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1

Εφαρμογή της Μεταρρύθμισης του 

Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική 

Διοίκηση και την λοιπή Γενική Κυβέρνηση/ ERP στο 

Δημόσιο Τομέα

Σύμφωνα με τις βασικές αρχές άσκησης της δημοσιονομικής διαχείρισης, το κάθε Υπουργείο είναι υπεύθυνο για ζητήματα όπως:α) 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, όπου η διαχείριση θα είναι σύμφωνη με το ισχύον νομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο και 

τελεί υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του Υπουργείου Οικονομικών, β) τους εποπτευόμενους φορείς του. 

Στο πλαίσιο αυτό, 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. Για την πλήρη ανάπτυξη των δράσεων αυτών, θα υλοποιηθούν αλλαγές στο ΓΛΚ, οι οποίες θα υποστηρίζονται κατά βάση από 

τα υπάρχοντα συστήματα. Τα συστήματα αυτά είναι το ΟΠΣΔΠ 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 κατηγοριοποιείται 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.

Φορολογική - Δημοσιονομική 

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

30_B.1.1_00: Δημιουργία 

υποδομών συστημάτων και 

ανάπτυξη εφαρμογών του 

Υπουργείου Οικονομικών

Στις 22.10.2018 κατατέθηκε ΤΔΠΠ προϋπολογισμού 

19.713.480,68€.

Αυτή τη στιγμή η αξιολόγηση της πρότασης βρίσκεται σε αναστολή 

λόγω της ανάγκης γνωμοδότησης ανώτερου θεσμικού οργάνου 

αναφορικά με νομικά ζητήματα, σχετικά με τη διαγωνιστική 

διαδικασία. 

2
Βελτιστοποίηση της Ροής Ποινικής, Πολιτικής και 

Διοικητικής Διαδικασίας

Η Πράξη αποσκοπεί στον ανασχεδιασμό της ροής ποινικής, πολιτικής και διοικητικής διαδικασίας με σκοπό να περιοριστεί η περιττή 

γραφειοκρατία στην απονομή δικαιοσύνης και να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η εξυπηρέτηση των 

συναλλασσόμενων. Ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών και η δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αφερεγγυότητας θα ενισχύσουν τη 

διαφάνεια και την ασφάλεια δικαίου, ενώ παράλληλα έρχονται να ανταποκριθούν σε υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα στο πλαίσιο 

της ενωσιακής έννομης τάξης. Τα αποτελέσματα της Πράξης θα έχουν γεωγραφική διασπορά σε όλη την χώρα και πρόκειται να 

επηρεάσουν σημαντικό αριθμό ωφελούμενων (πολίτες, δικηγόρους, δικηγορικούς συλλόγους, δικαστικούς υπαλλήλους, τα δικαστήρια της 

χώρας, εμπορικά επιμελητήρια, νομικά πρόσωπα που ανήκουν στο Γ.Ε.ΜΗ). 

Στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού και της βελτιστοποίησης της ροής διαδικασιών, θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της διαφάνειας και στη 

διασύνδεσή της με το ΟΣΔΔΥ-ΠΠ. 

Δικαιοσύνη

Υπουργείο Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας 

και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων

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

02_A2.1_A2.2_00:ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ- Α΄ 

ΦΑΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

(30-10-2015)

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

Υλοποιείται ομαλά.

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του Υπ.1 συνολικού  

προϋπολογισμού 454.804,80€ έχει ολοκληρωθεί.

Για τα υποέργα 2 και 3 θα υπογραφεί μία (1) ενιαία σύμβαση.

Σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο προγραμματισμό υλοποίησης της 

πράξης (25.10.2019), ως ημερομηνία δημοσίευσης του διαγωνισμού 

αναμένεται η 01η.12.2019 και ως ημερομηνία υπογραφής σύμβασης, 

η 02η.05.2020.

