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 Νομική 

Δέσμεςση 
 Δαπάνερ 

1

Δθαξκνγή ηεο Κεηαξξχζκηζεο ηνπ 

Γεκνζηνλνκηθνχ Ππζηήκαηνο ζηελ Θεληξηθή 

Γηνίθεζε θαη ηελ ινηπή Γεληθή Θπβέξλεζε/ ERP ζην 

Γεκφζην Ρνκέα

Πχκθσλα κε ηηο βαζηθέο αξρέο άζθεζεο ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ην θάζε πνπξγείν είλαη ππεχζπλν γηα δεηήκαηα φπσο:α) ηε 

δηαρείξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζε φια ηα ζηάδηα απφ ηελ θαηάξηηζε, ηελ ςήθηζε, ηελ εθηέιεζε, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

εθηέιεζεο, ηελ ινγηζηηθή θαη ηηο δεκνζηνλνκηθέο αλαθνξέο, φπνπ ε δηαρείξηζε ζα είλαη ζχκθσλε κε ην ηζρχνλ λνκηθφ θαη 

δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην θαη ηειεί ππφ ηελ επνπηεία θαη θαζνδήγεζε ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ, β) ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο 

ηνπ. 

Πην πιαίζην απηφ, ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ είλαη ππεχζπλν γηα ην ζπληνληζκφ ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, ηελ παξαθνινχζεζε 

ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ ηεο Θεληξηθήο θαη ηεο Γεληθήο Θπβέξλεζεο θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ Κεζνπξφζεζκνπ Ξιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο 

Πηξαηεγηθήο. Γηα ηελ πιήξε αλάπηπμε ησλ δξάζεσλ απηψλ, ζα πινπνηεζνχλ αιιαγέο ζην ΓΙΘ, νη νπνίεο ζα ππνζηεξίδνληαη θαηά 

βάζε απφ ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα. Ρα ζπζηήκαηα απηά είλαη ην ΝΞΠΓΞ πνπ ππνζηεξίδεη ηνλ Θξαηηθφ Ξξνυπνινγηζκφ θαζψο θαη ην 

Πχζηεκα Γεκνζηνλνκηθψλ Αλαθνξψλ, ην νπνίν ζήκεξα ζπιιέγεη απνινγηζηηθά ζηνηρεία θαη παξάγεη ελνπνηεκέλεο αλαθνξέο γηα ην 

ζχλνιν ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Θπβέξλεζεο. Ρν έξγν θαηεγνξηνπνηείηαη κε βάζε ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ζε δχν κεγάιεο 

θαηεγνξίεο α) έξγα πνπ πινπνηνχληαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Θεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη β) έξγα πνπ πινπνηνχληαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

Γεληθήο Θπβέξλεζεο.

πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ ΛΑΗ Β.1.1.1 20.329.652,00 €         30/6/2015
Απαηηείηαη ε έγθξηζε ηεο ζπλάθεηαο ηνπ έξγνπ κε ηελ 

Δζληθή Πηξαηεγηθή γηα ηελ Τεθηαθή Ξνιηηηθή

2
Βειηηζηνπνίεζε ηεο Ονήο Ξνηληθήο, Ξνιηηηθήο θαη 

Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο

Ζ Ξξάμε απνζθνπεί ζηνλ αλαζρεδηαζκφ ηεο ξνήο πνηληθήο, πνιηηηθήο θαη δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο κε ζθνπφ λα πεξηνξηζηεί ε πεξηηηή 

γξαθεηνθξαηία ζηελ απνλνκή δηθαηνζχλεο θαη λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ε εμππεξέηεζε ησλ 

ζπλαιιαζζφκελσλ. Ν αλαζρεδηαζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ε δεκηνπξγία Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Αθεξεγγπφηεηαο ζα εληζρχζνπλ ηε 

δηαθάλεηα θαη ηελ αζθάιεηα δηθαίνπ, ελψ παξάιιεια έξρνληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζε ππνρξεψζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη ε ρψξα ζην 

