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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Εισαγωγή 

Η παρούσα 10η επικαιροποίηση της εξειδίκευσης εφαρμογής  του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» αφορά στην εξειδίκευση νέων ώριμων δράσεων προς υλοποίηση 

αναφορικά με το φυσικό τους αντικείμενο ή/και τον πρ/σμό τους. Επίσης, επικαιροποιήθηκαν οι 

δράσεις οι οποίες έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος όσο αφορά στο 

φυσικό τους αντικείμενο ή/και τον πρ/σμό τους.  

Αναλυτικότερα: 

 προστίθενται τέσσερεις (4) νέες δράσεις που αφορούν:  

 δράσεις απλούστευσης των διαδικασιών ΑΣΕΠ (δράση Α.2.2.9) 

 σε εκπόνηση μελέτης και πιλοτική εφαρμογή του μοντέλου των «τριών γραμμών άμυνας» στο 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (δράση Α.3.2.5) 

 την ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κεντρικής Γεωπληροφοριακής 

Υποδομής  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (δράση Β.1.2.7) 

 τη δημιουργία Υποδομής Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου 

μεγάλων δεδομένων με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και 

ανοικτής πρόσβασης (δράση Β.1.2.8) 

 τροποποιήθηκε η δράση Α.2.1.3 «Βελτίωση της λειτουργίας και απλοποίηση διαδικασιών του 

(κάθετου) τομέα πολιτικής φορολογικής-δημοσιονομικής διαχείρισης» με αύξηση του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου προκειμένου να χρηματοδοτηθούν δράσεις που συνεισφέρουν στην 

αναμόρφωση των διαδικασιών λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. 

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

τομέα πολιτικής: υγεία» και ειδικότερα ως προς την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος 

αιμοδοσίας, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠΑ (δράση Β.1.1.23) 

 τροποποιήθηκε η δράση Β.1.1.3 «Ψηφιοποίηση Αρχείων Δημόσιας Διοίκησης» με περαιτέρω 

εξειδίκευση των φορέων που θα ψηφιοποιήσουν αρχεία και ταυτόχρονα τροποποίηση της δράσης 

Β.1.1.5 «Υποδομές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την εφαρμογή των νέων μοντέλων λειτουργίας 

των  ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού»  

 τροποποιήθηκε η δράση Β.1.1.14 «Δράσεις αναβάθμισης βελτίωσης των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών γ' βαθμιας βαθμίδας εκπαίδευσης» με αύξηση του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου της 

 τροποποιήθηκαν οι δράσεις Β.1.2.5 «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας του 

Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ», Β.2.1.1 «Κεντρική Πύλη Ανάρτησης Συνόλων Ανοικτών Δημόσιων 

Δεδομένων (data.gov.gr)» και Β.2.1.12 «Ανάπτυξη υποδομών συστημάτων και εφαρμογών του 

κάθετου τομέα πολιτικής: κοινωνική ασφάλιση, με σκοπό την αναβάθμιση υπηρεσιών προς 

τους πολίτες» με αύξηση του οικονομικού τους αντικειμένου προκειμένου να συμβαδίζουν με 

σχετικές εγκριτικές αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής. 

 τροποποιήθηκε η δράση Γ.2.1.4 «Κατάρτιση προσωπικού της Διεύθυνσης Δίωξης 

Ηλεκτρονικού Εγκλήματος» με αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της. 

 τροποποιήθηκαν οι δράσεις Τεχνικής Βοήθειας Δ.2.1 «Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας ΕΚΤ 

(πληροφόρηση - δημοσιότητα)», Δ.3.1 «Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας ΕΚΤ (μελέτες - 

αξιολόγηση)» και Ε.3.1 «Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας ΕΤΠΑ (μελέτες - αξιολόγηση)» με 

αύξηση του οικονομικού αντικειμένου τους  

 τροποποιήθηκαν ως προς το οικονομικό τους αντικείμενο, συνέπεια της αξιολόγησης των 

τεχνικών δελτίων πράξης,  οι κάτωθι  δράσεις: 

 Α.1.1.2 «Προώθηση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και ενίσχυση των επιτελικών 

λειτουργιών  του ΥΠΕΣΔΑ» 

 Α.1.1.3 «Δημιουργία Παρατηρητηρίου για την Περιφερειακή Διοίκηση και την Τοπική 
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Αυτοδιοίκηση» 

 Α.1.2.1 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας σε διάφορους τομείς πολιτικής» 

 Α.2.1.1 «Απλοποίηση Εσωτερικών Διαδικασιών Φορέων του Δημόσιου Τομέα και 

βελτίωση της λειτουργίας τους (α΄ φάση εξειδίκευσης)» 

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

 Α.2.1.4 «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β 

Βαθμού – απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ α΄και 

β΄βαθμού – πιλοτική λειτουργία (κάθετος -τομέας πολιτικής: εφαρμογή της 

μεταρρύθμισης «Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 Α.2.1.7 «Οικονομική μεταρρύθμιση ΦΚΑ και Οργανωτική αναδιοργάνωση της ΗΔΙΚΑ ΑΕ» 

 Α.2.1.8 «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Κύκλου Ζωής Κρατικών Οχημάτων» 

 Α.2.1.15 «Αναδιοργάνωση της ΕΓΣΔΙΤ και υποστήριξη του έργου της» 

 Α.2.2.1 «Απλούστευση και Προτυποποίηση υπηρεσιών προς τον πολίτη στον (κάθετο) 

τομέα πολιτικής  κοινωνική ασφάλιση» 

 Α.2.2.3 «Απλοποίηση εξωστρεφών διαδικασιών του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού στον τομέα του Πολιτισμού» 

 Α.3.1.1 ««e-Goal setting»- Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού εργαλείου για την εφαρμογή και  

παρακολούθηση του συστήματος Διοίκησης μέσω Στόχων» 

 Α.3.3.1 «Μηχανισμός Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης της ΟΚΕ» 

 Β.1.1.1 «Ανάπτυξη υποδομών συστημάτων και εφαρμογών που αφορούν σε οριζόντιες 

λειτουργίες των δημοσίων φορέων» 

 Β.1.1.17 «Υποδομές Ηλεκτρονικής πολεοδομίας: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 

για τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις της χώρας» 

 Β.1.1.18 «Δημιουργία Υποδομών Εθνικού Ληξιαρχείου ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ - Β' ΦΑΣΗ» 

 Β.2.1.4 «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και 

Ποινική Διαδικασία Α΄ (phasing) και Β' Φάση (κάθετος τομέας πολιτικής: δικαιοσύνη)» 

 Γ.2.1.6 «Δράσεις αναβάθμισης του ανθρωπίνου δυναμικού του τομέα υγείας» 

 τροποποιήθηκαν οι κάτωθι δράσεις: 

 Β.1.1.8 «Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας» 

 Β.1.2.1 «Ενιαία πολιτική για την προμήθεια, χρήση, λειτουργία, διαχείριση και 

συντήρηση των βασικών πληροφοριακών υποδομών» 

με μείωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τους δεδομένου ότι αφαιρέθηκαν έργα που δεν 

αποτελούν προτεραιότητα των φορέων άσκησης πολιτικής για το ΕΠ ΜΔΤ την τρέχουσα 

προγραμματική περίοδο 

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

όπως διαμορφώθηκε από την έγκρισή της 9ης Επικαιροποίησης σύμφωνα με τη γραπτή διαδικασία 

της Επιτροπής Παρακολούθησης της 8ης Αυγούστου 2018 (ΑΔΑ: 7Μ0Κ465ΧΙ8-ΝΥΡ), 

συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω αλλαγών.  
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Ιστορικό 

Η εξειδίκευση του ΕΠ ΜΔΤ περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις: 

Α΄ ΦΑΣΗ έως την έγκριση από την Ε.Πα της 2
ης

 αναθεώρησης  του Ε.Π. 

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

απέστειλε στις Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ) με την με αριθ. πρωτ. 32030 / ΕΥΣΣΑ 798/ 20-3-2015 

εγκύκλιό της για την Εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) της Προγραμματικής 

Περιόδου 2014-2020. 

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

(30.6.2015) και περιελάμβανε ώριμες δράσεις προς υλοποίηση όπως προέκυψαν κατόπιν 

συναντήσεων φορέων (επιτελικών δομών ΕΣΠΑ Υπουργείων, ΝΠΔΔ)  με το Υπουργείο Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης σε εφαρμογή της διαδικασίας που όριζε το άρθρο 26 «Συντονισμός δράσεων 

διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και δράσεων τεχνολογίας  

πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ)» του Ν.4314/2016 (ΦΕΚΑ 265/23.12.2014). 

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

χρηματοδότηση ενεργειών για την αντιμετώπιση του προβλήματος των υπερ-χρεωμένων 

νοικοκυριών με τη σύσταση Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (κεντρική 

υπηρεσία) και τριάντα (30) Κέντρων Ενημέρωσης Δανειοληπτών (περιφερειακές Υπηρεσίες).  

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

εξειδίκευση νέων ώριμων δράσεων προς υλοποίηση που προέκυψαν από τη διαδικασία 

συναντήσεων φορέων με το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης  

- Η 3
η
 επικαιροποίηση του ΕΕΠ έγινε μέσω γραπτής διαδικασίας (25.4.2016) και αφορούσε στην 

εξειδίκευση νέων ώριμων δράσεων προς υλοποίηση που προέκυψαν από τη διαδικασία 

συναντήσεων φορέων με το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  

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

εξειδίκευση νέων ώριμων δράσεων που ξεκίνησαν να υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακή 

Σύγκλιση». Επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένες δράσεις έχουν τύχει διαβούλευσης με την ΕΕ ως 

έργα phasing  και καταγράφονται τόσο στο με αριθ. πρωτ. 1540/09-06-2016 έγγραφο του Γενικού 

Γραμματέα ΕΣΠΑ με θέμα «Ειδική κατ’ εξαίρεση αντιμετώπιση συγκεκριμένων έργων ΤΠΕ για την 

ένταξή τους σε ΕΠ της περιόδου 2014-2020» όσο και στη σχετική θετική απάντηση της ΕΕ 

(Ares(2016)3273735- 08/07/2016) 

- Η 5η επικαιροποίηση του ΕΕΠ έγινε στην 2
η
 Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. 

(11.10.2016) και αφορούσε στην εξειδίκευση νέων ώριμων δράσεων προς υλοποίηση που 

προέκυψαν από τη διαδικασία συναντήσεων φορέων με το Υπουργείο Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης  

- Η 6η επικαιροποίηση του ΕΕΠ έγινε μέσω γραπτής διαδικασίας (14.12.2016) και αφορούσε στην 

εξειδίκευση νέων ώριμων δράσεων που ξεκίνησαν να υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακή 

Σύγκλιση». Επισημαίνεται ότι συγκεκριμένες δράσεις έχουν τύχει διαβούλευσης με την ΕΕ ως έργα 

phasing αλλά λόγω υπερδέσμευσης του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση απεντάσσονται από αυτό και 

κατόπιν διαβούλευσης με την ΕΕ, υποβλήθηκαν προς έγκριση για ένταξη στο ΕΠ Μεταρρύθμιση 

Δημόσιου Τομέα σύμφωνα με τα με αριθ. π. ΓΓΔΕ ΕΣΠΑ3202/16.11.2016 έγγραφο του Γενικού 

Γραμματέα ΕΣΠΑ με θέμα «Κατ’ εξαίρεση αντιμετώπιση συγκεκριμένων έργων ΤΠΕ σε σχέση με 

την αυτοδέσμευση η οποία εφαρμόζεται στην ΕΑC 2.1» και το με αριθ. π.  

ARES(2016)6726308/1.12.2016  έγγραφο της ΕΕ με τη σχετική θετική απάντηση 

- Η 7η επικαιροποίηση του ΕΕΠ έγινε μέσω γραπτής διαδικασίας (22.11.2017) και αφορούσε στην 

εξειδίκευση νέων ώριμων δράσεων που έχουν εγκριθεί τόσο από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής 

Πολιτικής ότι συνάδουν με την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική όσο και από το Υπουργείο Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης αναφορικά με τη σκοπιμότητά τους σε σχέση με τη στρατηγική για τη διοικητική 
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μεταρρύθμιση.  

- Η 8η επικαιροποίηση του ΕΕΠ έγινε στην 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. 

(08.02.2018) και αφορούσε αφενός στην εξειδίκευση νέων ώριμων δράσεων προς υλοποίηση που 

προέκυψαν από τη διαδικασία συναντήσεων φορέων με το Υπουργείο Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης και αφετέρου στην χρηματοδότηση του συνόλου του μεγάλου έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ 

από συγχρηματοδοτούμενους πόρους από το ΕΠ ΜΔΤ και από συγχρηματοδοτούμενους μη 

επιλέξιμους πόρους. Επίσης, το σύνολο των δράσεων προσαρμόσθηκε στην υπ. αριθμ. πρωτ. 

C(2017) 8794 final/15.12.2017 Απόφαση της Ε.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η 1η 

αναθεώρηση/τροποποίηση του Προγράμματος. Συγκεκριμένα εφαρμόσθηκαν οι νέες κλείδες 

επιμερισμού της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης στις κατηγορίες περιφερειών. 

- Η 9η επικαιροποίηση του ΕΕΠ έγινε μέσω γραπτής διαδικασίας (8.06.2018) και αφορούσε στην 

εξειδίκευση νέων ώριμων δράσεων που έχουν εγκριθεί τόσο από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής 

Πολιτικής ότι συνάδουν με την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική όσο και από το Υπουργείο Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης αναφορικά με τη σκοπιμότητά τους σε σχέση με τη στρατηγική για τη διοικητική 

μεταρρύθμιση.  

Β΄ ΦΑΣΗ μετά την έγκριση από την Ε.Πα της 2
ης

 αναθεώρησης  του Ε.Π. 

Σε συνέχεια της απόφασης της 27ης/6/2018 της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ ΜΔΤ 

(ΑΔΑ:65Ω3465ΧΙ8-ΥΞ9) αναφορικά με την έγκριση της 2ης αναθεώρησης/τροποποίησης του ΕΠ ΜΔΤ 

και λαμβάνοντας υπόψη την παρ. ε) του άρθ. 168 του Ν4389/2016 (ΦΕΚ 94Α/27.5.2016) οι διατάξεις 

εφαρμογής του (Κεφ. 8.2 «Συντονισμός δράσεων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης»)  τροποποιήθηκαν ως εξής : 

«Οι επιτελικές δομές ΕΣΠΑ των Υπουργείων και ελλείψει αυτών οι αρμόδιες υπηρεσίες των 

Υπουργείων υποβάλλουν στην ΔΑ τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της εξειδίκευση του ΕΠ. Η ΔΑ 

εξετάζει τις προτάσεις αναφορικά με την επιλεξιμότητά τους, και πριν την υποβολή τους στην 

Επιτροπή Παρακολούθησης για έγκριση αποστέλλει τις δράσεις που αφορούν:  

 πράξεις διοικητικής μεταρρύθμισης στο Γενικό Γραμματέα Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

προκειμένου να εγκρίνει τη σκοπιμότητά τους σε σχέση με την «Εθνική Στρατηγική για τη 

Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2019». 

 πράξεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής 

προκειμένου να εγκρίνει τη συμβατότητά τους σε σχέση με την «Εθνική Ψηφιακή 

Στρατηγική».» 

Σε αυτό το πλαίσιο, η διαδικασία εξειδίκευσης του ΕΠ ΜΔΤ περιγράφεται ως εξής: 

 Οι επιτελικές δομές ΕΣΠΑ των Υπουργείων και ελλείψει αυτών οι αρμόδιες υπηρεσίες των 

Υπουργείων, συνεργάζονται με τις υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου, 

συγκεντρώνουν τις προτάσεις  και τις υποβάλλουν στην ΕΥΔ ΜΔΤ/ Ειδική Γραμματεία 

Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ με διαβιβαστικό του 

Γενικού Γραμματέα που τις εποπτεύει.  

 Η ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ εξετάζει τις προτάσεις αναφορικά με την επιλεξιμότητα τους σε σχέση με τη 

στοχοθεσία του ΕΠ ΜΔΤ (όπως αποτυπώνεται στη λογική παρέμβασης του ΕΠ), τους 

διαθέσιμους πόρους και τις ανειλημμένες υποχρεώσεις επίτευξης στόχων του 

Προγράμματος, επιλέγει εκείνες που δύνανται στην παρούσα χρονική στιγμή να 

χρηματοδοτηθούν από  το Πρόγραμμα και καταρτίζει/ενημερώνει σχετικό πίνακα στον οποίο 

καταγράφονται ο τίτλος των δράσεων, ο δυνητικός δικαιούχος, ο πρ/σμός, η κατηγορία 

πράξης του ΕΠ η στοχοθεσία της οποίας πρόκειται να ενισχυθεί με την υλοποίηση της 

πράξης, ο αρμόδιος φορέας άσκησης πολιτικής που θα εκφράσει γνώμη για τη συνάφεια της 

με τα στρατηγικά κείμενα Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ψηφιακής Πολιτικής καθώς και 

σχόλια- παρατηρήσεις της ΕΥΔ   
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 Ο πίνακας με συνημμένα τα Τυποποιημένα Έντυπα Πρότασης που έχουν συμπληρώσει οι 

φορείς αποστέλλεται, ανάλογα με τους στόχους που αναμένεται να ικανοποιήσει, είτε: 

o στο Γενικό Γραμματέα Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκειμένου να εγκρίνει τη 

σκοπιμότητα πράξεων διοικητικής μεταρρύθμισης σε σχέση με την «Εθνική 

Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση», είτε,  

o στο Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής, προκειμένου να εγκρίνει τη 

συμβατότητα πράξεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε σχέση με την «Εθνική 

Ψηφιακή Στρατηγική».  

 Οι ανωτέρω Γενικές Γραμματείς διατυπώνουν τη γνώμη  τους εντός 10 ημερολογιακών 

ημερών από την ημέρα παραλαβής του σχετικού πίνακα. Με την άκαρπη παρέλευση των 10 

ημερολογιακών ημερών η γνώμη θεωρείται θετική.  

 Η ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ, εκπονεί το Έγγραφο Εξειδίκευσης και το υποβάλλει προς έγκριση στα μέλη 

της Επιτροπής Παρακολούθησης (κατά τη Συνεδρίαση της Ε.Πα ή μέσω Γραπτής Διαδικασίας)  
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Ενότητα Γ : Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ 

Θεματικός Άξονας Α΄: Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της αποδοτικότητας 

και αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα (Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3) 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 11 

Ταμείο ΕΚΤ 

Σύνδεση με θεματικές 

αιρεσιμότητες 

 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 129.016.503,76€ 

% Κοινοτικής συμμετοχής 77,23% 

 

Άξονας Προτεραιότητας 1: Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της 

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα στις 11 περιφέρειες 

 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 11 

Ταμείο ΕΚΤ 

Σύνδεση με θεματικές 

αιρεσιμότητες 

 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 117.059.739,03€ 

% Κοινοτικής συμμετοχής 80% 

 

Άξονας Προτεραιότητας 2: Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της 

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα στη ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 11 

Ταμείο ΕΚΤ 

Σύνδεση με θεματικές 

αιρεσιμότητες 

 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 10.384.789.96 € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 50% 

 

Άξονας Προτεραιότητας 3: Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της 

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα στο ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 11 

Ταμείο ΕΚΤ 

Σύνδεση με θεματικές 

αιρεσιμότητες 

 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 1.571.974,77 € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 50% 

 

Αποθεματικό Επίδοσης 

 

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι όπως 

προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ. Η ανάλυση πραγματοποιείται αρχικά σε επίπεδο Θεματικού 

Άξονα και στη συνέχεια αναλύεται στους Άξονες Προτεραιότητας που τον αποτελούν. 
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Πίνακας 1: Πλαίσιο επίδοσης Θεματικού Άξονα 1 

 

Κωδικός Δείκτη ή 

βασικού σταδίου 

υλοποίησης 

Δείκτης ή βασικό 

στάδιο 

υλοποίησης 

Μονάδα 

μέτρησης κατά 

περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4618 Αριθμός έργων 

κωδικοποίησης θεσμικού και 

νομοθετικού πλαισίου 

ΑΡΙΘΜΟΣ   

7 

T4620 Αριθμός έργων απλοποίησης 

εσωτερικών διαδικασιών 

φορέων του δημοσίου τομέα  

ΑΡΙΘΜΟΣ   

38 

T4621 Αριθμός έργων απλοποίησης 

διαδικασιών  και 

προτυποποίησης υπηρεσιών 

προς τους πολίτες 

ΑΡΙΘΜΟΣ   

32 

 

Πίνακας 2α: Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 1 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

 

Κωδικός Δείκτη ή 

βασικού σταδίου 

υλοποίησης 

Δείκτης ή βασικό 

στάδιο 

υλοποίησης 

Μονάδα 

μέτρησης κατά 

περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

T4618 Αριθμός έργων 

κωδικοποίησης 

θεσμικού και 

νομοθετικού πλαισίου 

ΑΡΙΘΜΟΣ   4,68 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

T4620 Αριθμός έργων 

απλοποίησης 

εσωτερικών διαδικασιών 

φορέων του δημοσίου 

τομέα  

ΑΡΙΘΜΟΣ   25,41 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

T4621 Αριθμός έργων 

απλοποίησης 

εσωτερικών διαδικασιών 

φορέων του δημοσίου 

τομέα  

ΑΡΙΘΜΟΣ   21,37 

Μετάβαση T4618 Αριθμός έργων 

κωδικοποίησης 

θεσμικού και 

νομοθετικού πλαισίου 

ΑΡΙΘΜΟΣ   1,26 

Μετάβαση T4620 Αριθμός έργων 

απλοποίησης 

εσωτερικών διαδικασιών 

φορέων του δημοσίου 

τομέα  

ΑΡΙΘΜΟΣ   6,82 

Μετάβαση T4621 Αριθμός έργων 

απλοποίησης 

εσωτερικών διαδικασιών 

φορέων του δημοσίου 

τομέα  

ΑΡΙΘΜΟΣ   5,68 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

T4618 Αριθμός έργων 

κωδικοποίησης 

θεσμικού και 

νομοθετικού πλαισίου 

ΑΡΙΘΜΟΣ   0,64 
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Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

T4620 Αριθμός έργων 

απλοποίησης 

εσωτερικών διαδικασιών 

φορέων του δημοσίου 

τομέα  

ΑΡΙΘΜΟΣ   3,49 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

T4621 Αριθμός έργων 

απλοποίησης 

εσωτερικών διαδικασιών 

φορέων του δημοσίου 

τομέα  

ΑΡΙΘΜΟΣ   3,04 

 

Πίνακας 2β: Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 2 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

 

Κωδικός Δείκτη ή 

βασικού σταδίου 

υλοποίησης 

Δείκτης ή βασικό 

στάδιο 

υλοποίησης 

Μονάδα 

μέτρησης κατά 

περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Μετάβαση T4618 Αριθμός έργων 

κωδικοποίησης 

θεσμικού και 

νομοθετικού πλαισίου 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

    

0,36 

Μετάβαση T4620 Αριθμός έργων 

απλοποίησης 

εσωτερικών διαδικασιών 

φορέων του δημοσίου 

τομέα  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

    

1,98 

Μετάβαση T4621 Αριθμός έργων 

απλοποίησης 

διαδικασιών  και 

προτυποποίησης 

υπηρεσιών προς τους 

πολίτες 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

    

1,65 

 

Πίνακας 2γ: Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 3 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

 

Κωδικός Δείκτη ή 

βασικού σταδίου 

υλοποίησης 

Δείκτης ή βασικό 

στάδιο 

υλοποίησης 

Μονάδα 

μέτρησης κατά 

περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

T4618 Αριθμός έργων 

κωδικοποίησης 

θεσμικού και 

νομοθετικού πλαισίου 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

    

0,06 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

T4620 Αριθμός έργων 

απλοποίησης 

εσωτερικών διαδικασιών 

φορέων του δημοσίου 

τομέα  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

    

0,30 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

T4621 Αριθμός έργων 

απλοποίησης 

διαδικασιών  και 

προτυποποίησης 

υπηρεσιών προς τους 

πολίτες 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

    

0,26 

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι στόχοι που 

έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι 

ακόλουθες: 
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- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη συμβολή 

της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ’ επέκταση για την κατανομή του 

αποθεματικού επίδοσης, 

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

δεικτών, 

- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων 

στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ. 

 

Θεματικός στόχος 11 – Επενδυτική Προτεραιότητα 11i 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών και των 

ενδιαφερομένων φορέων και της αποτελεσματικής δημόσιας 

διοίκησης 

Επενδυτική προτεραιότητα Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα 

των δημόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών σε εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο εν όψει των μεταρρυθμίσεων, 

καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και χρηστή διακυβέρνηση 

Σύνδεση με θεματικές 

αιρεσιμότητες 

 

Ειδικοί στόχοι 1. Αύξηση των τομέων δημόσιας δράσης στους οποίους 

εφαρμόζονται νέα συστήματα και διαδικασίες για την 

ενίσχυση του επιτελικού χαρακτήρα της δημόσιας 

διοίκησης 

2. Αύξηση των φορέων του δημοσίου τομέα στους οποίους 

εφαρμόζονται σχέδια λειτουργικής αναδιοργάνωσης και 

απλοποίησης διοικητικών διαδικασιών 

3. Αύξηση των φορέων του δημόσιου τομέα που εφαρμόζουν 

συστήματα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και εσωτερικού 

ελέγχου για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της 

διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση     
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Δείκτες αποτελέσματος 1. a) Αριθμός τομέων δημόσιας πολιτικής στους οποίους 

εφαρμόστηκε κωδικοποίηση του ρυθμιστικού 

περιβάλλοντος, η οποία διατίθεται από το διαδίκτυο 

b) Αριθμός επιτελικών λειτουργιών της Δημόσιας 

Διοίκησης που ενισχύονται  

c) Αριθμός λειτουργικών περιοχών στις οποίες 

εφαρμόζεται επαναοριοθέτηση αρμοδιοτήτων μεταξύ των 

τεσσάρων επιπέδων διοίκησης 

2. a) Αριθμός φορέων του δημόσιου τομέα που εφαρμόζουν 

απλοποιημένες εσωτερικές διαδικασίες 

b) Αριθμός τομέων στους οποίους εφαρμόζεται 

απλοποίηση διαδικασιών και προτυποποίηση υπηρεσιών 

προς τους πολίτες 

3. a) Αριθμός φορέων που εφαρμόζουν συστήματα 

στοχοθεσίας και αξιολόγησης 

b) Αριθμός φορέων του δημόσιου τομέα που εφαρμόζουν 

συστήματα εσωτερικού ελέγχου 

c) Αριθμός ελεγκτικών φορέων στους οποίους 

εφαρμόζονται δράσεις αναβάθμισης της λειτουργίας τους 
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Δράση Α.1.1.1: Μελέτες και ανάπτυξη εργαλείων παρακολούθησης της πολιτικής της 

Ισότητας των φύλων 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και Υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

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

την ενίσχυση της στρατηγικής ικανότητας και των επιτελικών λειτουργιών των φορέων του Δημοσίου 

Τομέα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα Υπουργεία καθώς και σε άλλους επιλεγμένους θεσμούς 

διακυβέρνησης που έχουν εξ΄ ορισμού σκοπό την παραγωγή, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την 

αξιολόγηση δημοσίων πολιτικών ώστε να ενισχυθεί ο επιτελικός τους χαρακτήρας μέσω της ενίσχυσης 

των λειτουργιών που αφορούν επιτελικούς τομείς και της σταδιακής απαγκίστρωσής τους από τις 

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

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

στην υλοποίηση οριζόντιων παρεμβάσεων εθνικής εμβέλειας με στόχο την πρόληψη και 

καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και στην ενίσχυση του επιτελικού χαρακτήρα της 

Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), μέσω της δημιουργίας μιας ευέλικτης και καλά 

συντονισμένης διοικητικής δομής. Στόχος είναι τόσο να υποστηριχθεί η Γ.Γ.Ι.Φ. στην παρακολούθηση 

της εφαρμογής της πολιτικής ισότητας σε όλο το Δημόσιο Τομέα και να βελτιωθεί ο συντονισμός και η 

εποπτεία των δομών καταπολέμησης της βίας όσο και να προωθηθεί η συστηματική, αποτελεσματική 

και διαχρονικά σταθερή εφαρμογή των πολιτικών ενσωμάτωσης της οπτικής του φύλου σε όλες τις 

δραστηριότητες της διακυβέρνησης, ενισχύοντας τον ρόλο της Γ.Γ.Ι.Φ. από φορέα υλοποίησης σε 
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επιτελική δομή διαμόρφωσης, παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης συνάμα των πολιτικών 

ισότητας των φύλων, μεταφέροντας ταυτόχρονα την εφαρμογή των πολιτικών αυτών σε 

αποκεντρωμένες δομές, πολίτες και φορείς. Ενδεικτικές ενέργειες είναι οι ακόλουθες: 

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

εξουσίας και λήψης αποφάσεων. Οι δράσεις ευαισθητοποίησης επιχειρούν να συμβάλουν στη 

πολύπλευρη διάχυση της ενημέρωσης σε θέματα προώθησης της ισότητας των φύλων στη 

διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων, και ενδεικτικά περιλαμβάνουν: διοργάνωση 

συνεδρίων, διοργάνωση περιφερειακών ημερίδων, παραγωγή τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού 

σποτ, παραγωγή έντυπου υλικού, εκδόσεις κ.ά. 

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

εξειδικεύσεις που προκύπτουν κάθε φορά από την Ε.Ε. και τους φορείς της αλλά και σύμφωνα με 

νέα κείμενα που δημιουργούν αντίστοιχες δεσμεύσεις στη χώρα (βλ. Σύμβαση 

Κωνσταντινούπολης). Τη διεύρυνση των πηγών από όπου αντλούνται τα ποιοτικά και ποσοτικά 

δεδομένα που τροφοδοτούν τον μηχανισμό και τυποποίηση των διαδικασιών ανταλλαγής των 

δεδομένων με κάθε πηγή/φορέα. Συνεργασία με αντίστοιχους μηχανισμούς ή/και συμμετοχή σε 

θεματικά δίκτυα και ομάδες εργασίας (π.χ. ΟΗΕ, EIGE, Network on Employment and Gender 

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

τους τομείς πολιτικής και σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης.  

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

της ίσης συμμετοχής με στόχο την ενημέρωση/ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη σχετικών 

πολιτικών, όπως π.χ. έρευνα σε θέματα διακρίσεων ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού 

προσανατολισμού, διερεύνηση της στάσης των ΜΜΕ σε ζητήματα σεξισμού και έμφυλων 

διακρίσεων. 

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

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

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

καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών που θα υλοποιηθούν από πράξεις άλλων ΕΠ. Στο 

πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος προβλέπεται: 

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

κανονισμός λειτουργίας, κώδικας δεοντολογίας κλπ.) και των εργαλείων 

συμβουλευτικής, 

 η παροχή Νομικής Βοήθειας  για τις ανάγκες των Συμβουλευτικών Κέντρων, 

 δράσεις επιμόρφωσης/ενημέρωσης ευαισθητοποίησης, 

 αναβάθμιση και λειτουργία της βάσης δεδομένων δέσμης συντονισμένων παρεμβάσεων 

πρόληψης και ευαισθητοποίησης.  

5. Η ενίσχυση του επιτελικού χαρακτήρα της Γ.Γ.Ι.Φ., μέσω της προώθησης της εξειδίκευσης και 

εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής Ισότητας των Φύλων, της συστηματικής εφαρμογής της 

ενσωμάτωσης της οπτικής του φύλου στις πολιτικές σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και 

περιφερειακής διοίκησης, καθώς και της ευρύτερης διάχυσής τους, μέσω της αμφίδρομης και 

διαδραστικής επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων με φορείς και πολίτες.  

 Τα παραπάνω θα επιτευχθούν μέσω της υλοποίησης δράσεων και ενεργειών, όπως 

ενδεικτικά: 

 Εξειδικευμένη υποστήριξη της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω εμπειρογνωμόνων/συμβούλων στην 

εξειδίκευση, υλοποίηση και παρακολούθηση δράσεων όπως ο απολογισμός του ήδη 

υλοποιούμενου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα 2016 – 2020, εκπόνηση νέου 

Εθνικού Σχεδίου Δράσης και κατόπιν πενταετούς επιχειρησιακού σχεδίου για την Ισότητα 

για την πενταετία 2021 – 2025, κ.α.  
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 Δημιουργία και λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης (helpdesk) Ισότητας σε θέματα που 

αφορούν την ενσωμάτωση της Ισότητας των Φύλων στη δημόσια πολιτική, το οποίο θα 

στεγάζεται εντός της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. και θα εποπτεύεται από την 

αρμόδια για την ένταξη της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές, 

τόσο σε κεντρικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο Δ/νση της Γ.Γ.Ι.Φ. και θα βρίσκεται 

σε καθημερινή επαφή, συνεργασία και επικοινωνία με τα μόνιμα στελέχη της Γ.Γ.Ι.Φ., 

ώστε με το πέρας της πράξης να ενσωματωθεί στην Κεντρική Υπηρεσία της Γ.Γ.Ι.Φ. 

 Οριζόντιες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, οι οποίες θα στοχεύουν στην 

ενημέρωση αλλά και στην κινητοποίηση των φορέων και των ατόμων σε πεδία όπως 

ενθάρρυνση και υποστήριξη συμμετοχής γυναικών στις εκλογές, ενθάρρυνση 

υλοποίησης τοπικών δράσεων ενσωμάτωσης της Ισότητας των Φύλων και αμφίδρομης 

επικοινωνίας μεταξύ Γ.Γ.Ι.Φ., λοιπών δημόσιων και μη φορέων, αλλά και πολιτών για 

θέματα ισότητας (gender mainstreaming), κ.ο.κ.     

Δείκτες εκροής  

Πίνακας 3: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

 
Τιμή-στόχος (2023) 

Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Σύνολο 
Χώρας 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4616 Αριθμός έργων 
ενίσχυσης επιτελικών 
λειτουργιών της 
Δημόσιας Διοίκησης, 
περιλαμβανομένων 
μηχανισμών και 
συστημάτων 
παρακολούθησης 
εφαρμογής δημόσιων 
πολιτικών 

Αριθμός 

4 

      

όχι όχι 

12201 Μελέτες 
εμπειρογνωμοσύνες 
έρευνες αξιολογήσεις 

Αριθμός 

5 

      

όχι όχι 

  Αριθμός εκδηλώσεων 
(ενεργειών ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης) 

Αριθμός 

40 

      

όχι όχι 

Τ4621 Αριθμός έργων 
απλοποίησης και 
προτυποποίησης 
υπηρεσιών προς τους 
πολίτες 

Αριθμός 

1 

      

ναι όχι 

T4620 Αριθμός έργων 
απλοποίησης 
εσωτερικών 
διαδικασιών φορέων 
του δημοσίου τομέα  

Αριθμός 

1 

      

ναι όχι 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 4: Προϋπολογισμός  

Άξονας 

Προτεραιότητας 
  1 2 3 

  

Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 5.121.214,74 3.305.168,56 887.277,68 454.153,56 412.216,56 62.398,38 

Δημόσια Δαπάνη (β) 5.121.214,74 3.305.168,56 887.277,68 454.153,56 412.216,56 62.398,38 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 
3.954.587,31 2.644.134,85 709.822,15 363.322,85 206.108,28 31.199,19 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 
1.166.627,43 661.033,71 177.455,54 90.830,71 206.108,28 31.199,19 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα 

έργα 

          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
          

  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

 Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων και εποπτευόμενοι φορείς της 

 Κέντρο Ερευνών για θέματα Ισότητας 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Β΄ τρίμηνο 2016 και 

Γ΄ τρίμηνο 2018 
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Δράση Α.1.1.2: Προώθηση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και ενίσχυση των επιτελικών 

λειτουργιών  του ΥΠΕΣ 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και Υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

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

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

συντονίζει, να παρακολουθεί και να ελέγχει την εφαρμογή των βασικών δημοσίων μεταρρυθμιστικών 

πολιτικών και αφετέρου έργα για την ανάπτυξη μηχανισμών που θα εξασφαλίζουν τη συνεκτικότητα 

και συντονισμό των λειτουργιών και δράσεων των φορέων του Δημοσίου, τόσο στο επίπεδο της 

Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης, όσο και μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων (Κεντρική, 

Αποκεντρωμένη, Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση). 

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

και στην υποστήριξη μηχανισμών, διαδικασιών και εργαλείων που έχουν αντικείμενο τον κεντρικό 

στρατηγικό σχεδιασμό των δημοσίων πολιτικών καθώς και τον συντονισμό, την παρακολούθηση και 

τον έλεγχο της εφαρμογής τους τόσο στο επίπεδο του κυβερνητικού έργου όσο και γενικότερα στο 

επίπεδο του έργου των φορέων του Δημοσίου Τομέα και κατά συνέπεια του συνόλου των θεσμών 

διακυβέρνησης…».  

