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1. Το Πρόγραμμα Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» (ΜΔΤ) αποτελεί ένα 

πολυτομεακό και πολυταμειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, συγχρηματοδοτούμενο από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ), που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. C(2014) 10138 final/17.12.2014 Απόφαση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ).  

Η Απόφαση έγκρισης του Ε.Π. τροποποιήθηκε:  

α) το 2017 με την υπ’ αριθ.: C(2017) 8794 final/15.12.2017 Απόφαση της Ε.Ε., για 

την προσθήκη πρόσθετων πόρων του Ε.Κ.Τ. ύψους 22.910.421€ Κοινοτικής 

Συνδρομής, την «εσωτερική» μεταφορά πόρων ύψους 13.640.641€ Κοινοτικής 

Συνδρομής από την κατηγορία των  «Περισσότερο Αναπτυγμένων Περιφερειών» προς 

την κατηγορία των «Λιγότερο Αναπτυγμένων Περιφερειών» και τη μεταφορά πόρων 

από τις «Λιγότερες Αναπτυγμένες Περιφέρειες» στην «Περιφέρεια Αττικής» στο 

ΕΠΑΝΑΔΒΜ, χωρίς να επηρεάζεται η συνολική κατανομή πόρων στις περιφέρειες του 

ΕΣΠΑ. Αποτέλεσμα της τροποποίησης των χρηματοδοτικών πινάκων ήταν και η 

τροποποίηση στις κλείδες Κοινοτικής Συνδρομής και Δημόσιας Δαπάνης των Αξόνων 

Προτεραιότητας του Προγράμματος που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. 

β) το 2018 με την υπ’ αριθ.: C(2018) 8937 final/13.12.2018 Απόφαση της Ε.Ε., 

αναφορικά με την τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων του Ε.Π., λόγω 

προσθήκης πρόσθετων πόρων του Ε.Τ.Π.Α. ύψους 80.000.000€ Δημόσιας Δαπάνης 

(μεταφορά από το ΕΠΑΝΕΚ) για τη συγχρηματοδότηση του Μεγάλου Έργου 

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» και της “εσωτερικής” μεταφοράς πόρων Ε.Κ.Τ. για τη διασφάλιση της 

δυνατότητας χρηματοδότησης των σχολών εκπαίδευσης δημοσίων και δικαστικών 

λειτουργών έως το τέλος της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. 

Στρατηγικός στόχος του  Ε.Π. είναι «…στα επόμενα χρόνια η ελληνική Δημόσια Διοίκηση να 

καταστεί συνεκτική, καλά συντονισμένη, ευέλικτη, εξωστρεφής και προσανατολισμένη στο 

αποτέλεσμα, αποκαθιστώντας τη σχέση εμπιστοσύνης του κράτους με τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις, παρέχοντας πολιτοκεντρικές υπηρεσίες και συνεχώς αναβαθμιζόμενες υπηρεσίες, 

αποτελώντας έτσι έναν από τους βασικούς πυλώνες για την ανάκαμψη της χώρας.......».  

Για τον λόγο αυτό το Ε.Π. συγχρηματοδοτεί δράσεις για την εφαρμογή μεταρρυθμιστικών 

αναγκών που αφορούν: 

Είτε σε οριζόντιους τομείς που διατρέχουν το σύνολο του Δημόσιου Τομέα, όπως: 

 Αναδιοργάνωση διοικητικών δομών,  

 Απλούστευση διαδικασιών,  

 Κωδικοποίηση θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου, 

 Εξορθολογισμός βασικών διοικητικών λειτουργιών, 

 Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

 Βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και  

 Ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας 
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Είτε σε κάθετους τομείς πολιτικής (ειδικότερα: Υγεία, Δικαιοσύνη, Κοινωνική Ασφάλιση, 

Δημοσιονομική & Φορολογική Πολιτική, Τοπική Αυτοδιοίκηση). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος μετά την έγκριση και της 2ης αναθεώρησης 

(Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμ. πρωτ.: C(2018)8937final/13.12.2018) ανέρχεται 

σε 596.299.834,00€ Δημόσια Δαπάνη (ΔΔ) εκ των οποίων ποσό ύψους 288.978.786,00€ 

συγχρηματοδοτείται από το ταμείο Ε.Κ.Τ. και ποσό ύψους 307.321.048,00€ από το ταμείο 

Ε.Τ.Π.Α. 

 

2. Πρόοδος Ε.Π. - Προγραμματισμός 

ι)  Εξειδίκευση 

Η διαδικασία της Εξειδίκευσης στο Ε.Π. Μ.Δ.Τ. 

Σε συνέχεια της απόφασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ ΜΔΤ (ΑΔΑ:65Ω3465ΧΙ8-

ΥΞ9)/27-06-2018 αναφορικά με την έγκριση της 2ης αναθεώρησης/τροποποίησης του ΕΠ 

ΜΔΤ και λαμβάνοντας υπόψη την παρ. ε) του άρθ. 168 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 

94/Α’/27.5.2016) οι διατάξεις εφαρμογής του (Κεφ. 8.2 «Συντονισμός δράσεων Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»), η διαδικασία εξειδίκευσης του ΕΠ ΜΔΤ 

έχει τροποποιηθεί ως εξής: 

Οι επιτελικές δομές Ε.Σ.Π.Α. των Υπουργείων και ελλείψει αυτών οι αρμόδιες υπηρεσίες των 

Υπουργείων, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του εκάστοτε 

Υπουργείου, συγκεντρώνουν τις προτάσεις  και τις υποβάλλουν στη Διαχειριστική Αρχή με 

διαβιβαστικό του Γενικού Γραμματέα που τις εποπτεύει.  

Η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Μ.Δ.Τ. εξετάζει τις προτάσεις αναφορικά με την επιλεξιμότητα τους σε σχέση με 

τη στοχοθεσία του Προγράμματος (όπως αποτυπώνεται στη Λογική Παρέμβασής του), τους 

διαθέσιμους πόρους και τις ανειλημμένες υποχρεώσεις επίτευξης στόχων και επιλέγει εκείνες 

που είναι δυνατόν τη δεδομένη χρονική στιγμή να χρηματοδοτηθούν από  το Πρόγραμμα. 

Καταρτίζει/ενημερώνει σχετικό πίνακα στον οποίο καταγράφονται οι τίτλοι των δράσεων, οι 

δυνητικοί δικαιούχοι, οι π/υ, η κάθε Κατηγορία Πράξης του Ε.Π. η στοχοθεσία της οποίας 

πρόκειται να ενισχυθεί με την υλοποίηση των πράξεων, οι αρμόδιοι φορείς άσκησης πολιτικής 

που θα εκφράσουν γνώμη για τη συνάφεια των δράσεων με τα εθνικά στρατηγικά κείμενα 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και σχόλια- παρατηρήσεις 

της Ε.Υ.Δ.   

Ο πίνακας με συνημμένα τα Τυποποιημένα Έντυπα Πρότασης που έχουν συμπληρώσει οι 

φορείς πρέπει να σταλεί στη συνέχεια, ανάλογα με τους στόχους που αναμένεται να 

ικανοποιήσει, είτε: 

 Στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου για τη συνάφεια 

των πράξεων στο πλαίσιο της «Εθνικής Στρατηγικής για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση», ή/και  
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 στον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, 

προκειμένου για τη συμβατότητα πράξεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με την «Εθνική 

Ψηφιακή Στρατηγική».  