πιαίζην ηεο ελσζηαθήο έλλνκεο ηάμεο. Ρα απνηειέζκαηα ηεο Ξξάμεο ζα έρνπλ γεσγξαθηθή δηαζπνξά ζε φιε ηελ ρψξα θαη πξφθεηηαη 

λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθφ αξηζκφ σθεινχκελσλ (πνιίηεο, δηθεγφξνπο, δηθεγνξηθνχο ζπιιφγνπο, δηθαζηηθνχο ππαιιήινπο, ηα 

δηθαζηήξηα ηεο ρψξαο, εκπνξηθά επηκειεηήξηα, λνκηθά πξφζσπα πνπ αλήθνπλ ζην Γ.Δ.ΚΖ). 

Πην πιαίζην ηνπ αλαζρεδηαζκνχ θαη ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο ξνήο δηαδηθαζηψλ, ζα ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη 

ζηε δηαζχλδεζή ηεο κε ην ΝΠΓΓ-ΞΞ. 

πνπξγείν Γηθαηνζχλεο, 

Γηαθάλεηαο 

θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ

ΛΑΗ Α.2.2.4 1.041.300,00 €           30/6/2015

02_A2.1_A2.2_00:ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ 

ΑΛΑΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΘΑΗ 

ΑΞΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 

ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΥΛ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΥΛ 

ΡΥΛ ΦΝΟΔΥΛ ΡΝ 

ΓΖΚΝΠΗΝ ΡΝΚΔΑ- Α΄ 

ΦΑΠΖ ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖΠ

(30-10-2015)

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

3
Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα Ιεηηνπξγίαο 

Ξξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο  γείαο 

Ρν έξγν αθνξά ζηε κνληεινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ νινθιεξσκέλε πιεξνθνξηαθή ππνζηήξημε  φισλ ησλ δνκψλ πνπ 

ζπληζηνχλ ην Δζληθφ Γίθηπν Ξξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο γείαο (ΞΦ), κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή δηαζχλδεζε δνκψλ 

θαη παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Δηδηθφηεξα, ε αλάπηπμε ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ ζηελ ΞΦ πεξηιακβάλεη ηελ πιεξνθνξηαθή 

ππνζηήξημε θαη δηαζχλδεζε ησλ Ρνπηθψλ Κνλάδσλ γείαο Ξξσηνβάζκηαο γείαο. Ζ δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο ζα είλαη ζε 

ελνπνηεκέλε κνξθή θαη ζα παξέρνληαη δπλαηφηεηεο πιεξνθνξηαθήο ππνζηήξημεο ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε 

θαη ηνπο εμππεξεηνχκελνπο - πνιίηεο. Νη δπλαηφηεηεο πνπ ζα παξέρνληαη ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο αθνξνχλ ζηελ αμηνιφγεζε 

ελφο πεξηζηαηηθνχ (αηνκηθνχ ή νκαδηθνχ), ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ παξνρήο ππεξεζηψλ θαηά πεξηζηαηηθφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε θαη 

αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. Πηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ζα παξέρνληαη δπλαηφηεηεο 

ζπγθέληξσζεο, επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ αζζελψλ - εμππεξεηνχκελσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ρξήζε πφξσλ 

(αλζξσπίλσλ θαη πιηθψλ) πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζπλνιηθή δηαδηθαζία παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο. 

Πηνπο αζζελείο / εμππεξεηνχκελνπο ζα παξέρνληαη δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο αθνξνχλ θαη δηεπθνιχλνπλ 

ηελ ζρέζε ηνπο κε ην ζχζηεκα ΞΦ.