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

ενίσχυση της στρατηγικής ικανότητας του Υπουργείου Εσωτερικών στην ανάπτυξη και 

παρακολούθηση της εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών (ενδεικτικά αναφέρεται η τοπική 

αυτοδιοίκηση και περιφερειακή διοίκηση) και αφετέρου θα προωθηθεί η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση 
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(ενδεικτικά στη λειτουργική περιοχή της διαχείρισης των αποβλήτων). Ενδεικτικές ενέργειες είναι οι  

ακόλουθες: 

1. Καταγραφή και αξιολόγηση όλων των δημόσιων πολιτικών που ασκεί το ΥΠΕΣ (όπως, 

Αποκέντρωση & Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ισότητα των Φύλων κ.α.) και οργάνωση των επιτελικών 

λειτουργιών των υπηρεσιών του Υπουργείου που ασκούν τις αρμοδιότητες των πολιτικών αυτών 

με χρήση και ΤΠΕ. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται και η αναμόρφωση της ιστοσελίδας του 

Υπουργείου ώστε να παρέχεται εύκολα όλη η αναγκαία πληροφόρηση για τη διευκόλυνση των 

πολιτών/επιχειρήσεων, καθώς και η δυνατότητα “online” υποβολής ερωτημάτων/αιτημάτων με 

άμεση απάντηση.   

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

των άλλων Υπουργείων, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των  ΟΤΑ. 

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

οποία έχει συσταθεί με το Ν.3852/2010, άρθρ. 214 επ.), μέσω: της εκπόνησης και υλοποίησης 

Επιχειρησιακού Σχεδίου Υποστήριξης Εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου, δράσεων 

ενημέρωσης, μέσω των οποίων θα παρουσιαστεί στους ΟΤΑ όλης τη χώρας η νέα δομή ελέγχου 

και ο τρόπος λειτουργίας της σε μία νέα σύγχρονη βάση,  

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

συνεκτικής και συνολικής Κοινωνικής Πολιτικής για τις Δομές αυτές. Οι διεργασίες αποτίμησης, 

επαναοριοθέτησης και σχεδιασμού θα γίνουν σε διυπουργικό επίπεδο, κυρίως σε συνέργεια με 

το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και με όλα 

τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται: 

a. Μελέτη καταγραφής και αποτίμησης της υφιστάμενης κατάστασης για το σύνολο 

των Κοινωνικών Δομών που λειτουργούν στους Δήμους. 

b. Εκπόνηση Ενιαίας Στρατηγικής Κοινωνικής Πολιτικής των Δήμων με γνώμονα την 

προτυποποίηση και βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διεύρυνση 

της ομάδας των ωφελουμένων. 

c. Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργίας των Δομών 

στους Δήμους πανελλαδικά με τη χρήση ΤΠΕ. 

5. Επαναοριοθέτηση των αρμοδιοτήτων στη λειτουργική περιοχή της διαχείρισης των αποβλήτων 

μεταξύ των τεσσάρων επιπέδων της Διοίκησης για την εξασφάλιση της πολυεπίπεδης 

διακυβέρνησης και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων με βάση την αρχή της επικουρικότητας. 

Στο πλαίσιο αυτό θα αναπτυχθεί εργαλείο υποστήριξης της λήψης αποφάσεων σχετικά με τη 

βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου, τον εξορθολογισμό των σχετικών διοικητικών πρακτικών, 

την προώθηση του Εθνικού και των Περιφερειακών Σχεδιασμών καθώς και των Δημοτικών 

Τοπικών Σχεδίων  Διαχείρισης Απορριμμάτων, την προαγωγή της εθνικής στρατηγικής στον τομέα 

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

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

σκοπό, την υποστήριξη  του εποπτικού ρόλου των αρμόδιων Υπουργείων και του συντονισμού 

της δράσης των Υπουργείων Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομίας, άλλων 

Υπουργείων που εμπλέκονται στη διαχείριση αποβλήτων, των Περιφερειών και των Δήμων, 

καθώς και όλων των αρμοδίων Υπηρεσιών και φορέων δημόσιων και ιδιωτικών, στον τομέα της 

διαχείρισης των πάσης φύσεως αποβλήτων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα θα μπορεί:  

 να παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των έργων διαχείρισης αποβλήτων και των 

Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, συνδεόμενο με όλους τους 

συναρμόδιους φορείς, 
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 να συγκεντρώνει τα στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας και 

της αποτελεσματικότητας των δράσεων των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στον τομέα της 

διαχείρισης των αποβλήτων, με χρήση δεικτών  αποδοτικότητας των δράσεων, 

απορρόφησης χρηματοδοτήσεων κλπ., 

 να παράγει αναφορές και υποστηρικτικό υλικό για την σύνταξη της ετήσιας έκθεσης για την 

αρμόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής και των εκθέσεων για Διεθνή όργανα, 

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

παραγωγής αποβλήτων, Θέσεις οικισμών και γενικά Χώρους περιβαλλοντικής σημασίας,  

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

παραβάσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας επί της διαχείρισης των αποβλήτων, β) 

τους Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς στα πλαίσια των διαδικασιών αδειοδότησης, ένταξης 

σε προγράμματα χρηματοδότησης και υλοποίησης των έργων διαχείρισης αποβλήτων. 

 

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

του Θεματικού Άξονα 2.  

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 5: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

1 Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Σύνολο 
Χώρας 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4615 Αριθμός σχεδίων 
επαναοριοθέτησης 
αρμοδιοτήτων των  
τεσσάρων επιπέδων 
Διοίκησης 

Αριθμός 

3 

      

όχι όχι 

T4616 Αριθμός έργων 
ενίσχυσης επιτελικών 
λειτουργιών της 
Δημόσιας Διοίκησης, 
περιλαμβανομένων 
μηχανισμών και 
συστημάτων 
παρακολούθησης 
εφαρμογής δημόσιων 
πολιτικών  

Αριθμός 

1 

      

όχι όχι 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 6: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   1 2 3 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 1.980.000,00 1.277.867,47 343.045,53 175.588,04 159.374,06 24.124,90 

Δημόσια Δαπάνη (β) 1.980.000,00 1.277.867,47 343.045,53 175.588,04 159.374,06 24.124,90 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

1.528.950,31 1.022.293,98 274.436,42 140.470,43 79.687,03 12.062,45 

           Εθνική Συμμετοχή 

(δ) 

451.049,69 255.573,49 68.609,11 35.117,61 79.687,03 12.062,45 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
          

  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Εσωτερικών και εποπτευόμενοι φορείς του 

 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εποπτευόμενοι φορείς του 

 Υπουργείο Οικονομίας και εποπτευόμενοι φορείς του 

 Υπουργεία που εμπλέκονται στη διαχείριση αποβλήτων 

 Περιφέρειες, Δήμοι και εποπτευόμενοι φορείς τους 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Γ΄ τρίμηνο 2016 

& 

Δ’ τρίμηνο 2018 
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Δράση Α.1.1.3: Δημιουργία Παρατηρητηρίου για την Περιφερειακή Διοίκηση και την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και Υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

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

για την ανάπτυξη ενός ισχυρού μηχανισμού που θα έχει την ευθύνη να σχεδιάζει, να συντονίζει, να 

παρακολουθεί και να ελέγχει την εφαρμογή των βασικών δημόσιων μεταρρυθμιστικών πολιτικών και 

αφετέρου έργα για την ανάπτυξη μηχανισμών που θα εξασφαλίζουν τη συνεκτικότητα και συντονισμό 

των λειτουργιών και δράσεων των φορέων του Δημοσίου, τόσο στο επίπεδο της Κεντρικής Δημόσιας 

Διοίκησης, όσο και μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων (Κεντρική, Αποκεντρωμένη, Περιφερειακή και 

Τοπική Αυτοδιοίκηση). 

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

και στην υποστήριξη μηχανισμών, διαδικασιών και εργαλείων που έχουν αντικείμενο τον κεντρικό 

στρατηγικό σχεδιασμό των δημοσίων πολιτικών καθώς και τον συντονισμό, την παρακολούθηση και 

τον έλεγχο της εφαρμογής τους τόσο στο επίπεδο του κυβερνητικού έργου όσο και γενικότερα στο 

επίπεδο του έργου των φορέων του Δημοσίου Τομέα και κατά συνέπεια του συνόλου των θεσμών 

διακυβέρνησης. Ενδεικτική δράση για τον τομέα εφαρμογής “Πρόγραμμα Καλλικράτης” είναι η 

δημιουργία Παρατηρητηρίου για την Περιφερειακή Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση» 

 

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

τις ακόλουθες ενέργειες: 
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1. Την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος καταγραφής των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας 

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

2. Την ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος παρακολούθησης της εφαρμογής των δημόσιων 

πολιτικών από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και την Τοπική Αυτοδιοίκηση (για τους τομείς της 

πολεοδομίας, προστασίας περιβάλλοντος, αδειοδότησης επιχειρήσεων, κοινωνικής πολιτικής 

κλπ.),   

3. Την ενίσχυση του Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ, 

4. Τη δημιουργία πλατφόρμας επικοινωνίας και συνεργασίας του ΥΠΕΣ με τις οικονομικές 

υπηρεσίες των ΟΤΑ, 

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

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 7: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4617 

Αριθμός έργων Δημιουργίας 

Παρατηρητηρίου για την 

Περιφερειακή Διοίκηση και 

την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Αριθμός 
 

    

1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 8: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   1 2 3 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 510.000,00 329.147,68 88.360,21 45.227,22 41.050,89 6.213,99 

Δημόσια Δαπάνη (β) 510.000,00 329.147,68 88.360,21 45.227,22 41.050,89 6.213,99 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

393.820,53 263.318,15 70.688,17 36.181,78 20.525,45 3.106,99 

           Εθνική Συμμετοχή 

(δ) 

116.179,47 65.829,54 17.672,04 9.045,44 20.525,45 3.106,99 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή             
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

(ε) 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Εσωτερικών και εποπτευόμενοι φορείς 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Γ΄ τρίμηνο 2016 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Α.1.1.4: Δημιουργία Μηχανισμών Παρακολούθησης πολιτικών του Υπουργείου 

Εργασίας στον τομέα κοινωνικής πολιτικής (ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ στην 3η Επικαιροποίηση της 

Εξειδίκευσης (25.4.2016) 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Α.1.1.5: Ενίσχυση του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων  

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και Υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

  ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

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

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

συντονίζει, να παρακολουθεί και να ελέγχει την εφαρμογή των βασικών δημοσίων μεταρρυθμιστικών 

πολιτικών και αφετέρου έργα για την ανάπτυξη μηχανισμών που θα εξασφαλίζουν τη συνεκτικότητα 

και συντονισμό των λειτουργιών και δράσεων των φορέων του Δημοσίου, τόσο στο επίπεδο της 

Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης, όσο και μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων (Κεντρική, 

Αποκεντρωμένη, Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση). 

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

και στην υποστήριξη μηχανισμών, διαδικασιών και εργαλείων που έχουν αντικείμενο τον κεντρικό 

στρατηγικό σχεδιασμό των δημοσίων πολιτικών καθώς και τον συντονισμό, την παρακολούθηση και 

τον έλεγχο της εφαρμογής τους τόσο στο επίπεδο του κυβερνητικού έργου όσο και γενικότερα στο 

επίπεδο του έργου των φορέων του Δημοσίου Τομέα και κατά συνέπεια του συνόλου των θεσμών 

διακυβέρνησης...»  

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση, όπου προγραμματίζεται η 

υποστήριξη του έργου του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ),  

(Άρθρο 1 του Ν.4224/2013 «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους - Ελληνικό 

Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης») μέσω: 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

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

Μέρους Β΄ του Ν.4336/2015) Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους: με 

αρμοδιότητες την υποστήριξη του έργου του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. την οργάνωση πολιτική ενημέρωσης 

και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές - δανειολήπτες, το 

συντονισμό του έργου όλων των συναρμοδίων φορέων.  

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

Μέρους Β΄ του Ν.4336/2015) τριάντα (30) Κέντρων Ενημέρωσης Δανειοληπτών, ως 

περιφερειακές Υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, με 

αρμοδιότητα την ενημέρωση των δανειοληπτών, την παροχή οικονομικών και νομικών 

συμβουλών. 

Ενδεικτικά προβλέπονται τα εξής: 

 εκπόνηση μελετών, αξιοποίηση καλών πρακτικών για τη βέλτιστη λειτουργία της Ειδικής 

Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, 

 ανάπτυξη εργαλείων και εφαρμογή τους για το συντονισμό των εμπλεκομένων μερών, 

 ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικής βάσης παρακολούθησης των συμβουλευτικών 

υπηρεσιών προς τους δανειολήπτες. 

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

πολιτών για θέματα διαχείρισης οφειλών εξυπηρετούμενων ή μη ιδιωτικών δανείων αφορά  

σε: 

o  ενημέρωση των δανειοληπτών ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σε 

σχέση με τις οφειλές τους προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εξυπηρετούμενων ή 

μη ιδιωτικών δανείων, 

o παροχή στους δανειολήπτες συμβουλών διαχείρισης των δανειακών τους 

υποχρεώσεων λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ατομικές συνθήκες - ιδιότητες 

(ζητήματα υγείας, ανεργίας κ.α.), 

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

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία ρύθμισης – 

διακανονισμού της πληρωμής των οφειλών των αιτούντων από εξυπηρετούμενα ή 

μη ιδιωτικά δάνεια, 

o παρακολούθηση  και παρέμβαση, κατόπιν αιτήσεως των δανειοληπτών, για 

λογαριασμό τους για την προσαρμογή/τροποποίηση των συμφωνιών σε περίπτωση 

νέων δεδομένων για τον δανειολήπτη που ανατρέπουν τον αρχικό σχεδιασμό της 

αποπληρωμής και 

o υποστήριξη και καθοδήγηση των δανειοληπτών στην κατάρτιση οικογενειακών ή 

ατομικών προϋπολογισμών που βοηθούν στην τήρηση των συμφωνημένων με τις 

τράπεζες ρυθμίσεων  - διακανονισμών πληρωμής των οφειλών τους.  

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

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

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

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

στην  ανάπτυξη δικτύου, αποτελούμενου από κατά τόπους μονάδες κατάλληλα 

στελεχωμένες στις οποίες, λόγω της πολυπλοκότητας των χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών και των σοβαρών συνεπειών που συνεπάγονται για τη ζωή του 

καταναλωτή, θα παρέχονται δωρεάν ενημέρωση και συμβουλές σε καταναλωτές σε 

θέματα διαχείρισης των δανειακών τους υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

περιπτώσεων οριστικής αδυναμίας να εκπληρώσουν αυτές λόγω υπερχρέωσης βάσει 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

του Νόμου 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών 

προσώπων».  

 στελέχωση και λειτουργία των Κέντρων Ενημέρωσης Δανειοληπτών για πέντε (5) έτη.  

Τα Κέντρα Ενημέρωσης, επιπλέον του διοικητικού προσωπικού της Ειδικής Γραμματείας 

Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, θα στελεχωθούν και με 4 τουλάχιστον εξειδικευμένα στελέχη 

(πτυχίο Νομικής, Οικονομικών Επιστημών και Κοινωνικών Επιστημών κλπ), τα οποία θα 

δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

[σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1994 (Α` 28), όπως ισχύουν] και τα οποία θα λάβουν 

επιπλέον κατάρτιση για την  ενιαία εξυπηρέτηση των δανειοληπτών,  

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

Ενημέρωσης των Δανειοληπτών και 

 δράσεις δημοσιότητας και ενημέρωσης των δανειοληπτών. 

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της δράσης μπορεί να γίνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας ΕΤΠΑ έως 10%.   

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 9: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

1 Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Σύνολο 
Χώρας 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4616 Αριθμός έργων 
ενίσχυσης επιτελικών 
λειτουργιών της 
Δημόσιας Διοίκησης, 
περιλαμβανομένων 
μηχανισμών και 
συστημάτων 
παρακολούθησης 
εφαρμογής δημόσιων 
πολιτικών  

Αριθμός 

1 

      

όχι όχι 

11903 Αριθμός νέων 
υπηρεσιών που 
παρέχονται 

Αριθμός 

3 

      

όχι όχι 

11904 Αριθμός ατόμων που 
εξυπηρετούνται 

Αριθμός 

20.000 

      

    

 Δημιουργία Κέντρων 
Ενημέρωσης 
Δανειοληπτών 

Αριθμός 

30 

      

    

12201 Μελέτες - 
εμπειρογνωμοσύνες - 
έρευνες – 
αξιολογήσεις 

Αριθμός 

2 

      

όχι όχι 

 Αριθμός εκδηλώσεων 
(ενεργειών 
ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης) 

Αριθμός 

  

      

όχι όχι 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

90101/90102 Προμήθεια 
εξοπλισμού 

Αριθμός 

60 

      

όχι όχι 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 10: Προϋπολογισμός  

Άξονας 

Προτεραιότητα

ς 

  1 2 3 

  Σύνολο Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος 

(α) 

15.000.000,00 9.680.814,20 2.598.829,76 1.330.212,41 1.207.379,25 182.764,38 

Δημόσια 

Δαπάνη (β) 

15.000.000,00 9.680.814,20 2.598.829,76 1.330.212,41 1.207.379,25 182.764,38 

Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

11.582.956,91 7.744.651,36 2.079.063,81 1.064.169,93 603.689,62 91.382,19 

Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

3.417.043,09 1.936.162,84 519.765,95 266.042,48 603.689,62 91.382,19 

εκ της οποίας για 

τα 

εμπροσθοβαρή 

έργα 

          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημέ

να έργα 

          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονο

μικής Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, 

ΤΑΠΤΟΚ 

          

  

Ιδιωτική 

Συμμετοχή (ε) 
          

  

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Γ΄ τρίμηνο 2016 
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Δράση Α.1.1.6: Ενίσχυση της στρατηγικής ικανότητας και επιτελικών λειτουργιών της 

Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά  

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και Υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

ΝΑΙ 

  ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

  Περιγραφή δράσης 

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

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

συντονίζει, να παρακολουθεί και να ελέγχει την εφαρμογή των βασικών δημοσίων μεταρρυθμιστικών 

πολιτικών και αφετέρου έργα για την ανάπτυξη μηχανισμών που θα εξασφαλίζουν τη συνεκτικότητα 

και συντονισμό των λειτουργιών και δράσεων των φορέων του Δημοσίου, τόσο στο επίπεδο της 

Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης, όσο και μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων (Κεντρική, 

Αποκεντρωμένη, Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση). 

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

και στην υποστήριξη μηχανισμών, διαδικασιών και εργαλείων που έχουν αντικείμενο τον κεντρικό 

στρατηγικό σχεδιασμό των δημοσίων πολιτικών καθώς και τον συντονισμό, την παρακολούθηση και 

τον έλεγχο της εφαρμογής τους τόσο στο επίπεδο του κυβερνητικού έργου όσο και γενικότερα στο 

επίπεδο του έργου των φορέων του Δημοσίου Τομέα και κατά συνέπεια του συνόλου των θεσμών 

διακυβέρνησης…».  

 Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση για την ενίσχυση επιχειρησιακών 

λειτουργιών επιτελικού χαρακτήρα της Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά (ΕΓ 

Ρομά) (Ν.4430/2016, Ν.4483/2017). Η εν λόγω δράση στοχεύει να αντιμετωπίσει ελλείψεις: 

 στην διαμόρφωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της δημόσιας πολιτικής για την 

διασφάλιση της αποτελεσματικότητας, του πολυβάθμιου συντονισμού και 
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ανατροφοδότησης της εθνικής στρατηγικής για την κοινωνική ομάδα των Ρομά και 

 στα εργαλεία δημόσιας λογοδοσίας και ελέγχου έναντι των αρμοδίων οργάνων της Πολιτείας 

και κοινωνίας των πολιτών.  

Ειδικότερα, προβλέπονται να υλοποιηθούν δράσεις όπως, ενδεικτικά: 

 η ανάπτυξη υπηρεσίας και εργαλείων πληροφόρησης για την υποστήριξη των δομών της 

τοπικής αυτοδιοίκησης που καλούνται να υλοποιήσουν δράσεις στους τομείς στέγασης-

υποδομών, απασχόλησης, εκπαίδευσης της υγείας και γενικότερη κοινωνικής στήριξης και 

μέριμνας (π.χ. λειτουργία help-desk), 

 η δημιουργία σταθερού σημείου αναφοράς με την κεντρικής διοίκησης (πχ ΕΓ Ρομά) για την 

τοπική αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού μέσω της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και 

υποστήριξης προς τα θέματα που προκύπτουν κατά τη λειτουργία των Παραρτημάτων Ρομά, 

 η δημιουργία βάσης δεδομένων για την διαμόρφωση της δημόσιας πολιτικής για την 

κοινωνική ομάδα των Ρομά και την στήριξη των φορέων εφαρμογής της (Υπουργεία και 

Δήμοι),  

 πλατφόρμα διαβούλευσης, 

 εκπαίδευση αστυνομικών «πρώτης γραμμής» που υπηρετούν σε περιοχές με σημαντικές 

πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης και προληπτικής 

ασφάλειας και η δημιουργία υπο-ομάδων παρέμβασης και 

 η εκπόνηση μελέτης πεδίου σε θέματα τοπικής διαβούλευσης, κοινωνικής διαμεσολάβησης 

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της δράσης μπορεί να γίνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας ΕΤΠΑ έως 10%.   

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 11: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4616 

Αριθμός έργων ενίσχυσης 

επιτελικών λειτουργιών της 

Δημόσιας Διοίκησης, 

περιλαμβανομένων 

μηχανισμών και 

συστημάτων 

παρακολούθησης 

εφαρμογής δημόσιων 

πολιτικών  

Αριθμός 

 

  
1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 Μελέτη πεδίου  Αριθμός 

 

  1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 
Αριθμός εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων  
Αριθμός 

 

  5 ΟΧΙ ΟΧΙ 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 12: Προϋπολογισμός  
Άξονας 

Προτεραιότητας 
  1 2 3 

  Σύνολο Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος 

(α) 

564.730,00 364.469,75 97.842,48 50.080,72 45.456,22 6.880,84 

Δημόσια Δαπάνη 

(β) 

564.730,00 364.469,75 97.842,48 50.080,72 45.456,22 6.880,84 

Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

436.082,88 291.575,80 78.273,98 40.064,58 22.728,11 3.440,42 

Εθνική Συμμετοχή 

(δ) 

128.647,12 72.893,95 19.568,50 10.016,14 22.728,11 3.440,42 

εκ της οποίας για 

τα 

εμπροσθοβαρή 

έργα 

          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα 

έργα 

          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομι

κής Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, 

ΤΑΠΤΟΚ 

          

  

Ιδιωτική 

Συμμετοχή (ε) 
          

  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης/Ειδική Γραμματεία 

Κοινωνικής Ένταξης Ρομά. 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30.06.2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α΄ τρίμηνο 2018 
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Δράση Α.1.2.1: Κωδικοποίηση Νομοθεσίας σε διάφορους τομείς πολιτικής 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και Υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

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

φορέων παραγωγής νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων με στόχο την εφαρμογή της καλής 

νομοθέτησης, δηλαδή τη βελτίωση της ποιότητας των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων και 

των διαδικασιών παραγωγής τους, και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Κράτους. Επίσης θα 

ενισχυθεί η διαδικασία συντονισμού των δράσεων Καλής Νομοθέτησης όπως ορίζεται στο 

Ν.4048/2012 (ΦΕΚ34Α/2012)…». 

 

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

τις ακόλουθες ενέργειες: 

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

o συγκέντρωση και κατηγοριοποίηση της νομοθετικής, κανονιστικής και λοιπής ύλης 

σχετικής με το ευρύτατο πεδίο της δασικής πολιτικής και της προστασίας του φυσικού 

περιβάλλοντος σε δασικές εκτάσεις, καθώς και δημιουργία των σχετικών 

μεταδεδομένων, 

o τεκμηριωμένη ανάπλαση της δασικής νομοθεσίας σε καίρια σημεία, λαμβάνοντας υπ’ 

όψιν τις αρχές καλής νομοθέτησης και την ανάγκη μακροπρόθεσμης προσαρμογής στην 

κλιματική αλλαγή, 

o δημιουργία κώδικα, με ενοποίηση και συστηματική ταξινόμηση των διατάξεων που 

εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο, ώστε το σχετικό νομικό πλαίσιο να παρουσιάζεται με 
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απλό και εύληπτο τρόπο στο σύνολο των εμπλεκομένων στο συγκεκριμένο τομέα 

πολιτικής, (πολίτες, επιχειρήσεις, εμπλεκόμενοι εθνικοί και κοινοτικοί φορείς), 

o προβολή, δημοσιότητα και εν γένει διάχυση των αποτελεσμάτων στο προσωπικό του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε όλους τους εμπλεκόμενους κεντρικούς και 

περιφερειακούς φορείς δημόσιου, αλλά και στο ευρύ κοινό. 

2. Κωδικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου των ΟΤΑ. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται τα εξής: 

o κωδικοποίηση Νομοθεσίας Εσόδων Δήμων και Περιφερειών, 

o διαμόρφωση ενιαίου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  

o διαμόρφωση ενιαίου Κώδικα Κατάστασης Υπαλλήλων ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού και 

Πειθαρχικού Δικαίου ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού.  

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

o η αποτελεσματική συγκέντρωση και οργάνωση της νομοθετικής και  κανονιστικής ύλης 

που άπτεται των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Τουριστικής Πολιτικής και 

Ανάπτυξης,  

o η συγκέντρωση του συνόλου της νομοθετικής και κανονιστικής ύλης του τουρισμού που 

θα περιλαμβάνει τη χρονική περίοδο από το 1914 έως και το 2014, 

o η δημιουργία σχεδίου Διοικητικής Κωδικοποίησης με ενοποίηση, εκκαθάριση  και 

συστηματική ταξινόμηση των νομοθετικών κειμένων και κανονιστικών διατάξεων της 

τουριστικής νομοθεσίας, ώστε το σύνολο  των εμπλεκομένων στον τομέα του τουρισμού 

να γνωρίζει τις υφιστάμενες και σε ισχύ νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

4. Κωδικοποίηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου παροχής κοινωνικής προστασίας και 

κοινωνικής πρόνοιας. Ενδεικτικά, η κωδικοποίηση θα αφορά στη νομοθεσία που διέπει τους 

εξής τομείς:  

o προστασία παιδιού-οικογένειας, ηλικιωμένων, απόρων,  ΑμεΑ, αστέγων, Ρομά, τοξικο-

εξαρτημένων, προσφύγων, 

o καθεστώς λειτουργίας και δράσης ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ (συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ) 

που εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  

o κοινωνική κατοικία. 

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται και νομοθετική μεταρρυθμιστική διαδικασία για την υιοθέτηση 

και εφαρμογή ενός ενιαίου, σύγχρονου, απλοποιημένου και αποτελεσματικότερου νομοθετικού 

πλαισίου  που θα διέπει όλο το πλέγμα πολιτικών και δράσεων κοινωνικής προστασίας και 

αλληλεγγύης, και θα εφαρμόζεται από όλους τους εποπτευόμενους από του Υπ. Εργασίας, Κοιν. 

Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης φορείς παροχής κοινωνικής προστασίας ή προνοιακών 

υπηρεσιών.  

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

παρεχόμενων υπηρεσιών: πρωτοβάθμια κοινωνική προστασία, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια.  

5. Κωδικοποίηση τομέων βάσει:  

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

Ν.4336/2015, 

 των προτάσεων που έχουν εκπονηθεί στα πλαίσια του έργου «Αξιολόγηση ρυθμίσεων 

που δημιουργούν τα μεγαλύτερα διοικητικά βάρη σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής 

(ΟΠΣ 376564)» που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο συμφωνίας  στρατηγικής συνεργασίας 

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

Στο πλαίσιο αυτό προτεραιότητα παρουσιάζουν οι τομείς: 

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

 Αδειοδότηση επιχειρήσεων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί 
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ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

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

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

 Εργατική Νομοθεσία,  

 Μετανάστευση (Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής),  

 Γεωργία και γεωργικές επιδοτήσεις, 

 Ετήσιοι λογαριασμοί/εταιρικό δίκαιο, 

 Ενέργεια, 

 Περιβάλλον, 

 Αλιεία, 

 Υγειονομική - φαρμακευτική νομοθεσία, 

 Στατιστική, 

 Τηλεπικοινωνίες, 

Ο προγραμματισμός και  η υλοποίηση των κωδικοποιήσεων των διαφόρων τομέων θα 

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

Συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ του τότε Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης. Λοιποί δημόσιοι 

φορείς με προστιθέμενη αξία στο έργο είναι το Γραφείο του Υπουργού Επικρατείας για το 

Συντονισμό Κυβερνητικού Έργου και  τα επιμέρους Υπουργεία. 

 

Η Διοίκηση του έργου βασίζεται στα εξής όργανα:  

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

Γραμματείας της Κυβέρνησης, και το επισπεύδον Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η 

οποία θα ορίσει τις  περιοχές που θα γίνει η κωδικοποίηση με βάση τις αρχές και κατευθύνσεις 

που θα προσδιοριστούν στο έργο «Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης και Αναμόρφωσης Δικαίου». Η 

εν λόγω επιτροπή θα προβεί στην παρακολούθηση επίτευξης των στρατηγικών στόχων στην 

αξιολόγηση προτύπων καλής νομοθέτησης και στις προτάσεις για κωδικοποίηση και 

αναμόρφωση τομέων νομοθεσίας σε επιλεγμένους τομείς.  

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

στην οποία θα συμμετέχουν στελέχη των εμπλεκόμενων φορέων με σχετική τεχνογνωσία 

προκειμένου να διασφαλιστεί η πληρότητα του συστήματος. Η Ομάδα Διοίκησης Έργου 

επισπεύδει και παρακολουθεί το έργο σε όλα τα στάδια και τα υποέργα και είναι υπεύθυνη για 

το συνολικό προγραμματισμό και την υλοποίηση του έργου. Η εν λόγω ομάδα θα είναι 

υπεύθυνη για την υλοποίηση της “συμφωνίας πλαίσιο” ενώ κάθε εκτελεστική σύμβαση θα 

αφορά σε μία θεματική περιοχή και θα υπάρχει ειδική υποομάδα που θα βασίζεται στα στελέχη 

των φορέων που έχουν την αρμοδιότητα στη συγκεκριμένη περιοχή.  

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

επιχειρησιακή και νομική κατάρτιση και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για την εκπόνηση των 

δράσεων κωδικοποίησης, αναμόρφωσης δικαίου και υποστήριξης στους Τομείς Πολιτικής που 

θα έχουν επιλεγεί κατά προτεραιότητα από την Επιτροπή Στρατηγικής Εποπτείας. 
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Δείκτες εκροής 

Πίνακας 13: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

1 Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Σύνολο 
Χώρας 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4618 Αριθμός έργων 
κωδικοποίησης 
θεσμικού και 
νομοθετικού πλαισίου 

Αριθμός 

6 

      

ναι όχι 

T4620 Αριθμός έργων 
απλοποίησης 
εσωτερικών 
διαδικασιών φορέων 
του δημοσίου τομέα  

Αριθμός 

2 

      

ναι όχι 

90101/90102 Τεχνολογικός 
Εξοπλισμός 
HARDWARE/Λογισμικό 
SOFTWARE 

Αριθμός 

37 

      

ναι όχι 

Τ4621 Αριθμός έργων 
απλοποίησης και 
προτυποποίησης 
υπηρεσιών προς τους 
πολίτες 

Αριθμός 

2 

      

ναι όχι 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 14: Προϋπολογισμός  
Άξονας Προτεραιότητας   1 2 3 

  Σύνολο Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 4.829.085,00 3.116.631,64 836.664,65 428.247,25 388.702,47 58.838,98 

Δημόσια Δαπάνη (β) 4.829.085,00 3.116.631,64 836.664,65 428.247,25 388.702,47 58.838,98 

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 3.729.005,56 2.493.305,31 669.331,72 342.597,80 194.351,23 29.419,49 

 Εθνική Συμμετοχή (δ) 1.100.079,44 623.326,33 167.332,93 85.649,45 194.351,23 29.419,49 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για μεγάλα 

έργα 
          

  

εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 

ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)             
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Δυνητικοί δικαιούχοι 

• Γενική Γραμματεία  της Κυβέρνησης 

• Σύνολο των Υπουργείων 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ΄ τρίμηνο 2015 &  

Β΄ τρίμηνο 2018 
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Δράση Α.1.2.2: Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και Υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

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

φορέων παραγωγής νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων με στόχο την εφαρμογή της καλής 

νομοθέτησης, δηλαδή τη βελτίωση της ποιότητας των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων και 

των διαδικασιών παραγωγής τους, και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Κράτους. Επίσης θα 

ενισχυθεί η διαδικασία συντονισμού των δράσεων Καλής Νομοθέτησης, όπως ορίζεται στο 

Ν.4048/2012 (ΦΕΚ34Α/2012)…». 

 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η προτεινόμενη δράση που αφορά στη δημιουργία Εθνικής Πύλης για 

την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας, η οποία προβλέπεται να αποτελέσει 

τον κόμβο όπου θα συγκεντρωθεί  το σύνολο της πληροφορίας, των προτύπων και των διαδικασιών 

που αφορούν την κωδικοποίηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας στην Ελλάδα, με σκοπό την 

εξυπηρέτηση των δομών καλής νομοθέτησης και τη διάθεσή της στο ευρύ κοινό. Επίσης προβλέπεται 

να αποτελέσει το εργαλείο για τη δημιουργία και επικαιροποίηση προτύπων και διαδικασιών καλής 

νομοθέτησης και ηλεκτρονικής διακίνησης νομοθετικών και κανονιστικών κειμένων  κατά τη 

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

νομοθετικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή των ως άνω προτύπων και διαδικασιών από το σύνολο της 

Δημόσιας Διοίκησης, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια και η βιωσιμότητα των προκρινόμενων 

λύσεων.  

Για την υλοποίηση και διοίκηση της πράξης προβλέπονται τα εξής:  
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α) Επιτροπή Στρατηγικής Εποπτείας (υψηλού επιπέδου) υπό την προεδρία της Γενικής Γραμματείας 

της Κυβέρνησης με επισπεύδον το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης στην οποία θα 

συμμετέχουν εκπρόσωποι της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων.  

Η Επιτροπή θα ορίσει τις  αρχές και κατευθύνσεις των κωδικοποιήσεων που θα περιλαμβάνει η 

Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης και Αναμόρφωσης Δικαίου, θα προβεί στην παρακολούθηση 

επίτευξης των στρατηγικών στόχων στην αξιολόγηση προτύπων καλής νομοθέτησης και στις 

προτάσεις για κωδικοποίηση και αναμόρφωση τομέων νομοθεσίας σε επιλεγμένους τομείς,  

β) Ομάδα Διοίκησης Έργου, υπό την Προεδρία του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης στην 

οποία θα συμμετέχουν στελέχη των εμπλεκόμενων φορέων με σχετική τεχνογνωσία προκειμένου 

να διασφαλιστεί η πληρότητα του συστήματος.  

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

και είναι υπεύθυνη για το συνολικό προγραμματισμό και την υλοποίηση του έργου,   

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

και νομική κατάρτιση και από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για την εκπόνηση των δράσεων 

κωδικοποίησης, αναμόρφωσης δικαίου και υποστήριξης στους Τομείς Πολιτικής που θα έχουν 

επιλεγεί κατά προτεραιότητα από την Επιτροπή Στρατηγικής Εποπτείας.  

Η δράση  περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες ενέργειες: 

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

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

έργων,  

2. Τη δημιουργία συνεργατικού εργαλείου νομοπαραγωγικής και κανονιστικής διαδικασίας το 

οποίο θα διευκολύνει την περαιτέρω κωδικοποίηση και ταξινόμηση κάθε νέου 

νομοθετήματος ή κανονιστικής πράξης (ανάπτυξη καθολικού νομικού θεματικού 

ευρετηρίου), 

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

επίπεδο, 

4. Την επικαιροποίηση των προτύπων καλής νομοθέτησης, κωδικοποίησης και αναμόρφωσης 

της νομοθεσίας και πρόταση για κωδικοποίηση και αναμόρφωση τομέων νομοθεσίας σε 

επιλεγμένους τομείς και 

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

διαδικασιών που θα περιγραφούν. 

Επισημαίνεται ότι η παρούσα δράση αποτελεί έργο – σημαία του Προγράμματος και  μπορεί να γίνει 

χρήση της ρήτρας ευελιξίας ΕΤΠΑ. 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 15: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4618 

 

Αριθμός έργων 

κωδικοποίησης θεσμικού και 

νομοθετικού πλαισίου 

 

Αριθμός 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ  

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 16: Προϋπολογισμός  
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Άξονας Προτεραιότητας   1 2 3 

  Σύνολο Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 2.654.000,00 1.712.858,73 459.819,61 235.358,92 213.625,64 32.337,11 

Δημόσια Δαπάνη (β) 2.654.000,00 1.712.858,73 459.819,61 235.358,92 213.625,64 32.337,11 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 2.049.411,18 1.370.286,98 367.855,69 188.287,13 106.812,82 16.168,56 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 604.588,82 342.571,75 91.963,92 47.071,78 106.812,82 16.168,56 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για μεγάλα 

έργα 
          

  

εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής Τεχνικής 
          

  

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 

ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)             

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης  

 Υπουργεία  – Γενικές Γραμματείες 

 ΟΤΑ – Περιφέρειες – Αποκεντρωμένες Διοικήσεις – ΝΠΔΔ 

 Γενική Γραμματεία Συντονισμού 

 Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ΄ τρίμηνο 2015 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Α.2.1.1: Απλοποίηση Εσωτερικών Διαδικασιών Φορέων του Δημόσιου Τομέα και 

βελτίωση της λειτουργίας τους (α΄ φάση εξειδίκευσης) 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και Υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

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

οργανογράμματα που θα προκύψουν, προβλέπονται δράσεις επανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων 

των διοικητικών δομών του κάθε φορέα καθώς και δράσεις επανακαθορισμού των αναθεωρημένων 

εσωτερικών διαδικασιών που αυτές εφαρμόζουν προκειμένου να βελτιωθεί η εσωτερική λειτουργία 

κάθε φορέα και να καταστεί συνεκτική. Εσωτερικές διαδικασίες αποτελούν ο προσανατολισμός στο 

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

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

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

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

ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών κατευθυντήριων γραμμών και προτύπων…». 

