διοικητικών 
ικανοτήτων 

Αριθμός 
 

  49.001      90.999     140.000    ΝΑΙ ΟΧΙ 

T4636 

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων 
που συμμετέχουν σε 
προγράμματα εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης 

Αριθμός 
 

    4.200        7.800       12.000    ΟΧΙ ΟΧΙ 

Τ4637 

Αριθμός προγραμμάτων 
κατάρτισης για μεσαία και 
υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη 
της δημόσιας διοίκησης  
 

Αριθμός 
 

    

        250    ΟΧΙ ΟΧΙ 

Τ4638 
Αριθμός στελεχών που 
παρακολουθεί προγράμματα 
ταχείας εξέλιξης 

Αριθμός 
 

203 376 579 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 126: Προϋπολογισμός 

Άξονας 
Προτεραιότητας 

  7 8 9 

  Σύνολο Χώρας 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένε

ς 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένε

ς 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 61.536.946,87 36.616.081,39 9.580.001,53 9.654.591,02 4.435.803,10 1.250.469,82 

Δημόσια Δαπάνη 
(β) 

61.536.946,87 36.616.081,39 9.580.001,53 9.654.591,02 4.435.803,10 1.250.469,82 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

47.523.675,62 29.292.865,11 7.664.001,23 7.723.672,82 2.217.901,55 625.234,91 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

14.013.271,25 7.323.216,28 1.916.000,31 1.930.918,20 2.217.901,55 625.234,91 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα 
έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 

          
  

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ ΄ τρίμηνο 2015 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Γ.2.1.3: Επιμόρφωση του προσωπικού των Δήμων και των Περιφερειών 
στην εφαρμογή των νέων μοντέλων λειτουργίας 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 
 Τμηματοποιημένη  
 Μεγάλο έργο 
 Κρατική ενίσχυση 
 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 
 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 
 ΒΑΑ  
 ΟΧΕ  
 ΤΑΠΤΟΚ 
 Άλλο: Διαγωνιστική διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια 

μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 
 Περισσότερο ανεπτυγμένες 
 Σε μετάβαση 
 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  
 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «Επειδή ο τελικός 

στόχος της κατηγορίας δράσης δεν είναι η παραγωγή καταρτισμένων δημοσίων υπαλλήλων, 

αλλά η κατάρτισή τους με τρόπο που να συμβάλλουν στη βελτίωση της οργάνωσης και της 

λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, το μεγαλύτερο ποσοστό των προγραμμάτων 

κατάρτισης θα συνδέεται στη φάση του σχεδιασμού και της εφαρμογής τους με 

συγκεκριμένες δράσεις διοικητικής μεταρρύθμισης ή/και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και 

επομένως θα αποκτά επιχειρησιακά τον χαρακτήρα του «on the job training».» 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που αφορά  σε: 

 επιμόρφωση του προσωπικού των Δήμων και των Περιφερειών στην εφαρμογή των 

νέων μοντέλων λειτουργίας 

 συμβουλευτική υποστήριξή του προσωπικού των Δήμων και των Περιφερειών στην 

εφαρμογή των νέων μοντέλων λειτουργίας 

 On the job training  
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 127: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4635 

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων 
που συμμετέχουν σε 
προγράμματα κατάρτισης για 
την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων/διοικητικών 
ικανοτήτων 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
   

3000 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 128: Προϋπολογισμός 

Άξονας 
Προτεραιότητας 

  7 8 9 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 3.000.000,00 1.785.077,90 467.036,57 470.672,90 216.250,72 60.961,90 

Δημόσια Δαπάνη (β) 3.000.000,00 1.785.077,90 467.036,57 470.672,90 216.250,72 60.961,90 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

2.316.836,21 1.428.062,32 373.629,26 376.538,32 108.125,36 30.480,95 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

683.163,79 357.015,58 93.407,31 94.134,58 108.125,36 30.480,95 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 

          
  

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εποπτευόμενοι φορείς 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Β’ τρίμηνο 2017 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Γ.2.1.4: Κατάρτιση προσωπικού της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 
 Τμηματοποιημένη  
 Μεγάλο έργο 
 Κρατική ενίσχυση 
 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 
 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 
 ΒΑΑ  
 ΟΧΕ  
 ΤΑΠΤΟΚ 
 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και Υλοποίηση με ίδια 

μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 
 Περισσότερο ανεπτυγμένες 
 Σε μετάβαση 
 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  
 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «Επειδή ο τελικός 

στόχος της κατηγορίας δράσης δεν είναι η παραγωγή καταρτισμένων δημοσίων υπαλλήλων, 

αλλά η κατάρτισή τους με τρόπο που να συμβάλλουν στη βελτίωση της οργάνωσης και της 

λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, το μεγαλύτερο ποσοστό των προγραμμάτων 

κατάρτισης θα συνδέεται στη φάση του σχεδιασμού και της εφαρμογής τους με 

συγκεκριμένες δράσεις διοικητικής μεταρρύθμισης ή/και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και 

επομένως θα αποκτά επιχειρησιακά τον χαρακτήρα του «on the job training».» 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση υποστήριξης του 

εκσυγχρονισμού της ελληνικής αστυνομίας μέσω της πραγματοποίησης εκπαιδευτικών 

δράσεων στο προσωπικό της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με στόχο την 

επιστημονική τεκμηρίωση των ερευνών και αναλύσεων βάσει των τρεχουσών Τεχνολογικών 

Εξελίξεων. Το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο αποτελεί ο χώρος των Digital Investigation και 

Cyber Forensics (προδιαγραφές αντίστοιχες των σχετικών πιστοποιήσεων γνώσεων 

διαδικτυακής διερεύνησης και έρευνας υπολογιστικών συστημάτων CCE, CEH, CISSP κ.ά.). 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 129: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4635 

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων 
που συμμετέχουν σε 
προγράμματα κατάρτισης για 
την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων/διοικητικών 
ικανοτήτων 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
   

45 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 130: Προϋπολογισμός 

Άξονας 
Προτεραιότητας 

  7 8 9 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 100.000,00 59.502,60 15.567,89 15.689,10 7.208,36 2.032,06 

Δημόσια Δαπάνη (β) 100.000,00 59.502,60 15.567,89 15.689,10 7.208,36 2.032,06 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

77.227,87 47.602,08 12.454,31 12.551,28 3.604,18 1.016,03 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

22.772,13 11.900,52 3.113,58 3.137,82 3.604,18 1.016,03 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 

          
  

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

 Ελληνική Αστυνομία και εποπτευόμενοι φορείς 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 
Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α΄ Τρίμηνο 2017 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Γ.2.1.5: Δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού 
του ΥΠΕΞ 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 
 Τμηματοποιημένη  
 Μεγάλο έργο 
 Κρατική ενίσχυση 
 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 
 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 
 ΒΑΑ  
 ΟΧΕ  
 ΤΑΠΤΟΚ 
 Άλλο: Υλοποίηση με ίδια μέσα/διαγωνιστική διαδικασία 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 
 Περισσότερο ανεπτυγμένες 
 Σε μετάβαση 
 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  
 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ:  «..περιλαμβάνονται 

δράσεις κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων 

στο δημόσιο τομέα. Μέσω των δράσεων θα επιτευχθεί: 

 Ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη της 

σταδιοδρομίας και να γίνουν αποδεκτές οι οργανωτικές και διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις….. 

 Ενίσχυση των βασικών οριζόντιων δεξιοτήτων, ιδίως των δεξιοτήτων πληροφορικής, 

σε όλη τη διοίκηση. 

Οι δράσεις κατάρτισης  μπορούν να απευθύνονται οριζόντια σε όλο το εύρος του δημοσίου 

τομέα με παροχή κατάρτισης και ευκαιριών ανάπτυξης: α) για νεοπροσληφθέντες, β) 

υπαλλήλους υπαγόμενους σε καθεστώς κινητικότητας και γ) υπαλλήλους που ασκούν 

διευθυντικές αρμοδιότητες ή που μπορεί να κληθούν να τις ασκήσουν» 

 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που περιλαμβάνει 

ενδεικτικά τις ακόλουθες ενέργειες: 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

1. Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων αρχικής εκπαίδευσης της Διπλωματικής 

Ακαδημίας του ΥΠΕΞ στους υποψήφιους ακόλουθους πρεσβείας. Η στρατηγική της 

αρχικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης αποβλέπει στη σταθερή αναβάθμιση των 

γνώσεων και των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού προκειμένου αυτό να 

καταστεί αποτελεσματικό στην επίτευξη των στόχων του Υπουργείου Εξωτερικών, 

αλλά και να αποτελέσει μοχλό υποστήριξης των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών 

στη Δημόσια Διοίκηση. 

2. Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης /κατάρτισης 

των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών με στόχο τη διασφάλιση υψηλού 

επιπέδου επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται 

στην πρακτική διάσταση της άσκησης εξωτερικής πολιτικής, λαμβάνοντας επιπλέον 

υπόψη τις νέες ανάγκες που προκύπτουν από τις μεταβαλλόμενες διεθνείς εξελίξεις 

αλλά και τις σχεδιαζόμενες οργανωτικές αλλαγές  στο εσωτερικό του ΥΠΕΞ. 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 131: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4635 

Αριθμός Δημοσίων Υπαλλήλων 
που συμμετέχουν σε 
προγράμματα κατάρτισης για την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων/διοικητικών 
ικανοτήτων 

Αριθμός  213 115 328 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Τ4638 
Αριθμός στελεχών που 
παρακολουθεί προγράμματα 
ταχείας εξέλιξης 

Αριθμός 
 

25 14 39 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 132: Προϋπολογισμός 

Άξονας 
Προτεραιότητας 

  7 8 9 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 300.000 € 178.500,00 € 46.710,00 € 47.070,00 € 21.630,00 € 6.090,00 € 

Δημόσια Δαπάνη (β) 300.000 € 178.500,00 € 46.710,00 € 47.070,00 € 21.630,00 € 6.090,00 € 

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 231.684,00 € 142.800,00 € 37.368,00 € 37.656,00 € 10.815,00 € 3.045,00 €  

Εθνική Συμμετοχή (δ) 68.316,00 €      35.700,00 €  9.342,00 €  9.414,00 €  10.815,00 €  3.045,00 € 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

 
      

  
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)             

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Εξωτερικών/Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ  ΥΠΕΞ (ΕΥΣΧΕΠ) 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30.06.2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης A΄ τρίμηνο 2016 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Γ.2.1.6: Δράσεις αναβάθμισης του ανθρωπίνου δυναμικού του τομέα 
υγείας 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 
 Τμηματοποιημένη  
 Μεγάλο έργο 
 Κρατική ενίσχυση 
 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 
 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 
 ΒΑΑ  
 ΟΧΕ  
 ΤΑΠΤΟΚ 
 Άλλο: Υλοποίηση με ίδια μέσα/διαγωνιστική διαδικασία 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 
 Περισσότερο ανεπτυγμένες 
 Σε μετάβαση 
 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  
 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ:  «..περιλαμβάνονται 

δράσεις κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων 

στο δημόσιο τομέα. Μέσω των δράσεων θα επιτευχθεί: 

 Ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη της 

σταδιοδρομίας και να γίνουν αποδεκτές οι οργανωτικές και διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις….. 

 Ενίσχυση των βασικών οριζόντιων δεξιοτήτων, ιδίως των δεξιοτήτων πληροφορικής, 

σε όλη τη διοίκηση. 

Οι δράσεις κατάρτισης  μπορούν να απευθύνονται οριζόντια σε όλο το εύρος του δημοσίου 

τομέα με παροχή κατάρτισης και ευκαιριών ανάπτυξης: α) για νεοπροσληφθέντες, β) 

υπαλλήλους υπαγόμενους σε καθεστώς κινητικότητας και γ) υπαλλήλους που ασκούν 

διευθυντικές αρμοδιότητες ή που μπορεί να κληθούν να τις ασκήσουν» 

 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που περιλαμβάνει 

ενδεικτικά τις ακόλουθες ενέργειες: 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

 Υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την κατάρτιση διοικητικών στελεχών της 

δημόσιας υγείας σε θέματα διοίκησης, πολιτικής και οικονομικών της υγείας (διοίκηση 

νοσοκομείων, διαχείριση ανθρώπινων πόρων, διαχείριση ολικής ποιότητας, 

χρηματοδότηση και προγραμματισμός υπηρεσιών υγείας, οικονομική αξιολόγηση), ενώ 

παράλληλα θα διαπραγματεύονται και τα βασικά γνωστικά αντικείμενα των τομέων της 

δημόσιας υγείας, της επιδημιολογίας, κοινωνιολογίας της υγείας και της υγειονομικής 

μηχανικής. 

 Εκπαίδευση εκπαιδευτών μονάδων ψυχικής υγείας στην εφαρμογή κλινικών οδηγιών 

για σημαντικές ψυχικές διαταραχές 

 Εκπαίδευση εκπαιδευτών στις διαδικασίες και πρωτόκολλα αξιολόγησης δομών 

ψυχικής υγείας 

 Εκπαίδευση ιατρών άλλων ειδικοτήτων των γενικών νοσοκομείων και της ΠΦΥ στην 

έγκαιρη ανίχνευση και έγκαιρη αντιμετώπιση των κοινών ψυχιατρικών διαταραχών 

 Εκπαίδευση αξιολογητών στις διαδικασίες αξιολόγησης δομών ψυχικής υγείας 

 Ενημέρωση, εξοικείωση και εκπαίδευση στελεχών των Τομεακών Επιστημονικών 

Επιτροπών σε θέματα διοίκησης των Το.Ψ.Υ. και Τ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. 

 Εκπαίδευση σε θέματα διοίκησης και υποστήριξης του διοικητικού μηχανισμού των 

Υ.ΠΕ. και του Περιφερειακού Συμβουλίου των Περιφερειακών Διοικήσεων Τομέων 

Ψυχικής Υγείας 

 Κατάρτιση στην ανάπτυξη υπηρεσιών ψυχικής υγείας ενσωματωμένων σε δομές ΠΦΥ 

εναλλακτικά στην ανάπτυξη Κέντρων Ψυχικής Υγείας όπου ή όταν αυτά δεν υφίστανται 

 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 133: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4635 

Αριθμός Δημοσίων Υπαλλήλων 
που που συμμετέχουν σε 
προγράμματα κατάρτισης για την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων/διοικητικών 
ικανοτήτων 

Αριθμός    1.525 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 134: Προϋπολογισμός 

Άξονας 
Προτεραιότητας 

  7 8 9 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 2.824.920,00 1.680.900,76 439.780,32 443.204,43 203.630,33 57.404,17 

Δημόσια Δαπάνη (β) 2.824.920,00 1.680.900,76 439.780,32 443.204,43 203.630,33 57.404,17 

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 2.181.625,65 1.344.720,61 351.824,25 354.563,54 101.815,17 28.702,08 

Εθνική Συμμετοχή (δ) 643.294,35 336.180,15 87.956,06 88.640,89 101.815,17 28.702,08 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

      

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          
  

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)             

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Υγείας και Εποπτευόμενοι φορείς 

 Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30.06.2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Γ΄ τρίμηνο 2016 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Γ.2.2.1: Βελτίωση της ποιότητας σχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών 
και του εκπαιδευτικού υλικού του ΕΚΔΔΑ 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 
 Τμηματοποιημένη  
 Μεγάλο έργο 
 Κρατική ενίσχυση 
 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 
 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 
 ΒΑΑ  
 ΟΧΕ  
 ΤΑΠΤΟΚ 
 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και Υλοποίηση με ίδια 

μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 
 Περισσότερο ανεπτυγμένες 
 Σε μετάβαση 
 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  
 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…Περιλαμβάνονται 

δράσεις κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων 

στο δημόσιο τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που 

χρηματοδοτεί τον ανασχεδιασμό και τη βελτίωση του συστήματος ανίχνευσης εκπαιδευτικών 

αναγκών, τη βελτίωση του σχεδιασμού και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

καθώς και του παρεχόμενου εκπαιδευτικού υλικού.» 

Ενδεικτικά πρόκειται να χρηματοδοτηθούν δράσεις  που αφορούν στα παρακάτω θεματικά 

πεδία παρέμβασης: 

1. Αναπροσανατολισμό της στρατηγικής εκπαίδευσης και βελτίωση του εκπαιδευτικού 

υλικού, έτσι ώστε να ενισχύονται οι γνώσεις και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού 

με συνολικές συστηματικές και πιστοποιημένες παρεμβάσεις εκπαίδευσης 

υποστηριζόμενες από υψηλής ποιότητας επιμορφωτικού υλικού.  