Ζ ελδεηθηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα πεξηιακβάλεη:

o Ρελ αλάπηπμε ηνπ Αηνκηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Φαθέινπ γείαο (ΑΖΦ) θαη ηελ νινθιήξσζε κε ην Ππλνπηηθφ Ηζηνξηθφ γείαο (ΠΗ) 

o Ρελ κειέηε θαη αλάπηπμε ησλ απαηηνχκελσλ ππνδνκψλ θαη ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ ζπιινγή, ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ 

ελνπνίεζε δεδνκέλσλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζηα ζεκεία παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζηνλ πνιίηε

πνπξγείν γείαο ΛΑΗ Α.2.1.12 2.600.000,00 €           14/12/2016

18_Α.2.2_00: ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΒΔΙΡΗΥΠΖΠ ΡΖΠ 

ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ 

ΦΟΝΛΡΗΓΑΠ ΓΔΗΑΠ

(17-01-2017)

5008043

Πην πιαίζην ηεο Ξξφζθιεζεο κε α/α 18 θαηαηέζεθε ζηηο 

21.12.2017 αίηεκα ρξεκαηνδφηεζεο ζπλνιηθνχ πξ/ζκνχ 

2.632.520€. Ζ Ξξάμε βξίζθεηαη ζε θάζε αμηνιφγεζεο 

ηνπ ΡΓΞΞ

4

Αλαδηνξγάλσζε θαη δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ηεο 

Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α θαη Β Βαζκνχ – 

απινχζηεπζε θαη πξνηππνπνίεζε δηαδηθαζηψλ 

ιεηηνπξγίαο ΝΡΑ α΄θαη β΄βαζκνχ –πηινηηθή 

ιεηηνπξγία 

Αλαδηνξγάλσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ ιεηηνπξγηψλ  ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, κε αμηνπνίεζε θαη ησλ ΡΞΔ, κε γλψκνλα ηε 

βειηίσζε ηεο άζθεζεο πνιηηηθψλ, αιιά θπξίσο ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο.  Πην 

πιαίζην απηφ πξνβιέπεηαη:

- Ππγθξφηεζε δηθηχσλ γηα ην ζπληνληζκφ, ηελ παξαθνινχζεζε, αμηνιφγεζε θαη δεκνζηφηεηα ηνπ Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ ηνπ Πρεδίνπ

- Αλάπηπμε κεζνδνινγίαο απινχζηεπζεο θαη ειεθηξνληθνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ησλ Γήκσλ θαη ησλ Ξεξηθεξεηψλ 

θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε κεζνδνινγίαο εθαξκνγήο (roll-out) ησλ λέσλ πξνηχπσλ ιεηηνπξγίαο ζηνπο Γήκνπο θαη ζηηο Ξεξηθέξεηεο

- Απινχζηεπζε θαη πξνηππνπνίεζε ησλ νξηδφληησλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ησλ Γήκσλ θαη ησλ Ξεξηθεξεηψλ (πεξεζία Αλζξσπίλνπ 

Γπλακηθνχ, Νηθνλνκηθή πεξεζία, πεξεζία Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο, Γηνηθεηηθή πεξεζία & πεξεζία Ξιεξνθνξηθήο, 

Ρερληθή πεξεζία)

- Απινχζηεπζε θαη πξνηππνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ησλ θάζεησλ ππεξεζηψλ ησλ Γήκσλ (Ξεξηβάιινλ, Ξνιενδνκία, 

Θνηλσληθή πνιηηηθή, Αδεηνδνηήζεηο επηρεηξήζεσλ, Ξνιηηηζκφο, Ξαηδεία θαη Γηα βίνπ κάζεζε, Γεκνηηθή Αζηπλνκία θιπ) 

- Απινχζηεπζε θαη πξνηππνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ησλ θάζεησλ ππεξεζηψλ ησλ Ξεξηθεξεηψλ (Αγξνηηθήο αλάπηπμεο, 

Σσξνηαμηθνχ – Ξνιενδνκηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Ξξνζηαζίαο Ξεξηβάιινληνο, Γεκφζηαο γείαο, Απαζρφιεζεο, Ξνιηηηζκνχ, Ρνπξηζκνχ, 

πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θιπ)

- Πχληαμε ησλ ιεηηνπξγηθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθήο ππνζηήξημεο (back – office)

- Πχληαμε ησλ ιεηηνπξγηθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ εμππεξέηεζεο επηρεηξήζεσλ θαη πνιηηψλ (front-office) 

- Πχληαμε ησλ ιεηηνπξγηθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο  ησλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ ησλ Γήκσλ 