Οι ανωτέρω Γενικές Γραμματείες διατυπώνουν τη γνώμη  τους εντός 10 ημερολογιακών 

ημερών από την ημέρα παραλαβής. Ειδάλλως, με την άκαρπη παρέλευση των ως άνω 

ημερών, τεκμαίρεται η σχετική σύμφωνη γνώμη.  

Ύστερα από τις πρόσφατες αλλαγές αναφορικά με τις μεταφορές οργανικών μονάδων και 

αρμοδιοτήτων, σε εφαρμογή των διατάξεων: 

 του Π.Δ.81/2019 (ΦΕΚ 119/Α’/08.07.2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και 

κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ υπηρεσιών»,  

 του Π.Δ.84/2019 (ΦΕΚ 123/Α’/17.07.2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών 

και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» Αναμένεται το πλαίσιο 

επικαιροποίησης ή όχι της συγκεκριμένης διαδικασίας (θεσμικό πλαίσιο) και 

 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’/09.08.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις 

για τη ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» 

αναμένεται να επικαιροποιηθεί αναλόγως η διαδικασία της Εξειδίκευσης Εφαρμογής του 

Προγράμματος, εφόσον ολοκληρωθεί η έκδοση όλων των προβλεπόμενων θεσμικών πράξεων 

(εκκρεμεί π.χ. η έκδοση νέου Οργανισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, από το οποίο να 

προκύπτει η αρμόδια οργανική μονάδα για τη χορήγηση σύμφωνης γνώμης όσον αφορά τη 

συνάφεια δράσεων με την Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση). Η 

επικαιροποίηση θα αφορά στο σκέλος των αρμόδιων φορέων που θα πρέπει να εκφράζουν τη 

σύμφωνη γνώμη τους, ανάλογα με τη στοχοθεσία και το φυσικό αντικείμενο των 

προτεινόμενων προς εξειδίκευση δράσεων, σε συνάρτηση με τις αρμοδιότητες των φορέων, 

όπως αυτές θα περιγράφονται στα αντίστοιχα κείμενα. 

Η Διαχειριστική Αρχή εκπονεί ακολούθως το επικαιροποιημένο Έγγραφο Εξειδίκευσης και το 

υποβάλλει προς έγκριση στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης (είτε κατά τη Συνεδρίαση 

της Ε.Πα., είτε μέσω Γραπτής Διαδικασίας). 

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται επίσης ότι, κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Συνάντησης για το 

έτος 2018 (04.04.2019) είχε επισημανθεί μεταξύ άλλων η ανάγκη εξυγίανσης του συνόλου 

της Εξειδίκευσης Εφαρμογής του Ε.Π., λόγω τόσο της σημαντικής υπερδέσμευσης στον 

Θεματικό Άξονα ΙΙ (ΕΤΠΑ), όσο και της ανάγκης ευρύτερης επιβεβαίωσης της σκοπιμότητας 

υλοποίησης (σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς άσκησης πολιτικής), αλλά και της 

δυνατότητας υλοποίησης όσων έργων δεν έχουν ενεργοποιηθεί ακόμη, κατά την τρέχουσα 

προγραμματική περίοδο.  

Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι αναμένεται η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας 

ανάθεσης έργου συμβούλου τεχνικής υποστήριξης σε ανάδοχο, για την υποστήριξη της 

αρμόδιας Μονάδας Α1, μεταξύ άλλων, στη διαδικασία εξυγίανσης της Εξειδίκευσης Εφαρμογής 

του Προγράμματος. 
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Η εξειδίκευση του Ε.Π. μέχρι στιγμής έχει επικαιροποιηθεί δώδεκα (12) φορές, εκ των οποίων: 

 μία (1) επικαιροποίηση έγινε το έτος 2015,  

 πέντε (5) το έτος 2016,   

 μία (1) το 2017,  

 δύο (2) το 2018 και  

 τρείς (3) το 2019 

Στις 26.06.2019 με την έγκριση της Ορθής Επανάληψης της 12ης επικαιροποίησης της 

Εξειδίκευσης (ΑΔΑ: ΨΝ3Μ465ΧΙ8-4ΟΖ) ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων που 

συμμετέχουν στην εξειδίκευση διαμορφώθηκε σε 849.559.786,64€ (ΔΔ) (328.705.697,11€ 

ΕΚΤ και  520.854.089,53€ ΕΤΠΑ) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 142% επί της Δημόσιας 

Δαπάνης του Προγράμματος (αντίστοιχα ποσοστά για τα ταμεία: 114% ΕΚΤ και 169% ΕΤΠΑ). 

Από την μέχρι τώρα πορεία εξειδίκευσης του Ε.Π. προκύπτει ότι οι χρηματοδοτικοί πόροι που 

αντιστοιχούν στο συνολική δημόσια δαπάνη εξειδίκευσης  κατανέμονται σε ποσοστό 93,41% 

σε οριζόντιες δράσεις του Ε.Π. (δομές, διαδικασίες, ανθρώπινο δυναμικό) και σε ποσοστό 

48,59% αφορούν σε δράσεις των κάθετων τομέων πολιτικής προτεραιότητας του Ε.Π.                                           

(Βλ. συνημμένο Πίνακα «Εγκ.Δράσεις_εργα»). 

 

ιι) Πορεία Εφαρμογής ΕΠ ΜΔΤ 

1. Προσκλήσεις: 

Έως 31.10.2019 έχουν εκδοθεί συνολικά 46 Προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 

713.254.675,00€, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης του Ε.Π. 119,61%, εκ των οποίων οι 32 

αφορούν στο ταμείο ΕΚΤ, συνολικού π/υ 281.513.418,00€ (ποσοστό 97,42% επί του π/υ 

ΕΚΤ), και οι 14 αφορούν στο ταμείο ΕΤΠΑ συνολικού π/υ 431.741.257,00€ (ποσοστό 140% 

επί του π/υ ΕΤΠΑ).  

1. Αποφάσεις Ένταξης: 

Έχουν υπογραφεί 135 Αποφάσεις Ένταξης συνολικής δημόσιας δαπάνης 476.628.159,96 € 

ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης του Ε.Π. 79,93%, εκ των οποίων οι 96 αφορούν στο ταμείο 

ΕΚΤ, συνολικού π/υ 196.349.488,50€ (ποσοστό 67,95% επί του π/υ ΕΚΤ), και οι 39 στο 

ταμείο ΕΤΠΑ συνολικού π/υ 280.278.671,46€ (ποσοστό 91% επί του π/υ ΕΤΠΑ). 

2. Νομικές δεσμεύσεις: 

Έχουν υπογραφεί νομικές δεσμεύσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης  399.039.905,21€, ήτοι 

ποσοστό ενεργοποίησης του Ε.Π. 66,92% εκ των οποίων ποσό ύψους 168.275.783,07€ 

αφορά στο ταμείο ΕΚΤ (ποσοστό 58,23% επί του π/υ ΕΚΤ), και ποσό ύψους 230.764.122,14€ 

στο ταμείο ΕΤΠΑ (ποσοστό 75% επί του π/υ ΕΤΠΑ). 

