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4η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ ΜΔΤ 

Ενεργοποίηση κάθετων τομέων πολιτικής 
του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 

 

 

Το Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» αναμένεται να συμβάλλει στην 

αποτελεσματική εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο την 

εφαρμογή των πολιτικών και την ενδυνάμωση του Δημόσιου Τομέα. 

Θεματικές προτεραιότητες πολιτικής του Προγράμματος αποτελούν οι 

τομείς: Δημοσιονομικής Πολιτικής, Φορολογικής Διαχείρισης, Δικαιοσύνης, 

Υγείας, Κοινωνικής Ασφάλισης και εφαρμογής της μεταρρύθμισης 

«Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

Στο πλαίσιο αυτό και για τους ανωτέρω τομείς πολιτικής έως 31.10.2019 

έχουν πραγματοποιηθεί τα εξής, ανά τομέα πολιτικής: 

 
ι) Δικαιοσύνη 

 Εξειδίκευση: 

Μέχρι και την 12η επικαιροποίηση της εξειδίκευσης (26-06-2019) 

έχουν εξειδικευθεί δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 

84.582.706,88€ (32.268.597,23€ ΕΚΤ, 52.314.109,65€ ΕΤΠΑ), που 

αντιστοιχούν σε ποσοστό 9,96% επί της συνολικής εξειδίκευσης του 

Ε.Π. 

 Προσκλήσεις – Εντάξεις: 

Το σύνολο των εξειδικευμένων έργων έχει ενεργοποιηθεί με την 

έκδοση 8 Προσκλήσεων, στο πλαίσιο των οποίων έχουν επιλεγεί για 

χρηματοδότηση πράξεις συνολικού π/υ ένταξης 54.971.558,21€ 

(26.232.244,31€ ΕΚΤ, 28.739.313,90€ ΕΤΠΑ), που αντιστοιχούν σε 

ποσοστό 65% του συνόλου των εξειδικευμένων έργων του κάθετου 

τομέα. 

Έχει επίσης κατατεθεί Τ.Δ.Π. με τίτλο «Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε 

δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα και παροχή υπηρεσιών 

ενημέρωσης της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων των 

δικαστηρίων (Ηλεκτρονικό Πινάκιο)» και συνολικό π/υ 

16.797.288,00€ (ΘΑ ΙΙ) για το οποίο ωστόσο θα εκδοθεί Απόφαση 

Απόρριψης, λόγω της άπρακτης παρέλευσης σημαντικού χρονικού 

διαστήματος από την ενημέρωση του δικαιούχου για την ανάγκη 

υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων. 

Οι κύριες δράσεις που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή στον τομέα της 

Δικαιοσύνης αφορούν στη βελτιστοποίηση της ροής της Ποινικής, 

Πολιτικής και Διοικητικής Διαδικασίας, στη ψηφιακή αναβάθμιση 

υπηρεσιών, όπως π.χ. του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην ανάπτυξη 
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υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια, καθώς και στην ενίσχυση 

της λειτουργίας αλλά και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της 

Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.   

 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης στην Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης: 

Σε αυτό το σημείο επισημαίνεται ότι τρία (3) ενταγμένα έργα του 

κάθετου τομέα Δικαιοσύνης, συνολικού προϋπολογισμού 

21.269.653,96€ εκχωρούνται διαχειριστικά στην ΕΥΔΕ-ΤΠΕ, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ.: 2628/06-11-2019 Κ.Υ.Α. 

«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» (Παράρτημα IV): 

1. «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων 

για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία  Β' Φάση», MIS: 

5037962, συν. π/υ: 20.833.884,42€ (ΘΑ Ι), 

2. «Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις δομές 

που λειτουργούν υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας 

Αντεγκληματικής Πολιτικής», MIS: 5030898, συν. π/υ: 

361.515,28€ (ΘΑ ΙI) και 

3. «Υποστήριξη Εσωτερικής Λειτουργίας Υπηρεσιών Ελέγχου 

Ελεγκτικού Συνεδρίου», MIS: 5033620, συν. π/υ: 74.254,26 

€ (ΘΑ ΙI). 