θαη ησλ Ξεξηθεξεηψλ (GIS)

- Πχληαμε ησλ πξνδηαγξαθψλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

- Πρεδηαζκφο ηεο λέαο αξρηηεθηνληθήο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ησλ ΝΡΑ

- Πρεδηαζκφο πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη ηειεθαηάξηηζεο (e-learning)

- Αλάπηπμε πηινηηθψλ εθαξκνγψλ ζε 10 Γήκνπο θαη 3 Ξεξηθέξεηεο / Πρέδην Κεηάβαζεο απφ ην ππάξρνλ ζην λέν κνληέιν ιεηηνπξγίαο 

ησλ Γήκσλ θαη ησλ Ξεξηθεξεηψλ

- Αλάπηπμε πηινηηθψλ εθαξκνγψλ ζε 10 Γήκνπο θαη 3 Ξεξηθέξεηεο / Πρέδην Κεηάβαζεο απφ ην ππάξρνλ ζην λέν κνληέιν ιεηηνπξγίαο 

ησλ Γήκσλ θαη ησλ Ξεξηθεξεηψλ

πνπξγείν Δζσηεξηθψλ ΛΑΗ Α.2.1.4 3.600.000,00 €           30/6/2015

13_Α.1.1_Α2.1_00: 

ΞΟΝΥΘΖΠΖ ΡΖΠ 

ΞΝΙΔΞΗΞΔΓΖΠ 

ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ, ΔΛΗΠΣΠΖ 

ΡΥΛ ΔΞΗΡΔΙΗΘΥΛ 

ΙΔΗΡΝΟΓΗΥΛ ΘΑΗ 

ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΡΖΠ ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ 

ΡΝ ΞΝΟΓΔΗΝ 

ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ ΘΑΗ 

ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ 

ΑΛΑΠΓΘΟΝΡΖΠΖΠ – 

ΡΝΚΔΑΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ 

5014063

Πην πιαίζην ηεο Ξξφζθιεζεο κε α/α 13 θαηαηέζεθε ζηηο 

30.11.2017 αίηεκα ρξεκαηνδφηεζεο ζπλνιηθνχ πξ/ζκνχ 

3.349.819€. Εεηήζεθαλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ηα 

νπνία θαηαηέζεθαλ 20.01.2018. Ζ Ξξάμε βξίζθεηαη ζε 

θάζε αμηνιφγεζεο ηνπ ΡΓΞΞ

5 Έθδνζε ζχληαμεο ηνπ ΗΘΑ ζε κία εκέξα

Ρν έξγν αθνξά ζηε δξαζηηθή κείσζε ηνπ ρξφλνπ απνλνκήο Θχξησλ θαη Δπηθνπξηθψλ Ππληάμεσλ απφ ην ΗΘΑ-ΔΡΑΚ (θαη κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο), κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ρξνλνβφξνπ ρεηξφγξαθεο αιιεινγξαθίαο θαη επεμεξγαζίαο ζηα ζέκαηα 

ρξφλσλ αζθάιηζεο θαη πνζψλ ζπκκεηνρήο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, πινπνηψληαο εζσζηξεθείο θαη 

εμσζηξεθείο ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο πνπ αθνξνχλ ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο θαη ππεξεζίεο ππνβνιήο αηηήζεσλ θαη αζθαιηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ,  ηελ επεμεξγαζία θαη αληαιιαγή δεδνκέλσλ θαη ηέινο ηελ ειεθηξνληθνπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ απνζέκαηνο ησλ 

ζπζζσξεπκέλσλ αηηήζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο.  

Ξεξηιακβάλεη ηα θάησζη θχξηα δνκηθά ζπζηαηηθά: 

-Ξξνηάζεηο ζεζκηθήο αλακφξθσζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηελ επηηάρπλζε ηεο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο απνλνκήο ακηγψλ θαη δηαδνρηθψλ ζπληάμεσλ απφ ην ΗΘΑ-ΔΡΑΚ, αμηνπνηψληαο ζηνλ κέγηζην δπλαηφ βαζκφ 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο, ηδηαίηεξα ζηελ ειεθηξνληθή ζπκπιήξσζε, επηθαηξνπνίεζε θαη νξηζηηθνπνίεζε ηεο ζπληάμηκεο αζθαιηζηηθήο 

ηζηνξίαο, κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε. 

-Ρελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ κέζσ δηαδηθηχνπ, ηελ 

ειεθηξνληθή επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή δεδνκέλσλ κε εκπιεθνκέλνπο ΦΘΑ, ηελ ειεθηξνληθή ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο 

ζχληαμεο (παξαιαβή / ππνδνρή θαθέισλ, δηαρείξηζε ειέγρσλ θαη αλάιπζε θηλδχλσλ, ππνζηήξημε ηεο αλαθεθαιαίσζεο, επνπηεία 

εηζεγήζεσλ, άληιεζε – πξνζαξκνγή δεδνκέλσλ κέζσ ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηξίηα ζπζηήκαηα θιπ), θαζψο θαη ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηνπ ΝΞΠ-ΗΘΑ κε ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε απηφκαηε ειεθηξνληθή δηαρείξηζε ηεο αξκνδηφηεηαο 

ή κε, απνλνκήο ζχληαμεο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο. 

-Ρελ ειεθηξνληθνπνίεζε ηνπ απνζέκαηνο ησλ ζπζζσξεπκέλσλ αηηήζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο ψζηε λα εθθαζαξηζηνχλ ςεθηαθά ζε 

ειάρηζην ρξφλν, γεγνλφο πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ άκεζε έλαξμε επεμεξγαζίαο θαη δηεθπεξαίσζεο ησλ λέσλ αηηεκάησλ κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ.”

πνπξγείν Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο

ΛΑΗ Α.2.2.1 8.023.782,00 €           30/6/2015

02_A2.1_A2.2_00:ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ 

ΑΛΑΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΘΑΗ 

ΑΞΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 

ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΥΛ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΥΛ 

ΡΥΛ ΦΝΟΔΥΛ ΡΝ 

ΓΖΚΝΠΗΝ ΡΝΚΔΑ- Α΄ 

ΦΑΠΖ ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖΠ

(30-10-2015)

Ρν έξγν αθνξά "κεηαθεξφκελν έξγν" ηεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013 απφ ην ΔΞ 

"Γηνηθεηηθή Κεηαξξχζκηζε".

πήξμε θαζπζηέξεζε ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ιφγσ 

ηεο αιιαγήο ηνπ ζρεηηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ (ίδξπζε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ Δληαίνπ Φνξέα Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο απφ 

01-01-2017 θαη ελνπνίεζε ησλ ηακείσλ επηθνπξηθήο 

αζθάιηζεο – ΔΡΔΑΞ).

Πηελ παξνχζα θάζε νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αλακέλεηαη ε θαηάζεζε 

ηνπ ζρεηηθνχ Ρερληθνχ Γειηίνπ Ξξάμεο.

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε  πξάμε έρεη εγθξηζεί (13.12.2017) σο 

ζπκβαηή κε ηελ Δζληθή Τεθηαθή Πηξαηεγηθή

6
Έξγν Δζληθήο Ξχιεο Θσδηθνπνίεζεο Λνκνζεζίαο 

θαη δηάζεζε ηεο κε κνξθέο αλνηρηψλ δεδνκέλσλ

Πηφρνο ηεο παξνχζαο δξάζεο είλαη λα δεκηνπξγήζεη έλα ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηε δεκηνπξγία λνκνζεζίαο ζην νπνίν νη 

εκπιεθφκελνη θνξείο (πνπξγείν Δζσηεξηθψλ & Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Γεληθή Γξακκαηεία Θπβέξλεζεο, Βνπιή, Δζληθφ 

Ρππνγξαθείν) κέζα απφ ζχγρξνλα εξγαιεία ζα κπνξνχλ λα δίλνπλ αζθνχλ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο κε ηξφπν πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα 

δηεπθνιχλεη θαη ζα επηηαρχλεη ηε θσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο (π.ρ. κε ηελ νκαδνπνίεζε δηαηάμεσλ αλά ζεκαηηθή – άμνλα πνιηηηθήο, 

ησλ ραξαθηεξηζκφ ησλ λνκηθψλ θεηκέλσλ). Ζ λνκνζεζία πνπ ζα πξνθχπηεη απφ ηε δηαδηθαζία απηή ζα είλαη δηαζέζηκε ζην επξχ 

θνηλφ, ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο κε πξφηππα αλνηρηψλ δεδνκέλσλ θαη θηιηθψλ πξνο ηνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ.