Σε αυτό το πλαίσιο συγχρηματοδοτούνται δράσεις βελτίωσης της εσωτερικής λειτουργίας των φορέων 

του Δημόσιου Τομέα μέσω του επανακαθορισμού και απλοποίησης και προτυποποίησης των 

εσωτερικών διαδικασιών που εφαρμόζουν οι φορείς, της ηλεκτρονικοποίησης υπηρεσιών κ.α. 

Ενδεικτική δράση είναι η απλοποίηση των διαδικασιών των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης 

Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης και Τεχνικών 

Έργων. 

Οι οργανικές μονάδες οι οποίες επιλέχθηκαν είναι αυτές που δέχονται την πλειονότητα των 

αιτημάτων από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις για διεκπεραίωση: 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

 Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΔΙΠΚΑ). 

Η Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων είναι επιφορτισμένη με το διττό ρόλο 

της χάραξης πολιτικής για τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους και την προστασία 

τους, και συγχρόνως της διοικητικής υποστήριξης του έργου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας,  

 Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων (ΔΒΜΑ). 

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

βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων και χώρων.  

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

10%. 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 17: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

1 Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Σύνολο 
Χώρας 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

12302 Ενέργειες 
Πληροφόρησης  
Δημοσιότητας 

Αριθμός 1 

      

όχι όχι 

90101/90102 Τεχνολογικός 
Εξοπλισμός 
HARDWARE/Λογισμικό 
SOFTWARE 

Αριθμός 35 

      

όχι όχι 

Τ4621 Αριθμός έργων 
απλοποίησης και 
προτυποποίησης 
υπηρεσιών προς τους 
πολίτες 

Αριθμός 

1 

      

ναι όχι 

T4620 Αριθμός έργων 
απλοποίησης 
εσωτερικών 
διαδικασιών φορέων 
του δημοσίου τομέα  

Αριθμός 

3 

      

ναι όχι 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 18: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   1 2 3 

  Σύνολο Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 629.195,43 406.074,94 109.011,45 55.797,57 50.645,17 7.666,30 

Δημόσια Δαπάνη (β) 629.195,43 406.074,94 109.011,45 55.797,57 50.645,17 7.666,30 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 485.862,90 324.859,95 87.209,16 44.638,06 25.322,58 3.833,15 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 143.332,53 81.214,99 21.802,29 11.159,51 25.322,58 3.833,15 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για μεγάλα 

έργα 
          

  

εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής Τεχνικής 
          

  

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 

ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)             

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 

 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ ΑΕ) 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ΄ τρίμηνο 2015 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Α.2.1.2: Καταπολέμηση της Εισφοροδιαφυγής και Εισφοροαποφυγής (κάθετος 

τομέας πολιτικής: κοινωνική ασφάλιση) 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

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

οργανογράμματα που θα προκύψουν, προβλέπονται δράσεις επανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων 

των διοικητικών δομών του κάθε φορέα καθώς και δράσεις επανακαθορισμού των αναθεωρημένων 

εσωτερικών διαδικασιών που αυτές εφαρμόζουν προκειμένου να βελτιωθεί η εσωτερική λειτουργία 

κάθε φορέα και να καταστεί συνεκτική. Εσωτερικές διαδικασίες αποτελούν ο προσανατολισμός στο 

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

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

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

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

ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών κατευθυντήριων γραμμών και προτύπων.» 

Η προτεινόμενη δράση αφορά στο σχεδιασμό και υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος 

υποστήριξης του πλήρους ελεγκτικού κύκλου για την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής / 

εισφοροαποφυγής, που θα προβλέπει την παροχή νέων ή/και αποδοτικότερων υπηρεσιών προς τους 

συναλλασσόμενους με αυτό. Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικές ενέργειες είναι: 

1. η  εκπόνηση και εφαρμογή ενιαίας στρατηγικής για τις ελεγκτικές υπηρεσίες και ειδικότερα 

όσο αφορά στην επιλογή και στόχευση των ελέγχων, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες 

επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων και από άλλους εκτός ΙΚΑ φορείς. 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

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

διαχείρισης των ελέγχων. 

Ειδικότερα προβλέπεται: 

 η εκπόνηση μελέτης εφαρμογής πληροφοριακού συστήματος διενέργειας ελέγχων,  

 η  ανάπτυξη και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος διενέργειας ελέγχων, το οποίο 

θα διαθέτει ως πυρήνα τρία βασικά «λειτουργικά» υποσυστήματα τα οποία αντιστοιχούν 

στις τρεις φάσεις του ελεγκτικού κύκλου: Υποσύστημα στόχευσης ελέγχων, Υποσύστημα 

διαχείρισης διαδικασιών ελέγχων, Υποσύστημα υποστήριξης επιτόπιων ελέγχων 

 πιλοτική λειτουργία του συστήματος 

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της δράσης δύναται να γίνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας ΕΤΠΑ έως 10%. 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 19: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

1 Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Σύνολο 
Χώρας 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

90101/90102 Τεχνολογικός 
Εξοπλισμός 
HARDWARE/Λογισμικό 
SOFTWARE 

Αριθμός 

374 

      

όχι όχι 

12303 Πλήθος χρηστών που 
επιμορφώνονται  
καταρτίζονται από τη 
δράση 

Αριθμός 

25 

      

όχι όχι 

12201 Μελέτες 
εμπειρογνωμοσύνες 
έρευνες αξιολογήσεις 

Αριθμός 

4 

      

όχι όχι 

T4620 Αριθμός έργων 
απλοποίησης 
εσωτερικών 
διαδικασιών φορέων 
του δημοσίου τομέα  

Αριθμός 

1 

      

ναι όχι 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 20: Προϋπολογισμός  

Άξονας 

Προτεραιότητας 
  1 2 3 

  Σύνολο Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 4.045.575,00 2.610.963,99 700.917,38 358.764,94 325.636,22 49.292,47 

Δημόσια Δαπάνη 

(β) 

4.045.575,00 2.610.963,99 700.917,38 358.764,94 325.636,22 49.292,47 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

3.123.981,39 2.088.771,20 560.733,90 287.011,95 162.818,11 24.646,23 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

921.593,61 522.192,80 140.183,48 71.752,99 162.818,11 24.646,23 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

εκ της οποίας για 

τα εμπροσθοβαρή 

έργα 

          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα 

έργα 

          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική 

Συμμετοχή (ε) 
          

  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων / ΕΦΚΑ 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ ΄ τρίμηνο 2015 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Α.2.1.3: Βελτίωση της λειτουργίας και απλοποίηση διαδικασιών του (κάθετου) 

τομέα πολιτικής φορολογικής-δημοσιονομικής διαχείρισης 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

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

οργανογράμματα που θα προκύψουν, προβλέπονται δράσεις επανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων 

των διοικητικών δομών του κάθε φορέα καθώς και δράσεις επανακαθορισμού των αναθεωρημένων 

εσωτερικών διαδικασιών που αυτές εφαρμόζουν προκειμένου να βελτιωθεί η εσωτερική λειτουργία 

κάθε φορέα και να καταστεί συνεκτική. Εσωτερικές διαδικασίες αποτελούν ο προσανατολισμός στο 

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

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

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

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

ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών κατευθυντήριων γραμμών και προτύπων.» 

Στον κάθετο τομέα πολιτικής φορολογικής-δημοσιονομικής διαχείρισης θα χρηματοδοτηθούν 

δράσεις: 

 Βελτίωσης της υλοποίησης των εφαρμοζόμενων μέτρων ασφάλειας και τυποποίησης των 

διαδικασιών με απώτερο όφελος την ιχνηλασιμότητα εκτέλεσής τους σε περίπτωση ελέγχων, 

μέσω της εκπόνησης μελέτης υλοποίηση διαδικασίας πιστοποίησης της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακώς Συστημάτων & Διοικητικής Υποστήριξης (ΓΓΠΣΔΥ), της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και της Γ.Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής κατά ISO 20000 και ISO 

27001 καθώς επίσης και ενεργειών εκπαίδευσης και πιστοποίησης επιλεγμένων υπαλλήλων 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

της ΓΓΠΣΔΥ στη διαχείριση υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφοριών (Information Technology – 

IT) κατά ITIL.  

 Αναδιοργάνωσης του συστήματος συλλογής ληξιπροθέσμων οφειλών το οποίο θα οδηγήσει 

στην αναδιάρθρωση διαδικασιών και ανάπτυξη εργαλείων για την αποδοτικότερη συλλογή 

ληξιπροθέσμων οφειλών, ολοκληρώνοντας υφιστάμενα συστήματα και υποδομές. 

 Επέκτασης του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος Περιουσιολογίου Ακίνητης 

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

αντικείμενα μεγάλης αξίας, σημαντικές κινητές αξίες κ.λπ. 

 Μοντελοποίησης, ανασχεδιασμού και απλοποίησης των διαδικασιών λειτουργίας των ΔΟΥ με 

στόχο την εκπλήρωση του στρατηγικού στόχου της ΑΑΔΕ για την ουσιαστική κατάργηση της 

προσέλευσης των πολιτών στις ΔΟΥ  

 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 21: Δείκτες εκροής 

 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Σύνολο 
Χώρας 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

90102 Λογισμικό SOFTWARE Αριθμός 1           

12303 Πλήθος χρηστών που 
επιμορφώνονται  
καταρτίζονται από τη 
δράση 

Αριθμός 200           

12302 Ενέργειες Πληροφόρησης  
Δημοσιότητας 

Αριθμός 1           

12201 Μελέτες 
εμπειρογνωμοσύνες 
έρευνες αξιολογήσεις 

Αριθμός 1           

T4621 Αριθμός έργων 
απλοποίησης διαδικασιών 
και προτυποποίησης 
υπηρεσιών προς τους 
πολίτες 

Αριθμός 1       ναι όχι 

T4620 Αριθμός έργων 
απλοποίησης εσωτερικών 
διαδικασιών φορέων του 
δημοσίου τομέα  

Αριθμός 4       ναι όχι 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 22: Προϋπολογισμός  

 

Άξονας Προτεραιότητας   1 2 3 

  Σύνολο Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 2.700.000,00 1.742.546,56 467.789,36 239.438,23 217.328,26 32.897,59 

Δημόσια Δαπάνη (β) 2.700.000,00 1.742.546,56 467.789,36 239.438,23 217.328,26 32.897,59 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 2.084.932,24 1.394.037,24 374.231,49 191.550,59 108.664,13 16.448,79 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 615.067,76 348.509,31 93.557,87 47.887,65 108.664,13 16.448,79 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για μεγάλα 

έργα 
          

  

εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 

ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)             

 
Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Οικονομικών 

 Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης  

 Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Β ΄ τρίμηνο 2016 και 

Α΄ τρίμηνο 2019 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Α.2.1.4: Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Α και Β Βαθμού – απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ α΄ και 

β΄ βαθμού – πιλοτική λειτουργία (κάθετος - τομέας πολιτικής: εφαρμογή της 

μεταρρύθμισης «Πρόγραμμα Καλλικράτης») 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

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

οργανογράμματα που θα προκύψουν, προβλέπονται δράσεις επανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων 

των διοικητικών δομών του κάθε φορέα καθώς και δράσεις επανακαθορισμού των αναθεωρημένων 

εσωτερικών διαδικασιών που αυτές εφαρμόζουν προκειμένου να βελτιωθεί η εσωτερική λειτουργία 

κάθε φορέα και να καταστεί συνεκτική. Εσωτερικές διαδικασίες αποτελούν ο προσανατολισμός στο 

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

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

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

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

ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών κατευθυντήριων γραμμών και προτύπων…». 

 

Στον κάθετο τομέα πολιτικής εφαρμογή της μεταρρύθμισης «Πρόγραμμα Καλλικράτης» σχεδιάζεται η 

αναδιοργάνωση και ο εκσυγχρονισμός των λειτουργιών  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αξιοποίηση 

και των ΤΠΕ, με γνώμονα τη βελτίωση της άσκησης πολιτικών, αλλά κυρίως την παροχή ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.  Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται: 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

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

δημοσιότητα του Στρατηγικού 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) και 

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

από το υπάρχον στο νέο μοντέλο λειτουργίας των Δήμων και των Περιφερειών. 

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

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού) και συμπληρώνεται από δράση του Θεματικού Άξονα 

2 και του Θεματικού Άξονα 3. 
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Δείκτες εκροής 

Πίνακας 23: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Σύνολο 
Χώρας 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

12302 Ενέργειες Πληροφόρησης  
Δημοσιότητας 

Αριθμός 1           

12201 Μελέτες 
εμπειρογνωμοσύνες 
έρευνες αξιολογήσεις 

Αριθμός 2       όχι όχι 

Τ4621 Αριθμός έργων 
απλοποίησης και 
προτυποποίησης 
υπηρεσιών προς τους 
πολίτες 

Αριθμός 1       ναι όχι 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 24: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   1 2 3 

  Σύνολο Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 3.100.000,00 2.000.701,60 537.091,48 274.910,56 249.525,04 37.771,31 

Δημόσια Δαπάνη (β) 3.100.000,00 2.000.701,60 537.091,48 274.910,56 249.525,04 37.771,31 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 2.393.811,09 1.600.561,28 429.673,19 219.928,45 124.762,52 18.885,65 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 706.188,91 400.140,32 107.418,30 54.982,11 124.762,52 18.885,65 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για μεγάλα 

έργα 
          

  

εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 

ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)             

 
 
 
 
 
 
Δυνητικοί δικαιούχοι 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

 Υπουργείο Εσωτερικών και εποπτευόμενοι φορείς του   

 Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Α’ και Β΄ Βαθμού) 

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Γ΄ τρίμηνο 2016 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Α.2.1.5: Οργάνωση και λειτουργικός εκσυγχρονισμός των επτά (7) 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

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

αφενός στην υλοποίηση έργων ανάπτυξης εργαλείων και μηχανισμών για την εφαρμογή της 

προτυποποίησης και τον εξορθολογισμό διαδικασιών και αφετέρου στην αξιολόγηση διοικητικών 

επιβαρύνσεων, στον επανασχεδιασμό διαδικασιών και στην υλοποίηση σχετικών δράσεων εφαρμογής 

τους καθώς και σε συναλλαγές ευρείας από τους πολίτες ζήτησης που προτείνουν οι φορείς του 

δημοσίου…». 

Στο πλαίσιο της δράσης θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες: 

 Απλούστευση και προτυποποίηση των οριζόντιων και των κάθετων διαδικασιών λειτουργίας 

των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, 

 Σύνταξη προδιαγραφών των αναγκαίων Πληροφοριακών Συστημάτων για την προώθηση της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

 Υποστήριξη της εφαρμογής των νέων μοντέλων λειτουργίας των Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων και 

 Επιμόρφωση και συμβουλευτική υποστήριξη του προσωπικού των Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων. 

 



 

  57 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 25: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4620 Αριθμός έργων 

απλοποίησης εσωτερικών 

διαδικασιών φορέων του 

δημοσίου τομέα  

Αριθμός 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ  

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 26: Προϋπολογισμός  

 

Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  Σύνολο Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 1.170.000,00 755.103,51 202.708,72 103.756,57 94.175,58 14.255,62 

Δημόσια Δαπάνη (β) 1.170.000,00 755.103,51 202.708,72 103.756,57 94.175,58 14.255,62 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 903.470,64 604.082,81 162.166,98 83.005,25 47.087,79 7.127,81 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 266.529,36 151.020,70 40.541,74 20.751,31 47.087,79 7.127,81 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για μεγάλα 

έργα 
          

  

εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 

ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)             

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Υπουργείο Εσωτερικών και εποπτευόμενοι φορείς 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ ΄ τρίμηνο 2018 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

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

εκλογικών αποτελεσμάτων 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

  ΝΑΙ 

  ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

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

αφενός στην υλοποίηση έργων ανάπτυξης εργαλείων και μηχανισμών για την εφαρμογή της 

προτυποποίησης και τον εξορθολογισμό διαδικασιών και αφετέρου στην αξιολόγηση διοικητικών 

επιβαρύνσεων, στον επανασχεδιασμό διαδικασιών και στην υλοποίηση σχετικών δράσεων εφαρμογής 

τους καθώς και σε συναλλαγές ευρείας από τους πολίτες ζήτησης που προτείνουν οι φορείς του 

δημοσίου…». 

 

Η προτεινόμενη δράση αφορά στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος για τη διαχείριση και παρακολούθηση της εκλογικής διαδικασίας και την έκδοση των 

εκλογικών αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τα Πρωτοδικεία 

και τον Άρειο Πάγο.  

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

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

ομοιογενούς Πληροφοριακού Συστήματος που θα καλύπτει όλες τις πτυχές της διαδικασίας, από την 

ανακήρυξη των υποψηφίων μέχρι την επικύρωση των εκλογικών αποτελεσμάτων.  

Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά (functional requirements) του συστήματος περιλαμβάνουν:  

 τη δημιουργία αυτοματοποιημένης διαδικασίας ενημέρωσης των εκλογικών καταλόγων 

μέσω του Εθνικού Δημοτολογίου, 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

 την ανακήρυξη υποψηφίων για όλους τους τύπους εκλογών: Βουλευτικές, 

Δημοτικές/Περιφερειακές και Ευρωεκλογές, 

 τον ορισμό δικαστικών αντιπροσώπων από τα Πρωτοδικεία - Άρειο Πάγο, 

 τη διαμόρφωση των εκλογικών τμημάτων και την αντιστοίχησή τους σε εκλογικά 

καταστήματα,  

 την παρακολούθηση της παρουσίας των δικαστικών αντιπροσώπων και εφόρων την ημέρα 

των εκλογών, 

 την πλήρη διενέργεια της μετάδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων από τα εκλογικά 

τμήματα έως το Υπουργείο Εσωτερικών και τα Πρωτοδικεία, μέσω των Περιφερειακών 

ενοτήτων, 

 την πρόβλεψη - εκτίμηση των  εκλογικών αποτελεσμάτων με υπάρχοντα υπολογιστικά 

μοντέλα και αλγορίθμους καθώς και την οπτικοποίηση και διάθεσή τους σε όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς, στα Μ.Μ.Ε και στο κοινό και 

 τις διαδικασίες επικύρωσης εκλογικών αποτελεσμάτων στα Πρωτοδικεία - Άρειο Πάγο. 

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

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

αυθεντικοποίηση μεταξύ των χρηστών και των υποσυστημάτων, η αξιοπιστία, η ακεραιότητα των 

δεδομένων, καθώς και η διασφάλιση ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 27: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4620 Αριθμός έργων 

απλοποίησης εσωτερικών 

διαδικασιών φορέων του 

δημοσίου 

Αριθμός 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 28: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  Σύνολο Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 3.500.000,00 2.258.856,65 606.393,61 310.382,90 281.721,82 42.645,02 

Δημόσια Δαπάνη (β) 3.500.000,00 2.258.856,65 606.393,61 310.382,90 281.721,82 42.645,02 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 2.702.689,95 1.807.085,32 485.114,89 248.306,32 140.860,91 21.322,51 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 797.310,05 451.771,33 121.278,72 62.076,58 140.860,91 21.322,51 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για μεγάλα 

έργα 
          

  

εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 

ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)             

 
Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Εσωτερικών και εποπτευόμενοι φορείς   

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Γ ΄ τρίμηνο 2016 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Α.2.1.7: Οικονομική μεταρρύθμιση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και 

οργανωτική αναδιοργάνωση της ΗΔΙΚΑ ΑΕ  

 
Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

 ΝΑΙ 

  ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

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

οργανογράμματα που θα προκύψουν, προβλέπονται δράσεις επανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων 

των διοικητικών δομών του κάθε φορέα καθώς και δράσεις επανακαθορισμού των αναθεωρημένων 

εσωτερικών διαδικασιών που αυτές εφαρμόζουν προκειμένου να βελτιωθεί η εσωτερική λειτουργία 

κάθε φορέα και να καταστεί συνεκτική…….. 

 Ενδεικτικές δράσεις ανά κάθετο τομέα πολιτικής είναι για τον : 

1. τομέα κοινωνικής ασφάλισης: Αναδιοργάνωση ΗΔΙΚΑ,…».  

 

Η προτεινόμενη δράση αφορά στον κάθετο τομέα πολιτικής της κοινωνικής ασφάλισης και 

περιλαμβάνει ενδεικτικά τις κάτωθι δράσεις: 

1. «Οικονομική Μεταρρύθμιση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και Βελτιστοποίηση του 

Μηχανισμού Διαχείρισης και Ελέγχου των Οικονομικών Πόρων τους για τη Διασφάλιση της 

Βιωσιμότητας του Ασφαλιστικού Συστήματος», στο πλαίσιο της οποίας προβλέπεται η 

προετοιμασία για την καταχώρηση των λογιστικών γεγονότων και πράξεων, η διενέργεια της 

καταχώρησής τους και η κατάρτιση των Ισολογισμών-Απολογισμών, των οικονομικών 

καταστάσεων που προβλέπονται από το Π.Δ.80/1997, καθώς και των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων των Ασφαλιστικών Ταμείων που θα επιτρέψει την αποτύπωση της οικονομικής 

θέσης, καθώς και την οικονομική απόδοση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Κατά την 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

οργάνωση και εισαγωγή των στοιχείων θα διενεργούνται αυτόματοι μηχανισμοί ελέγχου, οπότε 

και η διαδικασία εισαγωγής θα αποτελείται από διακριτά στάδια τα οποία θα ελαχιστοποιούν την 

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

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

μοντέλου με τις ανάγκες και συνθήκες που διαμορφώνονται από τη βέλτιστη αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων των δράσεων εκσυγχρονισμού και εισαγωγής συστημάτων νέων τεχνολογιών 

στην Κοινωνική Ασφάλιση και την Υγεία» στο πλαίσιο της οποίας προβλέπεται: 

 η καταγραφή - αξιολόγηση - προσαρμογή της οργανωτικής δομής και των υφιστάμενων 

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

προσωπικού, 

 η απλούστευση και αναμόρφωση των κύριων επιχειρησιακών της λειτουργιών,  

 ο σχεδιασμός της λειτουργικής προσαρμογής και η ανάπτυξη του σχεδίου μετάβασης στο νέο 

λειτουργικό μοντέλο, 

 η εκπαίδευση εμπλεκομένων υπαλλήλων στις νέες διαδικασίες παροχής των 

απλουστευμένων υπηρεσιών,  

 η υποστήριξη της εφαρμογής του νέου λειτουργικού μοντέλου και 

 η εξειδικευμένη τεχνική και επιστημονική υποστήριξη στις υλοποιούμενες δράσεις 

εισαγωγής νέων τεχνολογιών. 

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

Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)»: 

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

Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας 

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

(ΦΚΑ) αποτελούν τον κύριο πυλώνα της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης, καθώς θα οδηγήσουν σε 

υιοθέτηση κοινών κανόνων για όλους, τόσο ως προς τις εισφορές όσο και ως προς τις παροχές. 

Απαραίτητο κεντρικό συστατικό του ΕΦΚΑ είναι η πληροφοριακή υποστήριξή του. Στο πλαίσιο 

αυτό ενδεικτικά προβλέπεται: 

 η δημιουργία Ενιαίου Μητρώου Ασφαλισμένων (εν ενεργεία και συνταξιούχων) ΕΦΚΑ 

και η διασύνδεση αυτού με την ΑΑΔΕ (με το Μητρώο Φορολογούμενων),  

 ο υπολογισμός και παρακολούθηση των εισφορών Μη-Μισθωτών,  

 η ανταλλαγή πληροφοριών με την ηλεκτρονική εφαρμογή της  ΑΠΔ ΙΚΑ αναφορικά με 

εισφορές Εργοδοτών και Μισθωτών, 

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

 η αξιοποίηση υπαρχόντων πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών που ήδη 

λειτουργούν για την υλοποίηση και λειτουργία του νέου συστήματος εκκαθάρισης και 

πληρωμής συντάξεων του ΕΦΚΑ σε πρώτη φάση  μόνο για τις νέες αιτήσεις 

συνταξιοδότησης του ΕΦΚΑ. 

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

10%. 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 29: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης Μονάδ
α 

μέτρησ
ης 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧ
Ι) 

Σύνολο 
Χώρας 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

90101/90
102 

Τεχνολογικός Εξοπλισμός 
HARDWARE/Λογισμικό 
SOFTWARE 

Αριθμός 70           

12302 Ενέργειες Πληροφόρησης  
Δημοσιότητας 

Αριθμός 1           

11902 Αριθμός υπηρεσιών προς 
πολίτες που παρέχονται 
ηλεκτρονικά 

Αριθμός 4           

T4620 Αριθμός έργων 
απλοποίησης εσωτερικών 
διαδικασιών φορέων του 
δημοσίου τομέα  

Αριθμός 3       ναι όχι 

Τ4621 Αριθμός έργων 
απλοποίησης και 
προτυποποίησης 
υπηρεσιών προς τους 
πολίτες 

Αριθμός 1       ναι όχι 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 30: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   1 2 3 

  Σύνολο Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 4.194.653,10 2.707.177,15 726.745,95 371.985,31 337.635,81 51.108,88 

Δημόσια Δαπάνη (β) 4.194.653,10 2.707.177,15 726.745,95 371.985,31 337.635,81 51.108,88 

 Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 3.239.099,07 2.165.741,72 581.396,76 297.588,25 168.817,90 25.554,44 

 Εθνική Συμμετοχή (δ) 955.554,03 541.435,43 145.349,19 74.397,06 168.817,90 25.554,44 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για μεγάλα 

έργα 
          

  

εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής Τεχνικής 
          

  

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 

ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)             
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης / ΗΔΙΚΑ ΑΕ  

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30.6.2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α ΄ & Δ’ τρίμηνο 2016 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

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

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

  ΝΑΙ 

  ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

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

οργανογράμματα που θα προκύψουν, προβλέπονται δράσεις επανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων 

των διοικητικών δομών του κάθε φορέα, καθώς και δράσεις επανακαθορισμού των αναθεωρημένων 

εσωτερικών διαδικασιών που αυτές εφαρμόζουν προκειμένου να βελτιωθεί η εσωτερική λειτουργία 

κάθε φορέα και να καταστεί συνεκτική. Εσωτερικές διαδικασίες αποτελούν ο προσανατολισμός στο 

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

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

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

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

ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών κατευθυντήριων γραμμών και προτύπων…». 

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

Τομέα που διαχειρίζονται Κρατικά Αυτοκίνητα μέσω της ανάπτυξης «Πληροφοριακού Συστήματος 

Κύκλου Ζωής Κρατικών Οχημάτων». Μέσω του συστήματος θα παρακολουθούνται διαδικασίες που 

σχετίζονται με τα Κρατικά Αυτοκίνητα όπως: 

 Αγορά από ελεύθερο εμπόριο,  

 Δέσμευση κατασχεμένου οχήματος από ΔΔΔΥ και Τελωνεία, 

 Θέση σε κυκλοφορία,  

 Κίνηση οχημάτων (καύσιμα, διελεύσεις από διόδια), 

 Οδηγοί με ειδικότητα και οδηγοί με αποφάσεις κατ’ εξαίρεση οδήγησης, 

 Απόσυρση αυτοκινήτου, 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

 Συμβατικές πινακίδες, 

 Επισκευές – συντήρηση, 

 Ατυχήματα. 

Χρήστες του συστήματος θα είναι:  

 Το Υπουργείο Εσωτερικών, 

 Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, 

 Οι Υπηρεσίες και οι φορείς που χρησιμοποιούν κρατικά αυτοκίνητα. 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 31: Δείκτες εκροής 

 
Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Σύνολο 
Χώρας 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

90101/90102 Τεχνολογικός Εξοπλισμός 
HARDWARE/Λογισμικό 
SOFTWARE 

Αριθμός 84       όχι όχι 

12303 Πλήθος χρηστών που 
επιμορφώνονται  
καταρτίζονται από τη 
δράση 

Αριθμός 30       όχι όχι 

12201 Μελέτες 
εμπειρογνωμοσύνες 
έρευνες αξιολογήσεις 

Αριθμός 6       όχι όχι 

T4620 Αριθμός έργων 
απλοποίησης εσωτερικών 
διαδικασιών φορέων του 
δημοσίου τομέα  

Αριθμός 1       ναι όχι 

 
Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 32: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  Σύνολο Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 285.000,00 183.935,47 49.377,77 25.274,04 22.940,21 3.472,52 

Δημόσια Δαπάνη (β) 285.000,00 183.935,47 49.377,77 25.274,04 22.940,21 3.472,52 

 Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 220.076,18 147.148,38 39.502,21 20.219,23 11.470,10 1.736,26 

 Εθνική Συμμετοχή (δ) 64.923,82 36.787,09 9.875,55 5.054,81 11.470,10 1.736,26 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για μεγάλα 

έργα 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής Τεχνικής 
          

  

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 

ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)             

 
Δυνητικοί δικαιούχοι 

•Υπουργεία – Γενικές Γραμματείες 

•Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30.6.2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Β ΄ τρίμηνο 2016 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Α.2.1.9: Δημιουργία συστήματος διαχείρισης στεγαστικών αιτημάτων και 

διασύνδεσης των δομών παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε αστέγους 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

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

οργανογράμματα που θα προκύψουν, προβλέπονται δράσεις επανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων 

των διοικητικών δομών του κάθε φορέα καθώς και δράσεις επανακαθορισμού των αναθεωρημένων 

εσωτερικών διαδικασιών που αυτές εφαρμόζουν προκειμένου να βελτιωθεί η εσωτερική λειτουργία 

κάθε φορέα και να καταστεί συνεκτική. Εσωτερικές διαδικασίες αποτελούν ο προσανατολισμός στο 

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

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

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

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

ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών κατευθυντήριων γραμμών και προτύπων…».  

Με το άρθρο 29 του Ν.4052/2012 θεσπίστηκε για πρώτη φορά στην ελληνική νομολογία ο ορισμός 

των αστέγων ως ευπαθούς κοινωνικής ομάδας στην οποία παρέχεται κοινωνική προστασία.  

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

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

τοπική, για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας για την συγκεκριμένη ομάδα στόχο 

αλλά και για την καταγραφή και παρακολούθηση της είναι ελάχιστα. 

Συνολικότερα, η πράξη επιδιώκει να καλύψει την έλλειψη επαρκών δεδομένων για το πρόβλημα της 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

έλλειψης στέγης στην Ελλάδα, διασφαλίζοντας την καταγραφή του άστεγου πληθυσμού, και 

συγκεκριμένα «όσων διαβιούν στον δρόμο, σε ξενώνες, αυτοί που φιλοξενούνται από ανάγκη 

προσωρινά σε ιδρύματα ή άλλες κλειστές δομές, καθώς και αυτοί που διαβιούν σε ακατάλληλα 

καταλύματα» όπως ορίζεται από την παρ.2 του αρ. 29 του Ν.4051. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η 

πλήρης χαρτογράφηση των αναγκών και η δυνατότητα εξαγωγής αξιόπιστων στοιχείων σε όλες τις 

φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των σχετικών πολιτικών. Ενδεικτικά, η δράση  περιλαμβάνει: 

 Δημιουργία εργαλείων καταγραφής και παρακολούθησης του πληθυσμού που αντιμετωπίζει 

πρόβλημα της έλλειψης στέγης σύμφωνα με διεθνείς μεθοδολογίες. Για την απογραφή των 

ατόμων που διαβιούν στο δρόμο (σε δημόσιους ή εξωτερικούς χώρους, σε ερειπωμένα και 

ακατάλληλα για κατοίκηση καταλύματα) η πράξη προβλέπει πιλοτική καταγραφή σε 

ορισμένη χρονική στιγμή (point-in time) με την ενεργοποίηση όλων των φορέων και 

εθελοντών.  

 Ορισμό του τρόπου διαχείρισης στεγαστικών αιτημάτων και διασύνδεσης των δομών 

παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε αστέγους. 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 33: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Σύνολο 
Χώρας 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4620 Αριθμός έργων 
απλοποίησης εσωτερικών 
διαδικασιών φορέων του 
δημοσίου τομέα  

Αριθμός 1       ναι όχι 

90101/90102 Τεχνολογικός Εξοπλισμός 
HARDWARE/Λογισμικό 
SOFTWARE 

Αριθμός 84       όχι όχι 

12103 Πλήθος χρηστών που 
επιμορφώνονται  
καταρτίζονται από τη 
δράση 

Αριθμός 30       όχι όχι 

12201 Μελέτες 
εμπειρογνωμοσύνες 
έρευνες αξιολογήσεις 

Αριθμός 6       όχι όχι 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 34: Προϋπολογισμός 

Άξονας Προτεραιότητας   1 2 3 

  Σύνολο Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 200.000,00 129.077,52 34.651,06 17.736,17 16.098,39 2.436,86 

Δημόσια Δαπάνη (β) 200.000,00 129.077,52 34.651,06 17.736,17 16.098,39 2.436,86 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 154.439,43 103.262,02 27.720,85 14.188,93 8.049,19 1.218,43 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 45.560,57 25.815,50 6.930,21 3.547,23 8.049,19 1.218,43 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για μεγάλα 

έργα 
          

  

εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής Τεχνικής 
          

  

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 

ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)             

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης/Γενική Γραμματεία 

Πρόνοιας και εποπτευόμενοι φορείς 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30.6.2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Β ΄ τρίμηνο 2016 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Α.2.1.10: Διαδικασία διαχείρισης  της ακίνητης περιουσίας που ανήκει στο Υπ. 

Εργασίας και διαχειρίζεται η Γ.Γ. Πρόνοιας 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

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

οργανογράμματα που θα προκύψουν, προβλέπονται δράσεις επανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων 

των διοικητικών δομών του κάθε φορέα καθώς και δράσεις επανακαθορισμού των αναθεωρημένων 

εσωτερικών διαδικασιών που αυτές εφαρμόζουν προκειμένου να βελτιωθεί η εσωτερική λειτουργία 

κάθε φορέα και να καταστεί συνεκτική. Εσωτερικές διαδικασίες αποτελούν ο προσανατολισμός στο 

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

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

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

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

ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών κατευθυντήριων γραμμών και προτύπων.» 

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

αποτελούμενη από τις Δ/νσεις Προστασίας Οικογένειας, Κοινωνικής Αντίληψης & Αλληλεγγύης και 

Προστασίας ΑμΕΑ και από τα αυτοτελή τμήματα Προσωπικού Φορέων Πρόνοιας και Διακρατικών 

Υιοθεσιών, μεταφέρθηκε από το Υπουργείο Υγείας στο Υπουργείο Εργασίας. Με τον Ν.4075/1012 (αρ. 

56) (ΦΕΚ 89. 11-4-2012) συμπληρώνεται η παρ. 29 του αρ. 9 που αναφέρεται σε ακίνητη περιουσία 

του Υπ. Υγείας που μεταφέρεται στο Υπ. Εργασίας. 

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

τις ακόλουθες ενέργειες: 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

 Επεξεργασία των απαραίτητων διοικητικών αναδιαρθρώσεων για τη διαχείριση της ακίνητης 

περιουσίας που ανήκει στο Υπ. Εργασίας και διαχειρίζεται η Γ.Γ. Πρόνοιας με στόχο τη 

βέλτιστη αξιοποίησή τους για τη στέγαση ατόμων που χρήζουν στεγαστικής προστασίας ή τη 

συμμετοχή τους ως υλικών πόρων σε κοινωνικά προγράμματα αλληλεγγύης και πρόνοιας. 

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

κτηματολόγιο των ακινήτων του Υπ. Εργασίας. Πρόκειται για 216 ακίνητα πρώην ΕΟΚΦ 

(Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας) που μεταφέρθηκαν κατά κυριότητα και κάθε 

εμπράγματο δικαίωμα από το Υπ. Υγείας με το αρ. 9 του Ν.4052/2012 όπως τροποποιήθηκε 

με το αρ. 56 Ν.4075/2012. 

 Δημιουργία ψηφιακών Φακέλων Ακινήτων και βάσης δεδομένων συμβατής με το 

πληροφοριακό σύστημα που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακές 

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

Περιουσίας».  