3. Δαπάνες: 

Τέλος, έχουν πιστοποιηθεί δαπάνες ύψους 133.178.634,70€, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης του 

Ε.Π. 22,33% εκ των οποίων ποσό ύψους 84.435.912,24€ αφορά στο ταμείο ΕΚΤ (ποσοστό 
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29,22% επί του π/υ ΕΚΤ), και ποσό ύψους 48.742.722,46€ στο ταμείο ΕΤΠΑ (ποσοστό 16% 

επί του π/υ ΕΤΠΑ). 

(Το συνημμένο αρχείο  με τίτλο «ΠΕ_31_10_2019» αποτυπώνει τα ανωτέρω). 

 

Ενέργειες για την ενίσχυση της υλοποίησης και απορροφητικότητας του Ε.Π.: 

 Ένα σημαντικό γεγονός για τη μείωση διοικητικών βαρών, τόσο για τους δικαιούχους 

όσο και για τη Διαχειριστική Αρχή, είναι η έκδοση των Αποφάσεων για την 

χρηματοδότηση δράσεων προεισαγωγικής εκπαίδευσης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 

Διοίκησης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, με βάση 

υπολογισμού το μοναδιαίο κόστος. Ειδικότερα: 

 Με την υπ’ αριθμ. 55944/ΕΥΘΥ 421/24-05-2018 απόφαση  αναφορικά με την 

«Τροποποίηση της 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3521) 

υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 

προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων 

συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 

Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ Β/2080/7-06-2018) , εγκρίθηκε 

«Τυποποιημένη κλίμακα μοναδιαίου κόστους για τη δράση Προεισαγωγική 

Εκπαίδευση Στελεχών του Δικαστικού Σώματος με δικαιούχο την Εθνική 

Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι), που χρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο»  

Η αποζημίωση των δαπανών της εν λόγω δράσης γίνεται με τη χρήση δύο 

μοναδιαίων κοστών, ένα για το στάδιο του εισαγωγικού διαγωνισμού το οποίο 

ανέρχεται σε 98,00 € ανά συμμετέχοντα στον διαγωνισμό και ένα για το 

στάδιο της εκπαίδευσης το οποίο ανέρχεται σε 1.420,00 € ανά σπουδαστή 

ανά  ανθρωπομήνα κατάρτισης.  

Το εν λόγω μοναδιαίο κόστος εφαρμόζεται στην πράξη με κωδ. ΟΠΣ  

5010725 με τίτλο «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ε.Σ.Δι 2018 – 2021» και 

προϋπολογισμό  10.576.698,00€. 

 Με την υπ. αριθμ.  137675/EΥΘΥ1016/ 19-12-2018 απόφαση  αναφορικά με 

την «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ.  110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016  (ΦΕΚ 

Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση 

της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής 

απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του 

ΕΣΠΑ 2014 - 2020  Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 

Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης πράξεων”» (ΦΕΚ Β/5968/31-12-2018), εγκρίθηκε 
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«Τυποποιημένη κλίμακα μοναδιαίου κόστους για τη δράση Προεισαγωγική 

Εκπαίδευση Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), 

με δικαιούχο το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

(ΕΚΔΔΑ), που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο». 

Η αποζημίωση των δαπανών της εν λόγω δράσης γίνεται με τη χρήση δύο 

μοναδιαίων κοστών, ένα για το στάδιο του εισαγωγικού διαγωνισμού το οποίο 

ανέρχεται σε 84,00 € ανά συμμετέχοντα στον διαγωνισμό και ένα για το 

στάδιο της εκπαίδευσης το οποίο ανέρχεται σε 1.973,00 € ανά σπουδαστή 

ανά  ανθρωπομήνα κατάρτισης.  

Το εν λόγω μοναδιαίο κόστος εφαρμόζεται στην πράξη με κωδ. ΟΠΣ  

5010844 με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ-Β΄ΦΑΣΗ» και προϋπολογισμό 

10.837.137,00€. 

 Σε ότι αφορά τη διαδικασία υπολογισμού τυποποιημένης κλίμακας μοναδιαίου 

κόστους για τη δήλωση δαπανών σε πράξεις συνεχιζόμενης κατάρτισης  και 

υλοποιούνται με δικαιούχο: 

α) την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι), η Μονάδα Β3 κατόπιν 

επεξεργασίας των ιστορικών στοιχείων κόστους για τα έτη 2014, 2015 , 2016 

και 2017 απέστειλε τα τελικά στοιχεία στην ΕΥΘΥ στις 5-08-2019 και 

αναμένεται ο έλεγχος αυτών και κατ’ επέκταση η έκδοση σχετικής απόφασης. 

β) το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), η 

Μονάδα Β3 κατόπιν επεξεργασίας των ιστορικών στοιχείων κόστους για τα 

έτη 2014, 2015 , 2016 και 2017 απέστειλε τα τελικά στοιχεία στην ΕΥΘΥ στις 

6-06-2019 και αναμένεται ο έλεγχος αυτών και κατ’ επέκταση η έκδοση 

σχετικής απόφασης. 

 Αναφορικά με το μεγάλο έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», συνολικού π/υ 624.081.048,04€ εκ 

των οποίων οι συγχρηματοδοτούμενοι πόροι ανέρχονται σε ποσό 182.385.818,16€ 

πραγματοποιήθηκαν τα εξής: 

o Για τη συμπλήρωση του φακέλου μεγάλου έργου υπήρξε συνεργασία με τους 

JASPERS, οι οποίοι ενέκριναν την υποβολή του φακέλου μεγάλου έργου 

στις 5.12.2018 με τη συμπλήρωση και αποστολή του σχετικού “Completion 

Note”. Ο φάκελος μεγάλου έργου υπεβλήθη από την ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ για 

έγκριση μέσω sfc στις 20.12.2018 και εγκρίθηκε από την Ε.Ε. με την υπ’ 

αριθ.: C(2019) 2365 final/02.04.2019 Εκτελεστική Απόφασή της. 

o H Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Μ.Δ.Τ. στις 27-12-2018 δημοσίευσε την με α/α 40 Πρόσκληση 

με τίτλο «Δίκτυο Δημόσιου Τομέα ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της οποίας 

υπεβλήθη από τον δικαιούχο Κ.τ.Π. Α.Ε. σχετικό Τ.Δ.Π. και εκδόθηκε 

Απόφαση ένταξης  συνολικού π/υ 161.820.439,39€. Η προαναφερόμενη 
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Απόφαση ένταξης δεν περιλαμβάνει τις υποστηρικτικές δράσεις υλοποίησης 

του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. 

o Αυτή τη στιγμή (από 28.06.2019) υφίστανται υπογεγραμμένες νομικές 

δεσμεύσεις συνολικού προϋπολογισμού: 161.820.439,39€. 

o Το μεγάλο έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των 

ενταγμένων έργων του Θεματικού Στόχου 2 που εκχωρούνται στον 

Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΕΥΔΕ-ΤΠΕ. 