3
Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργίας 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας  Υγείας 

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

• να υποστηρίζει την παροχή υπηρεσιών,

• να βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του δικτύου της ΠΦΥ,

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

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

Το περιεχόμενο του έργου είναι η σταδιακή δημιουργία του απαιτούμενου διαδικτυακού ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, το 

οποίο θα υποστηρίξει συνολικά τη λειτουργία του δικτύου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Το έργο θα χρησιμοποιήσει την 

υφιστάμενη λειτουργικότητα του κυρίως έργου της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, θα επεκτείνει τις λειτουργικότητές του και θα 

αναπτύξει όλες τις επιπλέον απαιτούμενες λειτουργικότητες οι οποίες

αφορούν:

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

• Διαχείριση δεδομένων πληθυσμού/ ληπτών υπηρεσιών υγείας

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

σύμφωνες με τη στρατηγική της Κυβέρνησης και της συμφωνίας με τους Θεσμούς :

• Στην υλοποίηση όλων των απαραίτητων – βασικών εργασιών, ώστε να υποστηριχθεί μηχανογραφικά η μεταρρύθμιση της ΠΦΥ με τη 

λειτουργία των πρώτων ΤΟΜΥ εντός Ιουνίου και σταδιακά των υπόλοιπων 239 σε όλη τη χώρα. 

• Στην υλοποίηση όλων των υπόλοιπων δράσεων που δεν έχουν άμεσο χαρακτήρα και θα υλοποιηθούν παράλληλα με τη Μεταρρύθμιση 

της ΠΦΥ την περίοδο 2018 – 2019. Το σύστημα θα περιλαμβάνει και υποστηρίζει όλη τη δομή της λειτουργίας της Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας, όπως αυτή διαμορφώθηκε με τη μεταρρύθμιση της ΠΦΥ που έλαβε χώρα το πρώτο εξάμηνο του 2017 (δημιουργία 

Τομέων ΠΦΥ και ΤΟΜΥ). 

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

18_Α.2.2_00: ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

(17-01-2017)

5008043 2.123.000,00      979.789,00           979.789,00        639.761,02        

Η Πράξη εντάχθηκε στις 04.05.2018 και υλοποιείται κανονικά.

Το Υποέργο 1 (συν. επιλέξιμη δαπάνη σύμβασης: 299.989€) έχει 

ολοκληρωθεί.

Για το Υποέργο 2 πρόσφατα εγκρίθηκε κατανομή από τη ΔΑ 

(18.10.2019).

Έπεται επίσης άμεσα αίτημα από τον δικαιούχο για τροποποίηση της 

Απόφασης Ένταξης, ώστε να μπορέσει να υπογραφεί εκτελεστική 

σύμβαση ύψους 400.000,00€ στο πλαίσιο του Υποέργου 3, με 

αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης το 2021.

4

Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β Βαθμού – 

απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών 

λειτουργίας ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού –πιλοτική 

λειτουργία 

Αναδιοργάνωση και 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

- Ανάπτυξη πιλοτικών εφαρμογών σε 10 Δήμους και 3 Περιφέρειες / Σχέδιο Μετάβασης από το υπάρχον στο νέο μοντέλο λειτουργίας των 

Δήμων και των Περιφερειών

"Καλλικράτης" Υπουργείο Εσωτερικών Α.2.1.4 3.600.000,00 €       30/6/2015

13_Α.1.1_Α2.1_00: 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΤΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ – 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

5014063 2.549.193,07      
 (Υποέργο 2) 

1.846.236,00 

 (Υποέργο 1) 

690.261,92 
31.373,31          

Το Υποέργο 1 υλοποιείται με ίδια μέσα και δρα υποστηρικτικά στην 

υλοποίηση του κυρίως Υποέργου 2. Η σχετική αυτεπιστασία έχει 

υπογραφεί (01.05.2018) με ημερομηνία ολοκλήρωσης την 

31η.12.2020. 

Το Υποέργο 2 αφορά σε παροχή υπηρεσιών και θα υλοποιηθεί μέσω 

διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Στις 24.10.2019 χορηγήθηκε η σύμφωνη γνώμη για την έγκριση του 

σχεδίου σύμβασης και κατόπιν τούτου, υπογράφθηκε η σύμβαση το 

Νοέμβριο 2019 (συν. π/υ: 1.475.432,60€).