 

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

10%. 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 35: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Σύνολο 
Χώρας 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4620 Αριθμός έργων 
απλοποίησης εσωτερικών 
διαδικασιών φορέων του 
δημοσίου τομέα  

Αριθμός 1       ναι όχι 

Τ4621 Αριθμός έργων 
απλοποίησης και 
προτυποποίησης 
υπηρεσιών προς τους 
πολίτες 

Αριθμός 1       ναι όχι 

12303 Πλήθος χρηστών που 
επιμορφώνονται  
καταρτίζονται από τη 
δράση 

Αριθμός 50       ναι όχι 

12201 Μελέτες 
εμπειρογνωμοσύνες 
έρευνες αξιολογήσεις 

Αριθμός 2       ναι όχι 

  Αριθμός φακέλων ακινήτων 
που ψηφιοποιούνται 

Αριθμός 146       ναι όχι 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 36: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   7 8 9 

  Σύνολο Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 300.000,00 193.616,28 51.976,60 26.604,25 24.147,58 3.655,29 

Δημόσια Δαπάνη (β) 300.000,00 193.616,28 51.976,60 26.604,25 24.147,58 3.655,29 

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 231.659,14 154.893,03 41.581,28 21.283,40 12.073,79 1.827,64 

Εθνική Συμμετοχή (δ) 68.340,86 38.723,26 10.395,32 5.320,85 12.073,79 1.827,64 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 

 

      
  

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για μεγάλα 

έργα 
          

  

εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 

ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)             

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης/Γενική Γραμματεία 

Πρόνοιας και εποπτευόμενοι φορείς 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Β΄ τρίμηνο 2016 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράσεις Α.2.1.11: Δράσεις βελτίωσης της λειτουργίας του τομέα ψυχικής υγείας (κάθετος 

τομέας πολιτικής: υγεία) 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

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

επανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων των διοικητικών δομών του κάθε φορέα καθώς και δράσεις 

επανακαθορισμού των αναθεωρημένων εσωτερικών διαδικασιών που αυτές εφαρμόζουν προκειμένου 

να βελτιωθεί η εσωτερική λειτουργία κάθε φορέα και να καταστεί συνεκτική. Εσωτερικές διαδικασίες 

αποτελούν ο προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, η αποφυγή επικαλύψεων και η βέλτιστη επικοινωνία, 

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

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

ομοειδείς δομές και λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης (για παράδειγμα οικονομικές υπηρεσίες) 

επιδιώκεται η ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών κατευθυντήριων γραμμών και προτύπων…». 

Η προτεινόμενη δράση αφορά στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της μέχρι τώρα υλοποίησης των 

Εθνικών Σχεδίων Δράσης Ψυχαργώς προκειμένου να διασφαλισθεί ως βιώσιμο το σύστημα υπηρεσιών 

ψυχικής υγείας, που θα λειτουργεί με όρους ποιότητας και αποδοτικότητας και θα διασυνδέεται με το 

υπόλοιπο σύστημα Υγείας.  

Στο πλαίσιο αυτό θα υλοποιηθούν ενδεικτικά οι κάτωθι δράσεις: 

 Ανάπτυξη προτύπων ποιότητας των Μονάδων Ψυχικής Υγείας μέσω εκπόνησης 

θεραπευτικών πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών, με στόχο την ανάπτυξη ενός 

ενιαίου 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

πλαισίου για το σύνολο των εμπλεκόμενων δομών (υπηρεσιών και δομών) στην κατεύθυνση 

της βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Ενδεικτικά 

αναφέρονται τα κάτωθι: 

 Ανάπτυξη θεραπευτικών πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών για την 

κατάθλιψη (ολιστική κάλυψη), για ψυχικές διαταραχές παιδιού – εφήβου, για τη 

νοσηλεία των οξέων περιστατικών, για την κοινοτική φροντίδα/θεραπεία (Assertive 

Community Treatment), για τα προγράμματα Φιλοξενουσών Οικογενειών, καθώς και 

ανάπτυξη πρωτοκόλλου για την εκπόνηση ατομικών θεραπευτικών σχεδίων. 

 Προτυποποίηση της συνεργασίας – διασύνδεσης των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας με την 

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και τις Μονάδες 

Καταπολέμησης Εξαρτήσεων, 

 Προτυποποίηση της δικτύωσης και επικοινωνίας των δομών Ψυχικής Υγείας,  

 Ανάπτυξη έργων ΤΠΕ για την Ψυχική Υγεία, 

 Ανάπτυξη βάσης δεδομένων – καταγραφή (registry) για άτομα με άνοια – Alzheimer. 

 Ανάπτυξη πρωτοκόλλων για την υποστήριξη των ατόμων που πάσχουν από άνοια – Alzheimer 

από ΚΑΠΗ – ΚΗΦΗ, 

 Έρευνες/ερευνητικές μελέτες κάλυψης αναγκών, κόστους – οφέλους των διαφόρων μορφών 

παροχής ψυχιατρικών υπηρεσιών, ικανοποίησης από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, 

επιδημιολογικές έρευνες, αποτελεσματικότητας και βιωσιμότητας, κ.ο.κ. 

 Δημιουργία μηχανισμών υποστήριξης των δομών Ψυχικής Υγείας. 

 

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της δράσης μπορεί να γίνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας ΕΤΠΑ έως 10%.   

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 37: Δείκτες εκροής 

 

  

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης 

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

Δείκτης RIS3 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Σύνολο Χώρας Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

12201 Μελέτες 
εμπειρογνωμοσύνες 

έρευνες αξιολογήσεις 

Αριθμός 350      όχι όχι 

T4621 Αριθμός έργων 
απλοποίησης διαδικασιών 

και προτυποποίησης 
υπηρεσιών προς τους 

πολίτες 

Αριθμός 10      ναι όχι 

T4620 Αριθμός έργων 
απλοποίησης εσωτερικών 
διαδικασιών φορέων του 

δημοσίου τομέα 

Αριθμός 8      ναι όχι 

T4619 Αριθμός εποπτευόμενων 
φορέων δημόσιου τομέα 

που αξιολογούνται 

Αριθμός 21      ναι όχι 
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ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

  Ανάπτυξη Θεραπευτικών 
πρωτοκόλλων και 

κατευθυντηρίων οδηγιών 

Αριθμός       ναι όχι 

  Ανάπτυξη πρωτοκόλλων 
δικτύωσης κα επικοινωνίας 

δομών Ψυχικής Υγείας 

Αριθμός       ναι όχι 

90101/90102 Τεχνολογικός Εξοπλισμός 
HARDWARE/Λογισμικό 

SOFTWARE 

Αριθμός 44      ναι όχι 

12302 Ενέργειες Πληροφόρησης  
Δημοσιότητας 

Αριθμός 42      ναι όχι 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

 

Πίνακας 38: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  Σύνολο Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 5.788.700,00 3.735.955,28 1.002.923,05 513.346,71 465.943,75 70.531,21 

Δημόσια Δαπάνη (β) 5.788.700,00 3.735.955,28 1.002.923,05 513.346,71 465.943,75 70.531,21 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 4.470.017,51 2.988.764,22 802.338,44 410.677,36 232.971,88 35.265,61 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 1.318.682,49 747.191,06 200.584,61 102.669,34 232.971,88 35.265,61 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για μεγάλα 

έργα 
          

  

εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 

ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)             

 
Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Υγείας/Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας και εποπτευόμενοι φορείς 

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής  

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Γ΄ τρίμηνο 2016 

& 

Γ’ τρίμηνο 2018 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Α.2.1.12: Δράσεις αναδιοργάνωσης και βελτίωσης της λειτουργίας του τομέα 

πολιτικής: υγεία 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

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

επανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων των διοικητικών δομών του κάθε φορέα καθώς και δράσεις 

επανακαθορισμού των αναθεωρημένων εσωτερικών διαδικασιών που αυτές εφαρμόζουν 

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

διαδικασίες αποτελούν ο προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, η αποφυγή επικαλύψεων και η βέλτιστη 

επικοινωνία, συνεργασία και συμπληρωματικότητα των διοικητικών δομών εντός του ιδίου φορέα 

αλλά και ο εντοπισμός των κρίσιμων συνεργιών με άλλους φορείς του δημόσιου τομέα. Ειδικά για τις 

οριζόντιες ομοειδείς δομές και λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης (για παράδειγμα οικονομικές 

υπηρεσίες) επιδιώκεται η ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών κατευθυντήριων γραμμών και προτύπων…». 

Σε αυτό το πλαίσιο χρηματοδοτούνται δράσεις βελτίωσης της εσωτερικής λειτουργίας των φορέων 

του τομέα υγείας μέσω του επανακαθορισμού και απλοποίησης και προτυποποίησης των εσωτερικών 

διαδικασιών που εφαρμόζουν οι φορείς, της ηλεκτρονικοποίησης υπηρεσιών κ.α. Ενδεικτικές δράσεις 

είναι οι ακόλουθες: 

 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες του εθνικού συστήματος αιμοδοσίας 

Η δράση αφορά στην επέκταση της πράξης «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης 

Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση 

2007-2013», με τρόπο ώστε να βελτιώσει την εσωτερική οργάνωση του εθνικού συστήματος 

αιμοδοσίας και τη λειτουργία των υπηρεσιών αιμοδοσίας, των κέντρων αίματος και του ΕΚΕΑ, 

μέσω 
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της χρήσης ηλεκτρονικών συστημάτων και εφαρμογών και σε άλλες καθημερινές διαδικασίες της 

λειτουργίας του τομέα της αιμοδοσίας. Ενδεικτικά θα υλοποιηθούν νέες υπηρεσίες/ βελτιωθούν 

υπάρχουσες για: 

o την παρακολούθηση της διακίνησης των δειγμάτων αίματος προς έλεγχο 

o την αυτοματοποιημένη καταχώριση και διαβίβαση των αποτελεσμάτων των ελέγχων 

(μοριακός, ορολογικός και ομάδες αίματος) στις υπηρεσίες αιμοδοσίας 

o τη σήμανση των μονάδων αίματος και το χαρακτηρισμό των αιμοδοτών 

o την καταχώριση των επανελέγχων των μονάδων αίματος και των αιμοδοτών 

o την καταχώριση της διάσπασης των μονάδων αίματος σε παράγωγα αίματος 

o την παρακολούθηση της διακίνησης αίματος 

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

κίνησης ασθενών των νοσοκομείων 

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

και την καταχώριση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων 

o τη δέσμευση μονάδων αίματος για διασταύρωση με συγκεκριμένο ασθενή 

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

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

αίματος και την παρακολούθηση των αιτημάτων αυτών 

o την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αιμοδότη μέσω διαδικτύου 

o την αυθεντικοποίηση των χρηστών που έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά 

δεδομένα μέσω προσωπικών ψηφιακών πιστοποιητικών. 

Η συγκεκριμένη δράση παρουσιάζει συνέργεια/συμπληρωματικότητα με την δράση Β.1.1.23 

«Πληροφοριακό Σύστημα αιμοδοσίας» που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ 

 Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας, συστήματος αδειοδότησης και 

ελέγχου μονάδων υγείας και ενιαίου πλαισίου διαχείρισης σοβαρών ανεπιθύμητων συμβάντων, 

στον τομέα της δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων, ιστών και κυττάρων. 

Η δράση αφορά στην εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων για ουσιαστική και ολοκληρωμένη 

εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών στον τομέα της δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων, ιστών 

και κυττάρων. Ενδεικτικά θα υλοποιηθούν νέες υπηρεσίες/ βελτιωθούν υπάρχουσες για: 

o την ενίσχυση των αντίστοιχων μονάδων υγείας στην εφαρμογή τυποποιημένων 

διαδικασιών ποιότητας και ασφάλειας 

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

τον(-ους) λήπτη(-ες) 

o την ανάπτυξη συστήματος βιοεπαγρύπνησης για την αναφορά, διερεύνηση, καταγραφή 

των σοβαρών ανεπιθύμητων συμβάντων και αντιδράσεων, τη λήψη μέτρων και την 

κοινοποίηση στις αρμόδιες αρχές 

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

των εμπλεκόμενων φορέων στη μεταμοσχευτική διαδικασία 

o τη διαμόρφωση προτάσεων θεσμικού και επιχειρησιακού περιεχομένου για την 

εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της ποιότητας και ασφάλειας 

οργάνων, ιστών και κυττάρων προς μεταμόσχευση 

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της δράσης μπορεί να γίνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας ΕΤΠΑ έως 10%.   
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Δείκτες εκροής 

Πίνακας 39: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Σύνολο 
Χώρας 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

12302 Ενέργειες Πληροφόρησης  
Δημοσιότητας 

Αριθμός 4       όχι όχι 

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

Αριθμός 150000       όχι όχι 

12201 Μελέτες 
εμπειρογνωμοσύνες 
έρευνες αξιολογήσεις 

Αριθμός         όχι όχι 

T4616 Αριθμός έργων ενίσχυσης 
επιτελικών λειτουργιών της 
Δημόσιας Διοίκησης 
περιλαμβανομένων 
μηχανισμών και 
συστημάτων 
παρακολούθησης 
εφαρμογής δημόσιων 
πολιτικών 

Αριθμός 1       όχι όχι 

T4619 Αριθμός εποπτευόμενων 
φορέων δημόσιου τομέα 
που αξιολογούνται 

Αριθμός 21       ναι όχι 

T4620 Αριθμός έργων 
απλοποίησης εσωτερικών 
διαδικασιών  φορέων του 
δημόσιου τομέα 

Αριθμός 2       ναι όχι 

Τ4621 Αριθμός έργων 
απλοποίησης και 
προτυποποίησης 
υπηρεσιών προς τους 
πολίτες 

Αριθμός 2       ναι όχι 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 40: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  Σύνολο Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 3.030.700,00 1.955.976,24 525.084,89 268.764,98 243.946,95 36.926,93 

Δημόσια Δαπάνη (β) 3.030.700,00 1.955.976,24 525.084,89 268.764,98 243.946,95 36.926,93 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 2.340.297,83 1.564.780,99 420.067,91 215.011,99 121.973,48 18.463,47 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 690.402,17 391.195,25 105.016,98 53.753,00 121.973,48 18.463,47 
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εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για μεγάλα 

έργα 
          

  

εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 

ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)             

 

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

 Υπουργείο Υγείας και εποπτευόμενοι φορείς   

 Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων  

 ΕΔΕΤ Α.Ε. 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30.6.2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Γ΄ τρίμηνο 2016 
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Δράση Α.2.1.13: Δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης των μνημείων παγκόσμιας 

κληρονομιάς UNESCO 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

ΝΑΙ 

  ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

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

επανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων των διοικητικών δομών του κάθε φορέα καθώς και δράσεις 

επανακαθορισμού των αναθεωρημένων εσωτερικών διαδικασιών που αυτές εφαρμόζουν 

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

διαδικασίες αποτελούν ο προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, η αποφυγή επικαλύψεων και η βέλτιστη 

επικοινωνία, συνεργασία και συμπληρωματικότητα των διοικητικών δομών εντός του ιδίου φορέα 

αλλά και ο εντοπισμός των κρίσιμων συνεργιών με άλλους φορείς του δημόσιου τομέα. Ειδικά για τις 

οριζόντιες ομοειδείς δομές και λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης (για παράδειγμα οικονομικές 

υπηρεσίες) επιδιώκεται η ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών κατευθυντήριων γραμμών και προτύπων…».  

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

(τομέας Πολιτισμού), η οποία αφορά στην εκπόνηση Σχεδίων Διαχείρισης για τα ήδη εγγεγραμμένα 

μνημεία της Ελλάδας στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της “Unesco”.  

Η κατάρτιση των σχεδίων διαχείρισης περιλαμβάνει σύνολο δράσεων για την προστασία, συντήρηση, 

βελτίωση της επικοινωνίας και την ανάδειξη ενός χώρου/μνημείου, ώστε να προστατευθεί και να 

γίνει πληρέστερα κατανοητή η μνημειακή του αξία και να μεταβιβαστεί αναλλοίωτη στις επόμενες 

γενιές. Με το σχέδιο δράσης εισάγεται ο στρατηγικός σχεδιασμός σε όλες τις πτυχές διαχείρισης ενός 

πολιτιστικού αγαθού σύμφωνα με τις σύγχρονες διεθνείς αντιλήψεις για κάθε μνημείο χωριστά, 
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θέτοντας προτεραιότητες, στόχους και χρονοδιαγράμματα τόσο για την αρμόδια Εφορεία 

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

καθοριστική επίδραση στην εφαρμογή συστημάτων μέτρησης της αποτελεσματικότητας της 

διοικητικής δράσης και της ικανοποίησης των χρηστών των υπηρεσιών που προσφέρονται προς το 

κοινό, προκειμένου τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών να λαμβάνονται υπόψη για τον 

ανασχεδιασμό των δράσεων και τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α. 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 41: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Σύνολο Χώρας Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

12201 Μελέτες 
εμπειρογνωμοσύνες 
έρευνες αξιολογήσεις 

Αριθμός 15       όχι όχι 

90101/90102 Τεχνολογικός 
Εξοπλισμός 
HARDWARE/Λογισμικό 
SOFTWARE 

Αριθμός 18       όχι όχι 

T4620 Αριθμός έργων 
απλοποίησης 
εσωτερικών 
διαδικασιών φορέων 
του δημοσίου τομέα 

Αριθμός 1       όχι όχι 

Τ4622 Αριθμός έργων 
εισαγωγής 
συστημάτων 
στοχοθεσίας και 
αξιολόγησης σε 
φορείς του δημόσιου 
τομέα 

Αριθμός 16       όχι όχι 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 42: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   1 2 3 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 1.300.000,00 839.003,90 225.231,91 115.285,08 104.639,53 15.839,58 

Δημόσια Δαπάνη (β) 1.300.000,00 839.003,90 225.231,91 115.285,08 104.639,53 15.839,58 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

1.003.856,27 671.203,12 180.185,53 92.228,06 52.319,77 7.919,79 

           Εθνική Συμμετοχή 

(δ) 

296.143,73 167.800,78 45.046,38 23.057,02 52.319,77 7.919,79 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
      

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
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εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
     

 

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

     

 

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
     

 

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
          

  

 
Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (τομέας Πολιτισμού) και εποπτευόμενοι φορείς 

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30.6.2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Β΄ τρίμηνο 2016 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Α.2.1.15: Αναδιοργάνωση της ΕΓΣΔΙΤ και υποστήριξη του έργου της 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

  ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

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

επανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων των διοικητικών δομών του κάθε φορέα καθώς και δράσεις 

επανακαθορισμού των αναθεωρημένων εσωτερικών διαδικασιών που αυτές εφαρμόζουν 

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

διαδικασίες αποτελούν ο προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, η αποφυγή επικαλύψεων και η βέλτιστη 

επικοινωνία, συνεργασία και συμπληρωματικότητα των διοικητικών δομών εντός του ιδίου φορέα 

αλλά και ο εντοπισμός των κρίσιμων συνεργιών με άλλους φορείς του δημόσιου τομέα. Ειδικά για τις 

οριζόντιες ομοειδείς δομές και λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης (για παράδειγμα οικονομικές 

υπηρεσίες) επιδιώκεται η ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών κατευθυντήριων γραμμών και προτύπων…». 

 

Στο πλαίσιο αυτό, αντικείμενο της  προτεινόμενης δράσης είναι η βελτίωση της διοικητικής 

λειτουργίας της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ) και η 

υποστήριξη του έργου της σε νομικό, λειτουργικό και οργανωτικό επίπεδο και η συνακόλουθη 

πιλοτική εφαρμογή των νέων προτύπων και διαδικασιών που θα προκύψουν. 

Ενδεικτικές ενέργειες που θα αποτελέσουν αντικείμενο χρηματοδότησης συνιστούν οι κατωτέρω: 

 Ανάπτυξη προτύπων ή/και οδηγών με στόχο την βελτιστοποίηση της διοικητικής 

ικανότητας της ΕΓΣΔΙΤ ως προς την αξιολόγηση των προτεινόμενων έργων από τους 

Δημόσιους φορείς (π.χ. πρότυπο κοστολογικό μοντέλο, πρότυπο χρηματοοικονομικό 

μοντέλο, πρότυπο αξιολόγησης νομικών και θεσμικών ζητημάτων για την υλοποίηση 

έργων ως έργων ΣΔΙΤ ανά κατηγορία, σύνταξη τυποποιημένων οδηγών προετοιμασίας 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

προτάσεων των Δημόσιων Φορέων που σκοπεύουν να προχωρήσουν σε μία ΣΔΙΤ 

σύμφωνα με το Ν. 3389/2005, κ.α.), 

 Τυποποίηση διαδικασιών και τεχνικών προδιαγραφών ανά κατηγορία έργου προς 

όφελος τόσο της ΕΓΣΔΙΤ όσο και της ΔΓΣΔΙΤ και λοιπών εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. 

σύνταξη τυποποιημένης διαδικασίας παρακολούθησης συμβάσεων προκειμένου για την 

παρακολούθηση υλοποίησης κάθε έργου αλλά και τήρησης των συμβατικών 

υποχρεώσεων του ιδιωτικού φορέα σύμπραξης, κ.α.),  

 Σχεδιασμό και εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τη 

διαχείριση και παρακολούθηση των έργων ΣΔΙΤ και 

 Πιλοτική εφαρμογή.   

 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 43: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Σύνολο 
Χώρας 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

90101/90102 Τεχνολογικός Εξοπλισμός 
HARDWARE/Λογισμικό 
SOFTWARE 

Αριθμός 16       όχι όχι 

T4620 Αριθμός έργων 
απλοποίησης εσωτερικών 
διαδικασιών φορέων του 
δημοσίου τομέα  

Αριθμός 1       ναι όχι 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 44: Προϋπολογισμός  

 

Άξονας Προτεραιότητας   1 2 3 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 1.350.000,00 871.273,28 233.894,68 119.719,12 108.664,13 16.448,79 

Δημόσια Δαπάνη (β) 1.350.000,00 871.273,28 233.894,68 119.719,12 108.664,13 16.448,79 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

1.042.466,12 697.018,62 187.115,74 95.775,29 54.332,07 8.224,40 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

307.533,88 174.254,66 46.778,94 23.943,82 54.332,07 8.224,40 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
          

  

 
Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα  

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α ΄ τρίμηνο 2018 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Α.2.1.16: Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις δομές που 

λειτουργούν υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής  

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

  Περιγραφή δράσης 

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

επανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων των διοικητικών δομών του κάθε φορέα καθώς και δράσεις 

επανακαθορισμού των αναθεωρημένων εσωτερικών διαδικασιών που αυτές εφαρμόζουν 

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

διαδικασίες αποτελούν ο προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, η αποφυγή επικαλύψεων και η βέλτιστη 

επικοινωνία, συνεργασία και συμπληρωματικότητα των διοικητικών δομών εντός του ιδίου φορέα 

αλλά και ο εντοπισμός των κρίσιμων συνεργιών με άλλους φορείς του δημόσιου τομέα. Ειδικά για τις 

οριζόντιες ομοειδείς δομές και λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης (για παράδειγμα οικονομικές 

υπηρεσίες) επιδιώκεται η ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών κατευθυντήριων γραμμών και προτύπων…». 

Το εν λόγω έργο στοχεύει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις δομές που 

λειτουργούν υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής και ειδικότερα, τις 

δομές φιλοξενίας ανηλίκων, τα καταστήματα κράτησης και τις υπηρεσίες επιμελητών ανηλίκων και 

κοινωνικής αρωγής. 

Ενδεικτικές ενέργειες που θα αποτελέσουν αντικείμενο χρηματοδότησης συνιστούν οι κατωτέρω: 

 Μελέτες οι οποίες θα καταλήγουν στη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για την 

αναβάθμιση της λειτουργίας καθεμίας εκ των ανωτέρω τριών δομών (π.χ. μεθοδολογικό πλαίσιο 

και εργαλεία συμβουλευτικής, ανάγκες στελέχωσης δομών σε πλήθος και ειδικότητες, 

δυνατότητες αξιοποίησης τεχνολογιών τηλεματικής, κ.α.), 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

 Επιμόρφωση υπάρχοντος στελεχιακού δυναμικού στη βάση των πορισμάτων των ως άνω 

μελετών και πιλοτική εφαρμογή νέων εργαλείων και προσεγγίσεων και   

 Αξιολόγηση της εφαρμογής των ανωτέρω αλλαγών και παρεμβάσεων από την αρμόδια κεντρική 

επιβλέπουσα αρχή με την αντίστοιχη προσαρμογή του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, όπου 

απαιτηθεί. 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 45: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4620 

Αριθμός έργων 

απλοποίησης 

εσωτερικών 

διαδικασιών  φορέων 

του δημόσιου τομέα 

Αριθμός 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ  

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 46: Προϋπολογισμός  

 

Άξονας Προτεραιότητας   1 2 3 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 403.620,00 260.491,35 69.929,31 35.793,36 32.488,16 4.917,82 

Δημόσια Δαπάνη (β) 403.620,00 260.491,35 69.929,31 35.793,36 32.488,16 4.917,82 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

311.674,20 208.393,08 55.943,45 28.634,68 16.244,08 2.458,91 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

91.945,80 52.098,27 13.985,86 7.158,67 16.244,08 2.458,91 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
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Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων/Γενική Γραμματεία 

Αντεγκληματικής Πολιτικής 

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α ΄ τρίμηνο 2018 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
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ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Α.2.2.1: Απλούστευση και Προτυποποίηση υπηρεσιών προς τον πολίτη στον 

(κάθετο) τομέα πολιτικής  κοινωνική ασφάλιση 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 Περιγραφή δράσης 

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

αφενός στην υλοποίηση έργων ανάπτυξης εργαλείων και μηχανισμών για την εφαρμογή της 

προτυποποίησης και τον εξορθολογισμό διαδικασιών και αφετέρου στην αξιολόγηση διοικητικών 

επιβαρύνσεων, στον επανασχεδιασμό διαδικασιών και στην υλοποίηση σχετικών δράσεων εφαρμογής 

τους καθώς και σε συναλλαγές ευρείας από τους πολίτες ζήτησης που προτείνουν οι φορείς του 

δημοσίου…». 

 

Στον κάθετο τομέα πολιτικής της κοινωνικής ασφάλισης προτείνεται για χρηματοδότηση η ανάπτυξη 

συστημάτων και εφαρμογών και η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της άμεσης 

απονομής σύνταξης. 

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δράση αποτελεί έργο – σημαία του προγράμματος 

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

έως 10%. 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 47: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Σύνολο 
Χώρας 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

90101/90102 Τεχνολογικός Εξοπλισμός 
HARDWARE/Λογισμικό 
SOFTWARE 

Αριθμός 32       όχι όχι 

12303 Πλήθος χρηστών που 
επιμορφώνονται  
καταρτίζονται από τη 
δράση 

Αριθμός 30       όχι όχι 

12302 Ενέργειες Πληροφόρησης  
Δημοσιότητας 

Αριθμός 7       όχι όχι 

12201 Μελέτες 
εμπειρογνωμοσύνες 
έρευνες αξιολογήσεις 

Αριθμός 5       όχι όχι 

Τ4621 Αριθμός έργων 
απλοποίησης και 
προτυποποίησης 
υπηρεσιών προς τους 
πολίτες 

Αριθμός 1       ναι όχι 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 48: Προϋπολογισμός  

 

Άξονας Προτεραιότητας   1 2 3 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 8.089.016,00 5.220.550,73 1.401.465,03 717.340,63 651.100,67 98.558,93 

Δημόσια Δαπάνη (β) 8.089.016,00 5.220.550,73 1.401.465,03 717.340,63 651.100,67 98.558,93 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

6.246.314,92 4.176.440,58 1.121.172,03 573.872,51 325.550,34 49.279,47 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

1.842.701,08 1.044.110,15 280.293,01 143.468,13 325.550,34 49.279,47 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
          

  

 
Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων /ΕΦΚΑ 

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ ΄ τρίμηνο 2015 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Α.2.2.2: Προτυποποίηση υπηρεσιών προς τον πολίτη στον (κάθετο) τομέα 

πολιτικής: φορολογικής – δημοσιονομικής διαχείρισης 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

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

αφενός στην υλοποίηση έργων ανάπτυξης εργαλείων και μηχανισμών για την εφαρμογή της 

προτυποποίησης και τον εξορθολογισμό διαδικασιών και αφετέρου στην αξιολόγηση διοικητικών 

επιβαρύνσεων, στον επανασχεδιασμό διαδικασιών και στην υλοποίηση σχετικών δράσεων εφαρμογής 

τους καθώς και σε συναλλαγές ευρείας από τους πολίτες ζήτησης που προτείνουν οι φορείς του 

δημοσίου...». 

Στον κάθετο τομέα πολιτικής φορολογικής – δημοσιονομικής διαχείρισης θα επικαιροποιηθούν και 

προτυποποιηθούν οι παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις πρόσφατες φορολογικές, 

τελωνειακές και νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις και θα υλοποιηθούν νέες υπηρεσίες, 

συμβάλλοντας στη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων με τη Ανεξάρτητη 

Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αποτελεσματική – ποιοτική 

ανταπόκριση της ΑΑΔΕ στις ανάγκες των εσωτερικών χρηστών της Δημόσιας Διοίκησης με τους 

οποίους συνεργάζεται για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις. 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 49: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Σύνολο 
Χώρας 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4620 Αριθμός έργων 
απλοποίησης εσωτερικών 
διαδικασιών φορέων του 
δημοσίου τομέα 

Αριθμός 1       ναι όχι 

Τ4621 Αριθμός έργων 
απλοποίησης και 
προτυποποίησης 
υπηρεσιών προς τους 
πολίτες 

Αριθμός 1       ναι όχι 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 50: Προϋπολογισμός  

 

Άξονας Προτεραιότητας   1 2 3 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 4.757.025,00 3.070.125,01 824.179,88 421.856,91 382.902,22 57.960,98 

Δημόσια Δαπάνη (β) 4.757.025,00 3.070.125,01 824.179,88 421.856,91 382.902,22 57.960,98 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

3.673.361,04 2.456.100,01 659.343,90 337.485,53 191.451,11 28.980,49 

           Εθνική Συμμετοχή 

(δ) 

1.083.663,96 614.025,00 164.835,98 84.371,38 191.451,11 28.980,49 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ ΄ τρίμηνο 2015 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

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

Αθλητισμού στον τομέα του Πολιτισμού 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

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

αφενός στην υλοποίηση έργων ανάπτυξης εργαλείων και μηχανισμών για την εφαρμογή της 

προτυποποίησης και τον εξορθολογισμό διαδικασιών και αφετέρου στην αξιολόγηση διοικητικών 

επιβαρύνσεων, στον επανασχεδιασμό διαδικασιών και στην υλοποίηση σχετικών δράσεων εφαρμογής 

τους καθώς και σε συναλλαγές ευρείας από τους πολίτες ζήτησης που προτείνουν οι φορείς του 

δημοσίου.» 

 

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

διαδικασίας χορήγησης αντιγράφων των Πρακτικών και Γνωμοδοτήσεων του Κεντρικού 

Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) του Συμβουλίου Μουσείων (ΣΜ) και  του Κεντρικού Συμβουλίου 

Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) με στόχο την απλή και άμεση πρόσβαση των πολιτών στο αντίστοιχο 

περιεχόμενο με αποτέλεσμα να υπάρξει σημαντική βελτίωση στην εξυπηρέτηση των πολιτών, να 

ενθαρρυνθεί η διαφάνεια και η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης πολίτη - κράτους και να συντελεστεί 

δραματική μείωση στο χρόνο υλοποίησης επενδύσεων καθώς η προσκόμιση Πρακτικών και 

Γνωμοδοτήσεων των Συμβουλίων αποτελεί μία από τις βασικές προϋποθέσεις ολοκλήρωσης πολλών 

επενδυτικών πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Ειδικότερα, 

πρόκειται να πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα:  

1. Μελέτη διαδικασίας (μοντελοποίηση, ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης), 

2. Καταγραφή του υλικού που πρόκειται να ψηφιοποιηθεί, 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

3. Ψηφιοποίηση των χειρόγραφων Πρακτικών και Γνωμοδοτήσεων, 

4. Κωδικοποίηση και τεκμηρίωση του υλικού που θα ψηφιοποιηθεί,  

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

Γνωμοδοτήσεων και Μεταδεδομένων (για το Κ.Α.Σ. είναι ψηφιοποιημένα από το έτος 1999 

και μετά) σε βάση δεδομένων σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, 

6. Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής η οποία θα ενσωματωθεί λειτουργικά στην υπάρχουσα 

διαδικτυακή υποδομή του Υπουργείου για την παροχή πρόσβασης στο σχετικό περιεχόμενο 

στους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους δημόσιους φορείς. Μέσω διαδικτυακής πύλης  οι 

πολίτες, οι φορείς και οι υπηρεσιακοί παράγοντες θα έχουν πρόσβαση στο απαραίτητο 

υλικό ενώ θα πραγματοποιηθεί διασύνδεση αυτής με την ιστοσελίδα υποστήριξης του 

προγράμματος «Διαύγεια» του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, 

7. Εκπαίδευση του προσωπικού στη νέα διαδικασία, 

8. Δοκιμαστική λειτουργία και 

9. Δημοσιότητα 

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

10%. 

 
Δείκτες εκροής 

Πίνακας 51: Δείκτες εκροής 

 

Δράση  Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Σύνολο 
Χώρας 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Α.2.2.3 90101/90102 Τεχνολογικός Εξοπλισμός 
HARDWARE/Λογισμικό 
SOFTWARE 

Αριθμός 83       όχι όχι 

Α.2.2.3 12302 Ενέργειες Πληροφόρησης  
Δημοσιότητας 

Αριθμός 2       όχι όχι 

Α.2.2.3 12201 Μελέτες 
εμπειρογνωμοσύνες 
έρευνες αξιολογήσεις 

Αριθμός 3       όχι όχι 

Α.2.2.3 T4620 Αριθμός έργων 
απλοποίησης εσωτερικών 
διαδικασιών φορέων του 
δημοσίου τομέα 

Αριθμός 1       ναι όχι 

Α.2.2.3 Τ4621 Αριθμός έργων 
απλοποίησης και 
προτυποποίησης 
υπηρεσιών προς τους 
πολίτες 

Αριθμός 1       ναι όχι 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 52: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   1 2 3 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 501.318,80 323.544,94 86.856,15 44.457,37 40.352,13 6.108,21 

Δημόσια Δαπάνη (β) 501.318,80 323.544,94 86.856,15 44.457,37 40.352,13 6.108,21 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

387.116,94 258.835,96 69.484,92 35.565,89 20.176,06 3.054,11 

           Εθνική Συμμετοχή 

(δ) 

114.201,86 64.708,99 17.371,23 8.891,47 20.176,06 3.054,11 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
          

  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (τομέας του Πολιτισμού) 

 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ΄ τρίμηνο 2015 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Α.2.2.4: Δράσεις Βελτιστοποίησης της Ροής Ποινικής, Πολιτικής και Διοικητικής 

Διαδικασίας (κάθετος τομέα πολιτικής: δικαιοσύνη) 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

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

αφενός στην υλοποίηση έργων ανάπτυξης εργαλείων και μηχανισμών για την εφαρμογή της 

προτυποποίησης και τον εξορθολογισμό διαδικασιών και αφετέρου στην αξιολόγηση διοικητικών 

επιβαρύνσεων, στον επανασχεδιασμό διαδικασιών και στην υλοποίηση σχετικών δράσεων εφαρμογής 

τους καθώς και σε συναλλαγές ευρείας από τους πολίτες ζήτησης που προτείνουν οι φορείς του 

δημοσίου…». 

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

απαραίτητο να καταβληθούν προσπάθειες εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της ποιότητας και 

αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

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

υπάρχοντα στοιχεία και με γνώμονα την επιτακτική ανάγκη να εξασφαλιστεί η προστασία των 

δικαιωμάτων των πολιτών, προχώρησε στη διατύπωση πρότασης για χρηματοδότηση με κύριο 

γνώμονα τον εξορθολογισμό και τη βελτίωση της απονομής της πολιτικής , ποινικής και διοικητικής 

δικαιοσύνης και στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και ταχύτητας των λειτουργιών της 

Δικαιοσύνης, την αποτελεσματικότερη διοίκησή τους, τη διεύρυνση του κράτος δικαίου και την 

ενίσχυση, τελικώς, του αισθήματος της διαφάνειας των πράξεων της Δημόσιας Διοίκησης. 

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται: 

 ο σχεδιασμός ενιαίας και ολοκληρωμένης επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής  της Ποινικής, 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Πολιτικής και Διοικητικής διαδικασίας, καθώς και των διαδικασιών διοικητικής υποστήριξης, 

σε όλες τις βαθμίδες Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, με στόχο τη βελτιστοποίηση της ροής των 

διαδικασιών αυτών και την αποτελεσματικότερη διοίκησή της, 

 η βελτίωση της διοίκησης του συστήματος και των διαδικασιών της Δικαιοσύνης, 

 η εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογικών μέσων στα Δικαστήρια με σκοπό την υποβοήθηση της 

ομαλής λειτουργίας τους και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους πολίτες και 

 η προώθηση των απαιτούμενων νομοθετικών παρεμβάσεων, οι οποίες θα ενσωματώνουν και 

θα περικλείουν τις αλλαγές στη διαδικασία απονομής δικαιοσύνης καθώς και στα θέματα 

διοικητικής υποστήριξης των δικαστηρίων. 

Το έργο αποτελεί έργο – σημαία του προγράμματος. Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της δράσης 

δύναται να γίνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας ΕΤΠΑ έως 10%. 