 Η Ε.Υ.Δ. υποστηρίζει τους δικαιούχους από την κατάρτιση της πρότασης εξειδίκευσης 

έως και τη διαδικασία υλοποίησης των πράξεων παρέχοντας εξειδικευμένες 

διαχειριστικές συμβουλές, είτε συμμετέχοντας σε πολλαπλές τεχνικές συναντήσεις, 

είτε αποστέλλοντας τεκμηριωμένες απόψεις. Επίσης οι δικαιούχοι έχουν τη 

δυνατότητα ενεργοποίησης υποέργου για εκπόνηση μελέτη ωρίμανσης των έργων 

τους στο Τεχνικό Δελτίο κάθε πράξης. 

 Όλες οι Μονάδες της Ε.Υ.Δ. συνεργάζονται άμεσα με τους συναδέλφους στις 

Υπηρεσίες Συντονισμού του ΕΣΠΑ, προκειμένου να επιλύονται θέματα που απαιτούν 

περαιτέρω διαχειριστική ερμηνεία.    

 

ιιι)  Προβλέψεις δαπανών έτους  2019 και 2020 – κανόνας ν+3 

Η υποχρέωση για δήλωση δαπανών σε όρους κοινοτικής συνδρομής σύμφωνα με τον 

κανόνα N+3 ανά Ταμείο και Κατηγορία Περιφέρειας επιτυγχάνεται σωρευτικά για το έτος 

2019:   

Κάλυψη Υποχρέωσης 

Ν+3 για το Ε.Π. Μ.Δ.Τ. 

σε όρους κοινοτικής 

συνδρομής για το έτος 

2019

ΥΠΕΡ-ΚΑΛΥΨΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ                           

ΕΤΟΥΣ 2016                                                           
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ 

ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα  CCI: 

2014GR05M2OP001 - ΕΤΠΑ

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 19.084.903,19 €                          

Μετάβαση 4.335.641,60 €                            

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 6.325.197,71 €                            

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ 29.745.742,49 €                          

Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα  CCI: 

2014GR05M2OP001  - ΕΚΤ

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 46.291.375,17 €                          

Μετάβαση 15.303.646,53 €                          

Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 7.496.186,69 €                            

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ 69.091.208,39 €                          

ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΟΡΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ) 98.836.950,88 €                       
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Ο κάτωθι πίνακας αποτυπώνει απολογιστικά δεδομένα και την εκτίμηση της ΕΥΔ για 

πιστοποίηση δαπανών τα έτη 2019 και 2020 σε όρους δημόσιας δαπάνης, λαμβάνοντας 

υπόψη: 

 την υλοποίηση του Ε.Π. έως και 31.10.2019, 

 την επικαιροποιημένη πρόβλεψη δαπανών, όπως απεστάλη στην ΕΑΣ στις 04.9.2019 

ανά Ταμείο και κατηγορία περιφέρειας του ΕΠ ΜΔΤ για το έτος 2020 και 

 την επικαιροποιημένη πρόβλεψη δαπανών ενόψει της υποβολής Πρωτόκολλου 

Περιοδικής Δήλωσης Δαπανών για τον μήνα Νοέμβριο, Δεκέμβριο 2019: 

Έως 31.12.2019 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

ΕΤΠΑ 2c ΛΑΠ 30.537.315,62 € 4.670.114,53 € 52.215.568,55 €

2c ΜΕΤ 7.772.995,80 € 1.182.996,29 € 13.279.348,57 €

2c ΠΑΠ 10.469.936,78 € 1.601.182,12 € 19.729.307,26 €

Σύνολο 48.780.248,20 € 7.454.292,94 € 85.224.224,39 €

ΕΚΤ 11i ΛΑΠ 54.077.185,09 € 4.092.058,54 € 24.463.574,79 €

11i ΜΕΤ 20.134.673,54 € 1.900.309,00 € 9.490.667,11 €

11i ΠΑΠ 10.224.053,61 € 1.844.797,62 € 4.797.837,45 €

Σύνολο 84.435.912,24 € 7.837.165,16 € 38.752.079,35 €

Γενικό Σύνολο 133.216.160,44 € 15.291.458,10 € 123.976.303,74 €

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

(Δημόσια Δαπάνη)
Πιστοποιημένες 

Δαπάνες 

Έως 31.10.2019
(σωρευτικά σε όρους 

δημόσιας δαπάνης)

Ταμείο 
Επενδυτική 

Προτεραιτότητα

Κατηγορία 

Περιφέρειας

 

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος απώλειας πόρων από την 

εφαρμογή του κανόνα ν+3.   

Σημειώνουμε ότι ο δημοσιονομικός στόχος, σύμφωνα με τα στοιχεία που απεστάλησαν στην 

Αρχή Πιστοποίησης τον Ιανουάριο 2019 ανέρχεται για : 

 το έτος 2019 σε 47.887.134,96€ (31.420.401,16€ για το ΕΚΤ και 16.466.733,80€ για 

το ΕΤΠΑ) και  

 το έτος 2020 σε 57.812.969,52€ (28.190.663,16€ για το ΕΚΤ και 29.622.306,36€ για 

το ΕΤΠΑ). 

Μεθοδολογία εκπόνησης σχεδίου δράσης πιστοποίησης δαπανών 

Η μεθοδολογία εκπόνησης του σχεδίου δράσης δαπανών του ΕΠ ΜΔΤ περιλαμβάνει τα κάτωθι 

βήματα: 

 Οι Μονάδες Παρακολούθησης των ενταγμένων πράξεων του ΕΠ ΜΔΤ (Μονάδες Β) 

συγκεντρώνουν από τους δικαιούχους τα στοιχεία προβλέψεων τους για τις δαπάνες που 

πρόκειται να πραγματοποιήσουν στο πλαίσιο ενταγμένων έργων, σε επίπεδο υποέργου και 

ανά τρίμηνο για το τρέχων και για το επόμενο οικονομικό έτος. Στη συνέχεια οι Μονάδες 
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Β επεξεργάζονται τα στοιχεία σε συνδυασμό με τα στοιχεία που διαθέτουν από την 

παρακολούθηση και αποτυπώνουν τον προγραμματισμό των έργων ανά υποέργο σε ενιαίο 

πίνακα.  

 H Μονάδα Α2 αποτυπώνει επίσης σε πίνακα τον προγραμματισμό των έργων για τα οποία 

έχουν εκδοθεί Προσκλήσεις για χρηματοδότηση ή πρόκειται να εκδοθούν βάσει της 

εγκεκριμένης εξειδίκευσης.  

 Τα συνολικά στοιχεία επεξεργάζονται από την Μονάδα Α1, η οποία καταρτίζει την 

πρόβλεψη δαπανών (action plan) για το τρέχων και το επόμενο έτος. 

 Ο απολογισμός και η επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης γίνεται ανά τρίμηνο με βάση τις 

πιστοποιημένες δαπάνες, καθώς και την πρόβλεψη των δαπανών των υπολοίπων 

τριμήνων του έτους ακολουθώντας την ανωτέρω διαδικασία. Στην περίπτωση αστοχιών 

από τον αρχικό προγραμματισμό καταγράφονται οι προϋποθέσεις προκειμένου να 

ληφθούν μέτρα για την επίτευξη του αρχικού στόχου και ενημερώνονται κατάλληλα οι 

εμπλεκόμενοι. 