 Υλοποίηση: 

Η προεισαγωγική εκπαίδευση και η συνεχιζόμενη κατάρτιση των 

δικαστικών λειτουργών μέσω της λειτουργίας της Εθνικής Σχολής 

Δικαστικών Λειτουργών, καθώς και η δημιουργία Πληροφοριακού 

Συστήματος και υποδομών για την ψηφιακή καταγραφή, 

αρχειοθέτηση και διάθεση των Πρακτικών των συνεδριάσεων των 

πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας υλοποιούνται ομαλά 

και εμφανίζουν δαπάνες, με τη δημοπράτηση των υπόλοιπων έργων 

να αναμένεται εντός του έτους. 

Συνολικά, σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία έως και 

31.10.2019, το σύνολο των ενταγμένων πράξεων του κάθετου 

τομέα της Δικαιοσύνης εμφανίζει νομικές δεσμεύσεις συνολικού π/υ: 

32.050.778,10€ και δαπάνες συνολικού ύψους 22.823.568,09€.  
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ii) Δημοσιονομική Πολιτική 

 Εξειδίκευση: 

Μέχρι και την 12η επικαιροποίηση της εξειδίκευσης (26-06-2019) 

έχουν εξειδικευθεί δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 

38.775.360,00€ (1.600.000€ ΕΚΤ, 37.175.360€ ΕΤΠΑ), που 

αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,56% επί της συνολικής εξειδίκευσης του 

Ε.Π. 

 Προσκλήσεις – Εντάξεις: 

Δράσεις ύψους 35.275.360,00€ (1.600.000,00€ ΕΚΤ, 

33.675.360,00€  ΕΤΠΑ) έχουν ενεργοποιηθεί με την έκδοση 

Προσκλήσεων, στο πλαίσιο των οποίων έχουν ήδη επιλεγεί για 

χρηματοδότηση πράξεις συνολικού π/υ 13.265.105,89€ 

(1.531.877,68€ ΕΚΤ, 11.733.228,21€ ΕΤΠΑ). 

Σημειώνεται ότι έχει κατατεθεί Τ.Δ.Π. για τη δράση (Έργο – Σημαία) 

«Εφαρμογή της Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικού Συστήματος 

στην Κεντρική Διοίκηση και την λοιπή Γενική Κυβέρνηση», η 

αξιολόγηση του οποίου βρίσκεται σε αναστολή, λόγω της ανάγκης 

γνωμοδότησης ανώτερου θεσμικού οργάνου αναφορικά με νομικά 

ζητήματα, σχετικά με τη διαγωνιστική διαδικασία.  

 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης στην Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης: 

Από το σύνολο των έργων του τομέα Δημοσιονομικής Πολιτικής δύο 

(2) ενταγμένα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 4.986.928,94€ και 

ειδικότερα: 

1. Το «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης 

Δημοσιονομικών Ελέγχων», MIS: 5001237, συν. π/υ: 

590.335,34 € (ΘΑ Ι). Για το εν λόγω έργο σημειώνεται ότι 

υπάρχει υπογεγραμμένη νομική δέσμευση ύψους 

120.768,17€ (επιλέξιμη ΔΔ) και έχουν πιστοποιηθεί συνολικά 

δαπάνες ύψους 99.884,33€ και 

2. Οι «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας Μισθοδοσίας», MIS: 

5032770, συν. π/υ: 4.396.593,60 € (ΘΑ ΙI) 

εκχωρούνται διαχειριστικά στην ΕΥΔΕ-ΤΠΕ, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην υπ’ αριθ.: 2628/06-11-2019 Κ.Υ.Α. «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» (Παράρτημα IV). 
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 Υλοποίηση: 

Το σύνολο των ενταγμένων έργων του κάθετου τομέα 

Δημοσιονομικής Πολιτικής αφορούν κυρίως σε δράσεις 

απλούστευσης διαδικασιών και ανάπτυξης υποδομών και 

ηλεκτρονικών εφαρμογών και παρουσιάζουν νομικές δεσμεύσεις 

συνολικού π/υ: 7.457.402,78€ και δαπάνες συνολικού ύψους 

3.223.138,65€. 

 

iii) Φορολογική Διαχείριση 
 

 Εξειδίκευση: 

Ομοίως, μέχρι και την 12η επικαιροποίηση της εξειδίκευσης (26-06-

2019) έχουν εξειδικευθεί δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 

11.417.025,00€ (7.057.025,00€ ΕΚΤ, 4.360.000,00€ ΕΤΠΑ) που 

αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,34% επί της συνολικής εξειδίκευσης του 

Ε.Π. 