Ο ανασχεδιασμός της δομής και ο εμπλουτισμός της ύλης των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων είναι σκόπιμος, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις διαρθρωτικές αλλαγές που 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

υλοποιούνται στον Δημόσιο Τομέα και αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα 

προσδιορισμού ενός νέου προφίλ του στελέχους της δημόσιας διοίκησης. 

Το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθορίζει αδιαμφισβήτητα το 

επίπεδο και την ποιότητα εκπαίδευσης και ανάπτυξης των στελεχών της δημόσιας 

διοίκησης.  

Απώτερο στόχο αποτελεί η ανανέωση και αναβάθμιση του περιεχομένου των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων, του εκπαιδευτικού υλικού τους και του υλικού 

πιστοποίησης, προκειμένου να αντεπεξέρχονται καλύτερα στις αναγκαιότητες που 

προκύπτουν από την δυναμική των αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων στον δημόσιο 

τομέα.  

2. Ορθολογικό σχεδιασμό των δράσεων εκπαίδευσης και των συμβουλευτικών υπηρεσιών 

υποστήριξης των φορέων του δημοσίου, με την υιοθέτηση σύγχρονων εργαλείων 

ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών.  

Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών στους Φορείς του Δημοσίου αποτελεί 

αναγκαία διαδικασία, προκειμένου να διαγνωστεί το εκάστοτε έλλειμμα γνώσεων και 

δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους συγκριτικά με τις απαιτήσεις οργάνωσης 

και λειτουργίας τους. Παράλληλα, με την εν λόγω Δράση προβλέπεται η ανάπτυξη ενός 

συστήματος συλλογής αναγκών στελέχωσης των φορέων με στελέχη ταχείας εξέλιξης 

(απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), προκειμένου να διαμορφωθεί κατάλληλα το εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο και να βελτιστοποιηθεί η τοποθέτηση των αποφοίτων στις θέσεις της 

Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

3. Ανασχεδιασμός και διαρκή βελτίωση του συστήματος αξιολόγησης της εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης ώστε να προσαρμοστεί και αυτό στις απαιτήσεις των δράσεων 

εκπαίδευσης/ κατάρτισης της νέας προγραμματικής περιόδου, με ιδιαίτερη έμφαση: 

 στην αποτίμηση των αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης στην άσκηση των 

καθηκόντων των στελεχών της δημόσιας διοίκησης και   

 στην βελτίωση της αποδοτικότητάς τους κλπ.  

Η βελτίωση του εν λόγω συστήματος, μεταξύ των άλλων, σχετίζεται και με την ευρύτερη 

αναθεώρηση του συστήματος αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας 

διοίκησης που πρόκειται άμεσα να προωθηθεί προς εφαρμογή.  

 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 135: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4639 Αριθμός προγραμμάτων σπουδών / 
πακέτων εκπαιδευτικού υλικού 
που δημιουργούνται ή 
αναβαθμίζονται 

Αριθμός 
   

204 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Πίνακας 136: Προϋπολογισμός 

Άξονας 
Προτεραιότητας 

  7 8 9 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 3.875.000,00 2.305.725,63 603.255,57 607.952,49 279.323,85 78.742,46 

Δημόσια Δαπάνη (β) 3.875.000,00 2.305.725,63 603.255,57 607.952,49 279.323,85 78.742,46 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

2.992.580,11 1.844.580,50 482.604,46 486.361,99 139.661,93 39.371,23 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

882.419,89 461.145,13 120.651,11 121.590,50 139.661,93 39.371,23 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 

          
  

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ΄ Τρίμηνο 2015 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Γ.2.2.2: Βελτίωση της ποιότητας σχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών 
και του εκπαιδευτικού υλικού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 
 Τμηματοποιημένη  
 Μεγάλο έργο 
 Κρατική ενίσχυση 
 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 
 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 
 ΒΑΑ  
 ΟΧΕ  
 ΤΑΠΤΟΚ 
 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και Υλοποίηση με ίδια 

μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 
 Περισσότερο ανεπτυγμένες 
 Σε μετάβαση 
 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  
 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…Περιλαμβάνονται 
δράσεις κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων 
στο δημόσιο τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που 
χρηματοδοτεί τον ανασχεδιασμό και τη βελτίωση του συστήματος ανίχνευσης εκπαιδευτικών 
αναγκών, τη βελτίωση του σχεδιασμού και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
καθώς και του παρεχόμενου εκπαιδευτικού υλικού.» 
 
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης περιλαμβάνονται δράσεις βελτίωσης της ποιότητας 

σχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού υλικού της Εθνικής Σχολής 

Δικαστικών Λειτουργών.  

Ενδεικτικά προβλέπεται ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού υλικού της σχολής μέσω της 

αγοράς νομικών συγγραμμάτων, συνδρομής επιστημονικών περιοδικών, απαραίτητων για 

τον εκσυγχρονισμό και βελτίωση  του εκπαιδευτικού υλικού των προγραμμάτων τόσο της  

εισαγωγικής όσο και της συνεχιζόμενης κατάρτισης. 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 137: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4639 Αριθμός προγραμμάτων σπουδών / 
πακέτων εκπαιδευτικού υλικού 
που δημιουργούνται ή 
αναβαθμίζονται 

Αριθμός 
   

2 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 138: Προϋπολογισμός 

Άξονας 
Προτεραιότητας 

  7 8 9 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 884.000,00 526.002,96 137.620,11 138.691,61 63.721,88 17.963,44 

Δημόσια Δαπάνη (β) 884.000,00 526.002,96 137.620,11 138.691,61 63.721,88 17.963,44 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

682.694,40 420.802,36 110.096,09 110.953,29 31.860,94 8.981,72 

           Εθνική 
Συμμετοχή (δ) 

201.305,60 105.200,59 27.524,02 27.738,32 31.860,94 8.981,72 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε) 

          
  

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

 Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ΄ Τρίμηνο 2015 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Γ.2.2.3: Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον τομέα ψυχικής 
υγείας 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 
 Τμηματοποιημένη  
 Μεγάλο έργο 
 Κρατική ενίσχυση 
 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 
 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 
 ΒΑΑ  
 ΟΧΕ  
 ΤΑΠΤΟΚ 
 Άλλο: Υλοποίηση με ίδια μέσα/διαγωνιστική διαδικασία 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 
 Περισσότερο ανεπτυγμένες 
 Σε μετάβαση 
 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  
 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ:  

«..«…Περιλαμβάνονται δράσεις κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη 

των μεταρρυθμίσεων στο δημόσιο τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη 

προτεινόμενη δράση που χρηματοδοτεί τον ανασχεδιασμό και τη βελτίωση του συστήματος 

ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών, τη βελτίωση του σχεδιασμού και αξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και του παρεχόμενου εκπαιδευτικού υλικού.» 

 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που περιλαμβάνει το 

σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε παν/κες κλινικές για την εφαρμογή και 

εκπαίδευση των υφιστάμενων επαγγελματιών ψυχικής υγείας που υπηρετούν στο ΕΣΥ και 

στα εποπτευόμενα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του τομέα ψυχικής υγείας 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 139: Δείκτες εκροής 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4639 

Αριθμός προγραμμάτων σπουδών 
/ πακέτων εκπαιδευτικού υλικού 
που δημιουργούνται ή 
αναβαθμίζονται 

Αριθμός    1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 140: Προϋπολογισμός 

Άξονας 
Προτεραιότητας 

  7 8 9 

  
Σύνολο 
Χώρας 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες 
σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 47.400,00 28.204,23 7.379,18 7.436,63 3.416,76 963,20 

Δημόσια Δαπάνη (β) 47.400,00 28.204,23 7.379,18 7.436,63 3.416,76 963,20 

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 36.606,01 22.563,38 5.903,34 5.949,31 1.708,38 481,60 

Εθνική Συμμετοχή (δ) 10.793,99 5.640,85 1.475,84 1.487,33 1.708,38 481,60 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

      

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

          
  

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          
  

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)             

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Υγείας και Εποπτευόμενοι φορείς 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30.06.2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ΄ τρίμηνο 2016 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Πίνακας 141 Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ) 

Κωδ. 
ΑΠ 

ΔΔ 
Κωδ. Θ 

Σ 
ΔΔ 

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ. 