5
Ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών, υπηρεσίες 

ψηφιοποίησης, παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

για την υποστήριξη της άμεσης απονομής σύνταξης

Το έργο αφορά στη δραστική μείωση του χρόνου απονομής Κύριων και Επικουρικών Συντάξεων από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (και με τις διατάξεις της 

διαδοχικής ασφάλισης), με την κατάργηση της χρονοβόρου χειρόγραφης αλληλογραφίας και επεξεργασίας στα θέματα χρόνων ασφάλισης 

και ποσών συμμετοχής και την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, υλοποιώντας εσωστρεφείς και εξωστρεφείς ηλεκτρονικές 

εφαρμογές που αφορούν ηλεκτρονικές διαδικασίες και υπηρεσίες υποβολής αιτήσεων και ασφαλιστικών στοιχείων,  την επεξεργασία και 

ανταλλαγή δεδομένων και τέλος την ηλεκτρονικοποίηση του υφιστάμενου αποθέματος των συσσωρευμένων αιτήσεων συνταξιοδότησης.  

Περιλαμβάνει τα κάτωθι κύρια δομικά συστατικά: 

-Προτάσεις θεσμικής αναμόρφωσης για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την επιτάχυνση της επιχειρησιακής διαδικασίας στη λειτουργία 

της απονομής αμιγών και διαδοχικών συντάξεων από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αξιοποιώντας στον μέγιστο δυνατό βαθμό ηλεκτρονικές υπηρεσίες, 

ιδιαίτερα στην ηλεκτρονική συμπλήρωση, επικαιροποίηση και οριστικοποίηση της συντάξιμης ασφαλιστικής ιστορίας, με την συμμετοχή 

του πολίτη. 

-Την ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογών για την υλοποίηση των αναγκαίων ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, την ηλεκτρονική 

επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων με εμπλεκομένους ΦΚΑ, την ηλεκτρονική υποστήριξη της διαδικασίας έκδοσης σύνταξης (παραλαβή 

/ υποδοχή φακέλων, διαχείριση ελέγχων και ανάλυση κινδύνων, υποστήριξη της ανακεφαλαίωσης, εποπτεία εισηγήσεων, άντληση – 

προσαρμογή δεδομένων μέσω της διαλειτουργικότητας με τρίτα συστήματα κλπ), καθώς και τον εμπλουτισμό του 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. 

-Την ηλεκτρονικοποίηση του αποθέματος των συσσωρευμένων αιτήσεων συνταξιοδότησης ώστε να εκκαθαριστούν ψηφιακά σε ελάχιστο 

χρόνο, γεγονός που θα συμβάλλει στην άμεση έναρξη επεξεργασίας και διεκπεραίωσης των νέων αιτημάτων με την εφαρμογή των 

συστημάτων και διαδικασιών που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου.”

Κοινωνική Ασφάλιση

Υπουργείο Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης

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

02_A2.1_A2.2_00:ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ- Α΄ 

ΦΑΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

(30-10-2015)

5014772 8.089.016,00      8.089.016,00        5.701.807,78     1.379.469,62     
Στις 22.10.2018 υπεγράφη η σύμβαση του έργου και το έργο 

υλοποιείται κανονικά.

6
Έργο Εθνικής Πύλης Κωδικοποίησης Νομοθεσίας 

και διάθεση της με μορφές ανοιχτών δεδομένων

Στόχος της παρούσας δράσης είναι να δημιουργήσει ένα συνεργατικό περιβάλλον για τη δημιουργία νομοθεσίας στο οποίο οι εμπλεκόμενοι 

φορείς (Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γενική Γραμματεία Κυβέρνησης, Βουλή, Εθνικό Τυπογραφείο) μέσα από 

σύγχρονα εργαλεία θα μπορούν να δίνουν ασκούν τις αρμοδιότητες τους με τρόπο που στη συνέχεια θα διευκολύνει και θα επιταχύνει τη 