πνπξγείν Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο 
ΛΑΗ Α.1.2.2 2.654.000,00 €           30/6/2015

04_ Α.1.2_00: ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΘΥΓΗΘΝΞΝΗΖΠΖΠ ΡΖΠ 

ΛΝΚΝΘΔΠΗΑΠ ΘΑΗ ΚΔΗΥΠΖΠ 

ΡΖΠ ΞΝΙΛΝΚΗΑΠ ΘΑΗ 

ΘΑΘΝΛΝΚΗΑΠ – Α’ ΦΑΠΖ 

ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖΠ

(25-11-2015)

Έρεη ππνβιεζεί Ρερληθφ Γειηίν, πξ/ζκνχ 1.800.000€, ηνπ 

νπνίνπ ε αμηνιφγεζε έρεη ηεζεί απφ 18-08-2016 ζε 

αλαζηνιή πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ν αλαζρεδηαζκφο 

ηνπ ηξφπνπ πινπνίεζεο ηεο πξάμεο απφ ην δηθαηνχρν 

(email αλαπι. Γεληθνχ Γξακκαηέα π. Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο). 

Α/Α Παπατηπήσειρ/ σόλια

Ενεπγοποίησηςνάυεια 

με 

Μνημόνιο

Φοπέαρ Άσκησηρ Πολιτικήρ 
Σίτλορ Έπγος - ημαία 

ςνοπτική Πεπιγπαυή Έπγος
 ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ

Μονάδα Α1 1/2 22.01.2018



ΕΡΓΑ ΗΜΑΙΑ Ε.Π. Μ.Δ.Σ.

7
Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε Ρψξα/ 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηα ζην Γεκφζην Ρνκέα

Ζ δξάζε “Γηαιεηηνπξγηθφηεηα ζηνλ Γεκφζην Ρνκέα” ζθνπεχεη κέζσ ηεο παξνρήο ελφο παθέηνπ ππεξεζηψλ ζηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ 

Γηαδηθηχνπ κεηαμχ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ησλ θνξέσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (G2G Web Services) έηζη ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη ε κεηαμχ ηνπο δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη λα δηεπθνιχλεηαη κε απηφ ηνλ ηξφπν :

• Ζ ζπλαιιαγή κεηαμχ θνξέσλ ηνπ θξάηνπο (G2G), ε νπνία θξίλεηαη σο αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε δξάζεσλ 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Κε ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη ζηελ πξάμε ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ θνξέσλ ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη εληζρχεηαη θαη ε απηεπάγγειηε αλαδήηεζε δηθαηνινγεηηθψλ

• Ζ Γεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ εληαίαο ιεηηνπξγίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, γεγνλφο πνπ 

ζπκβάιιεη ζηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ζηελ άκεζε ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο 

ιήςεο απνθάζεσλ

• ε ζπλαιιαγή κεηαμχ θνξέσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη πνιηηψλ (G2C), θαζψο θαη κεηαμχ θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ (G2B). Ζ 

θαηεχζπλζε απηή έρεη σο ζηφρν ηελ ελδπλάκσζε ηεο Δζληθήο Ξχιεο ΔΟΚΖΠ κε ηελ εηζαγσγή θαη ελεξγνπνίεζε πξφζζεησλ 

ειεθηξνληθψλ πεξεζηψλ ζε απηή.

• ε δεκηνπξγία θαη παξνρή ππεξεζηψλ θνηλνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο θνξείο ηεο ΓΓ, νη νπνίεο ζα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα 

αλαβάζκηζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ ζην κέγηζην δπλαηφ, αλά ππεξεζία, επίπεδν ειεθηξνληθνπνίεζεο.