Οι παράγοντες οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη, κατά την επεξεργασία, είναι: 

 το στάδιο υλοποίησης κάθε υποέργου (π.χ. φάση δημοπράτησης, νομικής δέσμευσης 

κλπ), 

 το είδος υποέργου (αυτεπιστασία ή προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο) σε σχέση και 

με τον π/υ του, ο οποίος καθορίζει τη διαδικασία στην περίπτωση διαγωνιστικής 

διαδικασίας, 

 η ιστορική εξέλιξη των δαπανών των φορέων που υλοποιούν τις πράξεις και 

 λοιπές προϋποθέσεις που απαιτούνται: για την χρηματοδότηση του έργου (π.χ. 

συμβατότητα με Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική), για την ανάληψη της νομικής 

δέσμευσης (διακομματική επιτροπή, ελεγκτικό συνέδριο) καθώς και για τη δήλωση 

δαπανών (π.χ. έγκριση μεγάλου έργου).   

 
ιv) Πλαίσιο Επίδοσης   

Το Ε.Π. Μ.Δ.Τ. περιλαμβάνει 10 δείκτες εκροής στο Πλαίσιο Επίδοσης, καθώς και τους 

αντίστοιχους οικονομικούς δείκτες (F100). Το σύνολο των στόχων που είχαν τεθεί για τους εν 

λόγω δείκτες εκροής και τους οικονομικούς δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης, σύμφωνα και με 

τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης για το έτος 2018 επετεύχθησαν και πλέον η 

Διαχειριστική Αρχή παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των έργων του Προγράμματος, σε 

συνάρτηση και με τους τεθέντες στόχους επίτευξης των δεικτών του πλαισίου επίδοσης για το 

έτος 2023. 

 
v) Εκχώρηση 

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ύστερα και από την έκδοση του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 

134/Α’/09-08-2019), Μέρος Β’ (άρθρα 19-61), σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του 

άρθρου 1 του ΠΔ 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α’/08-07-2019) καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνο για 

την επίτευξη των κυβερνητικών στόχων στον Τομέα των Τεχνολογιών Πολιτικής και 



 

Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης  10 
Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ  
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 
Κοραή 4, TK 10564 Αθήνα, τηλ: 213 2018000 Fax: 213 2018037 

 

Τηλεπικοινωνιών, με βασικούς φορείς υλοποίησης έργων ΤΠΕ αλλά και την αρμοδιότητα 

σύνταξης της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού να έχουν περιέλθει υπό την ευθύνη του. 

Με το υπ’ αριθ.: 1028/04.10.2019 έγγραφο του, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

ύστερα από ένα κύκλο συζητήσεων και τεχνικών συναντήσεων με πρωτοβουλία των 

αρμόδιων πολιτικών ηγεσιών (Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υπουργείο Ανάπτυξης 

& Επενδύσεων) αιτήθηκε την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον ορισμό της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

(ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα». 

Κατόπιν τούτου, εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αρ. πρωτ.: 2628/06-11-

2019 και θέμα «Ορισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα 

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

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

αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις του», σύμφωνα με την οποία η ΕΥΔΕ – ΤΠΕ 

αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης μέρους του Ε.Π. Μ.Δ.Τ. που αφορά: 

 στον Θεματικό Στόχο 2, Επενδυτική Προτεραιότητα 2.c και  

 στον Θεματικό Στόχο 11, Επενδυτική Προτεραιότητα 11.i  

όπως αυτές αποτυπώνονται αναλυτικά στο άρθρο 3 της ως άνω Κ.Υ.Α. 

Συνολικά, εκχωρείται το ποσό των 286.837.508,83€ (ΔΔ), εκ των οποίων: 

o το ποσό των 221.851.076,05€ αφορά σε Δημόσια Δαπάνη ήδη ενταγμένων έργων  

(βλ. κατωτέρω πίνακα/Παράρτημα IV Κ.Υ.Α.)  

o ενώ το συνολικό ποσό των 64.986.432,78€ αφορά σε διαθέσιμη προς εξειδίκευση 

Δημόσια Δαπάνη, η οποία εκχωρείται και κατανέμεται ανά Ταμείο και Θεματικό Στόχο, 

ως ακολούθως: 

 Ε.Κ.Τ. – Θεματικός Στόχος 11 – Επενδυτική Προτεραιότητα 11.i: 

40.946.360,64€ και  

 Ε.Τ.Π.Α. -  Θεματικός Στόχος 2 – Επενδυτική Προτεραιότητα 2.c: 

24.040.072,00€.   

Στον Πίνακα που ακολουθεί, αποτυπώνονται οι ήδη ενταγμένες πράξεις, των οποίων η 

διαχείριση εκχωρείται. 
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Πίνακας ήδη ενταγμένων πράξεων 

ΕΠΕΝΔ. 

ΠΡΟΤΕΡ.

MIS ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΟΝΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Τίτλος Έργου Ενταγμένο/Νέο Π/Υ Πράξης

2c 4 ΛΑΠ 4.826.052,22 €                    

2c 4 ΜΕΤ 835.796,75 €                       

2c 4 ΠΑΠ 1.465.147,86 €                    

2c 5 386.700,43 €                       

2c 6 189.498,62 €                       

7.703.195,88 €                    

2c 4 ΛΑΠ 4.344.107,39 €                    

2c 4 ΜΕΤ 752.331,45 €                       

2c 4 ΠΑΠ 1.318.833,56 €                    

2c 5 348.083,31 €                       

2c 6 170.574,69 €                       

6.933.930,40 €                    

2c 4 ΛΑΠ 2.754.465,89 €                    

2c 4 ΜΕΤ 477.030,41 €                       

2c 4 ΠΑΠ 836.232,10 €                       

2c 5 220.709,00 €                       

2c 6 108.156,20 €                       

4.396.593,60 €                    

2c 4 ΛΑΠ 2.573.318,00 €                    

2c 4 ΜΕΤ 445.658,42 €                       

2c 4 ΠΑΠ 781.237,16 €                       

2c 5 206.194,04 €                       

2c 6 101.043,29 €                       

4.107.450,91 €                    

2c 4 ΛΑΠ Ενταγμένο

2c 4 ΜΕΤ

2c 4 ΠΑΠ 2.497.495,20 €                    

2c 5

2c 6

2.497.495,20 €                    

2c 4 ΛΑΠ 13.052.428,59 €                  

2c 4 ΜΕΤ 2.260.476,46 €                    

2c 4 ΠΑΠ 3.962.604,82 €                    

2c 5 1.045.861,00 €                    

2c 6 512.513,56 €                       

20.833.884,42 €                  

2c 4 ΛΑΠ 1.378.300,00 €                    

2c 4 ΜΕΤ 238.700,00 €                       

2c 4 ΠΑΠ 418.440,00 €                       

2c 5 110.440,00 €                       

2c 6 54.120,00 €                         

2.200.000,00 €                    

2c 4 ΛΑΠ Νέο 101.380.505,28 €                

2c 4 ΜΕΤ 17.557.517,67 €                  

2c 4 ΠΑΠ 30.778.247,57 €                  

2c 5 8.123.386,06 €                    

2c 6 3.980.782,81 €                    

161.820.439,39 €                

2c 4 ΛΑΠ 130.309.177,37 €                

4 ΜΕΤ 22.567.511,16 €                  

4 ΠΑΠ 42.058.238,27 €                  

5 10.441.373,84 €                  

6 5.116.689,17 €                    

210.492.989,80 €                

210.492.989,80 €                

210.492.989,80 €                

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2

Ενταγμένο

Ενταγμένο

Ενταγμένο

Ενταγμένο

Ενταγμένο

Ενταγμένο

5034904 Αρχειοθέτηση και Ψηφιοποίηση Φυσικού Αρχείου της Διεύθυνσης 

Δόμησης του Δήμου Αθηναίων

Ανάπτυξη ψηφιακού περιβάλλοντος ενοποιημένων υπηρεσιών και 

διαλειτουργικότητας ΕΤΕΑΕΠ

Πληροφοριακό Σύστημα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας Μισθοδοσίας

ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

5022223

5029581

5032770

5032871

5037962 Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για 

την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία  Β' Φάση

5042208 Προμήθεια λογισμικού αιμοδοσιακού πληροφοριακού συστήματος 

βασισμένου στη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου

5041737 ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ "ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ"

ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ 2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της 

ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείαςΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών 

και των επικοινωνιών
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ΕΠΕΝΔ. 

ΠΡΟΤΕΡ.

MIS ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΟΝΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Τίτλος Έργου Ενταγμένο/Νέο Π/Υ Πράξης

11i 1 ΛΑΠ 1.255.196,46 €                    

11i 1 ΜΕΤ 337.092,12 €                       

11i 1 ΠΑΠ 172.533,59 €                       

11i 2 156.583,47 €                       

11i 3 23.730,66 €                         

1.945.136,30 €                    

11i 7 ΛΑΠ 2.997.679,00 €                   

11i 7ΜΕΤ 709.211,42 €                      

11i 7 ΠΑΠ 449.788,15 €                      

11i 8 328.481,65 €                      

11i 9 58.154,43 €                        

4.543.314,65 €                   

11i 1 ΛΑΠ 380.943,39 €                       

11i 1 ΜΕΤ 102.305,12 €                       

11i 1 ΠΑΠ 52.362,75 €                         

11i 2 47.521,99 €                         

11i 3 7.202,09 €                           

590.335,34 €                       

11i 1 ΛΑΠ 311.465,98 €                       

11i 1 ΜΕΤ 83.646,45 €                         

11i 1 ΠΑΠ 42.812,70 €                         

11i 2 38.854,81 €                         

11i 3 5.888,56 €                           

482.668,50 €                       

11i 1 ΛΑΠ 154.808,03 €                       

11i 1 ΜΕΤ 41.574,82 €                         

11i 1 ΠΑΠ 21.279,21 €                         

11i 2 19.312,02 €                         

11i 3 2.926,79 €                           

239.900,87 €                       

11i 1 ΛΑΠ 125.892,87 €                       

11i 1 ΜΕΤ 33.809,44 €                         

11i 1 ΠΑΠ 17.304,66 €                         

11i 2 15.704,91 €                         

11i 3 2.380,12 €                           

195.092,00 €                       

11i 1 ΛΑΠ 1.161.602,63 €                    

11i 1 ΜΕΤ 311.956,82 €                       

11i 1 ΠΑΠ 159.668,61 €                       

11i 2 144.907,81 €                       

11i 3 21.961,18 €                         

1.800.097,05 €                    

11i 1 ΛΑΠ 726.460,66 €                       

11i 1 ΜΕΤ 195.096,29 €                       

11i 1 ΠΑΠ 99.855,98 €                         

11i 2 90.624,65 €                         

11i 3 13.734,42 €                         

1.125.772,00 €                    

11i 1 ΛΑΠ 233.285,80 €                       

11i 1 ΜΕΤ 62.650,60 €                         

11i 1 ΠΑΠ 32.066,41 €                         

11i 2 29.101,98 €                         

11i 3 4.410,49 €                           

361.515,28 €                       

11i 1 ΛΑΠ 47.916,28 €                         

11i 1 ΜΕΤ 12.868,26 €                         

11i 1 ΠΑΠ 6.586,35 €                           

11i 2 5.977,47 €                           

11i 3 905,90 €                              

74.254,26 €                         

ΣΥΝΟΛΑ 1 ΛΑΠ 4.397.572,10 €                    

1 ΜΕΤ 1.180.999,92 €                    

1 ΠΑΠ 604.470,26 €                       

2 548.589,11 €                       

3 83.140,21 €                         

ΣΥΝΟΛΟ ΘΑ Ι ΣΥΝΟΛΟ ΘΑ Ι 6.814.771,60 €                    

7 ΛΑΠ 2.997.679,00 €                    

7Μ ΕΤ 709.211,42 €                       

7 ΠΑΠ 449.788,15 €                       

8 328.481,65 €                       

9 58.154,43 €                         

ΣΥΝΟΛΟ ΘΑ ΙΙΙ ΣΥΝΟΛΟ ΘΑ ΙΙΙ 4.543.314,65 €                    

11.358.086,25 €                  

221.851.076,05 €               
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Ενταγμένο

Ενταγμένο

Ενταγμένο

Ενταγμένο

Ενταγμένο

Ενταγμένο

Ενταγμένο

Ενταγμένο

Ενταγμένο

Ενταγμένο

5000542 ΕΘΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ KAI ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

5000905 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

5001237 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

5001428 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ e-

Periousiologio

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

5001467

Απλούστευση των παρεχομένων υπηρεσιών της Γενικής 

Γραμματείας Αθλητισμού

5001685

5003947 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για το Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ 

ΕΓΣΔΙΤ

5030074

Γενικό Σύνολο Δράσεων 

5030898 Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις δομές που 

λειτουργούν υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας 

Αντεγκληματικής Πολιτικής

5033620 Υποστήριξη Εσωτερικής Λειτουργίας Υπηρεσιών Ελέγχου 

Ελεγκτικού Συνεδρίου

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ 11i -Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών σε εθνικό, 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 11 - Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων υπηρεσιών και των φορέων, καθώς και της 

 

(βλ. συνημμένη υπ’ αριθ.: 2628/06-11-2019 Κ.Υ.Α.) 
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3) Έργα Σημαία 
 

Τα Έργα - Σημαία του Ε.Π. Μ.Δ.Τ. αφορούν αφ’ ενός σε συστημικές παρεμβάσεις οριζοντίου 

χαρακτήρα (4) και αφ’ ετέρου σε παρεμβάσεις των κάθετων τομέων προτεραιότητας του Ε.Π. 

Μ.Δ.Τ. (5). 

Από τις παρεμβάσεις συστημικού χαρακτήρα: 

• το Έργο - Σημαία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση τώρα» (5008028, συνολικό π/υ: 

440.889,10€). Το έργο έχει ολοκληρωθεί με την υλοποίηση τεσσάρων (4) 

εκτελεστικών συμβάσεων που αφορούν στην ανάπτυξη διαλειτουργικότητας 71 

νοσοκομείων με το “ΒΙ” του Υπουργείου Υγείας και την παραγωγική λειτουργία 5 

“web services”. 