κωδικοποίηση της νομοθεσίας (π.χ. με την ομαδοποίηση διατάξεων ανά θεματική – άξονα πολιτικής, των χαρακτηρισμό των νομικών 

κειμένων). Η νομοθεσία που θα προκύπτει από τη διαδικασία αυτή θα είναι διαθέσιμη στο ευρύ κοινό, στους πολίτες και τις επιχειρήσεις με 

πρότυπα ανοιχτών δεδομένων και φιλικών προς τους χρήστες ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Δημόσια Διοίκηση 
Υπουργείο Διοικητικής 

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

04_ Α.1.2_00: ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ 

ΤΗΣ ΠΟΛΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΑΚΟΝΟΜΙΑΣ – Α’ ΦΑΣΗ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

(25-11-2015)

5000542 1.945.136,30      

Αποτελεί έργο που εκχωρείται στην ΕΥΔΕ-ΤΠΕ του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με τα προγραμματικά στοιχεία, για το Υπ.2 η σύμβαση 

αναμενόταν να έχει υπογραφεί στις 01.10.2019 και για το κυρίως 

Υπ.1 στις 01.12.2019.

Έχουν σημειωθεί αξιοσημείωτες καθυστερήσεις λόγω μεταφοράς 

αρμοδιοτήτων σε άλλο Υπουργείο από το καλοκαίρι του 2019.

Α/Α Παρατηρήσεις/ Σχόλια

Ενεργοποίηση (ημερομηνία αναφοράς 31-10-2019)
Φορέας Άσκησης 

Πολιτικής 

Τίτλος Έργου - Σημαία 

Συνοπτική Περιγραφή Έργου
 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
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7 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα

Η δράση “Διαλειτουργικότητα στον Δημόσιο Τομέα” 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.

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Υπουργείο Διοικητικής 

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

21_Β1.2_00:"Ανάπτυξη 

υπηρεσιών 

διαλειτουργικότητας 

μητρώων και υπηρεσιών του 

Δημόσιου Τομέα / 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΡΑ(E-

GOV NOW)" 

(16-05-2017)

5008028 440.889,10        440.889,10           440.889,10        440.889,10        

Από τη Συμφωνία Πλαίσιο υλοποιήθηκαν 4 εκτελεστικές συμβάσεις 

που αφορούν στην ανάπτυξη διεπαφής για τη διασύνδεση 71 

Νοσοκομείων με το σύστημα B.I. του Υπουργείου Υγείας και την 

παραγωγική λειτουργία 5 web services.

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της πράξης έχει ολοκληρωθεί.

8
Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού 

(HRMS)

Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο έχει συσχετιστεί άμεσα με την οργανωτική απόδοση, από ακαδημαϊκούς και εμπειρογνώμονες και μάλιστα η 

σχέση έχει ειδικευτεί και διαφοροποιηθεί τόσο με το οργανωτικό πλαίσιο, όπως είναι ο ιδιωτικός και δημόσιος τομέας, όσο και με τη 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση μιας χώρας ή γεωγραφικής περιοχής. Δεδομένης της σπουδαιότητας του Ανθρώπινου Κεφαλαίου, η 

ελληνική Δημόσια Διοίκηση, δεν μπορεί να αγνοήσει και να παραμερίσει τη σωστή αξιοποίηση του πιο σημαντικού μοχλού ανάπτυξης που 

έχει στη διάθεσή της. Η αντιμετώπιση, με δέσμευση, των ουσιαστικών προκλήσεων και των ευκαιριών βελτίωσης, που αφορούν την 

αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, μπορούν να προκαλέσουν σημαντικά θετικά αποτελέσματα στο εσωτερικό και το εξωτερικό 

περιβάλλον της Δημόσιας Διοίκησης. O σχεδιασμός, υλοποίηση και αποτίμηση μιας ενιαίας πολιτικής διαχείρισης του Ανθρώπινου 

Κεφαλαίου στη Δημόσια Διοίκηση αποτελεί ανάγκη, που έχει τεθεί πολλές φορές και κατά το παρελθόν. Ωστόσο η υλοποίηση και 

υιοθέτηση μιας τόσο περίπλοκης πολιτικής βρίσκει εμπόδια σε μια σειρά από παράγοντες.