 Προσκλήσεις – Εντάξεις: 

Συνολικά, δράσεις ύψους 7.417.025,00€ (7.057.025€ ΕΚΤ, 

360.000,00€  ΕΤΠΑ) έχουν ενεργοποιηθεί με την έκδοση 

Προσκλήσεων, στο πλαίσιο των οποίων έχουν επιλεγεί για 

χρηματοδότηση πράξεις συνολικού π/υ 5.607.460,00€ (ΕΚΤ). 

Επίσης, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με α/α 41 έχει υποβληθεί και 

βρίσκεται σε κατάσταση αξιολόγησης η προτεινόμενη πράξη με τίτλο 

«Μελέτη αναδιοργάνωσης διαδικασιών λειτουργίας των Δημόσιων 

Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΥΟ)», συνολικού π/υ: 299.900,20€.  

 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης στην Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης: 

Από τα ενταγμένα έργα του εν λόγω κάθετου τομέα, ένα (1) έχει 

συμπεριληφθεί στην υπ’ αριθ.: 2628/06-11-2019 Κ.Υ.Α. «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» (Παράρτημα IV): 

1. Η «Υλοποίηση πλήρους ηλεκτρονικού περιουσιολογίου e- 

periousiologio», MIS: 5001428, συνολικού π/υ: 482.668,50€. 
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 Υλοποίηση: 

Τα ενταγμένα έργα που αφορούν στη Φορολογική Διαχείριση με 

δικαιούχο την Α.Α.Δ.Ε. (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) και 

ενδεικτικά αφορούν σε δράσεις όπως η υλοποίηση πλήρους 

ηλεκτρονικού περιουσιολογίου (e-periousiologio), η αυτοματοποίηση 

και κεντρικοποίηση διαδικασιών και η ανάπτυξη εργαλείων για την 

αποδοτικότερη διαχείριση και συλλογή οφειλών και η εφαρμογή των 

απαιτούμενων οργανωτικών αλλαγών σε παρεχόμενες ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες και Πληροφοριακά Συστήματα της Α.Α.Δ.Ε. υλοποιούνται 

χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις.  

Έως 31.10.2019 ο συνολικός π/υ των νομικών δεσμεύσεων 

ανήρχετο σε 4.978.600,00€ και το σύνολο των δαπανών στο 

συνολικό ποσό των 476.713,05€. 

 

iv) Εφαρμογή της μεταρρύθμισης «Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 

 Εξειδίκευση: 

Μέχρι και την 12η επικαιροποίηση της εξειδίκευσης έχουν 

εξειδικευθεί δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 42.618.256,70€ 

(9.760.000,00 € ΕΚΤ, 32.858.256,70€ ΕΤΠΑ) που αντιστοιχούν σε 

ποσοστό 5,02% επί της συνολικής εξειδίκευσης του Ε.Π. 

 Προσκλήσεις – Εντάξεις: 

Συνολικά, δράσεις ύψους 15.568.256,70€ (4.910.000,00€ ΕΚΤ, 

10.658.256,70€ ΕΤΠΑ) έχουν ενεργοποιηθεί με την έκδοση 

Προσκλήσεων, στο πλαίσιο των οποίων έχουν επιλεγεί για 

χρηματοδότηση πράξεις συνολικού π/υ 19.314.827,86€ 

(3.518.331,32€ ΕΚΤ και 15.796.496,54€ ΕΤΠΑ). 

 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης στην Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης: 

Από τα ενταγμένα έργα του εν λόγω κάθετου τομέα, ένα (1) έχει 

συμπεριληφθεί στην υπ’ αριθ.: 2628/06-11-2019 Κ.Υ.Α. «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» (Παράρτημα IV): 

1. «Αρχειοθέτηση και Ψηφιοποίηση Φυσικού Αρχείου της 

Διεύθυνσης Δόμησης του Δήμου Αθηναίων», MIS: 5034904, 

συνολικού π/υ: 2.497.495,20 €. 
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 Υλοποίηση: 

Υλοποιούνται έργα όπως το «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 

Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΠΣΔΑ) – Υποστήριξη της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης», η «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β Βαθμού – απλούστευση και 

προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού – 

πιλοτική λειτουργία» (Έργο – Σημαία) και οι «Δράσεις 

κωδικοποίησης του κανονιστικού πλαισίου των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ 

Βαθμού». 