ΔΔ 
Κωδ. 

Ειδικού 
στόχου 

ΔΔ 
Κωδ. Δράσης/ 
πρόσκλησης 

ΔΔ 
Κατηγορία 

περιφέρειας 
Κωδ. πεδίου 
παρέμβασης 

ΔΔ 

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

7 68.229.709,00 11 68.229.709,00 11i 68.229.709,00 

11i.4 7.140.311,62 Γ.1.1.1 2.975.129,84 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 2.975.129,84 

11i.5 61.089.396,60 

Γ.2.1.1 17.098.304,58 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 17.098.304,58 

Γ.2.1.2 36.616.081,39 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 36.616.081,39 

Γ.2.1.3 1.785.077,90 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 1.785.077,90 

Γ.2.1.4 59.502,60 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 59.502,60 

Γ.2.1.5 178.507,79 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 178.507,79 

Γ.2.1.6 1.680.900,76 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 1.680.900,76 

Γ.2.2.1 2.305.725,63 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 2.305.725,63 

Γ.2.2.2 526.002,96 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 526.002,96 

Γ.2.2.3 28.204,23 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 28.204,23 

7 17.851.193,00 11 17.851.193,00 11i 17.851.193,00 

11i.4 1.868.146,28 Γ.1.1.1 778.394,28 Mετάβαση 119 778.394,28 

11i.5 15.983.046,00 

Γ.2.1.1 4.473.493,01 Mετάβαση 119 4.473.493,01 

Γ.2.1.2 9.580.001,53 Mετάβαση 119 9.580.001,53 

Γ.2.1.3 467.036,57 Mετάβαση 119 467.036,57 

Γ.2.1.4 15.567,89 Mετάβαση 119 15.567,89 

Γ.2.1.5 46.703,66 Mετάβαση 119 46.703,66 

Γ.2.1.6 439.780,32 Mετάβαση 119 439.780,32 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Γ.2.2.1 603.255,57 Mετάβαση 119 603.255,57 

Γ.2.2.2 137.620,11 Mετάβαση 119 137.620,11 

Γ.2.2.3 7.379,18 Mετάβαση 119 7.379,18 

7 17.990.180,00 11 17.990.180,00 11i 17.990.180,00 

11i.4 1.882.691,59 Γ.1.1.1 784.454,83 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 784.454,83 

11i.5 16.107.489,33 

Γ.2.1.1 4.508.323,44 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 4.508.323,44 

Γ.2.1.2 9.654.591,02 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 9.654.591,02 

Γ.2.1.3 470.672,90 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 470.672,90 

Γ.2.1.4 15.689,10 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 15.689,10 

Γ.2.1.5 47.067,29 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 47.067,29 

Γ.2.1.6 443.204,43 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 443.204,43 

Γ.2.2.1 607.952,49 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 607.952,49 

Γ.2.2.2 138.691,61 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 138.691,61 

Γ.2.2.3 7.436,63 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 7.436,63 

 

Κωδ. 
ΑΠ 

ΔΔ 
Κωδ. Θ 

Σ 
ΔΔ 

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ. 

ΔΔ 
Κωδ. 

Ειδικού 
στόχου 

ΔΔ 
Κωδ. Δράσης/ 
πρόσκλησης 

ΔΔ 
Κατηγορία 

περιφέρειας 
Κωδ. πεδίου 
παρέμβασης 

ΔΔ 

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

8 8.265.590,00 11 8.265.590,00 11i 8.265.590,00 

11i.4 865.002,90 Γ.1.1.1 360.417,87 Mετάβαση 119 360.417,87 

11i.5 7.400.588,07 

Γ.2.1.1 2.071.349,79 Mετάβαση 119 2.071.349,79 

Γ.2.1.2 4.435.803,10 Mετάβαση 119 4.435.803,10 

Γ.2.1.3 216.250,72 Mετάβαση 119 216.250,72 
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Γ.2.1.4 7.208,36 Mετάβαση 119 7.208,36 

Γ.2.1.5 21.625,07 Mετάβαση 119 21.625,07 

Γ.2.1.6 203.630,33 Mετάβαση 119 203.630,33 

Γ.2.2.1 279.323,85 Mετάβαση 119 279.323,85 

Γ.2.2.2 63.721,88 Mετάβαση 119 63.721,88 

Γ.2.2.3 3.416,76 Mετάβαση 119 3.416,76 

 

Κωδ. 
ΑΠ 

ΔΔ 
Κωδ. Θ 

Σ 
ΔΔ 

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ. 

ΔΔ 
Κωδ. 

Ειδικού 
στόχου 

ΔΔ 
Κωδ. Δράσης/ 
πρόσκλησης 

ΔΔ 
Κατηγορία 

περιφέρειας 
Κωδ. πεδίου 
παρέμβασης 

ΔΔ 

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

9 2.330.102,00 11 2.330.102,00 11i 2.330.102,00 

11i.4 243.847,62 Γ.1.1.1 101.603,17 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 
101.603,17 

11i.5 2.086.254,01 

Γ.2.1.1 583.921,41 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 
583.921,41 

Γ.2.1.2 1.250.469,82 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 
1.250.469,82 

Γ.2.1.3 60.961,90 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 
60.961,90 

Γ.2.1.4 2.032,06 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 
2.032,06 

Γ.2.1.5 6.096,19 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 
6.096,19 

Γ.2.1.6 57.404,17 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 
57.404,17 

Γ.2.2.1 78.742,46 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 
78.742,46 

Γ.2.2.2 17.963,44 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 
17.963,44 

Γ.2.2.3 963,20 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

119 
963,20 
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Πίνακας 142: Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων 
 

Κωδικός 
Δράσης 

Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

ΔΔ 
Τρόπος υλοποίησης 

δράσης 
ΔΔ 

ΔΔ που 
συνεισφέρει στο 

πλαίσιο επίδοσης 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

θεματικών 
αιρεσιμοτήτων 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

αυτοδεσμεύσεων 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Γ.1.1.1   

Όλη η χώρα 

       5.000.000,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα          5.000.000,00          

Γ.2.1.1   Όλη η χώρα      28.735.392,23    Yλοποίηση με ίδια μέσα        28.735.392,23         26.552.892,23        

Γ.2.1.2   Όλη η χώρα      61.536.946,87    Yλοποίηση με ίδια μέσα        61.536.946,87         60.256.746,87        

Γ.2.1.3   

Όλη η χώρα 

       3.000.000,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα          3.000.000,00          

Γ.2.1.4   

Όλη η χώρα 

           100.000,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα             100.000,00          

Γ.2.1.5   

Όλη η χώρα 

           300.000,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα             300.000,00               300.000,00        

Γ.2.1.6   

Όλη η χώρα 

       2.824.920,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα          2.824.920,00            2.824.920,00        

Γ.2.2.1   

Όλη η χώρα 

       3.875.000,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα          3.875.000,00          
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Γ.2.2.2   

Όλη η χώρα 

           884.000,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα             884.000,00          

Γ.2.2.3   

Όλη η χώρα 

             47.400,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα               47.400,00          
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Θεματικός Άξονας Δ: Τεχνική Υποστήριξη για την εφαρμογή/ 
υλοποίηση των δράσεων ΕΚΤ του ΕΠ (Άξονες Προτεραιότητας 10, 11, 
12) 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 11 

Ταμείο ΕΚΤ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 4.777.787,00  € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 77,23% 

 

Άξονας Προτεραιότητας 10: Τεχνική Υποστήριξη για την εφαρμογή/υλοποίηση των 
δράσεων ΕΚΤ του ΕΠ στις 11 περιφέρειες 

 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 11 

Ταμείο ΕΚΤ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 4.336.297 € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 80% 

 

Άξονας Προτεραιότητας 11: Τεχνική Υποστήριξη για την εφαρμογή/υλοποίηση των 
δράσεων ΕΚΤ του ΕΠ στη ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 11 

Ταμείο ΕΚΤ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 344.500 € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 50% 

 

Άξονας Προτεραιότητας 12: Τεχνική Υποστήριξη για την εφαρμογή/υλοποίηση των 
δράσεων ΕΚΤ του ΕΠ στο ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 11 