 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 53: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Σύνολο 
Χώρας 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

90101/90102 Τεχνολογικός Εξοπλισμός 
HARDWARE/Λογισμικό 
SOFTWARE 

Αριθμός 482       όχι όχι 

12201 Μελέτες 
εμπειρογνωμοσύνες 
έρευνες αξιολογήσεις 

Αριθμός 5       όχι όχι 

T4620 Αριθμός έργων 
απλοποίησης εσωτερικών 
διαδικασιών  φορέων του 
δημόσιου τομέα 

Αριθμός 2       ναι όχι 

Τ4621 Αριθμός έργων 
απλοποίησης και 
προτυποποίησης 
υπηρεσιών προς τους 
πολίτες 

Αριθμός 1       ναι όχι 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 54: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   1 2 3 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 1.556.183,00 1.004.341,23 269.616,98 138.003,60 125.260,20 18.960,99 

Δημόσια Δαπάνη (β) 1.556.183,00 1.004.341,23 269.616,98 138.003,60 125.260,20 18.960,99 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

1.201.680,04 803.472,99 215.693,58 110.402,88 62.630,10 9.480,49 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

354.502,96 200.868,25 53.923,40 27.600,72 62.630,10 9.480,49 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
          

  

 
Δυνητικοί δικαιούχοι 

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ ΄ τρίμηνο 2015 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Α.2.2.5: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός διαδικασιών της Γεν. Γραμματείας 

Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής προς πολίτες τρίτων χωρών 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

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

αφενός στην υλοποίηση έργων ανάπτυξης εργαλείων και μηχανισμών για την εφαρμογή της 

προτυποποίησης και τον εξορθολογισμό διαδικασιών και αφετέρου στην αξιολόγηση διοικητικών 

επιβαρύνσεων, στον επανασχεδιασμό διαδικασιών και στην υλοποίηση σχετικών δράσεων εφαρμογής 

τους καθώς και σε συναλλαγές ευρείας από τους πολίτες ζήτησης που προτείνουν οι φορείς του 

δημοσίου…». 

Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής: 

Α) έχει δρομολογήσει μια σειρά από νομικές και θεσμικές αλλαγές που αφορούν στη βελτίωση της 

λειτουργίας έκδοσης αδειών και απόδοσης ιθαγένειας και ταυτόχρονα υποστηρίζει ισόρροπα τις 

παραδοσιακές και τις ηλεκτρονικές διαδικασίες και προτίθεται να εφαρμόσει ένα νομικό και θεσμικό 

πλαίσιο το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Ένα τέτοιο πλαίσιο πρέπει να 

εξασφαλίσει ότι η Δημόσια Διοίκηση θα λειτουργήσει προς την κατεύθυνση της καθολικής 

επικοινωνίας, προσφέροντας στους πολίτες πολύτιμες υπηρεσίες.  

Συνεπώς, η ανάπτυξη και λειτουργία ενός κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος που θα 

υποστηρίζει την αναδιοργάνωση των σχετικών διαδικασιών ώστε αυτές να πληρούν τα κριτήρια της 

μέγιστης λειτουργικότητας, διαλειτουργικότητας, εποπτείας, ελέγχου, διαφάνειας, χρηστικότητας και 

πληροφόρησης του συναλλασσόμενου αποτελεί έργο κομβικής σημασίας για τη διοικητική 

μεταρρύθμιση της πολιτικής χρηστής διαχείρισης του καθεστώτος διαμονής του αλλοδαπού 

πληθυσμού στην ελληνική επικράτεια. Η παραγωγή του κατάλληλου Πληροφοριακού Συστήματος θα 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

έχει θετική επίδραση οριζόντια σε όλες τις προαναφερθείσες προβληματικές καταστάσεις που 

επιβαρύνουν τις διαδικασίες έκδοσης άδειας διαμονής και απόδοσης ιθαγένειας. Σε αυτό το πλαίσιο 

εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες 

ενέργειες: 

1. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πληροφοριακού συστήματος Υποστήριξης των Θεσμικών αλλαγών 

του Ν.3907/2011. Οι υπηρεσίες που θα προσφερθούν, θα αφορούν τις υπηρεσίες ανάπτυξη 

του Πληροφοριακού Συστήματος το οποίο θα διατηρεί και θα διαχειρίζεται το σύνολο της 

πληροφορίας, ενώ ταυτόχρονα θα προσφέρει υπηρεσίες προς τρίτους, αναφορών  και 

στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων που θα υπάρχουν αποθηκευμένες και 

2. Υπηρεσίες Ποιότητας και Ασφάλειας. Στα πλαίσια ανάπτυξης ενός συστήματος αυτού του 

μεγέθους και πολυπλοκότητας το οποίο και θα διαχειρίζεται και επεξεργάζεται προσωπικά 

και άλλα σημαντικά στοιχεία, η ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα και θα πρέπει να είναι σε 

υψηλό επίπεδο. 

Β) για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς πολίτες τρίτων χωρών (ΠΤΧ) σχεδιάζει:  

1. Τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη λογισμικού συστήματος και εφαρμογών που απαιτούνται 

για την ενίσχυση των ειδικών δεξιοτήτων και τη διασφάλιση των υπαλλήλων που εργάζονται 

στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και Αστικής Κατάστασης / Ιθαγένειας των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας και της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου, στο 

πλαίσιο βελτίωσης της  ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Θα εφαρμοστεί σύστημα 

«καθολικής πολιτικής διαφάνειας και ασφάλειας» για τη διαχείριση και χρήση του κεντρικού 

πληροφοριακού συστήματος μετανάστευσης και ιθαγένειας, στα διάφορα επίπεδα 

πρόσβασης των χρηστών, όπως και πλήρης και συνεχής διασφάλιση των χρηστών, ανάλογα 

με το επίπεδο/δικαιώματα πρόσβασης που έχουν σε αυτό. 

2. Τη διαδικτυακή ενημέρωση των πολιτών τρίτων χωρών σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία, 

όσον αφορά ιδίως, στην εφαρμογή και τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την 

χορήγηση/ανανέωση των αδειών διαμονής, ανά κατηγορία και τα δικαιώματα που ο κάτοχός 

της απολαμβάνει, μέσω της δημιουργίας κόμβου πληροφόρησης, με φωνητική και γλωσσική 

υποστήριξη στις δέκα κυριότερες γλώσσες που ομιλούνται από τους πολίτες τρίτων χωρών 

που διαμένουν στην Ελλάδα. 

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

του Θεματικού Άξονα 2 καθώς επίσης  δύναται να γίνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας ΕΤΠΑ. 

 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 55: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Σύνολο Χώρας Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

 

90101/90102 Τεχνολογικός 
Εξοπλισμός 
HARDWARE/Λογισμικό 
SOFTWARE 

Αριθμός 1861       όχι όχι 

12303 Πλήθος χρηστών που 
επιμορφώνονται  
καταρτίζονται από τη 
δράση 

Αριθμός 1081       όχι όχι 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

12302 Ενέργειες 
Πληροφόρησης  
Δημοσιότητας 

Αριθμός 4       όχι όχι 

12201 Μελέτες 
εμπειρογνωμοσύνες 
έρευνες αξιολογήσεις 

Αριθμός 14       όχι όχι 

T4620 Αριθμός έργων 
απλοποίησης 
εσωτερικών 
διαδικασιών φορέων 
του δημοσίου τομέα 

Αριθμός 2       ναι όχι 

Τ4621 Αριθμός έργων 
απλοποίησης και 
προτυποποίησης 
υπηρεσιών προς τους 
πολίτες 

Αριθμός 2       ναι όχι 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 56: Προϋπολογισμός  

 

Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 5.660.854,77 3.653.445,55 980.773,19 502.009,28 455.653,24 68.973,51 

Δημόσια Δαπάνη (β) 5.660.854,77 3.653.445,55 980.773,19 502.009,28 455.653,24 68.973,51 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

4.371.295,79 2.922.756,44 784.618,55 401.607,43 227.826,62 34.486,75 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

1.289.558,98 730.689,11 196.154,64 100.401,86 227.826,62 34.486,75 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
          

  

 
 
 
Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και εποπτευόμενοι φορείς 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ ΄ τρίμηνο 2015 

& 

Β’ τρίμηνο 2016 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Α.2.2.6: Δράσεις βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του 

Τουρισμού 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 Περιγραφή δράσης 

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

αποσκοπεί αφενός στην υλοποίηση έργων ανάπτυξης εργαλείων και μηχανισμών για την εφαρμογή 

της προτυποποίησης και τον εξορθολογισμό διαδικασιών και αφετέρου στην αξιολόγηση διοικητικών 

επιβαρύνσεων, στον επανασχεδιασμό διαδικασιών και στην υλοποίηση σχετικών δράσεων εφαρμογής 

τους καθώς και σε συναλλαγές ευρείας από τους πολίτες ζήτησης που προτείνουν οι φορείς του 

δημοσίου…». 

Με την προτεινόμενη δράση επιδιώκεται η απλούστευση των διαδικασιών και η μείωση των 

διοικητικών βαρών στο Υπουργείο Τουρισμού. Η δράση θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των 

διοικητικών διαδικασιών και στην προώθηση της επιχειρηματικότητας στον συγκεκριμένο τομέα, 

μέσα από την παροχή ποιοτικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών από τη Δημόσια Διοίκηση προς τις 

επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες του κλάδου. 

Στο πλαίσιο της δράσης, θα χρηματοδοτηθούν ενδεικτικά: 

 Η ανάλυση και αξιολόγηση των υφιστάμενων διαδικασιών παροχής των υπηρεσιών του 

Υπουργείου Τουρισμού, 

 Η απλούστευση επιλεγέντων και κρίσιμων διαδικασιών και υπηρεσιών του Υπουργείου 

Τουρισμού, 

 Η μείωση των διοικητικών βαρών προς τις τουριστικές επιχειρήσεις τους επαγγελματίες του 

τομέα τουρισμού, 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

 Η ανάπτυξη ενός νέου ολοκληρωμένου επιχειρησιακού μοντέλου απλουστευμένων 

διαδικασιών και παρεχόμενων υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, 

 Η σύνταξη τυποποιημένου οδηγού παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 Η βελτιστοποίηση και προτυποποίηση των διαδικασιών παροχής των παρεχόμενων 

εσωστρεφών και εξωστρεφών υπηρεσιών, Υπουργείου Τουρισμού και 

 Η διαβούλευση των απλουστευμένων διαδικασιών και υπηρεσιών του Υπουργείου 

Τουρισμού. 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 57: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4621 Αριθμός έργων 

απλοποίησης 

διαδικασιών  και 

προτυποποίησης 

υπηρεσιών προς τους 

πολίτες 

Αριθμός 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ  

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 58: Προϋπολογισμός 

Άξονας 

Προτεραιότητας 
  7 8 9 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 1.250.000,00 806.734,52 216.569,15 110.851,03 100.614,94 15.230,37 

Δημόσια Δαπάνη (β) 1.250.000,00 806.734,52 216.569,15 110.851,03 100.614,94 15.230,37 

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 965.246,41 645.387,61 173.255,32 88.680,83 50.307,47 7.615,18 

Εθνική Συμμετοχή (δ) 284.753,59 161.346,90 43.313,83 22.170,21 50.307,47 7.615,18 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 

 

      
  

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 

ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)             
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Τουρισμού και εποπτευόμενοι φορείς 

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30.6.2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Β ΄ τρίμηνο 2016 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Α.2.2.7: Δράσεις απλοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών της Γενικής 

Γραμματείας Αθλητισμού 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

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

αποσκοπεί αφενός στην υλοποίηση έργων ανάπτυξης εργαλείων και μηχανισμών για την εφαρμογή 

της προτυποποίησης και τον εξορθολογισμό διαδικασιών και αφετέρου στην αξιολόγηση διοικητικών 

επιβαρύνσεων, στον επανασχεδιασμό διαδικασιών και στην υλοποίηση σχετικών δράσεων εφαρμογής 

τους καθώς και σε συναλλαγές ευρείας από τους πολίτες ζήτησης που προτείνουν οι φορείς του 

δημοσίου…». 

Με την προτεινόμενη δράση επιδιώκεται η απλούστευση και ο ανασχεδιασμός διαδικασιών της 

Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού προκειμένου να εφαρμοσθεί ο Ν.4373/2016. Ενδεικτικά στο πλαίσιο 

της δράσης θα μελετηθούν τα εξής: 

 Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εκτέλεση της κάθε διοικητικής πράξης/υπηρεσίας με 

σκοπό την αναβάθμιση και/ή απλούστευση της διαδικασίας 

 Τη ροή εργασίας που ακολουθεί η εκτέλεση της διαδικασίας, 

 Τους εμπλεκόμενους φορείς (εποπτευόμενους φορείς και Κεντρική Υπηρεσία) στην εκτέλεση 

της διαδικασίας με βάσει το ρόλο/καθηκοντολόγιο/συμμετοχή τους, καθώς και τους 

αποδέκτες των υπηρεσιών, σύμφωνα με τις υπηρεσίες τις οποίες χρησιμοποιούν και 

λαμβάνουν, 

 Τις εισόδους και εξόδους της παρεχόμενης υπηρεσίας, καθώς και τη δομή των δεδομένων 

εισόδου και εξόδου, 
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 Τα διακινούμενα έντυπα και πληροφορίες της υφιστάμενης διαδικασίας και 

 Τα τυχόν πληροφοριακά συστήματα ή εφαρμογές που υποστηρίζουν την εκτέλεση της 

διαδικασίας, 

και θα γίνει απλούστευση/αναδιοργάνωση επιλεγμένων διαδικασιών με στόχο τη μείωση των 

απαιτούμενων βημάτων υλοποίησης, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας στην παροχή υπηρεσιών ή 

στη διεκπεραίωση διοικητικών λειτουργιών. Ενδεικτικές διαδικασίες είναι: 

 Η  Άδεια Άσκησης Αθλητικού Επαγγέλματος και 

 Η Βεβαίωση επίτευξης υψηλής Αθλητικής επίδοσης για την προσμέτρηση επιπρόσθετων 

μορίων κατά την ένταξη μαθητών/αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 59: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4621 Αριθμός έργων 

απλοποίησης 

διαδικασιών  και 

προτυποποίησης 

υπηρεσιών προς τους 

πολίτες 

Αριθμός 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ  

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 60: Προϋπολογισμός 

Άξονας 

Προτεραιότητας 
  7 8 9 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 200.000,00 129.077,52 34.651,06 17.736,17 16.098,39 2.436,86 

Δημόσια Δαπάνη (β) 200.000,00 129.077,52 34.651,06 17.736,17 16.098,39 2.436,86 

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 154.439,43 103.262,02 27.720,85 14.188,93 8.049,19 1.218,43 

Εθνική Συμμετοχή (δ) 45.560,57 25.815,50 6.930,21 3.547,23 8.049,19 1.218,43 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 

 

      
  

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 

ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)             
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Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού/Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και εποπτευόμενοι 

φορείς 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30.6.2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Β ΄ τρίμηνο 2016 
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Δράση Α.2.2.8: «Δράσεις βελτίωσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τομέας 

πολιτικής: υγεία» 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

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

αφενός στην υλοποίηση έργων ανάπτυξης εργαλείων και μηχανισμών για την εφαρμογή της 

προτυποποίησης και τον εξορθολογισμό διαδικασιών και αφετέρου στην αξιολόγηση διοικητικών 

επιβαρύνσεων, στον επανασχεδιασμό διαδικασιών και στην υλοποίηση σχετικών δράσεων εφαρμογής 

τους καθώς και σε συναλλαγές ευρείας από τους πολίτες ζήτησης που προτείνουν οι φορείς του 

δημοσίου. 

Ενδεικτικές δράσεις ανά κάθετο τομέα πολιτικής είναι για τον : 

• τομέα υγείας: Βελτίωση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας με στόχο τον 

Περιορισμό της Προσφυγής σε εξειδικευμένες Νοσοκομειακές Υπηρεσίες…». 

Το Υπουργείο Υγείας στόχο έχει την μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) δια της 

αντικατάστασης του υφιστάμενου νοσοκεντρικού συστήματος, από ένα  ανθρωποκεντρικό σύστημα 

υγείας. Πυρήνα του νέου συστήματος θα αποτελεί η ανακατεύθυνση της ζήτησης των πολιτών από τη 

δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα, όπως είναι τα Νοσοκομεία, προς ποιοτικές και ολιστικής 

προσέγγισης πρωτοβάθμιες δομές υγείας. 

Στο Ε.Σ.Υ., στο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ) που λειτουργεί υπό τις Υγειονομικές 

Περιφέρειες (ΥΠε) συγκροτούνται  διεπιστημονικές ομάδες (εφ’ εξής «Τοπική Ομάδα Υγείας») 

αποτελούμενες από ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό. Η μετατόπιση του 

σημείου εισόδου στο σύστημα υγείας από το εξειδικευμένο νοσοκομείο στην γενική περιπατητική 

φροντίδα δημιουργεί τις συνθήκες για περισσότερο ολοκληρωμένη φροντίδα, συνέχεια και 
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ανθρωποκεντρικότητα, τομείς όπου οι οικογενειακοί ιατροί τα καταφέρνουν καλύτερα. Είναι ο μόνος 

τρόπος για να ξεκινήσει μια διαρθρωτική αντίδραση στις συσσωρευμένες στρεβλώσεις του Ελληνικού 

Συστήματος Υγείας. Επίσης όσον αφορά τις κοινές ασθένειες, παρέχουν υπηρεσίες τουλάχιστον 

ισάξιες με αυτές που παρέχονται από τους εξειδικευμένους ιατρούς στα νοσοκομεία. 

Οι Τοπικές Ομάδες Υγείας έχουν την ευθύνη - με την εποπτεία της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας - 

για την παροχή προσβάσιμης, κατάλληλης, αποτελεσματικής, αποδοτικής και ποιοτικής 

ανθρωποκεντρικής φροντίδας. Οι ομάδες λειτουργούν με δυναμικό πλήρους και αποκλειστικής 

απασχόλησης. Τέτοιου είδους Τοπικές Ομάδες Υγείας είναι πιο πιθανό να επιτύχουν συνέχεια στην 

φροντίδα και μια στενή σχέση με την κοινότητα.  

Η κάθε Τοπική Ομάδα Υγείας ξεχωριστά, διεξάγει επίσης ετήσια επίσημη αυτο-αξιολόγηση, με τις 

άλλες Τοπικές Ομάδες Υγείας στο δίκτυο του τομέα, καθώς και με τις περιφερειακές υγειονομικές 

αρχές και γνωστοποιεί τα αποτελέσματα στην κοινότητα. Η συνεργασία με τις υπόλοιπες Τοπικές 

Ομάδες Υγείας του τομέα, καθιστά δυνατή την επιστημονική αντιμετώπιση των θεμάτων υγείας του 

πληθυσμού τους και αναπτύσσει έμμεσα τον αυτοέλεγχο.  

Η Τοπική Ομάδα Υγείας επίσης εξασφαλίζει πρόσβαση τις καθημερινές σε δύο βάρδιες και σύμφωνα 

με τα γεωγραφικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής, την εποχή, το εύρος του καταλόγου 

(εγγεγραμμένου πληθυσμού) και τη διαμόρφωση των ομάδων, οι ώρες λειτουργίας μπορεί να 

υπόκεινται σε μείωση ή διεύρυνση. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, από το Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» χρηματοδοτείται η πιλοτική α΄ 

φάση έως και 11 μήνες που αφορά στη δημιουργία και λειτουργία 239 Τοπικών Ομάδων Υγείας σε 

όλη την γεωγραφική περιφέρεια της Ελλάδας. Οι Τοπικές Ομάδες Υγείας θα στελεχωθούν με 3.053 

άτομα (ιατρούς, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς και διοικητικό προσωπικό). 

Στο πλαίσιο της πιλοτικής λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας θα ενσωματώνονται νέες 

λειτουργίες και διαδικασίες για τις νέες Τοπικές Ομάδες Υγείας της  ΠΦΥ. Οι διαδικασίες αυτές που θα 

τίθενται σε εφαρμογή και θα αξιολογούνται ενδεικτικά είναι: το μητρώο του πληθυσμού ευθύνης της 

Ομάδας, η διασύνδεση με άλλες βαθμίδες παροχής υπηρεσιών υγείας – διαδικασίες παραπομπής  η  

συνεργασία με τοπικές δομές όπως σχολεία, τοπική αυτοδιοίκηση, δομές πρόνοιας, η επικοινωνία με 

τον πληθυσμό ευθύνης συνολικά και ατομικά κ.α., ο φάκελος υγείας. 

Επισημαίνεται ότι η συνολική παρέμβαση παρουσιάζει συνέργια με τα Π.Ε.Π. δεδομένου ότι η 

χρηματοδότηση της λειτουργίας της κάθε Τοπικής Ομάδας Υγείας μετά το 11μηνο θα γίνεται από τα 

ΠΕΠ.  

Επισημαίνεται ότι το έργο που συνεισφέρει επιπλέον στην μεταρρύθμιση της Π.Φ.Υ. αφορά στην 

Ολοκληρωμένη Πληροφοριακή Υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.  

Το έργο αφορά στη μοντελοποίηση των διαδικασιών και την ολοκληρωμένη πληροφοριακή 

υποστήριξη μεταξύ όλων των δομών που συνιστούν το Εθνικό Δίκτυο Π.Φ.Υ., με στόχο την 

αποτελεσματική και αποδοτική διασύνδεση δομών και παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Ειδικότερα, η ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας περιλαμβάνει 

την πληροφοριακή υποστήριξη και διασύνδεση των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Υγείας. Η διαχείριση της 

πληροφορίας θα είναι σε ενοποιημένη μορφή και θα παρέχονται δυνατότητες πληροφοριακής 

υποστήριξης στους επαγγελματίες υγείας, τα διοικητικά στελέχη και τους εξυπηρετούμενους - 

πολίτες. Οι δυνατότητες που θα παρέχονται στους επαγγελματίες υγείας αφορούν στην αξιολόγηση 

ενός περιστατικού (ατομικού ή ομαδικού), στον προγραμματισμό παροχής υπηρεσιών κατά 

περιστατικό και την παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεχομένων 

υπηρεσιών. Στα διοικητικά στελέχη θα παρέχονται δυνατότητες συγκέντρωσης, επεξεργασίας και 

ανάλυσης των δεδομένων ασθενών - εξυπηρετούμενων σε συνάρτηση με την χρήση πόρων 

(ανθρωπίνων και υλικών) που θα προκύπτουν από την συνολική διαδικασία παροχής υπηρεσιών 
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υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Στους ασθενείς / εξυπηρετούμενους θα παρέχονται δυνατότητες 

πρόσβασης σε πληροφορίες που τους αφορούν και διευκολύνουν την σχέση τους με το σύστημα 

Π.Φ.Υ. 

Η ενδεικτική λειτουργικότητα περιλαμβάνει: 

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

το Συνοπτικό Ιστορικό Υγείας (ΣΙΥ) και  

o Την μελέτη και ανάπτυξη των απαιτούμενων υποδομών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την 

συλλογή, την διαχείριση και την ενοποίηση δεδομένων που καταγράφονται στα σημεία 

παροχής υπηρεσιών υγείας στον πολίτη 

Το έργο αποτελεί έργο - σημαία του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 

 

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της δράσης μπορεί να γίνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας ΕΤΠΑ έως 10%.   

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 61: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης 

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

Δείκ
της 

RIS3 
(ΝΑΙ
/ΟΧΙ

) Σύνολο 
Χώρας 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4619 Αριθμός 
εποπτευόμενων 
φορέων δημόσιου 
τομέα που 
αξιολογούνται 

Αριθμός 239       ναι όχι 

Τ4621 Αριθμός έργων 
απλοποίησης και 
προτυποποίησης 
υπηρεσιών προς τους 
πολίτες 

Αριθμός 2       ναι όχι 

12201 Μελέτες 
εμπειρογνωμοσύνες 
έρευνες αξιολογήσεις 

Αριθμός 2       ναι όχι 

Τ4651 Αριθμός Τοπικών 
Μονάδων Υγείας που 
δημιουργούνται  

Αριθμός 239       όχι όχι 

  Αριθμός εκδηλώσεων 
(ενεργειών 
ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης) 

Αριθμός         ναι όχι 

90101/90102 Τεχνολογικός 
Εξοπλισμός 
HARDWARE/Λογισμικό 
SOFTWARE 

Αριθμός 2       ναι όχι 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 62: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας     1   2 3 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 77.600.000,00 50.082.078,80 13.444.612,61 6.881.632,21 6.246.175,32 945.501,07 

Δημόσια Δαπάνη (β) 37.600.000,00 24.266.574,26 6.514.399,92 3.334.399,11 3.026.497,32 458.129,38 

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 29.034.611,99 19.413.259,41 5.211.519,94 2.667.519,29 1.513.248,66 229.064,69 

Εθνική Συμμετοχή (δ) 8.565.388,01 4.853.314,85 1.302.879,98 666.879,82 1.513.248,66 229.064,69 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 

      

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 

      

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 

      

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

      

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

      

Συγχρηματοδοτούμε

νοι μη επιλέξιμοι πόροι  

(ε) 

40.000.000,00 25.815.504,54 6.930.212,69 3.547.233,10 3.219.678,00 487.371,68 

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

 Υπουργείο Υγείας και εποπτευόμενοι φορείς   

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30.6.2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α΄ τρίμηνο 2017 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
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Δράση Α.2.2.9: «Δράσεις απλούστευσης διαδικασιών ΑΣΕΠ» 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Αιρεσιμότητα 11.1 κριτήριο 3, το οποίο εκπληρώθηκε στον 

3/2015 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

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

αποσκοπεί αφενός στην υλοποίηση έργων ανάπτυξης εργαλείων και μηχανισμών για την εφαρμογή 

της προτυποποίησης και τον εξορθολογισμό διαδικασιών και αφετέρου στην αξιολόγηση διοικητικών 

επιβαρύνσεων, στον επανασχεδιασμό διαδικασιών και στην υλοποίηση σχετικών δράσεων εφαρμογής 

τους καθώς και σε συναλλαγές ευρείας από τους πολίτες ζήτησης που προτείνουν οι φορείς του 

δημοσίου…». 

Με την προτεινόμενη δράση επιδιώκεται η βελτιστοποίηση και απλούστευση των επιχειρησιακών 

μεθόδων και διαδικασιών τoυ Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού από άποψη ταχύτητας 

και αξιοπιστίας όπως και η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών του, με τη δημιουργία 

νέων και καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τις ανάγκες της κοινωνίας και 

οικοδομώντας μια ανοικτή και διαφανή σχέση εμπιστοσύνης με τον πολίτη.  

Στο πλαίσιο αυτό, θα αναπτυχθούν/βελτιωθούν τα ακόλουθα συστήματα που υποστηρίζουν 

συγκεκριμένες διαδικασίες του ΑΣΕΠ: 

 Σύστημα Επιτελικών Στελεχών, στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 4369/2016 (Μέρος Α’), 

«Διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης», στο οποίο 

εντάσσονται υποψήφιοι για την κάλυψη διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης επιπέδου 

Διοικητικού Γραμματέα, Αναπληρωτή Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακού Γραμματέα καθώς 
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και των μελών διοικήσεων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα, όπου αποκλειστική 

αρμοδιότητα για την τήρηση αυτού ηλεκτρονικά έχει το ΑΣΕΠ και αφορά σε: 

o προτυποποίηση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών αποθήκευσης, αξιολόγησης 

και κατάταξης των αιτήσεων των υποψηφίων, διαχείρισης των συνεντεύξεων, 

τήρησης πρακτικών, ανάρτησης του επικαιροποιημένου μητρώου Επιτελικών 

Στελεχών ανά τρίμηνο καθώς και της συντήρησής του (εγγραφή-διαγραφή μελών, 

επικαιροποίηση και ταυτοποίηση στοιχείων μελών του, πιστοποίηση στοιχείων). 

o ενσωμάτωση των αντίστοιχων διαδικασιών του ΕΙ.Σ.Ε.Π που αφορούν στη πλήρωση 

θέσεων επιπέδου Γενικού Δ/ντη, το οποίο υποστηρίζεται τεχνικά από το ΑΣΕΠ 

(μοριοδότηση, κατάταξη, παραγωγή πινάκων) 

 Σύστημα διαχείρισης επιθεωρήσεων νομιμότητας των προσλήψεων όπως προβλέπονται στις 

αρμοδιότητες του Γραφείου Επιθεώρησης του ΑΣΕΠ (άρθρα 8 και 21 του ν.2190/1994, όπως 

ισχύουν, και 32 του ν.2508/1997) και αφορά σε νέα εφαρμογή/  επέκταση του υφιστάμενου 

ΟΠΣ που λειτουργεί στον ΑΣΕΠ. Με το εν λόγω σύστημα επιδιώκεται: 

o η άμεση άντληση στοιχείων για τους διενεργούμενους ελέγχους και η εξαγωγή 

στατιστικών για την πραγματική δυναμικότητα και αποτελεσματικότητα του 

Γραφείου Επιθεώρησης 

o η βελτιστοποίηση και ψηφιοποίηση των επιμέρους διαδικασιών για την 

παρακολούθηση των καταγγελιών,  

o η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων από τους καταγγέλλοντες με 

άμεση ηλεκτρονική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων που απορρέουν από τις 

ενέργειες του ΑΣΕΠ. 

 Σύστημα με Τεστ προσομοίωσης διαγωνιστικών διαδικασιών και ενσωμάτωση της 

εφαρμογής στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, στην οποία διοχετεύονται όλες οι σχετικές 

πληροφορίες. 

Σκοπός του συστήματος είναι η ενημέρωση αλλά και προετοιμασία των πολιτών για την 

κάλυψη των κενών θέσεων του δημοσίου. Ειδικότερα, το νέο σύστημα θα παρέχει τη 

δυνατότητα στον υποψήφιο να πραγματοποιεί Τεστ Προσομοίωσης των γραπτών 

διαδικασιών του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με ό,τι έχει δηλώσει για το γνωστικό αντικείμενο του, την 

κατηγορία στην οποία ανήκει, την ειδικότητα του, την εξειδικευμένη εμπειρία του, τον τόπο 

παραμονής του και άλλα σημαντικά κριτήρια, χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή ερωτήσεων – 

απαντήσεων, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίας του ΑΣΕΠ.  

 Σύστημα Διαχείρισης Συνεντεύξεων ως επέκταση/αναβάθμιση του υφιστάμενου ΟΠΣ σε 

εφαρμογή του ιδρυτικού νόμου του ΑΣΕΠ (2190/1994) όσο και του ν. 4369/2016. Οι νέες  

λειτουργίες που θα υποστηρίζονται  ενδεικτικά είναι: 

o διαχείριση πόρων για την συνέντευξη (π.χ. αίθουσα συνεντεύξεων), ορισμός μελών 

επιτροπών ανά σύνολο υποψηφίων, διαχείριση της διαθεσιμότητας υποψηφίων και 

μελών επιτροπών, χρονοπρογραμματισμός συνέντευξης , καθορισμός ραντεβού ή 

“περιόδων” συνεντεύξεων 

o καταγραφή βασικών στοιχείων, για την πλήρη παρακολούθηση της πορείας και του 

‘κύκλου ζωής’ της συνέντευξης, προκειμένου να συνδέεται με τη διαδικασία 

υπολογισμού της συνολικής βαθμολογίας και την ηλεκτρονική έκδοση των 

αποτελεσμάτων.  

o μαγνητοφώνηση και  απομαγνητοφώνηση κάθε συνέντευξης από ειδικό λογισμικό 

και αποθήκευση αυτών 
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Δείκτες εκροής 

Πίνακας 63: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4621 Αριθμός έργων 

απλοποίησης 

διαδικασιών  και 

προτυποποίησης 

υπηρεσιών προς τους 

πολίτες 

Αριθμός 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ  

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 64: Προϋπολογισμός 

Άξονας Προτεραιότητας   1 2 3 

  

Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 392.345,92 253.215,20 67.976,02 34.793,56 31.580,69 4.780,46 

Δημόσια Δαπάνη (β) 392.345,92 253.215,20 67.976,02 34.793,56 31.580,69 4.780,46 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 
302.968,39 202.572,16 54.380,81 27.834,85 15.790,34 2.390,23 

           Εθνική Συμμετοχή 

(δ) 
89.377,53 50.643,04 13.595,20 6.958,71 15.790,34 2.390,23 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 

ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)             
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Δυνητικοί δικαιούχοι 

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού  

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α΄ τρίμηνο 2019 
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Δράση Α.3.1.1: «e-Goal setting» - Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού εργαλείου για την εφαρμογή 

και  παρακολούθηση του συστήματος Διοίκησης μέσω Στόχων 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Αιρεσιμότητα 11.1 κριτήριο 3, το οποίο εκπληρώθηκε στον 

3/2015 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…προβλέπεται  η εφαρμογή 

ενός συστήματος διοίκησης βάσει στόχων με το οποίο επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη λειτουργία 

του Δημόσιου Τομέα ώστε να επικεντρώνονται στα αποτελέσματα και όχι στην τήρηση των 

διοικητικών διαδικασιών βάσει οριζόντιων κατευθυντήριων αρχών και προτύπων.. .».  

 

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

εφαρμογή και παρακολούθηση του συστήματος “Διοίκηση μέσω στόχων”, όπως αυτό προκύπτει από 

το ισχύον θεσμικό  πλαίσιο (Ν.3230/2004, όπως ισχύει) και περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες 

ενέργειες: 

1. Τη διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής για την οριζόντια ηλεκτρονική εφαρμογή συστήματος 

στοχοθεσίας, τόσο σε επίπεδο φορέα, όσο και σε επίπεδο διοικητικών δομών με βάση τα νέα 

οργανογράμματα (σχεδιασμός & ανάπτυξη του ηλεκτρονικού συστήματος). Στη φάση αυτή, 

προβλέπεται η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και των απαιτήσεων για την  

εφαρμογή της Διοίκησης μέσω Στόχων σε 8 επιλεγμένες δημόσιους υπηρεσίες και φορείς, 

2. Τη δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος για τον  σχεδιασμό και την υλοποίηση της 

Διοίκησης μέσω Στόχων, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την παρακολούθηση της 

διαδικασίας μέσω “web” εφαρμογής και 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

3. Την πιλοτική εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος στους 8 επιλεγέντες δημόσιους 

οργανισμούς και διάθεση του συστήματος στους λοιπούς  φορείς της Δημόσιας  Διοίκησης 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 65: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4622 Αριθμός έργων 

εισαγωγής 

συστημάτων 

στοχοθεσίας και 

αξιολόγησης σε φορείς 

του δημόσιου τομέα 

Αριθμός 

 

  
8 ΟΧΙ ΟΧΙ  

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 66: Προϋπολογισμός  

 

Άξονας Προτεραιότητας   1 2 3 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 220.000,00 141.985,27 38.116,17 19.509,78 17.708,23 2.680,54 

Δημόσια Δαπάνη (β) 220.000,00 141.985,27 38.116,17 19.509,78 17.708,23 2.680,54 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

169.883,37 113.588,22 30.492,94 15.607,83 8.854,11 1.340,27 

           Εθνική Συμμετοχή 

(δ) 

50.116,63 28.397,05 7.623,23 3.901,96 8.854,11 1.340,27 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
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Δυνητικοί δικαιούχοι 

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εποπτευόμενοι φορείς 

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α΄ τρίμηνο 2016 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
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Δράση Α.3.1.2: Ενέργειες Αξιολόγησης Μονάδων Ψυχικής Υγείας ανά (Υγειονομική) 

Περιφέρεια & Τομέα Ψυχικής Υγείας (κάθετος τομέας πολιτικής – υγεία) 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…Χρηματοδοτούνται έργα που 

αφορούν στην ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου και της επιθεώρησης στους δημόσιους φορείς. Στο 

πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των δομών θεσμοθετούνται Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου σε κάθε 

Υπουργείο, οι οποίες υπάγονται άμεσα στον Υπουργό. Οι δράσεις αφορούν στην επιχειρησιακή 

ενδυνάμωση των ελεγκτικών λειτουργιών με την ενίσχυση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου 

που εφαρμόζουν καθώς και στην παροχή συμβουλευτικού ρόλου προς τους εποπτευόμενους 

οργανισμούς, ώστε αυτοί να καθίστανται πιο παραγωγικοί και να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία 

τους. Στόχο αποτελεί η προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος, η χρηστή διοίκηση και η παροχή 

υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με παράλληλη ελαχιστοποίηση του κόστους…». 

 

Η προτεινόμενη δράση αφορά στη δημιουργία ανεξάρτητου φορέα αξιολόγησης μονάδων φροντίδας 

ατόμων με αναπηρία ή/και προβλήματα ψυχικής υγείας. 

Στο πλαίσιο αυτό θα υλοποιηθούν ενδεικτικά τα κάτωθι: 

 Σύσταση και στελέχωση του φορέα και πιλοτική λειτουργία για περίοδο 36 μηνών. 

Ειδικότερα θα εκπονηθεί ο κανονισμός λειτουργίας του φορέα και θα γίνουν οι απαραίτητες 

νομοθετικές ρυθμίσεις, 

 Προσαρμογή υφιστάμενων εργαλείων αξιολόγησης και θεραπευτικών πρωτοκόλλων, 

ενσωμάτωση δεικτών έκβασης και αποτελεσματικότητας για τη διαμόρφωση ενός χρηστικού 
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εργαλείου αξιολόγησης, 

Θα παραχθεί ένα ενιαίο εργαλείο αξιολόγησης για όλους του τύπους δομών που θα 

ενσωματώσει  -  προσαρμόσει τα υφιστάμενα εργαλεία αξιολόγησης ώστε να είναι δυνατή 

μια ολιστική αξιολόγηση των υπηρεσιών των δομών σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

Συμπληρωματικά θα αναπτυχθούν ή προσαρμοσθούν Οδηγοί Αυτοαξιολόγησης ώστε να είναι 

δυνατή η αυτοεκπαίδευση του προσωπικού των δομών στην προαγωγή της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και  

 Αξιολόγηση δομών στις Υγειονομικές Περιφέρειες από 3μελείς Επιτροπές Αξιολογητών με τη 

μορφή της επιτόπιας επίσκεψης – έρευνας πεδίου. Η αξιολόγηση των Μονάδων θα γίνει σε 

δύο φάσεις, στην α΄ θα υποβάλλονται συστάσεις προς συμμόρφωση και στη δεύτερη θα 

παρέχεται πιστοποίηση. 