Είναι καίριας σημασίας, η έγκαιρη συμβασιοποίηση του 2ου υποέργου 

του έργου σημαία «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β Βαθμού – απλούστευση και 

προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ A΄ και B΄ βαθμού – 

πιλοτική λειτουργία», το οποίο βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία, 

δεδομένου ότι από την ολοκλήρωση συγκεκριμένων πακέτων 

εργασίας που αφορούν σε τεχνικές προδιαγραφές και σχεδιασμό 

έργων πληροφορικής που θα υποστηρίξουν την εφαρμογή της 

αναδιοργάνωσης εξαρτάται η ενεργοποίηση των 25Μ€ (3Μ€ ΕΚΤ για 

κατάρτιση και 22Μ€ ΕΤΠΑ). Στις 24.10.2019 χορηγήθηκε η 

σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής για την έγκριση του 

σχεδίου σύμβασης και κατόπιν τούτου αναμένεται άμεσα η 

υπογραφή και η έναρξη υλοποίησης.  

Συνολικά, τα ενταγμένα έργα του ανωτέρω κάθετου τομέα πολιτικής 

εμφανίζουν νομικές δεσμεύσεις συνολικού π/υ: 3.173.767,10€ και 

δαπάνες συνολικού ύψους 1.498.312,90€. 

 

v) Υγεία 

 Εξειδίκευση: 

Μέχρι και την 12η επικαιροποίηση της εξειδίκευσης έχουν 

εξειδικευθεί δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 69.468.791,00€ 

(49.824.791,00€ ΕΚΤ, 19.644.000,00€ ΕΤΠΑ) που αντιστοιχούν σε 

ποσοστό 8,18% επί της συνολικής εξειδίκευσης του Ε.Π. 

 Προσκλήσεις – Εντάξεις: 

Το σύνολο των εξειδικευμένων δράσεων έχουν ενεργοποιηθεί με την 

έκδοση 6 Προσκλήσεων, στο πλαίσιο των οποίων έχουν επιλεγεί για 

χρηματοδότηση πράξεις συνολικού π/υ 53.249.285,40€ 

(40.069.285,40€ ΕΚΤ,  13.180.000,00€  ΕΤΠΑ). 

Μεγάλος όγκος των ενταγμένων πράξεων στον κάθετο τομέα 

πολιτικής της Υγείας αφορά στην υποστήριξη της εφαρμογής της 

μεταρρύθμισης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας με τη 
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συγκρότηση και λειτουργία των Τοπικών Ομάδων Υγείας (σύνολο έξι 

ενταγμένων πράξεων συνολικού π/υ ένταξης: 35.000.000,00€), την 

ολοκληρωμένη πληροφοριακή υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου της 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και τη δημιουργία υποδομών 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την υποστήριξη των 

επιχειρησιακών λειτουργιών μονάδων υγείας του Ε.Σ.Υ., την 

ανάπτυξη λογισμικού αιμοδοσιακού Πληροφοριακού Συστήματος, 

κ.α.  

Επιπλέον, βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης τρείς (3) προτάσεις που 

αφορούν στον ευρύτερο τομέα της ψυχικής υγείας, για την 

υλοποίηση δράσεων όπως η καθιέρωση και εφαρμογή προτύπων 

ποιότητας των μονάδων ψυχικής υγείας και υποστηρικτικές 

ενέργειες για τη διοικητική και οργανωτική υποστήριξη των 

Τομεακών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας και των υπηρεσιών Ψυχικής 

Υγείας, ο προϋπολογισμός των οποίων αθροίζει στο προγραμματικό 

ποσό των 3.263.437,60€. 

 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης στην Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης: 

Στο πλαίσιο της υπ’ αριθ.: 2628/06-11-2019 Κ.Υ.Α. «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» (Παράρτημα IV), δύο (2) ενταγμένα έργα εκχωρούνται 

διαχειριστικά στην ΕΥΔΕ-ΤΠΕ: 

1. «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για το Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας», 

MIS: 5003947, συνολικού π/υ: 1.800.097,06€ και 

2. «Προμήθεια λογισμικού αιμοδοσιακού πληροφοριακού 

συστήματος βασισμένου στη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου», 

MIS: 5042208, συνολικού π/υ: 2.200.000,00€. 