Ταμείο ΕΚΤ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 97.088,00€ 

% Κοινοτικής συμμετοχής 50% 
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Θεματικός στόχος 11 – Επενδυτική Προτεραιότητα 11i 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών 
και των ενδιαφερομένων φορέων και της αποτελεσματικής 
δημόσιας διοίκησης 

Επενδυτική προτεραιότητα Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην 
αποτελεσματικότητα των δημόσιων διοικήσεων και 
υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο εν 
όψει των μεταρρυθμίσεων, καλύτερη κανονιστική ρύθμιση 
και χρηστή διακυβέρνηση 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

 

Ειδικοί στόχοι 10.1 Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών 
διοίκησης και εφαρμογής του ΕΠ 

11.1 Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών 
διοίκησης και εφαρμογής του ΕΠ 

12.1 Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών 
διοίκησης και εφαρμογής του ΕΠ 

Δείκτες αποτελέσματος __ 
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ΔΡΑΣΗ Δ.1.1. : Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας ΕΚΤ (λειτουργικά έξοδα)  

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 
 Τμηματοποιημένη  
 Μεγάλο έργο 
 Κρατική ενίσχυση 
 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 
για τα εμπροσθοβαρή, τα 
μεγάλα και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 
 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 
 ΒΑΑ  
 ΟΧΕ  
 ΤΑΠΤΟΚ 
 Άλλο: Υλοποίηση με ίδια μέσα/ Διαγωνιστική 

διαδικασία 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 
επίδοσης 

 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 
 Περισσότερο ανεπτυγμένες 
 Σε μετάβαση 
 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  
 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Η εν λόγω κατηγορία δράσης όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ αφορά «… στην 

προετοιμασία, οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση της υλοποίησης, ηλεκτρονική 

ανταλλαγή δεδομένων, επιθεώρηση, έλεγχο και αξιολόγηση του επιχειρησιακού 

προγράμματος, καθώς και σε έργα ή ενέργειες που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των 

οργανωτικών δομών και των διαδικασιών εφαρμογής του. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνουν 

έργα ή ενέργειες ανάπτυξης / αναβάθμισης συμπληρωματικών / εξειδικευμένων 

υποστηρικτικών συστημάτων και εργαλείων, προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, αγορά 

ή/και ανάπτυξη λογισμικού, ανάπτυξη και διάχυση μεθόδων οργάνωσης, προμήθεια / 

ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών κλπ. που ενδεχομένως απαιτούνται για την εξυπηρέτηση 

ειδικών αναγκών αποτελεσματικής υλοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των 

παρεμβάσεων του Προγράμματος, πέραν εκείνων που καλύπτονται κεντρικά από το 

τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» για όλα τα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020.» 

 

Το αντικείμενο της προτεινόμενης δράσης αφορά ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας σχετικές με 

την  προετοιμασία, οργάνωση, διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του ΕΠ από 

την ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ, την επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας και την επιτελική δομή ΕΣΠΑ του 

Υπ. 
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Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.  

Αναλυτικότερα στο πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθούν ενδεικτικά: 

 Προμήθεια λογισμικού  

 Υπηρεσίες τεχνικής, νομικής και συμβουλευτικής υποστήριξης  

 Διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδριάσεων/συσκέψεων Επιτροπών Παρακολούθησης 

και Τεχνικών Συσκέψεων 

 Δαπάνες για την εκπαίδευση και τη συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια του 

προσωπικού των ανωτέρω φορέων 

 Έξοδα μετακινήσεων του προσωπικού των ανωτέρω φορέων στο εσωτερικό και το 

εξωτερικό 

 Λειτουργικά έξοδα των ανωτέρω φορέων 

 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 143: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4641 Αριθμός έργων για την βελτίωση 
των συστημάτων και των 
διαδικασιών διοίκησης και 
εφαρμογής του ΕΠ. 

Αριθμός    10 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Τ4642 Αριθμός ελέγχων και 
επιθεωρήσεων σε πράξεις του ΕΠ Αριθμός    80 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 144: Προϋπολογισμός 

Άξονας 
Προτεραιότητας 

  10 11 12 

   Σύνολο Χώρας  
 Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες  

 
Περιφέρειες 

σε 
μετάβαση  

 Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες  

 
Περιφέρειες 

σε 
μετάβαση  

 Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες  

 Συνολικό 
Κόστος (α)  

1.919.160,00 1.141.950,04 298.772,63 301.098,87 138.339,91 38.998,55 

 Δημόσια 
Δαπάνη (β)  

1.919.160,00 1.141.950,04 298.772,63 301.098,87 138.339,91 38.998,55 

Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ)  

1.482.126,46 913.560,03 239.018,11 240.879,09 69.169,96 19.499,27 

Εθνική 
Συμμετοχή (δ)  

437.033,54 228.390,01 59.754,53 60.219,77 69.169,96 19.499,27 

 εκ της οποίας 
για τα 
εμπροσθοβαρή 
έργα  

          

  

 εκ της οποίας 
για 
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τμηματοποιημέ
να έργα  

 εκ της οποίας 
για μεγάλα 
έργα  

          
  

 εκ της οποίας 
για Μέσα 
Χρηματοοικονο
μικής Τεχνικής  

          

  

 εκ της οποίας 
για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ  

          
  

 Ιδιωτική 
Συμμετοχή (ε)  

          
  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 ΕΥΔ του ΕΠ ΜΔΤ 

 Επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

 Επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30.6.2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α΄ τρίμηνο 2016 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

ΔΡΑΣΗ Δ.2.1 : Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας ΕΚΤ (πληροφόρηση - δημοσιότητα) 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 
 Τμηματοποιημένη  
 Μεγάλο έργο 
 Κρατική ενίσχυση 
 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 
για τα εμπροσθοβαρή, τα 
μεγάλα και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 
 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 
 ΒΑΑ  
 ΟΧΕ  
 ΤΑΠΤΟΚ 
 Άλλο: Υλοποίηση με ίδια μέσα/ Διαγωνιστική 

διαδικασία 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 
επίδοσης 

  ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 
 Περισσότερο ανεπτυγμένες 
 Σε μετάβαση 
 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  
 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Η εν λόγω κατηγορία δράσης όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ περιλαμβάνει  « 

……..οι απαιτούμενες ενέργειες προβολής, πληροφόρησης και δημοσιότητας του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος και των επιμέρους παρεμβάσεών του που απευθύνονται 

τόσο σε ενδιαφερόμενους φορείς (Περιφερειακές, τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές, 

κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, επαγγελματικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές 

οργανώσεις, οργανώσεις ΑμεΑ κλπ) όσο και στην Ελληνική και διεθνή κοινή γνώμη, καθώς 

και ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με όλες τις φάσεις 

σχεδιασμού και υλοποίησης των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος, την 

δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής σε αυτές, την σύσταση και παρακολούθηση της 

εταιρικής σχέσης κλπ.»  

 

Το αντικείμενο της προτεινόμενης δράσης αφορά ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας ΕΚΤ σχετικές 

με την πληροφόρηση και δημοσιότητα του ΕΠ ΜΔΤ. 