πνπξγείν Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο 
ΛΑΗ Β.1.2.2 7.739.889,00 €           30/6/2015

21_Β1.2_00:"Αλάπηπμε 

ππεξεζηψλ 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

κεηξψσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ 

Γεκφζηνπ Ρνκέα / 

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ 

ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖ ΡΥΟΑ(E-

GOV NOW)" 

(16-05-2017)

5008028 7.910.908,44       369.000,00          341.809,10          ινπνηείηαη νκαιά

8
Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ 

(HRMS)

Ρν Αλζξψπηλν Θεθάιαην έρεη ζπζρεηηζηεί άκεζα κε ηελ νξγαλσηηθή απφδνζε, απφ αθαδεκατθνχο θαη εκπεηξνγλψκνλεο θαη κάιηζηα ε 

ζρέζε έρεη εηδηθεπηεί θαη δηαθνξνπνηεζεί ηφζν κε ην νξγαλσηηθφ πιαίζην, φπσο είλαη ν ηδησηηθφο θαη δεκφζηνο ηνκέαο, φζν θαη κε ηε 

θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε κηαο ρψξαο ή γεσγξαθηθήο πεξηνρήο. Γεδνκέλεο ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ Αλζξψπηλνπ Θεθαιαίνπ, ε 

ειιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε, δελ κπνξεί λα αγλνήζεη θαη λα παξακεξίζεη ηε ζσζηή αμηνπνίεζε ηνπ πην ζεκαληηθνχ κνρινχ αλάπηπμεο 

πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο. Ζ αληηκεηψπηζε, κε δέζκεπζε, ησλ νπζηαζηηθψλ πξνθιήζεσλ θαη ησλ επθαηξηψλ βειηίσζεο, πνπ αθνξνχλ 

ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθά ζεηηθά απνηειέζκαηα ζην εζσηεξηθφ θαη ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. O ζρεδηαζκφο, πινπνίεζε θαη απνηίκεζε κηαο εληαίαο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ 

Αλζξψπηλνπ Θεθαιαίνπ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε απνηειεί αλάγθε, πνπ έρεη ηεζεί πνιιέο θνξέο θαη θαηά ην παξειζφλ. Υζηφζν ε 

πινπνίεζε θαη πηνζέηεζε κηαο ηφζν πεξίπινθεο πνιηηηθήο βξίζθεη εκπφδηα ζε κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο.

Γηα ηελ ππνζηήξημε εληαίαο πνιηηηθήο ζηε Γηαρείξηζε ηνπ Αλζξψπηλνπ Θεθαιαίνπ, ην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ & Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο, ζα πξέπεη λα πξνθαιέζεη ζπληνληζκέλεο λνκηθέο, επηρεηξεζηαθέο θαη ηερλνινγηθέο παξεκβάζεηο. Νη ηξέρνπζεο 

πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο έρνπλ δεκηνπξγήζεη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε εληαίαο πιαηθφξκαο ππνζηήξημεο ησλ 

ζεκάησλ ηνπ Αλζξψπηλνπ Θεθαιαίνπ. 

πνπξγείν Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο 
ΛΑΗ Γ.1.1.1 5.000.000,00 €           30/6/2015

08_ Γ.1.1_00: "ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ 

ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ 

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ 

ΓΛΑΚΗΘΝ ΓΖΚΝΠΗΑΠ 

ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ"

(02-03-2016)

Έρεη θαηαηεζεί Ρερληθφ Γειηίν απφ ην πνπξγείν 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη ηελ Θνηλσλία ηεο 

Ξιεξνθνξίαο Α.Δ.

Ζ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή κε ην κε αξ.πξση 288/30-01-2017 

έγγξαθν ηεο ελεκέξσζε ην δηθαηνχρν γηα ηελ αλαζηνιή 

ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ έσο θαη ηελ έθθξαζε ζχκθσλεο 

γλψκεο απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Τεθηαθήο Ξνιηηηθήο.  

Ν πξ/ζκφο αλέξρεηαη ζε 5.000.000€. 