 

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της δράσης μπορεί να γίνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας ΕΤΠΑ έως 10%.   

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 67: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4619 Αριθμός 

εποπτευόμενων φορέων 

δημόσιου τομέα που 

αξιολογούνται 

Αριθμός 

 

  1.150 ΟΧΙ  

Τ4622 Αριθμός έργων 

εισαγωγής συστημάτων 

στοχοθεσίας και 

αξιολόγησης σε φορείς 

του δημόσιου τομέα  

 

Αριθμός 

 

  21 ΟΧΙ  

Τ4623 Αριθμός συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου 

φορέων του δημόσιου 

τομέα που 

δημιουργούνται ή 

αναβαθμίζονται  

 

Αριθμός 

 

  6 ΟΧΙ  

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 68: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 2.114.287,00 1.364.534,64 366.311,46 187.496,72 170.183,08 25.761,09 

Δημόσια Δαπάνη (β) 2.114.287,00 1.364.534,64 366.311,46 187.496,72 170.183,08 25.761,09 
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           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

1.632.646,35 1.091.627,71 293.049,17 149.997,38 85.091,54 12.880,55 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

481.640,65 272.906,93 73.262,29 37.499,34 85.091,54 12.880,55 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
          

  

 
Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Υγείας και εποπτευόμενοι φορείς   

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Γ ΄ τρίμηνο 2016 

& 

Α’ τρίμηνο 2018 
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Δράση Α.3.2.1: Διαχείριση Δημοσιονομικών Ελέγχων 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Αιρεσιμότητα 11.1 κριτήριο 3, το οποίο εκπληρώθηκε στον 

3/2015 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…Χρηματοδοτούνται έργα που 

αφορούν στην ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου και της επιθεώρησης στους δημόσιους φορείς. Στο 

πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των δομών θεσμοθετούνται Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου σε κάθε 

Υπουργείο, οι οποίες υπάγονται άμεσα στον Υπουργό. Οι δράσεις αφορούν στην επιχειρησιακή 

ενδυνάμωση των ελεγκτικών λειτουργιών με την ενίσχυση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου 

που εφαρμόζουν καθώς και στην παροχή συμβουλευτικού ρόλου προς τους εποπτευόμενους 

οργανισμούς, ώστε αυτοί να καθίστανται πιο παραγωγικοί και να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία 

τους. Στόχο αποτελεί η προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος, η χρηστή διοίκηση και η παροχή 

υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με παράλληλη ελαχιστοποίηση του κόστους…».  

 

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

αποτελεσματική λειτουργία του ελεγκτικού μηχανισμού της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου 

(ΕΔΕΛ) και της Επιτροπής Συντονισμού Ελέγχων (ΕΣΕΛ), μέσω της  δημιουργίας Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων το οποίο περιλαμβάνει, 

ενδεικτικά, τα εξής υποσυστήματα: 

• Υποσύστημα παρουσίασης 

i. Παρουσίαση αποτελεσμάτων των δημοσιονομικών ελέγχων 

ii. Υποδοχή καταγγελιών 

iii. Στατιστικά 
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• Υποσύστημα επιλογής δείγματος ελέγχου 

i. “Risk management” σύστημα για την επιλογή του δείγματος 

ii.  Ένταξη συγκεκριμένων καταγγελιών στο δείγμα ελέγχου 

• Υποσύστημα εσωτερικής διαχείρισης “workflow” ελέγχων 

i.  Χρέωση ελεγκτών σε υποθέσεις ελέγχου και διαχείριση μητρώου ελεγκτών 

ii.  Παρακολούθηση πορείας υπόθεσης ελέγχου 

iii.  Υποστήριξη στην κατάρτιση της έκθεσης ελέγχου 

iv.  Αποθετήριο νομοθεσίας εθνικής και κοινοτικής κανονιστικού πλαισίου και 

αποτελεσμάτων ελέγχων 

• Διαλειτουργικότητα με άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς, με TAXIS και ΟΠΣ-ΔΠ. 

 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 69: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Σύνολο 
Χώρας 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

90102 Λογισμικό SOFTWARE Αριθμός 1           

Τ4625 Αριθμός σχεδίων 
αναβάθμισης της 
λειτουργίας ελεγκτικών 
φορέων 

Αριθμός 2       όχι όχι 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 70: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   1 2 3 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 600.000,00 387.232,57 103.953,19 53.208,50 48.295,17 7.310,58 

Δημόσια Δαπάνη (β) 600.000,00 387.232,57 103.953,19 53.208,50 48.295,17 7.310,58 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

463.318,28 309.786,05 83.162,55 42.566,80 24.147,58 3.655,29 

           Εθνική Συμμετοχή 

(δ) 

136.681,72 77.446,51 20.790,64 10.641,70 24.147,58 3.655,29 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 

      

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 

      

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

      

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

      

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 

      

 
Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Οικονομικών  

 Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης  

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α ΄ τρίμηνο 2016 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Α.3.2.2: Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Καταγγελιών 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Αιρεσιμότητα 11.1 κριτήριο 3, το οποίο εκπληρώθηκε τον 3/2015 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…Χρηματοδοτούνται έργα που 

αφορούν στην ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου και της επιθεώρησης στους δημόσιους φορείς... Οι 

δράσεις αφορούν στην επιχειρησιακή ενδυνάμωση των ελεγκτικών λειτουργιών με την ενίσχυση των 

συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου που εφαρμόζουν καθώς και στην παροχή συμβουλευτικού ρόλου 

προς τους εποπτευόμενους οργανισμούς, ώστε αυτοί να καθίστανται πιο παραγωγικοί και να 

διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία τους. Στόχο αποτελεί η προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος, η 

χρηστή διοίκηση και η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με παράλληλη ελαχιστοποίηση του 

κόστους…».  

 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που αφορά στη δημιουργία και 

λειτουργία εθνικού μηχανισμού εξέτασης καταγγελιών της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της 

Διαφθοράς, η οποία μεταξύ άλλων, συντονίζει όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπλέκονται 

στην εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης. Το 

προτεινόμενο σύστημα θα συστηματοποιεί, διασταυρώνει και αξιολογεί από πλευράς αξιοπιστίας και 

σημαντικότητας, δίνοντας βαθμούς προτεραιότητας στις καταγγελίες ενώ θα παρέχει και 

λειτουργικότητα παραμετροποίησης αξιολόγησης κινδύνου (risk analysis) για εντοπισμό τομέων, 

νομικών και φυσικών προσώπων με αυξημένο ενδεχόμενο διάπραξης αδικημάτων απάτης και 

διαφθοράς. 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 71: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4625 Αριθμός σχεδίων 

αναβάθμισης της 

λειτουργίας 

ελεγκτικών φορέων 

Αριθμός 

 

  1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 
Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 72: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   1 2 3 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 500.000,00 322.693,81 86.627,66 44.340,41 40.245,97 6.092,15 

Δημόσια Δαπάνη (β) 500.000,00 322.693,81 86.627,66 44.340,41 40.245,97 6.092,15 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

386.098,56 258.155,05 69.302,13 35.472,33 20.122,99 3.046,07 

           Εθνική Συμμετοχή 

(δ) 

113.901,44 64.538,76 17.325,53 8.868,08 20.122,99 3.046,07 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων/Γενική Γραμματεία 

Καταπολέμησης της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.) και Ελεγκτικά Σώματα -Μηχανισμοί 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/10/2016 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Β΄ τρίμηνο 2018* 

* Προϋπόθεση για την έκδοση της Πρόσκλησης είναι η συνάφεια του έργου με την Εθνική Στρατηγική 

για τη Ψηφιακή Πολιτική (Απόφαση της ΓΓΨΠ) 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Α.3.2.3: Υποστήριξη Εσωτερικής Λειτουργίας Υπηρεσιών Ελέγχου Ελεγκτικού 

Συνεδρίου 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…Χρηματοδοτούνται έργα που 

αφορούν στην ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου και της επιθεώρησης στους δημόσιους φορείς. ….. Οι 

δράσεις αφορούν στην επιχειρησιακή ενδυνάμωση των ελεγκτικών λειτουργιών με την ενίσχυση των 

συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου που εφαρμόζουν καθώς και στην παροχή συμβουλευτικού ρόλου 

προς τους εποπτευόμενους οργανισμούς, ώστε αυτοί να καθίστανται πιο παραγωγικοί και να 

διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία τους. Στόχο αποτελεί η προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος, η 

χρηστή διοίκηση και η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με παράλληλη ελαχιστοποίηση του 

κόστους...».  

 

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

εφαρμογής κατασταλτικού ελέγχου για τη βελτίωση της πληροφοριακής υποστήριξης των εσωτερικών 

λειτουργιών των υπηρεσιών ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην επίτευξη 

διαλειτουργικότητας της νέας εφαρμογής κατασταλτικού ελέγχου με τα πληροφοριακά συστήματα 

των ελεγχόμενων από το Ελεγκτικό Συνέδριο φορέων για την αμφίδρομη τροφοδοσία με ελεγκτικά 

δεδομένα των εμπλεκόμενων φορέων του Δημοσίου Τομέα κατά τρόπο έγκαιρο και έγκυρο. 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 73: Δείκτες εκροής 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4623 

Αριθμός συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου 

φορέων του δημόσιου 

τομέα που 

δημιουργούνται ή 

αναβαθμίζονται 

Αριθμός 

 

  1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 74: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   1 2 3 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 75.000,00 48.404,07 12.994,15 6.651,06 6.036,90 913,82 

Δημόσια Δαπάνη (β) 75.000,00 48.404,07 12.994,15 6.651,06 6.036,90 913,82 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

57.914,78 38.723,26 10.395,32 5.320,85 3.018,45 456,91 

           Εθνική Συμμετοχή 

(δ) 

17.085,22 9.680,81 2.598,83 1.330,21 3.018,45 456,91 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων/Ελεγκτικό Συνέδριο 

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/10/2016 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α΄ τρίμηνο 2018 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Α.3.2.4: Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει η Γενική Διεύθυνση Προστασίας 

Καταναλωτή στο επίπεδο της υποδοχής και διαχείρισης καταγγελιών καταναλωτών  

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…Χρηματοδοτούνται έργα που 

αφορούν στην ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου και της επιθεώρησης στους δημόσιους φορείς. ….. Οι 

δράσεις αφορούν στην επιχειρησιακή ενδυνάμωση των ελεγκτικών λειτουργιών με την ενίσχυση των 

συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου που εφαρμόζουν καθώς και στην παροχή συμβουλευτικού ρόλου 

προς τους εποπτευόμενους οργανισμούς, ώστε αυτοί να καθίστανται πιο παραγωγικοί και να 

διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία τους. Στόχο αποτελεί η προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος, η 

χρηστή διοίκηση και η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με παράλληλη ελαχιστοποίηση του 

κόστους...».  

 

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

δράσεων αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχει η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή στο 

επίπεδο υποδοχής και διαχείρισης καταγγελιών καταναλωτών.  

Ειδικότερα, στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου κέντρου υποδοχής και διαχείρισης 

καταγγελιών, μέσω της υλοποίησης δράσεων όπως: 

 δημιουργία πλατφόρμας υποβολής καταγγελιών, η οποία θα: 

 είναι συμβατή με την αντίστοιχη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  

 είναι συμβατή με τη ροή διαδικασιών διαχείρισης εγγράφων της Υπηρεσίας, 

 επικοινωνεί αμφίδρομα με το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

 υποστηρίζει ψηφιακές υπογραφές, 

 παρέχει τη δυνατότητα αυτοματοποιημένης αποστολής στατιστικών στις αντίστοιχες 

υπηρεσίες της Ε.Ε., καθώς και τη δυνατότητα χειροκίνητης ή αυτοματοποιημένης 

εξαγωγής στατιστικών με δημιουργία παραμετροποιήσιμων γραφικών στοιχείων, 

κ.α., 

 νέας ενιαίας ιστοσελίδας με βάση το περιεχόμενο των υπαρχουσών και τις ανάγκες και 

προτάσεις των Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας,  

 προμήθεια του απαιτούμενου σχετικού εξοπλισμού, λογισμικού και εγκατάσταση και 

παραμετροποίησή του και   

 αγορά και τοποθέτηση νέου σύγχρονου τηλεφωνικού κέντρου VoIP με δυνατότητες IVR. 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 75: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4625 

Αριθμός έργων 

αναβάθμισης της 

λειτουργίας 

ελεγκτικών φορέων 

Αριθμός 

 

  1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 76: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   1 2 3 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 150.000,00 96.808,14 25.988,30 13.302,12 12.073,79 1.827,64 

Δημόσια Δαπάνη (β) 150.000,00 96.808,14 25.988,30 13.302,12 12.073,79 1.827,64 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

115.829,57 77.446,51 20.790,64 10.641,70 6.036,90 913,82 

           Εθνική Συμμετοχή 

(δ) 

34.170,43 19.361,63 5.197,66 2.660,42 6.036,90 913,82 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ τομέων Εμπορίου και Προστασίας 

Καταναλωτή) 

 Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή/ Γενική Δ/νση Προστασίας 

Καταναλωτή 

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/ 10/2016 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Γ΄ τρίμηνο 2018 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Α.3.2.5.: «Μελέτη και πιλοτική εφαρμογή της για την αποτελεσματική διαχείριση 

των κινδύνων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…Χρηματοδοτούνται έργα που 

αφορούν στην ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου και της επιθεώρησης στους δημόσιους φορείς. ….. Οι 

δράσεις αφορούν στην επιχειρησιακή ενδυνάμωση των ελεγκτικών λειτουργιών με την ενίσχυση των 

συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου που εφαρμόζουν καθώς και στην παροχή συμβουλευτικού ρόλου 

προς τους εποπτευόμενους οργανισμούς, ώστε αυτοί να καθίστανται πιο παραγωγικοί και να 

διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία τους. Στόχο αποτελεί η προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος, η 

χρηστή διοίκηση και η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με παράλληλη ελαχιστοποίηση του 

κόστους...».  

 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων που στοχεύει σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας του ΥΠΑΑΤ από 

τους συνήθεις επιχειρησιακούς κινδύνους – και ιδίως από τους κινδύνους της απάτης και της 

διαφθοράς μέσω:  

 της καλύτερης στόχευσης των ελέγχων και των επιθεωρήσεων που διενεργεί,  

 στον καλύτερο έλεγχο της παραγωγής και διακίνησης αγροτικών προϊόντων  

 στην αποδοτικότερη χρήση και κατανομή των πόρων του 

Ειδικότερα, προβλέπεται η διαμόρφωση της μεθοδολογίας εργασίας τριών γραμμών άμυνας, οι 

οποίες στην περίπτωση του ΥπΑΑΤ περιλαμβάνουν:  
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

 ως πρώτη γραμμή άμυνας τους ελέγχους που πραγματοποιούν οι αποκεντρωμένες Υπηρεσίες 

του Υπουργείου, αλλά και οι αντίστοιχες Υπηρεσίες των Περιφερειών, με στόχο τη 

διαπίστωση της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας από τους παραγωγούς, και τους 

διακινητές αγροτικών προϊόντων (έλεγχοι πεδίου) 

 ως δεύτερη γραμμή άμυνας, τις εσωτερικές επιθεωρήσεις που εκτελούνται από τη Δ/νση 

Γεωτεχνικών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων και από τη Δ/νση Οικονομικών Ελέγχων, 

Επιθεωρήσεων και Συνεργατισμού 

 ως τρίτη γραμμή άμυνας του ΥΠΑΑΤ είναι η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου. 

Αναλυτικότερα, η δράση αφορά σε:  

 Μελέτη καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης (είδος ελέγχων και  επιθεωρήσεων που 

διενεργούνται, σχετικό κανονιστικό πλαίσιο,  μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί, εκτίμηση 

αποτελεσματικότητας κλπ.). 

 Ανάπτυξη μεθοδολογίας διαχείρισης κινδύνων. 

 Προτάσεις για τη βελτίωση της οργάνωσης των ελέγχων πεδίου. 

 Εγχειρίδιο διενέργειας επιθεωρήσεων. 

 Εγχειρίδιο διενέργειας εσωτερικών ελέγχων. 

 Λειτουργικές απαιτήσεις πληροφοριακού συστήματος για την καταχώριση των ελέγχων 

πεδίου, των επιθεωρήσεων και των εσωτερικών ελέγχων. 

 Έκθεση από την πιλοτική εφαρμογή των νέων διαδικασιών ελέγχου και επιθεώρησης. 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 77: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4625 

Αριθμός έργων 

αναβάθμισης της 

λειτουργίας 

ελεγκτικών φορέων 

Αριθμός 

 

  1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 78: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   1 2 3 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 124.000,00 80.028,06 21.483,66 10.996,42 9.981,00 1.510,85 

Δημόσια Δαπάνη (β) 124.000,00 80.028,06 21.483,66 10.996,42 9.981,00 1.510,85 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

95.752,44 64.022,45 17.186,93 8.797,14 4.990,50 755,43 

           Εθνική Συμμετοχή 

(δ) 

28.247,56 16.005,61 4.296,73 2.199,28 4.990,50 755,43 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
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εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 

      

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 

      

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

      

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

      

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 

      

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/ 10/2016 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α΄ τρίμηνο 2019 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Α.3.3.1: Μηχανισμός Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης της Ο.Κ.Ε. 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ, χρηματοδοτούνται δράσεις : «… 

που αποσκοπούν στη βελτίωση της συμμετοχής της κοινωνίας και των πολιτών στο σχεδιασμό των 

δημόσιων πολιτικών και στη λειτουργία της διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται δράσεις 

οργάνωσης και λειτουργίας θεσμοθετημένων οργάνων εκπροσώπησης της κοινωνίας, όπως οι 

κοινωνικοί εταίροι, με σκοπό την ενεργό συμμετοχή τους στον σχεδιασμό και την εφαρμογή δημοσίων 

πολιτικών και τη λειτουργία της Διοίκησης. Οι δράσεις αυτές θα αποτελέσουν βήμα για την παροχή 

ανατροφοδότησης και υποδείξεων σχετικών με τις διοικητικές διαδικασίες και τις δημόσιες πολιτικές 

που εφαρμόζονται…».  

 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που αφορά σε ανάπτυξη, 

θεσμική θωράκιση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού πολύ-επίπεδης διαβούλευσης με 

στόχο την αναβάθμιση της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών στο 

οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι και τη διευκόλυνση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 

(Ο.Κ.Ε.) στην εκτέλεση του συνταγματικά κατοχυρωμένου ρόλου της για τη συμμετοχή των πολιτών 

στο δημόσιο διάλογο και την ενδυνάμωση της συνεισφοράς τους  στις διαδικασίες διαμόρφωσης των 

πολιτικών.  

Η ανάπτυξη ενός μηχανισμού πολυεπίπεδης διαβούλευσης αποσκοπεί:  

 στην ενίσχυση, διεύρυνση και θεσμική αναβάθμιση του κοινωνικού διαλόγου και της 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

συμμετοχικότητας μέσα από τη διασφάλιση της κάθετης και ολοκληρωμένης διαβούλευσης 

σε κρίσιμα ζητήματα για την ανάπτυξη της χώρας, έτσι ώστε να επιτευχθούν τα μέγιστα 

δυνατά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, η μέγιστη δυνατή προστιθέμενη αξία και η 

μέγιστη δυνατή πλαισίωση και επιτάχυνση των μεταρρυθμιστικών διαδικασιών, 

 στην έγκαιρη πρόληψη συγκρούσεων και αντιθέσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο 

και 

 στη βελτίωση των σχέσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφερειακής διοίκησης με 

την κοινωνία και την κεντρική διοίκηση και η ενίσχυση της αμφίδρομης επικοινωνίας και της 

συμμετοχής των πολιτών. 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 79: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Σύνολο 
Χώρας 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

90101 Τεχνολογικός Εξοπλισμός 
HARDWARE 

Αριθμός 7       όχι όχι 

12302 Ενέργειες Πληροφόρησης  
Δημοσιότητας 

Αριθμός 3       όχι όχι 

12201 Μελέτες 
εμπειρογνωμοσύνες 
έρευνες αξιολογήσεις 

Αριθμός 7       όχι όχι 

Τ4626 Αριθμός έργων που 
αφορούν στην ενίσχυση της 
συμμετοχής των πολιτών 

Αριθμός 1       όχι όχι 

 
Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 80: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   1 2 3 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 570.000,00 367.870,94 98.755,53 50.548,07 45.880,41 6.945,05 

Δημόσια Δαπάνη (β) 570.000,00 367.870,94 98.755,53 50.548,07 45.880,41 6.945,05 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

440.152,36 294.296,75 79.004,42 40.438,46 22.940,21 3.472,52 

           Εθνική Συμμετοχή 

(δ) 

129.847,64 73.574,19 19.751,11 10.109,61 22.940,21 3.472,52 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 

      

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 

      

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

      

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

      

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 

      

 
Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε) 

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 

ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/10/2016 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α΄ τρίμηνο 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  145 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Α.3.3.2: Δράσεις αναβάθμισης της λειτουργίας της ΑΔΕΔΥ 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

  Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στον κείμενο του ΕΠ χρηματοδοτούνται δράσεις  «… 

που αποσκοπούν στη βελτίωση της συμμετοχής της κοινωνίας και των πολιτών στο σχεδιασμό των 

δημόσιων πολιτικών και στη λειτουργία της διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται δράσεις 

οργάνωσης και λειτουργίας θεσμοθετημένων οργάνων εκπροσώπησης της κοινωνίας, όπως οι 

κοινωνικοί εταίροι, με σκοπό την ενεργό συμμετοχή τους στον σχεδιασμό και την εφαρμογή δημοσίων 

πολιτικών και τη λειτουργία της Διοίκησης. Οι δράσεις αυτές θα αποτελέσουν βήμα για την παροχή 

ανατροφοδότησης και υποδείξεων σχετικών με τις διοικητικές διαδικασίες και τις δημόσιες πολιτικές 

που εφαρμόζονται…».    

 

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται να υλοποιηθούν δράσεις για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας 

της οργάνωσης  ΑΔΕΔΥ ως  κοινωνικού  εταίρου. Η ενίσχυση αυτή συνδέεται ενδεικτικά με τη 

διοικητική και επιχειρησιακή ενίσχυση της ΑΔΕΔΥ σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. 

 

 
Δείκτες εκροής 

Πίνακας 81: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Σύνολο 
Χώρας 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

90101 Τεχνολογικός Εξοπλισμός 
HARDWARE 

Αριθμός 10       όχι όχι 

12302 Ενέργειες Πληροφόρησης  
Δημοσιότητας 

Αριθμός 1       όχι όχι 

12201 Μελέτες 
εμπειρογνωμοσύνες 
έρευνες αξιολογήσεις 

Αριθμός 62       όχι όχι 

Τ4626 Αριθμός έργων που 
αφορούν στην ενίσχυση της 
συμμετοχής των πολιτών 

Αριθμός 1       όχι όχι 

  Αριθμός έργων πλήρως ή 
μερικώς εκτελεσθέντων 
από Κοινωνικούς Εταίρους 

Αριθμός 1       όχι όχι 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 82: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   1 2 3 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 2.000.000,00 1.290.775,23 346.510,63 177.361,65 160.983,90 24.368,58 

Δημόσια Δαπάνη (β) 2.000.000,00 1.290.775,23 346.510,63 177.361,65 160.983,90 24.368,58 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

1.544.394,25 1.032.620,18 277.208,51 141.889,32 80.491,95 12.184,29 

           Εθνική Συμμετοχή 

(δ) 

455.605,75 258.155,05 69.302,13 35.472,33 80.491,95 12.184,29 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 ΑΔΕΔΥ/ Κοινωνικό Πολύκεντρο 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30.06.2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α΄ τρίμηνο 2017 

 

 

 

 

 

 



 

148 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
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Πίνακας 83: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ)  

 

Κωδ. ΑΠ ΔΔ Κωδ. Θ Σ ΔΔ 
Κωδ. Επεν. 

Προτ. 
ΔΔ 

Κωδ. Ειδικού 

στόχου 
ΔΔ 

Κωδ. Δράσης/ 

πρόσκλησης 
ΔΔ 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κωδ. πεδίου 

παρέμβασης 
ΔΔ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

                       

1    

      

107.936.054,00    

                    

11    

              

107.936.054,00    
 11i  

              

107.936.054,00    

 11i.1  
              

13.553.139,88    

Α.1.1.1 
3.305.168,56 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 3.305.168,56 

Α.1.1.2 
1.277.867,47 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 1.277.867,47 

A.1.1.3 
329.147,68 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 329.147,68 

A.1.1.4 
0,00 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 0,00 

Α.1.1.5 
9.680.814,20 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 9.680.814,20 

Α.1.1.6 
364.469,75 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 364.469,75 

Α.1.2.1 
3.116.631,64 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 3.116.631,64 

Α.1.2.2 
1.712.858,73 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 1.712.858,73 

11i.2 
              

84.929.095,65    

Α.2.1.1 
406.074,94 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 406.074,94 

Α.2.1.2 
2.610.963,99 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 2.610.963,99 

Α.2.1.3 
1.742.546,56 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 1.742.546,56 

Α.2.1.4 
2.000.701,60 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 2.000.701,60 

Α.2.1.5 
755.103,51 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 755.103,51 

Α.2.1.6 
2.258.856,65 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 2.258.856,65 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Α.2.1.7 
2.707.177,15 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 2.707.177,15 

Α.2.1.8 
183.935,47 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 183.935,47 

Α.2.1.9 
129.077,52 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 129.077,52 

Α.2.1.10 
193.616,28 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 193.616,28 

Α.2.1.11 
3.735.955,28 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 3.735.955,28 

Α.2.1.12 
1.955.976,24 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 1.955.976,24 

Α.2.1.13 
839.003,90 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 839.003,90 

Α.2.1.14 
0,00 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 0,00 

Α.2.1.15 
871.273,28 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 871.273,28 

Α.2.1.16 
260.491,35 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 260.491,35 

Α.2.2.1 
5.220.550,73 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 5.220.550,73 

Α.2.2.2 
3.070.125,01 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 3.070.125,01 

Α.2.2.3 
323.544,94 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 323.544,94 

Α.2.2.4 
1.004.341,23 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 1.004.341,23 

Α.2.2.5 
3.653.445,55 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 3.653.445,55 

Α.2.2.6 
806.734,52 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 806.734,52 

Α.2.2.7 
129.077,52 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 129.077,52 

Α.2.2.8 
24.266.574,26 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 24.266.574,26 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Α.2.2.9 
253.215,20 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
120 253.215,20 

11i.3 
                 

9.453.818,47    

Α.3.1.1 
141.985,27 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 141.985,27 

Α.3.1.2 
1.364.534,64 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 1.364.534,64 

Α.3.2.1 
387.232,57 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 387.232,57 

Α.3.2.2 
322.693,81 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 322.693,81 

Α.3.2.3 
48.404,07 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 48.404,07 

Α.3.2.4 
96.808,14 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 96.808,14 

Α.3.2.5 
80.028,06 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 80.028,06 

A.3.3.1 
367.870,94 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 367.870,94 

Α.3.3.2 
1.290.775,23 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
119 1.290.775,23 

                       

1    

         

28.975.603,00    

                    

11    

                 

28.975.603,00    
 11i  

                 

28.975.603,00    

 11i.1  
                 

3.638.361,66    

Α.1.1.1 887.277,68 Mετάβαση 119 887.277,68 

Α.1.1.2 343.045,53 Mετάβαση 119 343.045,53 

A.1.1.3 88.360,21 Mετάβαση 119 88.360,21 

A.1.1.4 0,00 Mετάβαση 119 0,00 

Α.1.1.5 2.598.829,76 Mετάβαση 119 2.598.829,76 

Α.1.1.6 97.842,48 Mετάβαση 119 97.842,48 

Α.1.2.1 836.664,65 Mετάβαση 119 836.664,65 

Α.1.2.2 459.819,61 Mετάβαση 119 459.819,61 

11i.2 22799348,94 

Α.2.1.1 109.011,45 Mετάβαση 119 109.011,45 

Α.2.1.2 700.917,38 Mετάβαση 119 700.917,38 

Α.2.1.3 467.789,36 Mετάβαση 119 467.789,36 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Α.2.1.4 537.091,48 Mετάβαση 119 537.091,48 

Α.2.1.5 202.708,72 Mετάβαση 119 202.708,72 

Α.2.1.6 606.393,61 Mετάβαση 119 606.393,61 

Α.2.1.7 726.745,95 Mετάβαση 119 726.745,95 

Α.2.1.8 49.377,77 Mετάβαση 119 49.377,77 

Α.2.1.9 34.651,06 Mετάβαση 119 34.651,06 

Α.2.1.10 51.976,60 Mετάβαση 119 51.976,60 

Α.2.1.11 1.002.923,05 Mετάβαση 119 1.002.923,05 

Α.2.1.12 525.084,89 Mετάβαση 119 525.084,89 

Α.2.1.13 225.231,91 Mετάβαση 119 225.231,91 

Α.2.1.14 0,00 Mετάβαση 119 0,00 

Α.2.1.15 233.894,68 Mετάβαση 119 233.894,68 

Α.2.1.16 69.929,31 Mετάβαση 119 69.929,31 

Α.2.2.1 1.401.465,03 Mετάβαση 119 1.401.465,03 

Α.2.2.2 824.179,88 Mετάβαση 119 824.179,88 

Α.2.2.3 86.856,15 Mετάβαση 119 86.856,15 

Α.2.2.4 269.616,98 Mετάβαση 119 269.616,98 

Α.2.2.5 980.773,19 Mετάβαση 119 980.773,19 

Α.2.2.6 216.569,15 Mετάβαση 119 216.569,15 

Α.2.2.7 34.651,06 Mετάβαση 119 34.651,06 

Α.2.2.8 6.514.399,92 Mετάβαση 119 6.514.399,92 

Α.2.2.9 67.976,02 Mετάβαση 119 67.976,02 

11i.3 
                 

2.537.892,40    

Α.3.1.1 38.116,17 Mετάβαση 119 38.116,17 

Α.3.1.2 366.311,46 Mετάβαση 119 366.311,46 

Α.3.2.1 103.953,19 Mετάβαση 119 103.953,19 

Α.3.2.2 86.627,66 Mετάβαση 119 86.627,66 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Α.3.2.3 12.994,15 Mετάβαση 119 12.994,15 

Α.3.2.4 25.988,30 Mετάβαση 119 25.988,30 

Α.3.2.5 21.483,66 Mετάβαση 119 21.483,66 

A.3.3.1 98.755,53 Mετάβαση 119 98.755,53 

Α.3.3.2 346.510,63 Mετάβαση 119 346.510,63 

                       

1    

         

14.831.178,00    

                    

11    

                 

14.831.178,00    
 11i  

                 

14.831.178,00    

 11i.1  
                 

1.862.297,38    

Α.1.1.1 
454.153,56 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 454.153,56 

Α.1.1.2 
175.588,04 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 175.588,04 

A.1.1.3 
45.227,22 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 45.227,22 

A.1.1.4 
0,00 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 0,00 

Α.1.1.5 
1.330.212,41 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 1.330.212,41 

Α.1.1.6 
50.080,72 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 50.080,72 

Α.1.2.1 
428.247,25 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 428.247,25 

Α.1.2.2 
235.358,92 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 235.358,92 

11i.2 11669859,03 

Α.2.1.1 
55.797,57 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 55.797,57 

Α.2.1.2 
358.764,94 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 358.764,94 

Α.2.1.3 
239.438,23 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 239.438,23 

Α.2.1.4 
274.910,56 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 274.910,56 

Α.2.1.5 
103.756,57 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 103.756,57 

Α.2.1.6 
310.382,90 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 310.382,90 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Α.2.1.7 
371.985,31 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 371.985,31 

Α.2.1.8 
25.274,04 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 25.274,04 

Α.2.1.9 
17.736,17 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 17.736,17 

Α.2.1.10 
26.604,25 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 26.604,25 

Α.2.1.11 
513.346,71 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 513.346,71 

Α.2.1.12 
268.764,98 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 268.764,98 

Α.2.1.13 
115.285,08 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 115.285,08 

Α.2.1.14 
0,00 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 0,00 

Α.2.1.15 
119.719,12 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 119.719,12 

Α.2.1.16 
35.793,36 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 35.793,36 

Α.2.2.1 
717.340,63 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 717.340,63 

Α.2.2.2 
421.856,91 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 421.856,91 

Α.2.2.3 
44.457,37 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 44.457,37 

Α.2.2.4 
138.003,60 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 138.003,60 

Α.2.2.5 
502.009,28 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 502.009,28 

Α.2.2.6 
110.851,03 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 110.851,03 

Α.2.2.7 
17.736,17 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 17.736,17 

Α.2.2.8 
3.334.399,11 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 3.334.399,11 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Α.2.2.9 
34.793,56 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 34.793,56 

11i.3 
                 

1.299.021,59    

Α.3.1.1 
19.509,78 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 19.509,78 

Α.3.1.2 
187.496,72 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 187.496,72 

Α.3.2.1 
53.208,50 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 53.208,50 

Α.3.2.2 
44.340,41 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 44.340,41 

Α.3.2.3 
6.651,06 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 6.651,06 

Α.3.2.4 
13.302,12 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 13.302,12 

Α.3.2.5 
10.996,42 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 10.996,42 

A.3.3.1 
50.548,07 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 50.548,07 

Α.3.3.2 
177.361,65 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 177.361,65 

                       

2    

         

13.461.652,00    

                    

11    

                 

13.461.652,00    
 11i  

                 

13.461.652,00    

 11i.1  
                 

1.690.330,95    

Α.1.1.1 412.216,56 Mετάβαση 119 412.216,56 

Α.1.1.2 159.374,06 Mετάβαση 119 159.374,06 

A.1.1.3 41.050,89 Mετάβαση 119 41.050,89 

A.1.1.4 0,00 Mετάβαση 119 0,00 

Α.1.1.5 1.207.379,25 Mετάβαση 119 1.207.379,25 

Α.1.1.6 45.456,22 Mετάβαση 119 45.456,22 

Α.1.2.1 388.702,47 Mετάβαση 119 388.702,47 

Α.1.2.2 213.625,64 Mετάβαση 119 213.625,64 

11i.2 10592252,43 

Α.2.1.1 50.645,17 Mετάβαση 119 50.645,17 

Α.2.1.2 325.636,22 Mετάβαση 119 325.636,22 

Α.2.1.3 217.328,26 Mετάβαση 119 217.328,26 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Α.2.1.4 249.525,04 Mετάβαση 119 249.525,04 

Α.2.1.5 94.175,58 Mετάβαση 119 94.175,58 

Α.2.1.6 281.721,82 Mετάβαση 119 281.721,82 

Α.2.1.7 337.635,81 Mετάβαση 119 337.635,81 

Α.2.1.8 22.940,21 Mετάβαση 119 22.940,21 

Α.2.1.9 16.098,39 Mετάβαση 119 16.098,39 

Α.2.1.10 24.147,58 Mετάβαση 119 24.147,58 

Α.2.1.11 465.943,75 Mετάβαση 119 465.943,75 

Α.2.1.12 243.946,95 Mετάβαση 119 243.946,95 

Α.2.1.13 104.639,53 Mετάβαση 119 104.639,53 

Α.2.1.14 0,00 Mετάβαση 119 0,00 

Α.2.1.15 108.664,13 Mετάβαση 119 108.664,13 

Α.2.1.16 32.488,16 Mετάβαση 119 32.488,16 

Α.2.2.1 651.100,67 Mετάβαση 119 651.100,67 

Α.2.2.2 382.902,22 Mετάβαση 119 382.902,22 

Α.2.2.3 40.352,13 Mετάβαση 119 40.352,13 

Α.2.2.4 125.260,20 Mετάβαση 119 125.260,20 

Α.2.2.5 455.653,24 Mετάβαση 119 455.653,24 

Α.2.2.6 100.614,94 Mετάβαση 119 100.614,94 

Α.2.2.7 16.098,39 Mετάβαση 119 16.098,39 

Α.2.2.8 3.026.497,32 Mετάβαση 119 3.026.497,32 

Α.2.2.9 31.580,69 Mετάβαση 119 31.580,69 

11i.3 
                 

1.179.068,62    

Α.3.1.1 17.708,23 Mετάβαση 119 17.708,23 

Α.3.1.2 170.183,08 Mετάβαση 119 170.183,08 

Α.3.2.1 48.295,17 Mετάβαση 119 48.295,17 

Α.3.2.2 40.245,97 Mετάβαση 119 40.245,97 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Α.3.2.3 6.036,90 Mετάβαση 119 6.036,90 

Α.3.2.4 12.073,79 Mετάβαση 119 12.073,79 

Α.3.2.5 9.981,00 Mετάβαση 119 9.981,00 

A.3.3.1 45.880,41 Mετάβαση 119 45.880,41 

Α.3.3.2 160.983,90 Mετάβαση 119 160.983,90 

                       

3    

            

2.037.728,00    

                    

11    

                    

2.037.728,00    
 11i  

                    

2.037.728,00    

 11i.1  
                     

255.870,13    

Α.1.1.1 
62.398,38 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 62.398,38 

Α.1.1.2 
24.124,90 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 24.124,90 

A.1.1.3 
6.213,99 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 6.213,99 

A.1.1.4 
0,00 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 0,00 

Α.1.1.5 
182.764,38 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 182.764,38 