Ενδεικτικά θα χρηματοδοτηθούν: 

 Διοργάνωση Ημερίδων/Σεμιναρίων, εκπόνηση έντυπου υλικού στο πλαίσιο του 

Σχεδίου Δημοσιότητας του ΕΠ ΜΔΤ  

 Ανάπτυξη-Αναβάθμιση-Συντήρηση ιστοσελίδας του ΕΠ ΜΔΤ 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 145: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4644 Δράσεις ενημέρωσης των 
δυνητικών δικαιούχων σχετικά με 
τους στόχους και τις δυνατότητες 
χρηματοδότησης από το ΕΠ 

Αριθμός 
   

3 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Τ4643 Αριθμός επικοινωνιακών σχεδίων 
δράσης Αριθμός    1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 146: Προϋπολογισμός 

Άξονας 
Προτεραιότητας 

  1 2 3 

  
 Σύνολο 
Χώρας  

 Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες  

 Περιφέρειες 
σε μετάβαση  

 Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες  

 Περιφέρειες 
σε μετάβαση  

 Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες  

 Συνολικό Κόστος (α)  799.650,00 475.812,52 124.488,60 125.457,86 57.641,63 16.249,40 

Δημόσια Δαπάνη (β)  799.650,00 475.812,52 124.488,60 125.457,86 57.641,63 16.249,40 

Ενωσιακή Συνδρομή 
(γ)  

617.552,69 380.650,01 99.590,88 100.366,29 28.820,82 8.124,70 

Εθνική Συμμετοχή (δ)  182.097,31 95.162,50 24.897,72 25.091,57 28.820,82 8.124,70 

 εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα  

          
  

 εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα 
έργα  

          
  

 εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα  

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής  

          

  

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ  

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε)  

          
  

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 ΕΥΔ του ΕΠ ΜΔΤ 

 Επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

 Επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 

ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30.6.2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α΄ τρίμηνο 2016 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

ΔΡΑΣΗ Δ.3.1 : Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας ΕΚΤ (μελέτες -εμπειρογνωμοσύνες - 
αξιολογήσεις)  

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 
 Τμηματοποιημένη  
 Μεγάλο έργο 
 Κρατική ενίσχυση 
 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 
για τα εμπροσθοβαρή, τα 
μεγάλα και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 
 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 
 ΒΑΑ  
 ΟΧΕ  
 ΤΑΠΤΟΚ 
 Άλλο: Υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 
επίδοσης 

 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 
 Περισσότερο ανεπτυγμένες 
 Σε μετάβαση 
 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  
 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Η εν λόγω κατηγορία δράσης όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ περιλαμβάνει «… 

 Παροχή εξειδικευμένων μελετών, παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων για την 

υλοποίηση έργων τεχνικής υποστήριξης, μελετών και εμπειρογνωμοσυνών ή και 

αξιολογήσεων. 

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης των φορέων υλοποίησης από εξωτερικούς 

εμπειρογνώμονες. 

 Εκπόνηση αξιολογήσεων, όπως προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 

1303/2013….» 

Το αντικείμενο της προτεινόμενης δράσης αφορά ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας σχετικές με 

την εκπόνηση μελετών, εμπειρογνωμοσυνών αξιολογήσεων και παροχή υπηρεσιών 

συμβούλου τεχνικής υποστήριξης κατά την περίοδο 2016-2010.  

Αναλυτικότερα θα χρηματοδοτηθούν: 

 Η εκπόνηση αξιολογήσεων, που περιγράφονται στο Σχέδιο Αξιολόγησης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος βάσει των προβλέψεων του Κανονισμού 1303/2013. 

 Η εκπόνηση στρατηγικών και προπαρασκευαστικών μελετών . 

 Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 147: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4645 Αριθμός 
μελετών,  εμπειρογνωμοσυνών, 
ερευνών, αξιολογήσεων, έργων 
τεχνικής υποστήριξης 

Αριθμός    15 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 148: Προϋπολογισμός 

Άξονας 
Προτεραιότητας 

  1 2 3 

   Σύνολο Χώρας  
 Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες  

 Περιφέρειες 
σε μετάβαση  

 Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες  

 Περιφέρειες 
σε μετάβαση  

 Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες  

 Συνολικό Κόστος (α)  1.252.119,16 745.043,41 194.928,48 196.446,18 90.257,22 25.443,86 

Δημόσια Δαπάνη (β)  1.252.119,16 745.043,41 194.928,48 196.446,18 90.257,22 25.443,86 

Ενωσιακή Συνδρομή 
(γ)  

966.985,00 596.034,73 155.942,78 157.156,95 45.128,61 12.721,93 

Εθνική Συμμετοχή (δ)  285.134,16 149.008,68 38.985,70 39.289,24 45.128,61 12.721,93 

 εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα  

          
  

 εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα 
έργα  

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα  

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής  

          

  

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ  

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε)  

          
  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 ΕΥΔ του ΕΠ ΜΔΤ 

 Επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

 Επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας 
 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30.6.2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α΄ τρίμηνο 2016 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Πίνακας 149: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ)  
 

Κωδ. 
ΑΠ 

ΔΔ 
Κωδ. Θ 

Σ 
ΔΔ 

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ. 

ΔΔ 
Κωδ. 

Ειδικού 
στόχου 

ΔΔ 
Κωδ. Δράσης/ 
πρόσκλησης 

ΔΔ 
Κατηγορία 

περιφέρειας 
Κωδ. πεδίου 
παρέμβασης 

ΔΔ 

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

10 2.842.905,00 11 2.842.905,00 11i 2.842.905,00 11i.1 2.842.905,00 

Δ.1.1 
1.141.950,04 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες  

121 1.141.950,04 

Δ.2.1 
475.812,52 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες  

121 475.812,52 

Δ.3.1 
745.043,41 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες  

121 745.043,41 

10 743.800,00 11 743.800,00 11i 743.800,00 11i.1 743.800,00 

Δ.1.1 298.772,63 Mετάβαση 121 298.772,63 

Δ.2.1 124.488,60 Mετάβαση 121 124.488,60 

Δ.3.1 194.928,48 Mετάβαση 121 194.928,48 

10 749.592,00 11 749.592,00 11i 749.592,00 11i.1 749.592,00 

Δ.1.1 
301.098,87 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

121 301.098,87 

Δ.2.1 
125.457,86 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

121 125.457,86 

Δ.3.1 
196.446,18 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

121 196.446,18 

             
Κωδ. 
ΑΠ 

ΔΔ 
Κωδ. Θ 

Σ 
ΔΔ 

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ. 

ΔΔ 
Κωδ. 

Ειδικού 
στόχου 

ΔΔ 
Κωδ. Δράσης/ 
πρόσκλησης 

ΔΔ 
Κατηγορία 

περιφέρειας 
Κωδ. πεδίου 
παρέμβασης 

ΔΔ 

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

11 344.400,00 11 344.400,00 11i 344.400,00 11i.1 344.400,00 

Δ.1.1 138.339,91 Mετάβαση 121 138.339,91 

Δ.2.1 57.641,63 Mετάβαση 121 57.641,63 

Δ.3.1 90.257,22 Mετάβαση 121 90.257,22 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Κωδ. 
ΑΠ 

ΔΔ 
Κωδ. Θ 

Σ 
ΔΔ 

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ. 

ΔΔ 
Κωδ. 

Ειδικού 
στόχου 

ΔΔ 
Κωδ. Δράσης/ 
πρόσκλησης 

ΔΔ 
Κατηγορία 

περιφέρειας 
Κωδ. πεδίου 
παρέμβασης 

ΔΔ 

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

12 97.088,00 11 97.088,00 11i 97.088,00 11i.1 97.088,00 

Δ.1.1 
38.998,55 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

121 38.998,55 

Δ.2.1 
16.249,40 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

121 16.249,40 

Δ.3.1 
25.443,86 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

121 25.443,86 

 
 
Πίνακας 150: Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων 
 

Κωδικός 
Δράσης 

Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

ΔΔ 
Τρόπος υλοποίησης 

δράσης 
ΔΔ 

ΔΔ που 
συνεισφέρει στο 

πλαίσιο επίδοσης 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

θεματικών 
αιρεσιμοτήτων 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

αυτοδεσμεύσεων 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Δ.1.1   

Όλη η χώρα 

       1.919.160,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα          1.919.160,00          

Δ.2.1   

Όλη η χώρα 

           799.650,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα             799.650,00          

Δ.3.1   

Όλη η χώρα 

       1.252.119,16    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα          1.252.119,16          
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Θεματικός Άξονας Ε: Τεχνική Υποστήριξη για την 
εφαρμογή/υλοποίηση των δράσεων ΕΤΠΑ του ΕΠ (Άξονες 
Προτεραιότητας 13, 14, 15) 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 2 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

T02.1 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 4.183.826 € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 77,75% 

 

Άξονας Προτεραιότητας 13: Τεχνική Υποστήριξη για την εφαρμογή/υλοποίηση των 
δράσεων ΕΚΤ του ΕΠ στις 11 περιφέρειες 

 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 2 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

T02.1 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 3.870.546 € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 80% 

 

Άξονας Προτεραιότητας 14: Τεχνική Υποστήριξη για την εφαρμογή/υλοποίηση των 
δράσεων ΕΚΤ του ΕΠ στη ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 2 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

T02.1 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 210.192 € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 50% 

 

Άξονας Προτεραιότητας 15: Τεχνική Υποστήριξη για την εφαρμογή/υλοποίηση των 
δράσεων ΕΚΤ του ΕΠ στο ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 2 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