Για την υποστήριξη ενιαίας πολιτικής στη Διαχείριση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου, το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, θα πρέπει να προκαλέσει συντονισμένες νομικές, επιχειρησιακές και τεχνολογικές παρεμβάσεις. Οι τρέχουσες πολιτικές 

και οικονομικές εξελίξεις έχουν δημιουργήσει κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη ενιαίας πλατφόρμας υποστήριξης των θεμάτων του 

Ανθρώπινου Κεφαλαίου. 

Ανθρώπινο Δυναμικό 
Υπουργείο Διοικητικής 

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

08_ Γ.1.1_00: "ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ"

(02-03-2016)

5000905 4.543.314,65      

Αποτελεί έργο που εκχωρείται στην ΕΥΔΕ-ΤΠΕ του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Έχει χορηγηθεί σύμφωνη γνώμη Δημοπράτησης (31.07.2019) για το 

Υπ.1, συν. π/υ: 110.581,24€,  το οποίο αφορά στην παροχή 

υπηρεσιών διαχείρισης και υποστήριξης για την υλοποίηση της 

πράξης.

9 Ενιαίο Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών

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

έμμεσα, στην διεκπεραίωση των συναλλαγών των συναλλασσομένων (πολιτών - επιχειρήσεων) με το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι εμπλεκόμενοι Φορείς για την ολοκλήρωση των Διαδικασιών διαθέτουν είτε χαμηλό επίπεδο ηλεκτρονικής ωριμότητας (έλλειψη 

πληροφοριακών συστημάτων ή πεπαλαιωμένα - εσωστρεφή πληροφοριακά συστήματα), είτε μεσαίο ή και υψηλό επίπεδο ηλεκτρονικής 

ωριμότητας χωρίς όμως τα συστήματα αυτά να συνδέονται και να συνεργάζονται λειτουργικά μεταξύ τους. Επιπρόσθετα ενώ οι υπηρεσίες 

που προσφέρονται στους συναλλασσόμενους, (πολίτες και επιχειρήσεις), από τους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης είναι στην πλειονότητά 

τους πολύ-εισοδικές Διαδικασίες (απαιτείται δηλαδή η προσκόμιση περισσοτέρων του ενός δικαιολογητικού προς τον Τελικό Φορέα για την 

έκδοση του τελικού προϊόντος), εμφανίζεται μεγάλη ανομοιογένεια τόσο στις διαδικασίες έκδοσης μιας Διοικητικής Πράξης όσο και των 

δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση αυτής του ίδιου Φορέα ανά γεωγραφική περιοχή. Αντικείμενο της πράξης είναι η 

ανάπτυξη υποδομών που να εξασφαλίζουν:

1. αφενός την δυνατότητα εξυπηρέτησης των χρηστών, πολιτών / επιχειρήσεων / δημοσίων υπαλλήλων, με την Δημόσια Διοίκηση στο 

σύνολό της μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον και αφετέρου την δυνατότητα της δημοσίας διοίκησης να έχει συγκεντρωτική αλλά και 

προσωποποιημένη, έγκαιρη και έγκυρη των απαιτήσεων των χρηστών.

2. Την ενιαία και τυποποιημένη διαχείριση – επικαιροποίηση των προδιαγραφών των εντύπων, των πληροφοριών και των δικαιολογητικών 

που πρέπει να συγκεντρώνει η Δημόσια Διοίκηση προκειμένου να εξυπηρετήσει τους πολίτες / της επιχειρήσεις / τους δημοσίους 

υπαλλήλους. 

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

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

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

υπαλλήλους. 

6. Την πιστοποιημένη ανταλλαγή ηλεκτρονικών εγγράφων μεταξύ δημοσιών υπηρεσιών.

Δημόσια Διοίκηση - Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση

Υπουργείο Διοικητικής 

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

Δεν υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη αναφορικά με την ενεργοποίηση 

της εν λόγω πράξης.
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