Α.1.1.6 
6.880,84 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 6.880,84 

Α.1.2.1 
58.838,98 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 58.838,98 

Α.1.2.2 
32.337,11 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 32.337,11 

11i.2 
                 

1.603.378,94    

Α.2.1.1 
7.666,30 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 7.666,30 

Α.2.1.2 
49.292,47 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 49.292,47 

Α.2.1.3 
32.897,59 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 32.897,59 

Α.2.1.4 
37.771,31 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 37.771,31 

Α.2.1.5 
14.255,62 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 14.255,62 

Α.2.1.6 
42.645,02 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 42.645,02 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Α.2.1.7 
51.108,88 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 51.108,88 

Α.2.1.8 
3.472,52 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 3.472,52 

Α.2.1.9 
2.436,86 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 2.436,86 

Α.2.1.10 
3.655,29 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 3.655,29 

Α.2.1.11 
70.531,21 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 70.531,21 

Α.2.1.12 
36.926,93 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 36.926,93 

Α.2.1.13 
15.839,58 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 15.839,58 

Α.2.1.14 
0,00 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 0,00 

Α.2.1.15 
16.448,79 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 16.448,79 

Α.2.1.16 
4.917,82 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 4.917,82 

Α.2.2.1 
98.558,93 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 98.558,93 

Α.2.2.2 
57.960,98 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 57.960,98 

Α.2.2.3 
6.108,21 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 6.108,21 

Α.2.2.4 
18.960,99 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 18.960,99 

Α.2.2.5 
68.973,51 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 68.973,51 

Α.2.2.6 
15.230,37 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 15.230,37 

Α.2.2.7 
2.436,86 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 2.436,86 

Α.2.2.8 
458.129,38 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 458.129,38 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Α.2.2.9 
4.780,46 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 4.780,46 

11i.3 
                     

178.478,92    

Α.3.1.1 
2.680,54 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 2.680,54 

Α.3.1.2 
25.761,09 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 25.761,09 

Α.3.2.1 
7.310,58 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 7.310,58 

Α.3.2.2 
6.092,15 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 6.092,15 

Α.3.2.3 
913,82 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 913,82 

Α.3.2.4 
1.827,64 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 1.827,64 

Α.3.2.5 
1.510,85 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 1.510,85 

A.3.3.1 
6.945,05 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 6.945,05 

Α.3.3.2 
24.368,58 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
119 24.368,58 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Πίνακας 84: Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων 

 

Κωδικός 

Δράσης 

Χαρακτηρισμός 

δράσης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 
ΔΔ 

Τρόπος 

υλοποίησης 

δράσης 

ΔΔ 

ΔΔ που συνεισφέρει 

στο πλαίσιο 

επίδοσης 

ΔΔ μη 

εκπληρούμενων 

θεματικών 

αιρεσιμοτήτων 

ΔΔ μη 

εκπληρούμενων 

αυτοδεσμεύσεων 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Α.1.1.1 

  Όλη η χώρα 5.121.214,74 

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση με 

ίδια μέσα 

5.121.214,74 € 5.121.214,74 €     

Α.1.1.2 

  Όλη η χώρα 1.980.000,00 

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση με 

ίδια μέσα 

1.980.000,00 € 
 

    

Α.1.1.3 

  Όλη η χώρα 510.000,00 

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση με 

ίδια μέσα 

510.000,00 € 
 

    

Α.1.1.4 

  Όλη η χώρα - 

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση με 

ίδια μέσα 

-   € 
 

    

Α.1.1.5 
  Όλη η χώρα 15.000.000,00 

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 
15.000.000,00 € 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

ή/και 

υλοποίηση με 

ίδια μέσα 

Α.1.1.6 

  Όλη η χώρα 564.730,00 

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση με 

ίδια μέσα 

564.730,00 € 
 

    

Α.1.2.1 

  Όλη η χώρα 4.829.085,00 

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση με 

ίδια μέσα 

4.829.085,00 € 4.829.085,00 €     

Α.1.2.2 

  Όλη η χώρα 2.654.000,00 

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση με 

ίδια μέσα 

2.654.000,00 € 2.654.000,00 €     

Α.2.1.1 

  Όλη η χώρα 629.195,43 

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση με 

ίδια μέσα 

629.195,43 € 629.195,43 €     

Α.2.1.2 

  Όλη η χώρα 4.045.575,00 

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση με 

ίδια μέσα 

4.045.575,00 € 4.045.575,00 €     
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Α.2.1.3 

  Όλη η χώρα 2.700.000,00 

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση με 

ίδια μέσα 

2.700.000,00 € 2.700.000,00 €     

Α.2.1.4 

  Όλη η χώρα 3.100.000,00 

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση με 

ίδια μέσα 

3.100.000,00 € 3.100.000,00 €     

Α.2.1.5 

  Όλη η χώρα 1.170.000,00 

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση με 

ίδια μέσα 

1.170.000,00 € 1.170.000,00 €     

Α.2.1.6   Όλη η χώρα 3.500.000,00 

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση με 

ίδια μέσα 

3.500.000,00 € 3.500.000,00 €     

Α.2.1.7   Όλη η χώρα 4.194.653,10 

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση με 

ίδια μέσα 

4.194.653,10 € 4.194.653,10 €     

Α.2.1.8   Όλη η χώρα 285.000,00 

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση με 

285.000,00 € 285.000,00 €     
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

ίδια μέσα 

Α.2.1.9   Όλη η χώρα 200.000,00 

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση με 

ίδια μέσα 

200.000,00 € 200.000,00 €     

Α.2.1.10   Όλη η χώρα 300.000,00 

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση με 

ίδια μέσα 

300.000,00 € 300.000,00 €     

Α.2.1.11   Όλη η χώρα 5.788.700,00 

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση με 

ίδια μέσα 

5.788.700,00 € 5.788.700,00 €     

Α.2.1.12   Όλη η χώρα 3.030.700,00 

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση με 

ίδια μέσα 

3.030.700,00 € 3.030.700,00 €     

Α.2.1.13   Όλη η χώρα 1.300.000,00 

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση με 

ίδια μέσα 

1.300.000,00 € 
 

    

Α.2.1.14   Όλη η χώρα - 
Διαγωνιστική 

Διαδικασία 
-   € 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

ή/και 

υλοποίηση με 

ίδια μέσα 

Α.2.1.15   Όλη η χώρα 1.350.000,00 

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση με 

ίδια μέσα 

1.350.000,00 € 1.350.000,00 €     

Α.2.1.16   Όλη η χώρα 403.620,00 

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση με 

ίδια μέσα 

403.620,00 € 
 

    

Α.2.2.1   Όλη η χώρα 8.089.016,00 

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση με 

ίδια μέσα 

8.089.016,00 € 8.089.016,00 €     

Α.2.2.2 

  Όλη η χώρα 4.757.025,00 

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση με 

ίδια μέσα 

4.757.025,00 € 4.757.025,00 €     

Α.2.2.3   

Όλη η χώρα 501.318,80 

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση με 

ίδια μέσα 

501.318,80 € 501.318,80 €     
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Α.2.2.4   

Όλη η χώρα 1.556.183,00 

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση με 

ίδια μέσα 

1.556.183,00 € 1.556.183,00 €     

Α.2.2.5   

Όλη η χώρα 5.660.854,77 

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση με 

ίδια μέσα 

5.660.854,77 € 5.660.854,77 €     

Α.2.2.6   

Όλη η χώρα 1.250.000,00 

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση με 

ίδια μέσα 

1.250.000,00 € 1.250.000,00 €     

Α.2.2.7   

Όλη η χώρα 200.000,00 

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση με 

ίδια μέσα 

200.000,00 € 200.000,00 €     

Α.2.2.8   

Όλη η χώρα 37.600.000,00 

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση με 

ίδια μέσα 

37.600.000,00 € 2.600.000,00 €     

Α.2.2.9   

Όλη η χώρα 392.345,92 

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση με 

392.345,92 € 392.345,92 €     
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

ίδια μέσα 

Α.3.1.1   

Όλη η χώρα 220.000,00 

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση με 

ίδια μέσα 

220.000,00 € 
 

    

Α.3.1.2   

Όλη η χώρα 2.114.287,00 

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση με 

ίδια μέσα 

2.114.287,00 € 
 

    

Α.3.2.1   

Όλη η χώρα 600.000,00 

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση με 

ίδια μέσα 

600.000,00 € 
 

    

Α.3.2.2   

Όλη η χώρα 500.000,00 

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση με 

ίδια μέσα 

500.000,00 € 
 

    

Α.3.2.3   

Όλη η χώρα 75.000,00 

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση με 

ίδια μέσα 

75.000,00 € 
 

    

Α.3.2.4   
Όλη η χώρα 150.000,00 

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 
150.000,00 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

ή/και 

υλοποίηση με 

ίδια μέσα 

Α.3.2.5   

Όλη η χώρα 0,65 

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση με 

ίδια μέσα 

124.000,00 
 

    

A.3.3.1   

Όλη η χώρα 570.000,00 

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση με 

ίδια μέσα 

570.000,00 € 
 

    

Α.3.3.2   

Όλη η χώρα 2.000.000,00 

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση με 

ίδια μέσα 

2.000.000,00 € 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
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Θεματικός Άξονας Β΄: Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Άξονες Προτεραιότητας 4, 5, 6) 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 2 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση με θεματικές 

αιρεσιμότητες 

T02.1 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 341.791.712,62 € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 77,75% 

 

Άξονας Προτεραιότητας 4: Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στις 11 περιφέρειες 

 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 2 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση με θεματικές 

αιρεσιμότητες 

T02.1 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 316.198.809.10 € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 80% 

 

Άξονας Προτεραιότητας 5: Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 2 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση με θεματικές 

αιρεσιμότητες 

T02.1 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 17.171.322,95 € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 50% 

 

Άξονας Προτεραιότητας 6: Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 2 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση με θεματικές 

αιρεσιμότητες 

T02.1 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 8.421.580,57 € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 50% 

 

Αποθεματικό Επίδοσης 

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι όπως 

προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ. Η ανάλυση πραγματοποιείται αρχικά σε επίπεδο Θεματικού 

Άξονα και στη συνέχεια αναλύεται στους Άξονες Προτεραιότητας που τον αποτελούν. 

Πίνακας 85: Πλαίσιο επίδοσης Θεματικού Άξονα 2 

 

Κωδικός Δείκτη ή 

βασικού σταδίου 

υλοποίησης 

Δείκτης ή βασικό 

στάδιο 

υλοποίησης 

Μονάδα 

μέτρησης κατά 

περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4627 

Αριθμός έργων 

δημιουργίας ή 

αναβάθμισης 

συστημάτων ΤΠΕ για 

την υποστήριξη 

Αριθμός 

  

27 
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οριζόντιων λειτουργιών 

των δημόσιων φορέων 

T4628 

Αριθμός έργων 

ενίσχυσης της 

διαλειτουργικότητας 

μητρώων και 

υπηρεσιών του 

Δημόσιου Τομέα 

Αριθμός 

  

19 

T4652 

Αριθμός έργων 

ανάπτυξης ή 

αναβάθμισης 

υπηρεσιών της 

δημόσιας διοίκησης 

που παρέχονται 

πλήρως ηλεκτρονικά 

Αριθμός 

  

10 

T4632 

Αριθμός έργων ΤΠΕ που 

υποστηρίζουν την 

αναβάθμιση της 

λειτουργίας τομέων 

προτεραιότητας του ΕΠ 

για την παροχή 

υπηρεσιών προς 

πολίτες 

Αριθμός 

  

20 

 

Πίνακας 86: Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 4 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

 

Κωδικός Δείκτη 

ή βασικού 

σταδίου 

υλοποίησης 

Δείκτης ή βασικό 

στάδιο 

υλοποίησης 

Μονάδα 

μέτρησης 

κατά 

περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

T4627 

Αριθμός έργων 

δημιουργίας ή 

αναβάθμισης 

συστημάτων ΤΠΕ 

για την υποστήριξη 

οριζόντιων 

λειτουργιών των 

δημόσιων φορέων 

ΑΡΙΘΜΟΣ   

17,40 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

T4628 

Αριθμός έργων 

ενίσχυσης της 

διαλειτουργικότητα

ς μητρώων και 

υπηρεσιών του 

Δημόσιου Τομέα 

ΑΡΙΘΜΟΣ   

12,25 
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Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

T4652 

Αριθμός έργων 

ανάπτυξης ή 

αναβάθμισης 

υπηρεσιών της 

δημόσιας διοίκησης 

που παρέχονται 

πλήρως 

ηλεκτρονικά 

ΑΡΙΘΜΟΣ   

6,44 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

T4632 

Αριθμός έργων ΤΠΕ 

που υποστηρίζουν 

την αναβάθμιση 

της λειτουργίας 

τομέων 

προτεραιότητας 

του ΕΠ για την 

παροχή υπηρεσιών 

προς πολίτες 

ΑΡΙΘΜΟΣ   

12,89 

Μετάβαση T4627 

Αριθμός έργων 

δημιουργίας ή 

αναβάθμισης 

συστημάτων ΤΠΕ 

για την υποστήριξη 

οριζόντιων 

λειτουργιών των 

δημόσιων φορέων 

   

3,01 

Μετάβαση T4628 

Αριθμός έργων 

ενίσχυσης της 

διαλειτουργικότητα

ς μητρώων και 

υπηρεσιών του 

Δημόσιου Τομέα 

ΑΡΙΘΜΟΣ   

2,12 

Μετάβαση T4652 

Αριθμός έργων 

ανάπτυξης ή 

αναβάθμισης 

υπηρεσιών της 

δημόσιας διοίκησης 

που παρέχονται 

πλήρως 

ηλεκτρονικά 

   

1,12 

Μετάβαση T4632 

Αριθμός έργων ΤΠΕ 

που υποστηρίζουν 

την αναβάθμιση 

της λειτουργίας 

τομέων 

προτεραιότητας 

του ΕΠ για την 

παροχή υπηρεσιών 

προς πολίτες 

   

2,23 
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Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

T4627 

Αριθμός έργων 

δημιουργίας ή 

αναβάθμισης 

συστημάτων ΤΠΕ 

για την υποστήριξη 

οριζόντιων 

λειτουργιών των 

δημόσιων φορέων 

ΑΡΙΘΜΟΣ   

5,28 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

T4628 

Αριθμός έργων 

ενίσχυσης της 

διαλειτουργικότητα

ς μητρώων και 

υπηρεσιών του 

Δημόσιου Τομέα 

ΑΡΙΘΜΟΣ   

3,72 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

T4652 

Αριθμός έργων 

ανάπτυξης ή 

αναβάθμισης 

υπηρεσιών της 

δημόσιας διοίκησης 

που παρέχονται 

πλήρως 

ηλεκτρονικά 

ΑΡΙΘΜΟΣ   

1,96 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

T4632 

Αριθμός έργων ΤΠΕ 

που υποστηρίζουν 

την αναβάθμιση 

της λειτουργίας 

τομέων 

προτεραιότητας 

του ΕΠ για την 

παροχή υπηρεσιών 

προς πολίτες 

ΑΡΙΘΜΟΣ   

3,91 

 

Πίνακας 87: Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 5 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

 

Κωδικός Δείκτη 

ή βασικού 

σταδίου 

υλοποίησης 

Δείκτης ή βασικό 

στάδιο 

υλοποίησης 

Μονάδα 

μέτρησης 

κατά 

περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Μετάβαση 

T4627 

Αριθμός έργων 

δημιουργίας ή 

αναβάθμισης 

συστημάτων ΤΠΕ 

για την υποστήριξη 

οριζόντιων 

λειτουργιών των 

δημόσιων φορέων 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

    0,87 
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Μετάβαση 

T4628 

Αριθμός έργων 

ενίσχυσης της 

διαλειτουργικότητα

ς μητρώων και 

υπηρεσιών του 

Δημόσιου Τομέα 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

    0,61 

Μετάβαση 

T4652 

Αριθμός έργων 

ανάπτυξης ή 

αναβάθμισης 

υπηρεσιών της 

δημόσιας διοίκησης 

που παρέχονται 

πλήρως 

ηλεκτρονικά 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

    0,32 

Μετάβαση 

T4632 

Αριθμός έργων ΤΠΕ 

που υποστηρίζουν 

την αναβάθμιση 

της λειτουργίας 

τομέων 

προτεραιότητας 

του ΕΠ για την 

παροχή υπηρεσιών 

προς πολίτες 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

  0,65 

 

Πίνακας 88: Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 6 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

 

Κωδικός Δείκτη 

ή βασικού 

σταδίου 

υλοποίησης 

Δείκτης ή βασικό 

στάδιο 

υλοποίησης 

Μονάδα 

μέτρησης 

κατά 

περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

T4627 

Αριθμός έργων 

δημιουργίας ή 

αναβάθμισης 

συστημάτων ΤΠΕ 

για την υποστήριξη 

οριζόντιων 

λειτουργιών των 

δημόσιων φορέων 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

    0,43 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
T4628 

Αριθμός έργων 

ενίσχυσης της 

διαλειτουργικότητα

ς μητρώων και 

υπηρεσιών του 

Δημόσιου Τομέα 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

    0,30 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
T4652 

Αριθμός έργων 

ανάπτυξης ή 

αναβάθμισης 

υπηρεσιών της 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

    0,16 
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δημόσιας διοίκησης 

που παρέχονται 

πλήρως 

ηλεκτρονικά 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

T4632 

Αριθμός έργων ΤΠΕ 

που υποστηρίζουν 

την αναβάθμιση 

της λειτουργίας 

τομέων 

προτεραιότητας 

του ΕΠ για την 

παροχή υπηρεσιών 

προς πολίτες 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

  0,32 

 

 

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι στόχοι που 

έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι 

ακόλουθες: 

- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη συμβολή 

της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ’ επέκταση για την κατανομή του 

αποθεματικού επίδοσης 

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

δεικτών 

- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων 

στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ. 

 

Θεματικός στόχος 2 – Επενδυτική Προτεραιότητα 2c 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των 

τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών 

Επενδυτική προτεραιότητα Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, 

ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό 

πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία 

Σύνδεση με θεματικές 

αιρεσιμότητες 

T02.1 

Ειδικοί στόχοι 2c.1 Αύξηση των φορέων και συστημάτων του δημοσίου τομέα 

όπου εντείνεται η χρήση αποτελεσματικών μεθόδων 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  

2c.2 Αύξηση των υπηρεσιών και συστημάτων ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης που παρέχονται προς τους πολίτες 

Δείκτες αποτελέσματος 2c.1 a) Αριθμός φορέων των οποίων η λειτουργία αναβαθμίζεται 

με τη χρήση συστημάτων ΤΠΕ 

b) Αριθμός μητρώων δημόσιου τομέα που διαλειτουργούν 

2c.2 a) Αριθμός  συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που 

παρέχονται στους πολίτες 

b) Αριθμός πολιτών που έχουν προσωποποιημένη 

πρόσβαση στο ενιαίο σημείο πρόσβασης των πολιτών 
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Δράση B.1.1.1: Ανάπτυξη υποδομών συστημάτων και εφαρμογών που αφορούν σε 

οριζόντιες λειτουργίες των δημοσίων φορέων 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

  Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…αφορά στην ανάπτυξη 

συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που σχετίζονται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις που 

χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και αφορούν στη διεκπεραίωση εσωτερικών διαδικασιών και 

οριζόντιων λειτουργιών των δημοσίων φορέων.» 

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

ενδεικτικά τις ακόλουθες ενέργειες: 

1. Αναμόρφωση του Δημοσιονομικού Συστήματος με στόχο την αποτελεσματικότερη 

παρακολούθηση των δαπανών μέσω:  

 σχεδιαστικών και μελετητικών ενεργειών,  

 προσαρμογής του μοντέλου λειτουργίας δημοσιονομικής διαχείρισης στις ιδιαίτερες 

ανάγκες των Φορέων της Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης,  

 υλοποίησης και  λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης των οικονομικών 

και άλλων πόρων των φορέων και 

 ενεργειών υποστηρικτικών, διαχείρισης αλλαγών και ανάπτυξης υποδομών στην 

κατεύθυνση της ενσωμάτωσης και πλήρους επιχειρησιακής αξιοποίησης των δράσεων 

στην καθημερινή λειτουργία των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης. 

Οι προτεινόμενες δράσεις λαμβάνουν υπόψη το μακροπρόθεσμο πλαίσιο λειτουργίας της 

δημοσιονομικής διαχείρισης, τα βασικά στοιχεία του οποίου είναι: 
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 Κάθε υπουργείο θα είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του προϋπολογισμού του σε όλα 

τα στάδια από την κατάρτιση, την ψήφιση, την εκτέλεση, την παρακολούθηση της 

εκτέλεσης, την λογιστική και τις δημοσιονομικές αναφορές. Η διαχείριση θα είναι 

σύμφωνη με το ισχύον νομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο και τελεί υπό την εποπτεία 

και καθοδήγηση του Υπουργείου Οικονομικών. 

 Κάθε υπουργείο θα είναι υπεύθυνο για τους φορείς που εποπτεύει.  

 Το Υπουργείο Οικονομικών είναι υπεύθυνο για το συντονισμό της δημοσιονομικής 

πολιτικής, την παρακολούθηση του Προϋπολογισμού της Κεντρικής και της Γενικής 

Κυβέρνησης και την υλοποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής.  

 Οι αλλαγές στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) θα υποστηρίζονται κατά βάση από 

τα υπάρχοντα συστήματα και κυρίως από το ΟΠΣ-ΔΠ που υποστηρίζει τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό καθώς και το Σύστημα Δημοσιονομικών Αναφορών, το οποίο σήμερα 

συλλέγει απολογιστικά στοιχεία και παράγει ενοποιημένες αναφορές για το σύνολο των 

φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.  

 Το έργο μπορεί να κατηγοριοποιηθεί με βάση το πεδίο εφαρμογής του σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες α) έργα που υλοποιούνται για λογαριασμό της Κεντρικής Διοίκησης και β) 

έργα που υλοποιούνται για λογαριασμό της Γενικής Κυβέρνησης.  

Το έργο αποτελεί έργο – σημαία του προγράμματος.  

Για την υποστήριξη και προετοιμασία του ως άνω έργου – σημαία προβλέπονται επίσης: 

o δράσεις επικαιροποίησης του υπάρχοντος Πληροφοριακού Συστήματος που 

υποστηρίζει τον Κρατικό Προϋπολογισμό και υλοποίησης νέων εφαρμογών, 

συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των 

συναλλασσομένων με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & 

Διοικητικής Υποστήριξης (ΓΓΠΣΔΥ), αλλά και στη διασφάλιση της αποτελεσματικής 

και ποιοτικής ανταπόκρισης της τελευταίας στις ανάγκες των «εσωτερικών 

χρηστών» (Δημόσια Διοίκηση) με τους οποίους συνεργάζεται για την παροχή 

ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και 

o δράσεις για την προσαρμογή της υποδομής και των εφαρμογών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Υ. στις 

επικαιροποιημένες επιχειρησιακές, λειτουργικές και διαχειριστικές ανάγκες που θα 

προκύπτουν ως αποτέλεσμα της εξέλιξης των απαιτήσεων για μείωση του κόστους 

λειτουργίας, αποδοτικότερη χρήση των υποδομών, ανταπόκριση στην αύξηση της 

ζήτησης και επέκταση της λειτουργικότητας, ομογενοποίηση των εφαρμογών και 

προσφορά νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών φορολογικού, δημοσιονομικού και 

γενικότερου οικονομικού ενδιαφέροντος για την ανταπόκριση στις ανάγκες των 

χρηστών, πολιτών και επιχειρήσεων. Σκοπός της είναι η ολοκλήρωση της 

μετάβασης σε μια ενιαία αδειοδοτημένη υποδομή εξυπηρέτησης εφαρμογών, η 

οποία θα καλύπτει το απαιτούμενο λογισμικό συστήματος των έργων που 

φιλοξενούνται στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Υ. σε επίπεδο βάσης δεδομένων και εξυπηρετητών 

εφαρμογών και διαδικτύου.Στο πλαίσιο αυτό, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής στον τομέα της Ναυτιλίας θα αναπτυχθεί Ολοκληρωμένο 

Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Πόρων που θα υποστηρίζει τα 

εξής:  

o την κατάρτιση και την εκτέλεση του Τακτικού Προϋπολογισμού, 

o την κατάρτιση και την εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 

o την κατάρτιση και την εκτέλεση Προϋπολογισμού Εποπτευόμενων Φορέων 

(ΟΛ. ΑΕ, Λιμενικά Ταμεία, Οίκος Ναύτου-Γ.Ε.Ν.Ε., κ.α.), 
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o την κατάρτιση και εκτέλεση Προϋπολογισμού της Πλοηγικής Υπηρεσίας καθώς 

και τη λογιστική και οικονομική παρακολούθηση του προϋπολογισμού της 

Πλοηγικής Υπηρεσίας, 

o την κατάρτιση και εκτέλεση του κοινωνικού προϋπολογισμού ΤΑΛΣ, 

o την παρακολούθηση της εξέλιξης των πάσης φύσεως δαπανών τακτικού 

προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (μητρώο 

δεσμεύσεων – πληρωμών), 

o την μισθοδοσία στρατιωτικού - πολιτικού προσωπικού του φορέα, στο 

εσωτερικό και εξωτερικό, 

o την κατάρτιση και εκτέλεση του Προϋπολογισμού ΚΝΕ και Σχολών Ε/Ν καθώς 

και τη λογιστική και οικονομική παρακολούθηση ΚΝΕ (Κεφάλαιο Ναυτικής 

Εκπαίδευσης), 

o την Παγία Προκαταβολή ( Κεντρικής Υπηρεσίας, Λιμενικών Αρχών και ΚΝΕ) και 

o τον προγραμματισμό και την υλοποίηση πρόχειρων και τακτικών διαγωνισμών, 

προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της Διεύθυνσης Προμηθειών και 

Εποπτείας Αποθηκών. 

Επιπρόσθετα, στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού  θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις/επεκτάσεις  στο πληροφοριακό 

σύστημα που υποστηρίζει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στην καθημερινή 

λειτουργία του (ΟΠΣ ΠΔΕ). Οι νέες λειτουργίες, ενδεικτικά είναι: 

 προώθηση της εξωστρέφειας του ΠΔΕ, με την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης σε πολίτες 

και επιχειρήσεις μέσω διαδικτύου, 

 κάλυψη όλων των φορέων του δημοσίου που καταρτίζουν και εκτελούν ΠΔΕ, 

 παρακολούθηση έργων και υποέργων (διαδικασίες, χρηματοροές, εκτέλεση συμβάσεων), 

 υποστήριξη κατάρτισης Π/Υ ΠΔΕ, 

 υλοποίηση υπηρεσιών που χρησιμοποιούν “virtualization” σε υφιστάμενα “Data Centers”. 

2. Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών  Ενιαίας Μισθοδοσίας, με την: 

  υλοποίηση συστήματος υπολογισμού και εκκαθάρισης της μισθοδοσίας όλων των 

μισθοδοτούμενων από το Δημόσιο σύμφωνα με τις διαδικασίες εκκαθάρισης ανά 

φορέα ή και υπηρεσία 

 υλοποίηση συστήματος υποστήριξης ελέγχου και πληροφόρησης της Ενιαίας Αρχής 

Πληρωμής, των εκκαθαριστών, των μισθοδοτούμενων και των Φορέων.  

 υλοποίηση συστήματος διαχείρισης χρηστών και φακέλου μισθοδοτούμενων. 

 υλοποίηση υπηρεσιών μετάπτωσης δεδομένων και εφαρμογών. 

3. Πλήρης εφαρμογή ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και διαχείρισης υποθέσεων του 

Υπουργείου Οικονομικών μέσω της:  

 ομογενοποίησης του  περιβάλλοντος διακίνησης εγγράφων και ηλεκτρονικού 

πρωτοκόλλου εντός του Υπουργείου Οικονομικών, 

 αυτοματοποίησης των εσωτερικών διαδικασιών των υπηρεσιών του Υπουργείου και 

 δημιουργίας ενός συστήματος - πιλότου για το σύνολο των Υπουργείων με ανοικτές 

προδιαγραφές ώστε να μπορέσει να αξιοποιηθεί στη συνέχεια σε όλα τα Υπουργεία και 

να αυτοματοποιήσει τη διαχείριση εγγράφων στο σύνολο του Δημοσίου. 

 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 89: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 
Τιμή-στόχος (2023) 

Δείκτης 

πλαισίου 

Δείκτης 

RIS3 
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(κατά 

περίπτωση) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

T4632 

Αριθμός έργων ΤΠΕ 

που υποστηρίζουν την 

αναβάθμιση της 

λειτουργίας τομέων 

προτεραιότητας  του 

ΕΠ για την παροχή 

υπηρεσιών προς τους 

πολίτες 

Αριθμός 

 

  1 ΝΑΙ  

T4627 

Αριθμός έργων 

δημιουργίας ή 

αναβάθμισης 

συστημάτων ΤΠΕ για 

την υποστήριξη 

οριζόντιων 

λειτουργιών των 

δημόσιων φορέων 

Αριθμός 

 

  
7 ΝΑΙ ΟΧΙ  

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 90: Προϋπολογισμός  

 

Άξονας 

Προτεραιότητας 
  4 5 6 

  Σύνολο Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 35.175.360,00 22.033.279,81 3.816.578,31 6.691.618,25 1.767.179,96 866.703,66 

Δημόσια Δαπάνη 

(β) 

35.175.360,00 22.033.279,81 3.816.578,31 6.691.618,25 1.767.179,96 866.703,66 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

27.350.122,91 17.626.623,85 3.053.262,65 5.353.294,60 883.589,98 433.351,83 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

7.825.237,09 4.406.655,96 763.315,66 1.338.323,65 883.589,98 433.351,83 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα 

έργα 

          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 
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εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
          

  

 
Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Οικονομικών - Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής 

Υποστήριξης) 

 Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/(Τομέας Ναυτιλίας ΓΔΟΥ) 

 Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ 

 Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 

 ΜΟΔ ΑΕ 

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ares (2017)1566327  

-23/3/2017 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 

 

12.12.2016 

Α’ τρίμηνο 2018 

& Β’ τρίμηνο 2018* 

*Προϋπόθεση έκδοσης Πρόσκλησης το Β’ τρίμηνο 2018, η συνάφεια των έργων με την Εθνική 

Στρατηγική για την Ψηφιακή Πολιτική  
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 Δράση B.1.1.2: Ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία του ψηφιακού θεματικού αποθετηρίου  

της βιβλιοθήκης της ΓΓΙΦ και των προσαρμοσμένων υπηρεσιών προς χρήστες/τριες με 

αναπηρίες. 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…αφορά στην ανάπτυξη 

συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που σχετίζονται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις που 

χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και αφορούν στη διεκπεραίωση εσωτερικών διαδικασιών και 

οριζόντιων λειτουργιών των δημοσίων φορέων.» 

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

ενδεικτικά τις ακόλουθες ενέργειες: 

1. Την ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία του ψηφιακού θεματικού αποθετηρίου  και των 

προσαρμοσμένων υπηρεσιών προς χρήστες/τριες με αναπηρίες προκειμένου να επιτραπεί η 

παροχή νέων υπηρεσιών πληροφόρησης προς όφελος της ενημέρωσης των πολιτών. Το 

αποθετήριο αποθηκεύει, τεκμηριώνει, ευρετηριάζει και δημοσιοποιεί το ερευνητικό και 

επιστημονικό έργο που παράγεται στον ελληνικό χώρο. 

2. Τη ψηφιοποίηση και αποθήκευση νέων τεκμηρίων.   Εμπλουτισμός της υπάρχουσας βάσης 

δεδομένων της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας των Φύλων. 

3. Προμήθεια και εγκατάσταση αναγκαίου εξοπλισμού και αναβάθμιση Χώρων Βιβλιοθήκης.  
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 91: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

 
Προμήθεια λογισμικού Αριθμός  

  
2 ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 92: Προϋπολογισμός  

 

Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 200.000,00 125.276,78 21.700,29 38.047,19 10.047,83 4.927,90 

Δημόσια Δαπάνη (β) 200.000,00 125.276,78 21.700,29 38.047,19 10.047,83 4.927,90 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

155.507,28 100.221,43 17.360,24 30.437,75 5.023,91 2.463,95 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

44.492,72 25.055,36 4.340,06 7.609,44 5.023,91 2.463,95 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Γενική Γραμματεία Ισότητας των φύλων και εποπτευόμενοι φορείς 

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ares (2017)1566327  

-23/3/2017 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 

ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Γ τρίμηνο 2018* 

 

* Προϋπόθεση η συνάφεια του έργου με την Εθνική Στρατηγική για τη Ψηφιακή Πολιτική (Απόφαση 

της ΓΓΨΠ) 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση B.1.1.3: Ψηφιοποίηση Αρχείων Δημόσιας Διοίκησης 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…αφορά στην ανάπτυξη 

συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που σχετίζονται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις που 

χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και αφορούν στη διεκπεραίωση εσωτερικών διαδικασιών και 

οριζόντιων λειτουργιών των δημοσίων φορέων.» 

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

ενδεικτικά τις ακόλουθες ενέργειες: 

1. Μελέτη για τον προσδιορισμό των αναγκών του Δημοσίου Τομέα για ψηφιοποίηση 

2. Δημιουργία κοινού λεξικού σημασιολογίας/οντολογίας και ψηφιακού λεξιλογίου για το 

δημόσιο τομέα (common core semantics/ontologies/ vocabularies) 

3. Προετοιμασία αρχείων  

4. Ψηφιοποίηση φυσικού αρχείου Φορέων 

Βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση και ορθή εφαρμογή της δράσης είναι η προτυποποίηση 

των μεθόδων ψηφιοποίησης λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του είδους του κάθε αρχείου, 

ένα κοινό λεξικό σημασιολογίας/οντολογίας και ψηφιακού λεξιλογίου και τη προσθήκη των 

απαραίτητων μεταδεδομένων στα ψηφιοποιημένα αρχεία. 

 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 93: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 
Δείκτης 

RIS3 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

(κατά 
περίπτωση) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Τ4628 

Αριθμός έργων 
ενίσχυσης της 
διαλειτουργικότητας 
μητρώων και 
υπηρεσιών του 
Δημόσιου Τομέα 

Αριθμός 

 

  
1 ΝΑΙ 

 

T4627 

Αριθμός έργων 
δημιουργίας ή 
αναβάθμισης 
συστημάτων ΤΠΕ για 
την υποστήριξη 
οριζόντιων 
λειτουργιών των 
δημόσιων φορέων  

Αριθμός 

 

  1 ΝΑΙ  

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 94: Προϋπολογισμός  

Άξονας 

Προτεραιότητας 
  4 5 6 

  Σύνολο Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 12.293.449,13 7.700.418,83 1.333.857,32 2.338.656,05 617.612,36 302.904,57 

Δημόσια Δαπάνη 

(β) 

12.293.449,13 7.700.418,83 1.333.857,32 2.338.656,05 617.612,36 302.904,57 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

9.558.604,23 6.160.335,07 1.067.085,85 1.870.924,84 308.806,18 151.452,29 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

2.734.844,90 1.540.083,77 266.771,46 467.731,21 308.806,18 151.452,29 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
     

 

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα 

έργα 

     

 

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
     

 

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
          

  

 
Δυνητικοί δικαιούχοι 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

 Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εποπτευόμενοι φορείς του  

 Λοιπά Υπουργεία – Γενικές Γραμματείες 

 Ανεξάρτητες Αρχές  

 ΝΠΔΔ  

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ares (2017)1566327  

-23/3/2017 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Γ τρίμηνο 2018* 

* Προϋπόθεση η συνάφεια του έργου με την Εθνική Στρατηγική για τη Ψηφιακή Πολιτική (Απόφαση 

της ΓΓΨΠ) 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση B.1.1.4: Ολοκλήρωση μεταρρυθμιστικών δράσεων οργάνωσης και λειτουργίας του 

δημοσίου τομέα - υποδομές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης συμπληρωματικών των 

δράσεων του Θεματικού Άξονα 1  

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

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

δράσεων αφορά στην ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που σχετίζονται άμεσα με τις 

μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και αφορούν στη διεκπεραίωση 

εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών των δημοσίων φορέων. Στο πλαίσιο αυτό, θα υλοποιηθούν 

δράσεις που ανάπτυξης υποδομών, συστημάτων και εφαρμογών και οι οποίες: 

• ολοκληρώνουν μεταρρυθμιστικές δράσεις οργάνωσης και λειτουργίας του δημοσίου τομέα 

που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΚΤ όπως π.χ. η ανάπτυξη 

υποδομών και συστημάτων για το σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, το σύστημα 

στοχοθεσίας υπηρεσιών, σύστημα συντονισμού του κυβερνητικού έργου κλπ.» 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που χρηματοδοτεί υποδομές 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, απαραίτητες για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που 

υλοποιούνται στους Θεματικούς Άξονες 1 και 3 Ενδεικτικά  αναφέρονται : 

1. η παροχή εξοπλισμού για ολοκλήρωση μεταρρυθμιστικών δράσεων που υποστηρίζουν 

την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του Δημοσίου Τομέα και ειδικότερα στο 

πλαίσιο  

 προώθησης της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και ενίσχυσης των επιτελικών 

λειτουργιών  του ΥΠΕΣ (δράση Α.1.1.2. του ΘΑ 1) 

 της βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών του Υπουργείου 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Μεταναστευτικής Πολιτικής  (δράση Α.2.2.5. του ΘΑ 1) 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 95: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4627 

Αριθμός έργων 

δημιουργίας ή 

αναβάθμισης 

συστημάτων ΤΠΕ για 

την υποστήριξη 

οριζόντιων 

λειτουργιών των 

δημόσιων φορέων 

Αριθμός 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 96: Προϋπολογισμός   

Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 2.970.000,00 1.860.360,24 322.249,37 565.000,79 149.210,26 73.179,35 

Δημόσια Δαπάνη (β) 2.970.000,00 1.860.360,24 322.249,37 565.000,79 149.210,26 73.179,35 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

2.309.283,12 1.488.288,19 257.799,50 452.000,63 74.605,13 36.589,67 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

660.716,88 372.072,05 64.449,87 113.000,16 74.605,13 36.589,67 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
          

  

 
 
 
Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργεία και εποπτευόμενοι φορείς 
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 Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ 

 Δικαιούχοι ως αναφέρονται στις ανωτέρω δράσεις του Θεματικού  Άξονα 1  

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης * Προϋπόθεση η 

συνάφεια του έργου 

με την Εθνική 

Στρατηγική για τη 

Ψηφιακή Πολιτική 

(Απόφαση της ΓΓΨΠ) 
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Δράση B.1.1.5: Υποδομές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την εφαρμογή των νέων 

μοντέλων λειτουργίας των  ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

τον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «Η παρούσα 

κατηγορία δράσεων αφορά στην ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που 

σχετίζονται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και 

αφορούν στη διεκπεραίωση εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών των δημοσίων 

φορέων. Στο πλαίσιο αυτό, θα υλοποιηθούν δράσεις  ανάπτυξης υποδομών, συστημάτων 

και εφαρμογών  οι οποίες: 

• ολοκληρώνουν μεταρρυθμιστικές δράσεις οργάνωσης και λειτουργίας του 

δημοσίου τομέα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΚΤ 

όπως π.χ. η ανάπτυξη υποδομών και συστημάτων για το σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου 

δυναμικού, το σύστημα στοχοθεσίας υπηρεσιών, σύστημα συντονισμού του κυβερνητικού 

έργου κλπ.» 