T02.1 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 103.088 € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 50% 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Θεματικός στόχος 2 – Επενδυτική Προτεραιότητα 2c 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας 
των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών 

Επενδυτική προτεραιότητα Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, 
ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό 
πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

T02.1 

Ειδικοί στόχοι 13.1 Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών 
διοίκησης και εφαρμογής του ΕΠ 

14.1 Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών 
διοίκησης και εφαρμογής του ΕΠ 

15.1 Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών 
διοίκησης και εφαρμογής του ΕΠ 

Δείκτες αποτελέσματος ____ 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

ΔΡΑΣΗ Ε.1.1.: Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας ΕΤΠΑ (λειτουργικά έξοδα)  

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 
 Τμηματοποιημένη  
 Μεγάλο έργο 
 Κρατική ενίσχυση 
 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 
για τα εμπροσθοβαρή, τα 
μεγάλα και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 
 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 
 ΒΑΑ  
 ΟΧΕ  
 ΤΑΠΤΟΚ 
 Άλλο: Υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 
επίδοσης 

 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 
 Περισσότερο ανεπτυγμένες 
 Σε μετάβαση 
 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες T02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  
 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Η εν λόγω κατηγορία δράσης όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ αφορά «… στην 

προετοιμασία, οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση της υλοποίησης, ηλεκτρονική 

ανταλλαγή δεδομένων, επιθεώρηση, έλεγχο και αξιολόγηση του επιχειρησιακού 

προγράμματος, καθώς και σε έργα ή ενέργειες που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των 

οργανωτικών δομών και των διαδικασιών εφαρμογής του. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνουν 

έργα ή ενέργειες ανάπτυξης / αναβάθμισης συμπληρωματικών / εξειδικευμένων 

υποστηρικτικών συστημάτων και εργαλείων, προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, αγορά 

ή/και ανάπτυξη λογισμικού, ανάπτυξη και διάχυση μεθόδων οργάνωσης, προμήθεια / 

ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών κλπ. που ενδεχομένως απαιτούνται για την εξυπηρέτηση 

ειδικών αναγκών αποτελεσματικής υλοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των 

παρεμβάσεων του Προγράμματος, πέραν εκείνων που καλύπτονται κεντρικά από το 

τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» για όλα τα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020.» 

 

Το αντικείμενο της προτεινόμενης δράσης αφορά ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας σχετικές με 

την προετοιμασία, οργάνωση, διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του ΕΠ από 

την ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ, την επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης και την επιτελική δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας.  
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Αναλυτικότερα στο πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθούν ενδεικτικά: 

 Προμήθεια λογισμικού  

 Υπηρεσίες τεχνικής, νομικής και συμβουλευτικής υποστήριξης  

 Διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδριάσεων/συσκέψεων Επιτροπών Παρακολούθησης 

και Τεχνικών Συσκέψεων 

 Δαπάνες για την εκπαίδευση και τη συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια του 

προσωπικού των ανωτέρω φορέων 

 Έξοδα μετακινήσεων του προσωπικού των ανωτέρω φορέων στο εσωτερικό και το 

εξωτερικό 

 Λειτουργικά έξοδα των ανωτέρω φορέων 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 151: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

 Αριθμός έργων για την βελτίωση 
των συστημάτων και των 
διαδικασιών διοίκησης και 
εφαρμογής του ΕΠ. 

Αριθμός       

 Αριθμός ελέγχων και 
επιθεωρήσεων σε πράξεις του ΕΠ Αριθμός       

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 152: Προϋπολογισμός 

Άξονας 
Προτεραιότητας 

  10 11 12 

   Σύνολο Χώρας  
 Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες  

 
Περιφέρειες 

σε 
μετάβαση  

 Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες  

 
Περιφέρειες 

σε 
μετάβαση  

 Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες  

 Συνολικό 
Κόστος (α)  

1.680.840,00 1.052.851,14 182.373,61 319.756,20 84.443,96 41.415,08 

 Δημόσια 
Δαπάνη (β)  

1.680.840,00 1.052.851,14 182.373,61 319.756,20 84.443,96 41.415,08 

Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ)  

1.306.914,29 842.280,92 145.898,89 255.804,96 42.221,98 20.707,54 

Εθνική 
Συμμετοχή (δ)  

373.925,71 210.570,23 36.474,72 63.951,24 42.221,98 20.707,54 

 εκ της οποίας 
για τα 
εμπροσθοβαρή 
έργα  

          

  

 εκ της οποίας 
για 
τμηματοποιημέ
να έργα  
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

 εκ της οποίας 
για μεγάλα 
έργα  

          
  

 εκ της οποίας 
για Μέσα 
Χρηματοοικονο
μικής Τεχνικής  

          

  

 εκ της οποίας 
για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΠΤΟΚ  

          
  

 Ιδιωτική 
Συμμετοχή (ε)  

          
  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 ΕΥΔ του ΕΠ ΜΔΤ 

 Επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

 Επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30.6.2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Προϋπόθεση για 

την έκδοση της 

Πρόσκλησης  είναι 

η εκπλήρωση της 

αιρεσιμότητας 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

ΔΡΑΣΗ Ε.2.1 : Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας ΕΤΠΑ (πληροφόρηση - δημοσιότητα)  

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 
 Τμηματοποιημένη  
 Μεγάλο έργο 
 Κρατική ενίσχυση 
 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 
για τα εμπροσθοβαρή, τα 
μεγάλα και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 
 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 
 ΒΑΑ  
 ΟΧΕ  
 ΤΑΠΤΟΚ 
 Άλλο: Υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 
επίδοσης 

 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 
 Περισσότερο ανεπτυγμένες 
 Σε μετάβαση 
 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες T02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  
 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Η εν λόγω κατηγορία δράσης όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ περιλαμβάνει  « 

……..οι απαιτούμενες ενέργειες προβολής, πληροφόρησης και δημοσιότητας του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος και των επιμέρους παρεμβάσεών του που απευθύνονται 

τόσο σε ενδιαφερόμενους φορείς (Περιφερειακές, τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές, 

κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, επαγγελματικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές 

οργανώσεις, οργανώσεις ΑμεΑ κλπ) όσο και στην Ελληνική και διεθνή κοινή γνώμη, καθώς 

και ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με όλες τις φάσεις 

σχεδιασμού και υλοποίησης των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος, την 

δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής σε αυτές, την σύσταση και παρακολούθηση της 

εταιρικής σχέσης κλπ.»  

 

Το αντικείμενο της προτεινόμενης δράσης αφορά ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας σχετικές με 

την πληροφόρηση και δημοσιότητα του ΕΠ ΜΔΤ για την περίοδο 2016-2020 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 153: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
Δείκτης 

Μονάδα 
Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 

πλαισίου 

Δείκτης 

RIS3 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

δείκτη μέτρησης (κατά 

περίπτωση) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 Αριθμός επικοινωνιακών σχεδίων 
δράσης Αριθμός       

 Δράσεις ενημέρωσης των 
δυνητικών δικαιούχων σχετικά με 
τους στόχους και τις δυνατότητες 
χρηματοδότησης από το ΕΠ 

Αριθμός       

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 154: Προϋπολογισμός 

Άξονας 
Προτεραιότητας 

  1 2 3 

  
 Σύνολο 
Χώρας  

 Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες  

 Περιφέρειες 
σε μετάβαση  

 Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες  

 Περιφέρειες 
σε μετάβαση  

 Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες  

 Συνολικό Κόστος (α)  700.350,00 438.687,98 75.989,01 133.231,75 35.184,98 17.256,28 

Δημόσια Δαπάνη (β)  700.350,00 438.687,98 75.989,01 133.231,75 35.184,98 17.256,28 

Ενωσιακή Συνδρομή 
(γ)  

544.547,62 350.950,38 60.791,20 106.585,40 17.592,49 8.628,14 

Εθνική Συμμετοχή (δ)  155.802,38 87.737,60 15.197,80 26.646,35 17.592,49 8.628,14 

 εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα  

          
  

 εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα 
έργα  

          
  

 εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα  

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής  

          

  

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ  

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε)  

          
  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 ΕΥΔ του ΕΠ ΜΔΤ 

 Επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

 Επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 

ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30.6.2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Προϋπόθεση για 

την έκδοση της 

Πρόσκλησης  είναι 

η εκπλήρωση της 

αιρεσιμότητας 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

ΔΡΑΣΗ Ε.3.1 : Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας ΕΤΠΑ (μελέτες -εμπειρογνωμοσύνες - 
αξιολογήσεις)    

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 
 Τμηματοποιημένη  
 Μεγάλο έργο 
 Κρατική ενίσχυση 
 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 
για τα εμπροσθοβαρή, τα 
μεγάλα και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 
 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 
 ΒΑΑ  
 ΟΧΕ  
 ΤΑΠΤΟΚ 
 Άλλο: Υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 
επίδοσης 

 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 
 Περισσότερο ανεπτυγμένες 
 Σε μετάβαση 
 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες T02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  
 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Η εν λόγω κατηγορία δράσης όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ περιλαμβάνει «… 

 Παροχή εξειδικευμένων μελετών, παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων για την 

υλοποίηση έργων τεχνικής υποστήριξης, μελετών και εμπειρογνωμοσυνών ή και 

αξιολογήσεων. 