9 Δληαίν Πχζηεκα Δμππεξέηεζεο Ξνιηηψλ

Πήκεξα ην Διιεληθφ Γεκφζην απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ πεξηζζφηεξνπο ησλ 21.000 Φνξείο νη νπνίνη εκπιέθνληαη θαζεκεξηλά, άκεζα 

ή έκκεζα, ζηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ (πνιηηψλ - επηρεηξήζεσλ) κε ην Διιεληθφ Γεκφζην.

Νη εκπιεθφκελνη Φνξείο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ Γηαδηθαζηψλ δηαζέηνπλ είηε ρακειφ επίπεδν ειεθηξνληθήο σξηκφηεηαο (έιιεηςε 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ή πεπαιαησκέλα - εζσζηξεθή πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα), είηε κεζαίν ή θαη πςειφ επίπεδν 

ειεθηξνληθήο σξηκφηεηαο ρσξίο φκσο ηα ζπζηήκαηα απηά λα ζπλδένληαη θαη λα ζπλεξγάδνληαη ιεηηνπξγηθά κεηαμχ ηνπο. 

Δπηπξφζζεηα ελψ νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο, (πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο), απφ ηνπο Φνξείο ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο είλαη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο πνιχ-εηζνδηθέο Γηαδηθαζίεο (απαηηείηαη δειαδή ε πξνζθφκηζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ 

ελφο δηθαηνινγεηηθνχ πξνο ηνλ Ρειηθφ Φνξέα γηα ηελ έθδνζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο), εκθαλίδεηαη κεγάιε αλνκνηνγέλεηα ηφζν ζηηο 

δηαδηθαζίεο έθδνζεο κηαο Γηνηθεηηθήο Ξξάμεο φζν θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έθδνζε απηήο ηνπ ίδηνπ Φνξέα 

αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή. Αληηθείκελν ηεο πξάμεο είλαη ε αλάπηπμε ππνδνκψλ πνπ λα εμαζθαιίδνπλ:

1. αθελφο ηελ δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο ησλ ρξεζηψλ, πνιηηψλ / επηρεηξήζεσλ / δεκνζίσλ ππαιιήισλ, κε ηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε 

ζην ζχλνιφ ηεο κέζα απφ έλα εληαίν πεξηβάιινλ θαη αθεηέξνπ ηελ δπλαηφηεηα ηεο δεκνζίαο δηνίθεζεο λα έρεη ζπγθεληξσηηθή αιιά 

θαη πξνζσπνπνηεκέλε, έγθαηξε θαη έγθπξε ησλ απαηηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ.

2. Ρελ εληαία θαη ηππνπνηεκέλε δηαρείξηζε – επηθαηξνπνίεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ εληχπσλ, ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξέπεη λα ζπγθεληξψλεη ε Γεκφζηα Γηνίθεζε πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζεη ηνπο πνιίηεο / ηεο επηρεηξήζεηο / 

ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο. 

3. Ρε δηαρείξηζε ησλ ξνψλ εξγαζίαο, κέζα απφ έλα εληαίν θαη νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο εξγαζίαο θαη ζπλεξγαζίαο. 

4. Ρελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ, βεβαηψζεσλ θιπ κε ηελ ρξήζε πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ θαη ππεξεζηψλ. 

5. Ρελ ειεθηξνληθή αξρεηνζέηεζε εγγξάθσλ θαη ηελ επαλα-ρξεζηκνπνίεζή ηνπο απφ ηνπο ρξήζηεο πνιίηεο / ηεο επηρεηξήζεηο / 

δεκνζίνπο ππαιιήινπο. 

6. Ρελ πηζηνπνηεκέλε αληαιιαγή ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ κεηαμχ δεκνζηψλ ππεξεζηψλ.

πνπξγείν Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο 
ΛΑΗ Β.2.1.2 14.547.348,75 €         30/6/2015

Απαηηείηαη ε έγθξηζε ηεο ζπλάθεηαο ηνπ έξγνπ κε ηελ 

Δζληθή Πηξαηεγηθή γηα ηελ Τεθηαθή Ξνιηηηθή
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