• στο Έργο - Σημαία «Εθνική Πύλη για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της 

Ελληνικής Νομοθεσίας» (5000542, συνολικό π/υ: 1.945.136,30€) αναμενόταν η 

υπογραφή σύμβασης για το Υποέργο 2 στις 01-10-2019 και για το Υποέργο 1 στις 01-

12-2019. Λόγω μεταφοράς αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

έχουν σημειωθεί καθυστερήσεις. Σημειώνεται, ότι δυνάμει της με αρ.2628/06-11-

2019 κοινής υπουργικής απόφασης, το εν λόγω έργο εκχωρείται στην ΕΥΔΕ-ΤΠΕ, η 

οποία ορίζεται ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης.  

• στο έργο –σημαία «Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού (HRMS)» (5000905, 

συνολικό π/υ: 4.543.314,65€) έχει εκδοθεί σύμφωνη γνώμη για την δημοπράτηση 

του Υποέργου 1 (συνολικού προϋπολογισμού 110.581,24€), το οποίο αφορά στην 

παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και υποστήριξης για την υλοποίηση της πράξης.  

Σημειώνεται, ότι δυνάμει της με αρ.2628/06-11-2019 κοινής υπουργικής απόφασης, 

το εν λόγω έργο εκχωρείται στην ΕΥΔΕ-ΤΠΕ, η οποία ορίζεται ως ενδιάμεσος φορέας 

διαχείρισης. 

• Το έργο - σημαία «Ενιαίο Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών» έχει ενεργοποιηθεί.   

Από τις παρεμβάσεις των κάθετων τομέων πολιτικής: 

• το Έργο Σημαία του τομέα Δικαιοσύνης «Βελτιστοποίηση της Ροής Ποινικής, 

Πολιτικής και Διοικητικής Διαδικασίας» (5000372, π/υ 745.855,43€) υλοποιείται 

ομαλά. Το αντικείμενο του Υποέργου 1 με νομικές δεσμεύσεις και πιστοποιημένες 

δαπάνες ύψους 454.804,80€, έχει ολοκληρωθεί. Σχετικά με τα υποέργα 2 και 3, 

αναμένεται η ημερομηνία δημοσίευσης του διαγωνισμού στις 01-12-2019 και η 

υπογραφή μιας ενιαίας σύμβασης στις 02-05-2020. 

• το Έργο – Σημαία  του τομέα υγείας «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργίας 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας  Υγείας», (5008043, με π/υ: 2.123.000,00€) υλοποιείται 

κανονικά και παρουσιάζει συνολικές νομικές δεσμεύσεις ύψους 979.789,00€ και 

πιστοποιημένες δαπάνες 639.761,02€. 

o Το υποέργο 1, έχει ολοκληρωθεί και παρουσιάζει νομικές δεσμεύσεις και 

πιστοποιημένες δαπάνες ύψους 299.929,00) έχει ολοκληρωθεί. 
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o το υποέργο 2 παρουσιάζει νομικές δεσμεύσεις 679.800,00€, πιστοποιημένες 

δαπάνες 339.832,02€ και υλοποιείται ομαλά. 

o Σχετικά με το υποέργο 3 αναμένεται άμεσα η υπογραφή εκτελεστικής 

σύμβασης ύψους 400.000€ και ολοκλήρωση του έργου το 2021.  

• το Έργο – Σημαία «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής 

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

λειτουργίας ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού –πιλοτική λειτουργία», (5014063 με π/υ: 

2.549.193,07€). Το 1ο υποέργο που υλοποιείται με ίδια μέσα έχει υπογεγραμμένη 

απόφαση (π/υ 690.261,92€) από 01.06.2016 και υλοποιείται ομαλά (πιστοποιημένες 

δαπάνες 31.373,31€). Για το 2ο υποέργο, π/υ 1.846.236,00€ έχει ολοκληρωθεί η 

διαγωνιστική διαδικασία και η σχετική σύμβαση υπογράφθηκε τον Νοέμβριο του 

2019.   

• το Έργο - Σημαία του τομέα Δημοσιονομικής Πολιτικής «Εφαρμογή της 

Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και την 

λοιπή Γενική Κυβέρνηση/ ERP στο Δημόσιο Τομέα» βρίσκεται σε φάση αναστολής 

αξιολόγησης του από 22-10-2018 κατατεθέντος τεχνικού δελτίου πράξης (π/υ 

19.713.480,68), λόγω της ανάγκης γνωμοδότησης ανώτερου θεσμικού οργάνου 

αναφορικά με νομικά ζητήματα, σχετικά με τη διαγωνιστική διαδικασία.  

• το Έργο - Σημαία του τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης «Ανάπτυξη συστημάτων και 

εφαρμογών, υπηρεσίες ψηφιοποίησης, παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την 

υποστήριξη της άμεσης απονομής σύνταξης (πρώην τίτλος «Έκδοση σύνταξης του 

ΙΚΑ σε μία ημέρα»)» (5014772, π/υ: 8.089.016,00€) υλοποιείται κανονικά ως ένα 

υποέργο. Το έργο παρουσιάζει νομικές δεσμεύσεις ύψους 5.701.807,78€ και 

πιστοποιημένες δαπάνες 1.379.469,62€. 

(Ο συνημμένος πίνακας με τίτλο «ΕΡΓΑ ΣΗΜΑΙΑ» καταγράφει αναλυτικότερα την πρόοδο 

ενεργοποίησης/υλοποίησης των Έργων – Σημαία του Ε.Π.). 

 

4) Αξιολόγηση  

Κατά την 3η Συνεδρίασή της, η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. ενέκρινε με την από 

08.02.2018 Απόφασή της την επικαιροποίηση του Πλάνου Αξιολόγησης, σε ότι αφορά τον 

προϋπολογισμό, τον χρονοπρογραμματισμό και το φυσικό αντικείμενο των μελετών.  

Το επικαιροποιημένο Πλάνο Αξιολόγησης του Ε.Π. αποτελείται από οκτώ (8) μελέτες 

συνολικού π/υ 1.082.128€, εκ των οποίων:  

 μία (1) είναι “ex-post”,  

 τέσσερις (4) είναι αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας και  

 τρεις (3) είναι επιπτώσεων. 

Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει τον τίτλο, είδος της αξιολόγησης, τρόπο υλοποίησης, 

προϋπολογισμό και διάρκεια των οκτώ (8) μελετών. Σημειώνεται ότι τρείς (3) από τις μελέτες 

του Πλάνου Αξιολόγησης έχουν ήδη εκπονηθεί. 
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ΠΛΑΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠ "ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ" Ημ/νία 
Σύμβασης 

 Πρ/σμός 
Σύμβασης  

Φάση 
υλοποίη-

σης 
Τίτλος μελέτης Είδος αξιολόγησης Έτος 

ολοκλήρω-
σης 

Τρόπος 
υλοποίησης 

 πρ/σμός   Διάρκεια 
υλοποίηση

ς 

1. Αξιολόγηση 
παρεχόμενων από το 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 
εκπαιδευτικών 
υπηρεσιών για την 
ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού 
της Δημόσιας Διοίκησης 

Καταλληλότητα (Ex-
post αξιολόγηση) που 

αντιμετωπίζει και 
θέματα 

αποτελεσματικότητας, 
αποδοτικότητας, 
επίπτωσης και 

προστιθέμενης αξίας) 

έως 6ος 
2018 

Ανάθεση σε 
τρίτους 

          
36.580    

6 μήνες 7/3/2018             
36.580,00    

Ολοκλη-
ρώθηκε  

2.Αξιολόγηση 
αποδοτικότητας και 
αποτελεσματικότητας 
του ΕΠ ανά Ειδικό Στόχο 
(9 Ειδικοί Στόχοι) και 
Tαμείο  και προτάσεις 
βελτίωσης της 
αποτελεσματικότητας 

αποδοτικότητας και 
αποτελεσματικότητας 

έως 12ος 
2018 

Ανάθεση σε 
τρίτους 

       
167.400    

6 μήνες 6/6/2018             
48.360,00    

Ολοκλη-
ρώθηκε  

3.Αξιολόγηση της 
αξιοποίησης της 
δημόσιας πληροφορίας 
που παρέχεται μέσω 
πληροφοριακών 
συστημάτων της 
Δημόσιας Διοίκησης που 
διαλειτουργούν 

επιπτώσεων έως 12ος  
2021 

Ανάθεση σε 
τρίτους 

       
189.547    

6 μήνες       

4.Αξιολόγηση των 
επιπτώσεων του ΕΠ ανά 
Ειδικό Στόχο (9 Ειδικοί 
Στόχοι) και ταμείο - 
επικαιροποίηση της 
αξιολόγησης 
αποδοτικότητας και 
αποτελεσματικότητας 
του ΕΠ  

επιπτώσεων έως 12ος 
2022 

Ανάθεση σε 
τρίτους 

       
306.557    

12 μήνες       

5.Αξιολόγηση των 
δυνατοτήτων που 
παρέχουν οι εφαρμογές 
και τα συστήματα 
ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης 
λαμβάνοντας υπόψη τη 
διάσταση της 
προσβασιμότητας των  
ΑμεΑ  

αποδοτικότητας και 
αποτελεσματικότητας 

έως 12ος  
2021 

Ανάθεση σε 
τρίτους 

       
118.097    

4 μήνες       

6.Αξιολόγηση της 
εφαρμογής και 
αποτελεσματικότητας 
του Σχεδίου Στρατηγικής 
Επικοινωνίας του ΕΠ - 
α΄φάση 

αποδοτικότητας και 
αποτελεσματικότητας 

έως 8ος 
2018 

Ανάθεση σε 
τρίτους 

          
12.400    

6 μήνες 17/4/2018                
9.920,00    

Ολοκλη-
ρώθηκε  

7.Αξιολόγηση της 
εφαρμογής και 
αποτελεσματικότητας 
του Σχεδίου Στρατηγικής 
Επικοινωνίας του ΕΠ - 
β΄φάση 

αποδοτικότητας και 
αποτελεσματικότητας 

έως 3ος 
2020 

Ανάθεση σε 
τρίτους 

       
100.753    

8μήνες       
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8.Αξιολόγηση της 
εφαρμογής και 
αποτελεσματικότητας 
του Σχεδίου Στρατηγικής 
Επικοινωνίας του ΕΠ - 
γ΄φάση 

επιπτώσεων έως 12ος 
2022 

Ανάθεση σε 
τρίτους 

       
150.795    

12 μήνες       

 

 

5) Δημοσιότητα  

Ο Επικοινωνιακός Οδηγός, όπως αυτός εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2015 στην 1η συνεδρίαση 

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. καθώς και ο Οδηγός Επικοινωνίας ΕΣΠΑ 2014-2020 

του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ 

ΜΔΤ.  Μέσω  της ηλεκτρονικής εφαρμογής  παραγωγής αφισών της ΕΥΣΕΚΤ είναι δυνατή πια 

η δημιουργία αφισών. Η τοποθέτηση αφίσας αποτελεί απαίτηση του Κανονισμού 1303/2013 

(Παράρτημα ΧΙΙ, § 2.2.2.β) και μια από τις βασικές ευθύνες των Δικαιούχων. Η πληροφορία 

διαχέεται στους δικαιούχους, οι οποίοι μπορούν να ενημερώνονται αλλά και να επικοινωνούν 

με τη Μονάδα Γ της ΕΥΔ ΜΔΤ για οποιαδήποτε απορία. 

Επίσης, η νέα ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΜΔΤ είναι σε  λειτουργία με νέο εικαστικό και προσφέρει 

πιο λεπτομερή ενημέρωση στο κοινό για τις προσκλήσεις, εντάξεις και γενικότερα για κάθε 

δράση που αφορά στο πρόγραμμα. 

 

Ενέργειες Δημοσιότητας που έχουν υλοποιηθεί:  

α)  Συμμετοχή ετησίως  στον εορτασμό της Ημέρας της Ευρώπης, με ανάρτηση της σημαίας 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 9 Μαΐου και για μια εβδομάδα στα γραφεία της ΕΥΔ του Ε.Π. 

«ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

β) Δημοσιοποίηση όλων των προσκλήσεων, των αποφάσεων ένταξης,   

γ) Υλοποίηση στο πλαίσιο θεματικών πεδίων παρέμβασης  της ΕΥΔ ΜΔΤ, αφιερωμάτων με 

κύριο στόχο την γνωριμία του κοινού με το πρόγραμμα και τις συνιστώσες του. Μέχρι στιγμής 

έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 11 Φεστιβάλ. 

δ) Τον Απρίλιο του 2019 πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής μεγάλη ημερίδα με θέμα 

«Μεταρρυθμίσεις του Δημόσιου Τομέα: επιτυχίες και αποτυχίες» με μεγάλη απήχηση και 

ομιλητές κορυφαία στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης. Για την ημερίδα αυτή αλλά και για τη 

γενικότερη δημοσιότητα του προγράμματος παράχθηκε ενημερωτικό υλικό. Επίσης 

προβλήθηκε ένα μικρό αφιέρωμα με τις δράσεις και τα έργα της ΕΥΔ ΜΔΤ ενημερώνοντας έτσι 

το κοινό για τους άξονες προτεραιότητας του προγράμματος καθώς και ένα animation το 

οποίο είχε ως στόχο να παρουσιάσει τους τομείς στους οποίους επικεντρώνεται το πρόγραμμα 

της ΕΥΔ ΜΔΤ. 

Η ΕΥΔ επιδιώκει και θα επιδιώξει την εκπροσώπησή της σε δίκτυα Δημοσιότητας  ΕΚΤ και 

ΕΤΠΑ σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες καθώς και με την Μόνιμη Ελληνική 

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα. Η εμπειρία από τις προηγούμενες 

προγραμματικές περιόδους έχει αποδείξει τη χρησιμότητα της συνεργασίας ως προς την 



 

Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης  17 
Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ  
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 
Κοραή 4, TK 10564 Αθήνα, τηλ: 213 2018000 Fax: 213 2018037 

 

άμεση και εκ των προτέρων ενημέρωση για πρωτοβουλίες που προωθούνται από την Ε.Ε., 

αλλά και στην ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των Κρατών Μελών μέσω των καλών πρακτικών. 