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης των φορέων υλοποίησης από εξωτερικούς 

εμπειρογνώμονες. 

 Εκπόνηση αξιολογήσεων, όπως προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 

1303/2013….» 

Το αντικείμενο της προτεινόμενης δράσης αφορά ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας σχετικές με 

την εκπόνηση μελετών, εμπειρογνωμοσυνών αξιολογήσεων και παροχή υπηρεσιών 

συμβούλου τεχνικής υποστήριξης.  

Αναλυτικότερα θα χρηματοδοτηθούν: 

 Η εκπόνηση αξιολογήσεων, που περιγράφονται στο Σχέδιο Αξιολόγησης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος βάσει των προβλέψεων του Κανονισμού 1303/2013. 

 Η εκπόνηση στρατηγικών και προπαρασκευαστικών μελετών . 

 Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης 



 

312 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 155: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

 Αριθμός 
μελετών,  εμπειρογνωμοσυνών, 
ερευνών, αξιολογήσεων, έργων 
τεχνικής υποστήριξης 

Αριθμός       

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 156: Προϋπολογισμός 

Άξονας 
Προτεραιότητας 

  1 2 3 

   Σύνολο Χώρας  
 Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες  

 Περιφέρειες 
σε μετάβαση  

 Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες  

 Περιφέρειες 
σε μετάβαση  

 Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες  

 Συνολικό Κόστος (α)  1.096.631,84 686.912,55 118.986,17 208.618,81 55.093,84 27.020,47 

Δημόσια Δαπάνη (β)  1.096.631,84 686.912,55 118.986,17 208.618,81 55.093,84 27.020,47 

Ενωσιακή Συνδρομή 
(γ)  

852.671,18 549.530,04 95.188,93 166.895,05 27.546,92 13.510,24 

Εθνική Συμμετοχή (δ)  243.960,66 137.382,51 23.797,23 41.723,76 27.546,92 13.510,24 

 εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα  

          
  

 εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα 
έργα  

          
  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα  

          
  

εκ της οποίας για 
Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής  

          

  

εκ της οποίας για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ  

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή 
(ε)  

          
  

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 ΕΥΔ του ΕΠ ΜΔΤ 

 Επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

 Επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30.6.2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Προϋπόθεση για 
την έκδοση της 
Πρόσκλησης  είναι 
εκπλήρωση της 
αιρεσιμότητας 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Πίνακας 157: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη ΔΔ) 

Κωδ. 
ΑΠ 

ΔΔ 
Κωδ. Θ 

Σ 
ΔΔ 

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ. 

ΔΔ 
Κωδ. 

Ειδικού 
στόχου 

ΔΔ 
Κωδ. Δράσης/ 
πρόσκλησης 

ΔΔ 
Κατηγορία 

περιφέρειας 
Κωδ. πεδίου 
παρέμβασης 

ΔΔ 

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

13 2.620.680,00 2c 2.620.680,00 2c 2.620.680,00 2c 2.620.680,00 
E.1.1 

1.052.851,14 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
121 1.052.851,14 

                
E.2.1 

438.687,98 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
121 438.687,98 

                
E.3.1 

686.912,55 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
121 686.912,55 

13 743.800,00 11 453.952,00 11i 453.952,00 11i.1 453.952,00 E.1.1 182.373,61 Mετάβαση 121 182.373,61 

                E.2.1 75.989,01 Mετάβαση 121 75.989,01 

                E.3.1 118.986,17 Mετάβαση 121 118.986,17 

13 795.914,00 11 795.914,00 11i 795.914,00 11i.1 795.914,00 
E.1.1 

319.756,20 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

121 319.756,20 

                
E.2.1 

133.231,75 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

121 133.231,75 

                
E.3.1 

208.618,81 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

121 208.618,81 

 

Κωδ. 
ΑΠ 

ΔΔ 
Κωδ. Θ 

Σ 
ΔΔ 

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ. 

ΔΔ 
Κωδ. 

Ειδικού 
στόχου 

ΔΔ 
Κωδ. Δράσης/ 
πρόσκλησης 

ΔΔ 
Κατηγορία 

περιφέρειας 
Κωδ. πεδίου 
παρέμβασης 

ΔΔ 

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

14 210.192,00 2c 210.192,00 2c 210.192,00 2c 210.192,00 E.1.1 84.443,96 Mετάβαση 121 84.443,96 

                E.2.1 35.184,98 Mετάβαση 121 35.184,98 

                E.3.1 55.093,84 Mετάβαση 121 55.093,84 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Κωδ. 
ΑΠ 

ΔΔ 
Κωδ. Θ 

Σ 
ΔΔ 

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ. 

ΔΔ 
Κωδ. 

Ειδικού 
στόχου 

ΔΔ 
Κωδ. Δράσης/ 
πρόσκλησης 

ΔΔ 
Κατηγορία 

περιφέρειας 
Κωδ. πεδίου 
παρέμβασης 

ΔΔ 

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

15 103.088,00 2c 103.088,00 2c 103.088,00 2c 103.088,00 
E.1.1 

41.415,08 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

121 41.415,08 

                
E.2.1 

17.256,28 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

121 17.256,28 

                
E.3.1 

27.020,47 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

121 27.020,47 

 

Πίνακας 158: Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων  

 

Κωδικός 
Δράσης 

Χαρακτηρισμός 
δράσης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

ΔΔ 
Τρόπος υλοποίησης 

δράσης 
ΔΔ 

ΔΔ που 
συνεισφέρει στο 

πλαίσιο επίδοσης 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

θεματικών 
αιρεσιμοτήτων 

ΔΔ μη 
εκπληρούμενων 

αυτοδεσμεύσεων 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ε.1.1   

Όλη η χώρα 

       1.680.840,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα          1.680.840,00          

Ε.2.1   

Όλη η χώρα 

           700.350,00    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα             700.350,00          

Ε.3.1   

Όλη η χώρα 

       1.096.631,84    

Διαγωνιστική 
Διαδικασία ή/και 
υλοποίηση με ίδια μέσα          1.096.631,84          
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ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

 

 
 

Κεφάλαιο Β: Ολοκληρωμένες Δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης 

 

Πίνακας 159: Προϋπολογισμός δράσεων χωρικής ανάπτυξης 

ΕΠ/ 
ΕΔΕΤ 

Κωδ. 
Δράσης 

Τρόπος 
υλοποίησης* 

Κωδ. 
Επενδυτικής 

προτεραιότητας 

Κωδ. Πεδίου 
παρέμβασης 

ΔΔ 

      

      

      

      

* ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

 

 

Το κεφάλαιο Β και ο πίνακας 6 θα συμπληρώνονται κατά τη διάρκεια της εξειδίκευσης 
με τα δεδομένα κάθε ΕΠ. Η δέσμευση έγκρισης από την Επιτροπή Παρακολούθησης 
αφορά αποκλειστικά τις δράσεις και τους π/υ κάθε ΕΠ. 

Εφόσον υπάρχουν και ενδεικτικές δράσεις και π/υ που αφορούν σε άλλα ΕΠ ή/ και 
Ταμεία, αυτά είναι δεσμευτικά μόνο αν για αυτά υπάρχει αντίστοιχη έγκριση από την 
Επιτροπή Παρακολούθησής τους.  
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