 Υλοποίηση: 

Στο πλαίσιο της υποστήριξης της μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας έχει χρηματοδοτηθεί έως και σήμερα η σύσταση 

και η πιλοτική λειτουργία 127 Τοπικών Ομάδων Υγείας εκ των 

οποίων, σε 87 Τοπικές Ομάδες Υγείας έχει ολοκληρωθεί η πιλοτική 

φάση και η χρηματοδότηση τους έχει περάσει στα Π.Ε.Π. 

Γενικότερα, στο σύνολο των ενταγμένων πράξεων του τομέα Υγείας 

υφίστανται, σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία έως και 
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31.10.2019, νομικές δεσμεύσεις συνολικού π/υ: 41.633.796,07€ και 

δαπάνες συνολικού ύψους: 17.888.828,89€. 

 

v) Κοινωνική Ασφάλιση 

 Εξειδίκευση: 

Έχουν εξειδικευθεί δράσεις συνολικού προϋπολογισμού     

42.909.189,10 € (16.023.849,10€  ΕΚΤ, 26.885.340,00€ ΕΤΠΑ) 

που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,05% επί της συνολικής εξειδίκευσης 

του Ε.Π. 

 Προσκλήσεις – Εντάξεις: 

Το σύνολο των εξειδικευμένων δράσεων έχουν ενεργοποιηθεί με την 

έκδοση 4 Προσκλήσεων, στο πλαίσιο των οποίων έχουν επιλεγεί για 

χρηματοδότηση πράξεις συνολικού π/υ 23.302.909,87€ 

(15.599.713,99€  ΕΚΤ, 7.703.195,88€ ΕΤΠΑ). 

 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης στην Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης: 

Στο πλαίσιο της υπ’ αριθ.: 2628/06-11-2019 Κ.Υ.Α. «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» (Παράρτημα IV), δύο (2) ενταγμένα έργα εκχωρούνται 

διαχειριστικά στην ΕΥΔΕ-ΤΠΕ: 

1. «Ανάπτυξη ψηφιακού περιβάλλοντος ενοποιημένων 

υπηρεσιών και διαλειτουργικότητας ΕΤΕΑΕΠ», MIS: 5022223, 

συνολικού π/υ: 7.703.195,88€ και 

2. «Πληροφοριακό Σύστημα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής 

Ασφάλισης», MIS: 5029581, συνολικού π/υ: 6.933.930,40€. 

 Υλοποίηση: 

Η πλειοψηφία των έργων είναι σε κατάσταση υλοποίησης. Το φυσικό 

τους αντικείμενο αφορά ενδεικτικά σε δράσεις όπως η καταπολέμηση 

της εισφοροδιαφυγής και εισφοροαποφυγής, η οικονομική 

μεταρρύθμιση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και η 

βελτιστοποίηση του μηχανισμού διαχείρισης και ελέγχου των 

οικονομικών πόρων  τους για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του 

ασφαλιστικού συστήματος, η ενοποίηση και ολοκληρωμένη 

πληροφοριακή υποστήριξη όλων των δομών που συνιστούν τον 

ΕΦΚΑ, η ανάπτυξη ψηφιακού περιβάλλοντος, ενοποιημένων 
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υπηρεσιών και διαλειτουργικότητας του ΕΤΕΑΕΠ και η ανάπτυξη του 

Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΦΚΑ. 

Επισημαίνεται ότι έχει συμβασιοποιηθεί (υπογραφή νομικής 

δέσμευσης: 22.10.2018) και υλοποιείται κανονικά το Έργο Σημαία 

«Ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών, υπηρεσίες ψηφιοποίησης, 

παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της άμεσης 

απονομής σύνταξης», με υπογεγραμμένη νομική δέσμευση 

συνολικού π/υ: 5.701.807,78€ και δαπάνες, έως και 31.10.2019, 

1.379.469,62€. 

Γενικότερα, το σύνολο των ενταγμένων πράξεων του ως άνω 

κάθετου τομέα παρουσιάζει νομικές δεσμεύσεις συνολικού π/υ: 

13.154.654,77€ και δαπάνες συνολικού ύψους 5.017.794,02€. 

 