Η εν λόγω δράση ειδικότερα αφορά: 

Α) συμπληρωματική δράση  του έργου - σημαία για την αναδιοργάνωση και διοικητική 

μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού) του Θεματικού Άξονα 1 

και αφορά ενδεικτικά: 

1. στην υποστήριξη της Εφαρμογής των νέων μοντέλων λειτουργίας από τους ΟΤΑ 

(Δήμους και Περιφέρειες)  
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2. στην εφαρμογή ειδικού προγράμματος  τηλε-υποστήριξης των 85 μικρών ορεινών 

και νησιωτικών Δήμων και των νησιωτικών Περιφερειών 

Β) στη δημιουργία Έξυπνου Κέντρου Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων που θα λαμβάνει 

πληροφορίες από διάφορες πηγές (καταγγελίες και αιτήματα πολιτών, παρατηρήσεις 

δημοτικών υπαλλήλων, κάμερες σε χώρους ευθύνης του Δήμου) και κανάλια (SMS, email, 

εσωτερικές εφαρμογές του Δήμου), θα τις επεξεργάζεται και θα τις προωθεί προς 

διαχείριση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ενημερώνοντας όπου απαιτείται τους 

πολίτες για την εξέλιξη των εργασιών ή/και την επιτυχή αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

Γ) στην συγκέντρωση, αρχειοθέτηση, ψηφιοποίηση-τεκμηρίωση των φυσικών αρχείων των 

Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Αθηναίων σε ένα κεντρικό σημείο αποθήκευσης και την 

υλοποίηση, εγκατάσταση και παραμετροποίηση Πληροφοριακού Συστήματος – 

Ανασχεδιασμός Διαδικασιών. 

 Δείκτες εκροής 

Πίνακας 97: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4632 

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

Αριθμός 

 

  
2 ΝΑΙ ΟΧΙ 

T4627 

Αριθμός έργων 
δημιουργίας ή 
αναβάθμισης  
συστημάτων ΤΠΕ για την 
υποστήριξη οριζόντιων 
λειτουργιών των 
δημόσιων φορέων 

Αριθμός 

 

  1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 98: Προϋπολογισμός  

 

Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 29.758.256,70 18.640.093,43 3.228.814,64 5.661.090,42 1.495.029,33 733.228,89 

Δημόσια Δαπάνη (β) 29.758.256,70 18.640.093,43 3.228.814,64 5.661.090,42 1.495.029,33 733.228,89 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

23.138.127,89 14.912.074,74 2.583.051,71 4.528.872,34 747.514,67 366.614,44 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

6.620.128,81 3.728.018,69 645.762,93 1.132.218,08 747.514,67 366.614,44 
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εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
          

  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Εσωτερικών  και εποπτευόμενοι φορείς 

 Επιτελική δομή του ΥΠΕΣ και άλλοι συναρμόδιοι φορείς 

 Δήμος Αθηναίων και εποπτευόμενοι φορείς του  

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ares (2017)1566327  

-23/3/2017 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Προϋπόθεση η 

διατύπωση γνώμης 

της ΓΓΨΠ για τη 

συμβατότητα της 

δράσης με την 

Εθνική Ψηφιακή 

Στρατηγική  

Β τρίμηνο 2019 
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Δράση B.1.1.6: Δικτύωση Δημόσιου Τομέα 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

  Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

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

δράσεων αφορά στην ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που σχετίζονται άμεσα με τις 

μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και αφορούν στη διεκπεραίωση 

εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών των δημοσίων φορέων. Στο πλαίσιο αυτό, θα υλοποιηθούν 

δράσεις που ανάπτυξης υποδομών, συστημάτων και εφαρμογών και οι οποίες: 

 βελτιώνουν τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, με την αναβάθμιση της μεταξύ τους 

επικοινωνίας μέσω της παροχής προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών με χαμηλό κόστος, 

και της ενοποιημένης εξυπηρέτησης των πολιτών, με αυτοματοποιημένα και φιλικά προς 

τον χρήστη συστήματα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών με το Δημόσιο.» 

 

Το Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ σχεδιάζεται να είναι η συνέχεια του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι το οποίο 

χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ και προσφέρει δικτυακές υπηρεσίες σε 4.500 κτίρια 

φορέων του Ελληνικού Δημοσίου. 

Βασικός στόχος του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι η δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου για τους φορείς της 

δημόσιας διοίκησης, μέσω του οποίου θα παρέχεται σε κάθε κτήριο που στεγάζει δημόσιο φορέα 

ευρυζωνική σύνδεση ικανή να εξυπηρετήσει τις ανάγκες σύνδεσης του με τις υπόλοιπες δημόσιες 

υπηρεσίες, τους πολίτες και το Διαδίκτυο και ένα σύνολο υπηρεσιών για την ενίσχυση των θεσμών 

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  Επιμέρους στόχοι αποτελούν: 

 Η σχεδόν πλήρης κάλυψη των δημόσιων φορέων (αφορά 34.000 περίπου κτίρια, 

συμπεριλαμβανομένων των σχολείων) 
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 H αναβάθμιση του βαθμού ευρυζωνικότητας του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι (με αξιοποίηση όπου 

είναι εφικτό οπτικών υποδομών πρόσβασης και συμμετρική πρόσβαση ταχύτητας 

10/100/1000Mbps) 

 H αναβάθμιση των υφιστάμενων κεντρικών  υπηρεσιών του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ  και η 

εισαγωγή νέων με έμφαση στην ασφάλεια, τη διανομή βίντεο την τηλεσυνεργασία και την 

αξιοποίηση mobile τεχνολογιών από τους χρήστες  

 H παροχή νέων τηλεματικών υπηρεσιών προστιθεμένης αξίας 

 Η αξιοποίηση των 68 Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών (ΜΑΝ) 

 Η εκμετάλλευση της άθροισης της ζήτησης για τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες του 

Δημόσιου Τομέα με γνώμονα τη μείωση του κόστους τους 

 Ο υποδιπλασιασμός (σύμφωνα με μετρήσεις και μελέτες) των τηλεπικοινωνιακών εξόδων 

του δημοσίου 

 

Οι στόχοι του έργου επιτυγχάνονται μέσω της υλοποίησης του «κεντρικού έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» και των 

«Δορυφορικών Δράσεων». 

Το κεντρικό έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ»  αφορά στην υλοποίηση των κάτωθι πέντε (5) δράσεων: 

1. «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τηλεπικοινωνιακές νησίδες φορέων 1-8» που περιλαμβάνει:  

 Παροχή Υπηρεσίας Πρόσβασης στους Φορείς των Νησίδων 1-8 που, κατά την υπογραφή της 

σύμβασης, θα εξυπηρετούνται από το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 

 Παροχή Υπηρεσίας Πρόσβασης στους Φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας που ανήκουν 

γεωγραφικά στις Νησίδες 1-8.  

 Παροχή Υπηρεσίας Πρόσβασης σε Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης που ανήκουν 

γεωγραφικά στα όρια των Νησίδων 1-8 και δεν έχουν ενταχθεί ποτέ ούτε στο δίκτυο 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ ούτε στο Σχολικό Δίκτυο. 

 Παροχή υπηρεσίας Τηλεφωνίας – τηλεομοιοτυπίας on-net και Off-net τους φορείς των 

Νησίδων 1-8, με προπληρωμένο το κόστος της εξωτερικής (off-net) τηλεφωνίας  

 Παροχή backup συνδέσεων πρόσβασης στους Μικρούς και Μεσαίους Φορείς 

 Παροχή ADSL συνδέσεων σε 375 υφιστάμενα ασύρματα σημεία πρόσβασης για κοινό 

(Public Hotspots)  

2. «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Υπηρεσίες ασύρματης νησίδας» 

Περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών «κινητικότητας» (mobility), τηλεφωνίας & δεδομένων σε 

στελέχη του Δημοσίου, αναβαθμίζοντας την επιχειρησιακή τους ικανότητα και εξασφαλίζοντας 

ότι θα μπορούν να έχουν διαρκή επικοινωνία καθώς και πρόσβαση σε ηλεκτρονική πληροφορία 

δεδομένων εντός και εκτός του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.  

Παράλληλα, μέσω της δυνατότητα αποστολής και λήψης μηνυμάτων (SMS) οι φορείς της 

Δημόσιας Διοίκησης θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να επικοινωνούν και να ενημερώνουν τους 

πολίτες μαζικά για θέματα γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος της Δημόσιας Διοίκησης.  

Συγκεκριμένα προβλέπεται: 

• η παροχή συνδέσεων και συσκευών κινητής τηλεφωνίας προς δημοσίους 

λειτουργούς. 

• η παροχή συνδέσεων για ανταλλαγή δεδομένων εντός και εκτός του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. 

• η παροχή δυνατότητας μαζικής αποστολής SMS μηνυμάτων από του Φορείς της 

Δημόσιας Διοίκησης για ενημέρωση και επικοινωνία με τους πολίτες και με άλλες 

Δημόσιες Υπηρεσίες. 

3.  «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Υποδομές ασφάλειας / τηλεφωνίας / τηλεδιάσκεψης / καλωδίωσης» 

Αφορά την παροχή ενός συνόλου υπηρεσιών σχετικών με την ασφάλεια, την τηλεφωνία, τη 

τηλεδιάσκεψη και την καλωδίωση των σημείων παρουσίας των δημόσιων φορέων. 

Αναλυτικότερα, περιλαμβάνει την: 
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• προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία εξοπλισμού 

πρόσβασης/ασφάλειας των φορέων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, καθώς και της απαραίτητης 

υποδομής ασφαλείας για την προστασία των κεντρικών υποδομών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.   

• προμήθεια και λειτουργία υποδομών τηλεφωνίας για τους φορείς των 8 Νησίδων του 

έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. 

• προμήθεια & λειτουργία υποδομών ΙP τηλεφωνίας, και παθητικών & ενεργών στοιχείων 

δομημένης καλωδίωσης σε επιλεγμένους φορείς των Νησίδων. 

• προμήθεια & λειτουργία συστημάτων τηλεδιάσκεψης σε επιλεγμένους φορείς των 

Νησίδων,  

• παροχή και λειτουργία συστημάτων τηλεπαρουσίας (telepresence) σε επιλεγμένους 

φορείς των Νησίδων. 

4. «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Κεντρική υποδομή διασύνδεσης δικτύου (SIX) και υποδομές κέντρων δεδομένων» 

Αφορά: 

 στη δημιουργία της Κεντρικής Υποδομής Διασύνδεσης (SIX - Syzefxis IntereXchange) του 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, η οποία θα αποτελείται από δύο (2) κόμβους, SIX-1 και SIX-2 αντίστοιχα 

 στη στέγαση των 2 κόμβων SIX και των λοιπών κεντρικών υποδομών του Δικτύου σε 

δύο (2) Κέντρα Δεδομένων, DC-1 και DC-2 αντίστοιχα 

5. «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Κεντρικές υπηρεσίες ISP και SLA» 

Αφορά στην παροχή ενός συνόλου υπηρεσιών, ως ακολούθως:  

• Στη δημιουργία υποδομών για τη λειτουργία των εξής υπηρεσιών: 

o Καταλόγου (directory) που θα αποτυπώνουν τη διοικητική και γεωγραφική 

δομή των φορέων του Δικτύου, καθώς και το σύνολο των χρηστών και των 

ρόλων τους 

o Ονοματολογίας – (DNS) και καταχωρητή διευθύνσεων (Hostmaster)  

o Παραγωγής, Επεξεργασίας και Διάθεσης Ψηφιακού Πολυμεσικού Υλικού σε 

πραγματικό χρόνο ή κατ’ απαίτηση (streaming) 

o Hλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με αποθηκευτικό χώρο θυρίδας 

τουλάχιστον 5 GB ανά χρήστη (για τουλάχιστον 200.000 χρήστες) με επιπλέον 

δυνατότητες προηγμένης αναζήτησης και αρχειοθέτησης. 

o Tηλεσυνεργασίας με αμφίδρομη επικοινωνία και σύγχρονα εργαλεία διάθεσης 

και επεξεργασίας υλικού (collaboration) 

o Φιλοξενίας εφαρμογών και συστημάτων (web-hosting) 

o Κεντρικού Δικτυακού Τόπου (Πύλης) του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ 

o Δικτύου Διανομής Περιεχομένου (Content Delivery Network) 

• Στην προμήθεια, εγκατάσταση εξοπλισμού  και λειτουργία των εξής υπηρεσιών: 

o o Υποστήριξης χρηστών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ 

o o Παρακολούθησης της λειτουργίας του δικτύου και των παρεχόμενων 

υπηρεσιών 

o o Παρακολούθηση και διαχείρισης της Συμφωνίας Επιπέδου Παρεχόμενης 

Υπηρεσίας (SLA). 

 

Στο πλαίσιο της δράσης τα ανωτέρω σημεία 1 και 2 χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους 

 

Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν συμπληρωματικά (δορυφορικά) έργα, που είναι απαραίτητα για 

την υλοποίηση, την καλύτερη αξιοποίηση, οργάνωση, δομή, παρακολούθηση και έλεγχο της 

λειτουργίας του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, καθώς και για τη δημιουργία υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τους 

φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίες θα παρέχονται μέσα από το δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ». 
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Ενδεικτικά έργα είναι: 

• Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης (site survey) για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ 

• Διαμόρφωση πολιτικής ασφάλειας και εποπτεία ασφάλειας (security auditing) για το 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. 

• Σύστημα καταχώρισης και διαχείρισης αιτημάτων παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών Δημοσίου Τομέα. 

• Ανεξάρτητος Επόπτης Διαλειτουργικότητας και Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης για το 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. 

• Ανάπτυξη εφαρμογών διαλειτουργικότητας και υπηρεσιών του Δημοσίου σε κινητές 

συσκευές. 

• Αρχειοθέτηση ιστοχώρων φορέων του Ελληνικού Δημοσίου και σύστημα διαχείρισης 

ονομάτων χώρου. 

• Ενέργειες δημοσιότητας και προώθησης των υπηρεσιών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ 
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Δείκτες εκροής 

Πίνακας 99: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4627 

Αριθμός έργων 

δημιουργίας ή 

αναβάθμισης 

συστημάτων ΤΠΕ για 

την υποστήριξη 

οριζόντιων 

λειτουργιών των 

δημόσιων φορέων 

Αριθμός 

 

  
2 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 100: Προϋπολογισμός  

 

Άξονας Προτεραιότητας Σύνολο Χώρας 

4 5 6 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 
μετάβαση 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 
182.385.818,16 114.243.543,37 19.789.129,62 34.696.340,53 9.162.907,32 4.493.897,32 

Δημόσια Δαπάνη (β) 

182.385.818,16 114.243.543,37 19.789.129,62 34.696.340,53 9.162.907,32 4.493.897,32 

           Ενωσιακή 
Συνδρομή (γ) 

141.811.613,14 91.394.834,70 15.831.303,69 27.757.072,42 4.581.453,66 2.246.948,66 

           Εθνική Συμμετοχή 
(δ) 

40.574.205,02 22.848.708,67 3.957.825,92 6.939.268,11 4.581.453,66 2.246.948,66 

εκ της οποίας για τα 
εμπροσθοβαρή έργα 

          
  

εκ της οποίας για 
τμηματοποιημένα έργα 

          

  

εκ της οποίας για 
μεγάλα έργα 

182.385.818,16 114.243.543,37 19.789.129,62 34.696.340,53 9.162.907,32 4.493.897,32 

εκ της οποίας για Μέσα 
Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 
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Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης  

 Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ 

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Β’ τρίμηνο 2018* 

 

* Προϋπόθεση η συνάφεια του έργου με την Εθνική Στρατηγική για τη Ψηφιακή Πολιτική (Απόφαση 

της ΓΓΨΠ) 
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Δράση B.1.1.7: Εκσυγχρονισμός των χερσαίων συνοριακών σταθμών της χώρας 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ:  «..αφορά στην ανάπτυξη  

συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που σχετίζονται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις που 

χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και αφορούν στη διεκπεραίωση εσωτερικών διαδικασιών και 

λειτουργιών των δημοσίων φορέων… οι οποίες: α) αφορούν οριζόντιες λειτουργίες των δημόσιων 

υπηρεσιών, β) ολοκληρώνουν μεταρρυθμιστικές δράσεις οργάνωσης και λειτουργίας του δημοσίου 

τομέα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΚΤ όπως π.χ. η ανάπτυξη 

υποδομών και συστημάτων για το σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, το σύστημα 

στοχοθεσίας υπηρεσιών, σύστημα συντονισμού του κυβερνητικού έργου κλπ. και γ) βελτιώνουν τη 

λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, με την αναβάθμιση της μεταξύ τους επικοινωνίας μέσω της 

παροχής προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών με χαμηλό κόστος, και της ενοποιημένης 

εξυπηρέτησης των πολιτών, με αυτοματοποιημένα και φιλικά προς τον χρήστη συστήματα 

πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών με το Δημόσιο.….» 

Ως Συνοριακός Σταθμός κατά τις διατάξεις του Ν. 2647/1998 «νοείται το σύνολο των υπηρεσιών, σε 

καθορισμένα σημεία των χερσαίων συνόρων που έχουν εντολή να ασκούν έλεγχο, κατά λόγο 

αρμοδιότητας, των εισερχομένων στη χώρα, και των εξερχομένων από αυτή προσώπων και αγαθών, 

καθώς και των υπηρεσιών που έχουν ταχθεί στην παροχή σχετικών πληροφοριών και 

εξυπηρετήσεων». Η ευθύνη για το συντονισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των 

δραστηριοτήτων που αφορούν την ίδρυση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των Συνοριακών 

Σταθμών, καθώς και η ευθύνη για τη χωροθέτηση, την εκπόνηση και τον καθορισμό των όρων ή 

προδιαγραφών της λειτουργίας και της εν γένει εμφάνισης των Συνοριακών Σταθμών ανατίθεται με 
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τον παραπάνω Νόμο στο ΥΠΕΣ. 

Πεδίο παρέμβασης της προτεινόμενης δράσης αποτελούν οι χερσαίες πύλες εισόδου – εξόδου της 

χώρας, δηλαδή οι Συνοριακοί Σταθμοί και τα σημεία εισόδου - εξόδου. Η δράση  συνιστά μια 

ολοκληρωμένη παρέμβαση για την αναβάθμιση της εικόνας και της λειτουργίας τους. Καλύπτει δύο 

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Μακεδονίας – Θράκης και Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας) και τις 

τέσσερις Περιφέρειες που έχουν χερσαία σύνορα (Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής 

Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης). Οι πύλες εισόδου-εξόδου της χώρας, πέραν της 

σημασίας τους ως η πρώτη εικόνα της χώρας προς τους επισκέπτες της, επιτελούν σημαντικές 

λειτουργίες στους τομείς της οικονομίας, της δημόσιας ασφάλειας και της δημόσιας υγείας. Σε αυτό 

το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τις 

ακόλουθες ενέργειες: 

1. διαμόρφωσης νέου θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου λειτουργίας των συνοριακών 

σταθμών, δεδομένου ότι λειτουργούν υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών (Τελωνεία), 

του Υπουργείου Εσωτερικών (Αστυνομικά Τμήματα), του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης (Σταθμοί Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου- ΕΟΤ (σε ορισμένους Σταθμούς)) 

2. ανάπτυξης ΤΠΕ και εκσυγχρονισμού υφιστάμενων ηλεκτρονικών δομών με σκοπό την 

δυνατότητα άμεσης καταχώρησης της πληροφορίας και διάχυσης της στα συστήματα των 

συναρμόδιων υπουργείων στα πλαίσια του ελέγχου διακίνησης προσώπων, οχημάτων και 

εμπορευμάτων 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 101: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Σύνολο 
Χώρας 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

90101 Τεχνολογικός Εξοπλισμός 
HARDWARE 

Αριθμός         όχι όχι 

Τ4621 Αριθμός έργων 
απλοποίησης διαδικασιών 
και προτυποποίησης 
υπηρεσιών προς τους 
πολίτες 

Αριθμός 1       ναι όχι 

 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 102: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 4.900.000,00 3.069.281,20 531.657,21 932.156,19 246.171,80 120.733,60 

Δημόσια Δαπάνη (β) 4.900.000,00 3.069.281,20 531.657,21 932.156,19 246.171,80 120.733,60 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

3.809.928,38 2.455.424,96 425.325,77 745.724,95 123.085,90 60.366,80 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

1.090.071,62 613.856,24 106.331,44 186.431,24 123.085,90 60.366,80 



 

198 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
          

  

 
Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Εσωτερικών και οι εποπτευόμενοι φορείς του 

 Υπουργείο Οικονομικών και οι εποπτευόμενοι φορείς του 

 Αποκεντρωμένες διοικήσεις 

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ τρίμηνο 2018* 

Προϋπόθεση η 

συνάφεια του έργου 

με την Εθνική 

Στρατηγική για τη 

Ψηφιακή Πολιτική 

(Απόφαση της ΓΓΨΠ) 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση B.1.1.8: Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ:  «..αφορά στην ανάπτυξη  

συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που σχετίζονται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις που 

χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και αφορούν στη διεκπεραίωση εσωτερικών διαδικασιών και 

λειτουργιών των δημοσίων φορέων… οι οποίες: α) αφορούν οριζόντιες λειτουργίες των δημόσιων 

υπηρεσιών, β) ολοκληρώνουν μεταρρυθμιστικές δράσεις οργάνωσης και λειτουργίας του δημοσίου 

τομέα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΚΤ όπως π.χ. η ανάπτυξη 

υποδομών και συστημάτων για το σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, το σύστημα 

στοχοθεσίας υπηρεσιών, σύστημα συντονισμού του κυβερνητικού έργου κλπ. και γ) βελτιώνουν τη 

λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, με την αναβάθμιση της μεταξύ τους επικοινωνίας μέσω της 

παροχής προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών με χαμηλό κόστος, και της ενοποιημένης 

εξυπηρέτησης των πολιτών, με αυτοματοποιημένα και φιλικά προς τον χρήστη συστήματα 

πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών με το Δημόσιο.….» 

Η Ελληνική Αστυνομία εκσυγχρονίζει διαρκώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες της. Από 23/9/2013, 

αυξήθηκε ο όγκος των αρμοδιοτήτων - εργασιών της, λόγω της μεταβίβασης σε αυτή του συνόλου 

των αρμοδιοτήτων της καταργηθείσας δημοτικής αστυνομίας, μεταξύ των οποίων είναι και η 

βεβαίωση παραβάσεων πταισματικού και διοικητικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού 

των υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες 

1. Αναβάθμιση με στόχο την ομογενοποίηση δικτύου τηλεδιασκέψεων και άλλων τεχνολογιών 

πληροφορικής Ελληνικής Αστυνομίας με λοιπούς Φορείς/ Αρχές χώρας. 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

2. Ανάπτυξη και εφαρμογή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: σύστημα φωνητικής 

πύλης για την πληροφόρηση και εξυπηρέτηση του πολίτη και σύστημα τηλεδιάσκεψης/ 

τηλεδιερμηνειας στην υπηρεσία 1
ης

 υποδοχής μεταναστών. 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 103: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Σύνολο 
Χώρας 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

90101 Τεχνολογικός Εξοπλισμός 
HARDWARE 

Αριθμός 2       όχι όχι 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 104: Προϋπολογισμός  

 

Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 600.000,00 375.830,35 65.100,88 114.141,57 30.143,49 14.783,71 

Δημόσια Δαπάνη (β) 600.000,00 375.830,35 65.100,88 114.141,57 30.143,49 14.783,71 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

466.521,84 300.664,28 52.080,71 91.313,26 15.071,74 7.391,85 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

133.478,16 75.166,07 13.020,18 22.828,31 15.071,74 7.391,85 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
          

  

 
  



 

  201 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και εποπτευόμενοι φορείς 

 Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας  

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ τρίμηνο 2018* 

 

 

* Προϋπόθεση η συνάφεια του έργου με την Εθνική Στρατηγική για τη Ψηφιακή Πολιτική (Απόφαση 

της ΓΓΨΠ)" 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση B.1.1.9: Ενιαίο σύστημα εξυπηρέτησης υποθέσεων πολιτών τρίτων χωρών 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ:  «..αφορά στην ανάπτυξη  

συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που σχετίζονται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις που 

χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και αφορούν στη διεκπεραίωση εσωτερικών διαδικασιών και 

λειτουργιών των δημοσίων φορέων… οι οποίες: α) αφορούν οριζόντιες λειτουργίες των δημόσιων 

υπηρεσιών, β) ολοκληρώνουν μεταρρυθμιστικές δράσεις οργάνωσης και λειτουργίας του δημοσίου 

τομέα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΚΤ όπως π.χ. η ανάπτυξη 

υποδομών και συστημάτων για το σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, το σύστημα 

στοχοθεσίας υπηρεσιών, σύστημα συντονισμού του κυβερνητικού έργου κλπ. και γ) βελτιώνουν τη 

λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, με την αναβάθμιση της μεταξύ τους επικοινωνίας μέσω της 

παροχής προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών με χαμηλό κόστος, και της ενοποιημένης 

εξυπηρέτησης των πολιτών, με αυτοματοποιημένα και φιλικά προς τον χρήστη συστήματα 

πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών με το Δημόσιο.….» 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που χρηματοδοτεί την 

ανάπτυξη υποδομών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, απαραίτητες για την:  

 Ενίσχυση της επιτελικής αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν οι δημόσιοι 

φορείς σε υπηκόους τρίτων χωρών. 

 Απλούστευση διαδικασιών μέσω της  ανάπτυξης και χρήσης μεθόδων ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης.  

 Διασφάλιση, Εκπαίδευση και κατάρτιση υπάλληλων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και 

της αξιοπιστίας των παρεχόμενων υπηρεσιών με ηλεκτρονικές υπηρεσίες.  
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

 Ανάπτυξη υπηρεσιών προς τους πολίτες τρίτων χωρών με στόχο την αντιμετώπιση της 

γραφειοκρατίας τη βελτίωση της πρόσβασης και την αναβάθμιση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών μέσω της χρήσης ΤΠΕ. 

Ενδεικτικά πρόκειται να υλοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες: 

1. Ενιαίο σύστημα εξυπηρέτησης υποθέσεων πολιτών τρίτων χωρών για την επιτελική 

αποτελεσματικότητα της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής, μέσω της 

ανάπτυξης λύσης λογισμικού και υπηρεσίες για υποστήριξη /συλλογή, επεξεργασία και 

παρακολούθηση δεδομένων ροών πληθυσμού – πολιτών τρίτων χωρών. 

2. Δημιουργία παρατηρητηρίου για την ιθαγένεια και μετανάστευση μέσω της ηλεκτρονικής 

διασύνδεσης όλων των πληροφοριακών συστημάτων των υπηρεσιών οι οποίες διαθέτουν ΒΔ 

αλλοδαπών πληθυσμών που διαμένουν στην Ελλάδα. Στόχος η εξαγωγή ασφαλών και 

αξιόπιστων στατιστικών τόσο για την άσκηση της εθνικής πολιτικής όσο και για την υποβολή 

τους στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3. Πλατφόρμα διαλειτουργικότητας με υπηρεσίες Κρατών μελών της ΕΕ και με νέες εγχώριες 

υπηρεσίες μέσω της αναβάθμισης των διαδικασιών διαλειτουργικότητας του συστήματος 

Μετανάστευσης & Ιθαγένειας με άλλες βάσεις δεδομένων, μητρώα και αποθήκες πληροφοριών 

άλλων Υπουργείων και υπηρεσιών του ελληνικού και ενωσιακού δημοσίου (π.χ. Υπηρεσίες 

Μετανάστευσης Κρατών Μελών, Υπηρεσίες Τρίτων χωρών και νέες υπηρεσίες για Υπ. 

Οικονομικών, Υπ. Εξωτερικών, Ασφαλιστικών οργανισμών, κεντρικών υπηρεσιών Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής eu-LISA κ.ο.κ.). 

4. Ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων από τους πολίτες τρίτων χωρών και επιχειρήσεις για 

υποθέσεις μετανάστευσης και τις ιθαγένειας μέσω της ανάπτυξης συστημάτων και εφαρμογών 

τεχνολογίας και πληροφορικής μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων προς τις υπηρεσίες 

μίας στάσης (one-stop-shop) μετανάστευσης και ιθαγένειας. Περιλαμβάνεται επίσης, η 

δημιουργία εφαρμογών διαχείρισης ηλεκτρονικού ραντεβού για ΠΤΧ, επιχειρήσεις, νομικούς 

εκπροσώπους καθώς και σύστημα Αυτοματοποιημένης Επιβεβαίωσης Εγκυρότητας, 

Ολοκλήρωσης και Πιστότητας Υποβαλλόμενων Εγγράφων. 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 105: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4628 

Αριθμός έργων ενίσχυσης 

της διαλειτουργικότητας 

μητρώων και υπηρεσιών 

του Δημόσιου Τομέα 

Αριθμός 

 

  
1 ΝΑΙ 

 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 106: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 4.750.000,00 2.975.323,61 515.381,99 903.620,79 238.635,93 117.037,68 

Δημόσια Δαπάνη (β) 4.750.000,00 2.975.323,61 515.381,99 903.620,79 238.635,93 117.037,68 

           Ενωσιακή 3.693.297,92 2.380.258,89 412.305,59 722.896,63 119.317,97 58.518,84 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Συνδρομή (γ) 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

1.056.702,08 595.064,72 103.076,40 180.724,16 119.317,97 58.518,84 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
          

  

 
Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Εσωτερικών και εποπτευόμενοι φορείς 

 Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και δυνητικοί δικαιούχοι 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης "Γ τρίμηνο 2018* 

 

* Προϋπόθεση η συνάφεια του έργου με την Εθνική Στρατηγική για τη Ψηφιακή Πολιτική (Απόφαση 

της ΓΓΨΠ)" 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
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Δράση B.1.1.10: Γεωπληροφοριακή υποδομή Υπουργείου Οικονομικών 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ:  «..αφορά στην ανάπτυξη  

συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που σχετίζονται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις που 

χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και αφορούν στη διεκπεραίωση εσωτερικών διαδικασιών και 

λειτουργιών των δημοσίων φορέων… οι οποίες: α) αφορούν οριζόντιες λειτουργίες των δημόσιων 

υπηρεσιών, β) ολοκληρώνουν μεταρρυθμιστικές δράσεις οργάνωσης και λειτουργίας του δημοσίου 

τομέα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΚΤ όπως π.χ. η ανάπτυξη 

υποδομών και συστημάτων για το σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, το σύστημα 

στοχοθεσίας υπηρεσιών, σύστημα συντονισμού του κυβερνητικού έργου κλπ. και γ) βελτιώνουν τη 

λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, με την αναβάθμιση της μεταξύ τους επικοινωνίας μέσω της 

παροχής προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών με χαμηλό κόστος, και της ενοποιημένης 

εξυπηρέτησης των πολιτών, με αυτοματοποιημένα και φιλικά προς τον χρήστη συστήματα 

πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών με το Δημόσιο.….» 

Η  προτεινόμενη αυτή δράση αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργία της γεωπληροφορικής υποδομής 

του Υπουργείου Οικονομικών, που είναι αναγκαία προκειμένου να υλοποιηθούν οι μεγάλες 

μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την ανάκαμψη της χώρας και να εξυπηρετούνται με τον 

πληρέστερο τρόπο οι επιτελικές αρμοδιότητες των φορέων του Υπ. Οικονομικών. Η δράση αφορά 

επίσης την επέκταση και εμπλουτισμό της υπάρχουσας ψηφιακής υποδομής της δημόσιας 

περιουσίας (Ψ.Υ.-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.). Η απαραίτητη γεωπληροφορική υποδομή του Υπ. Οικονομικών, που 

θα υλοποιηθεί, συνίσταται στα εξής: 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
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- Πλήρης γεωχωρική απεικόνιση όλων των αντικειμένων της δημόσιας περιουσίας και των 

κοινωφελών περιουσιών 

- χωρικά μοντέλα, χρονικά μεταβαλλόμενα όλων των αντικειμένων του Υπ. Οικονομικών 

(έσοδα, δαπάνες, υποστήριξη ελεγκτικών μηχανισμών, λαθρεμπόριο, επενδυτικά σχέδια και 

επενδύσεις κ.α.) 

- μέθοδοι χωρικής ανάλυσης των αντικειμένων του Υπ. Οικονομικών με βάση τα χωροχρονικά 

μοντέλα 

Οι ενέργειες που θα λάβουν χώρα είναι: 

- Αποκάλυψη, συστηματική καταγραφή και ψηφιοποίηση της δημόσιας περιουσίας (δημόσια 

και ανταλλάξιμα  κτήματα, αιγιαλός, απαλλοτριώσεις,  και των Κοινωφελών Περιουσιών και 

πλήρης γεωχωρική απεικόνιση της 

- Συστηματική καταγραφή, ψηφιοποίηση και γεωχωρική απεικόνιση του συνόλου της 

ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου (Ν. 4092/2012 Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας-ΜΑΠ) 

- Γεωχωρική απεικόνιση και μοντέλα επεξεργασίας αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών 

ακινήτων καθώς και μισθωτικών αξιών κοινόχρηστων χώρων (αιγιαλός, παραλία χώροι 

αμμοληψίας ,κλπ) 

- Ανάπτυξη χωροχρονικών μοντέλων και χωροχρονική ανάλυση των αντικειμένων του 

Υπουργείου Οικονομικών για την προπαρασκευή και τεκμηρίωση νομοθετικών και 

κανονιστικών πράξεων 

- Ψηφιακές υπηρεσίες διαχείρισης των κτιριακών εγκαταστάσεων του δημοσίου 

- Κατάρτιση και εφαρμογή Στρατηγικού σχεδιασμού του Υπουργείου με εργαλεία χωρικών 

αναλύσεων χρονικά μεταβαλλόμενων  

- Ψηφιακές υπηρεσίες διαχείρισης Ακινήτων και Κινητών Αξιών  

- Ψηφιακές υπηρεσίες διαχείρισης και ελέγχουτων ακινήτων ιδιωτικής περιουσίας του 

Δημοσίου 

- Ψηφιακές υπηρεσίες διαχείρισης και ελέγχου των Κοινωφελών Περιουσιών και 

Σχολαζουσών Κληρονομιών 

- Ο έλεγχος, η επεξεργασία και η επικύρωση του συνόλου των περιγραφικών και γεωχωρικών 

δεδομένων του συστήματος, που θα υλοποιηθούν από ομάδες εργασίας στελεχών του 

ΥΠΟΙΚ σε όλες τις περιφέρειες. 

- Ψηφιακές υπηρεσίες κατάρτισης και εφαρμογής σχεδίων ανάπτυξης μικρής και μεγάλης 

κλίμακας με προτεραιότητα έργα ανάπτυξης φιλικά στο περιβάλλον και τις τοπικές 

κοινωνίες. 

 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 107: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4628 

Αριθμός έργων ενίσχυσης 

της διαλειτουργικότητας 

μητρώων και υπηρεσιών 

του Δημόσιου Τομέα 

 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

 
Χρηματοδοτικό σχήμα 



 

  207 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
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Πίνακας 108: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 4.000.000,00 2.505.535,67 434.005,89 760.943,83 200.956,57 98.558,04 

Δημόσια Δαπάνη (β) 4.000.000,00 2.505.535,67 434.005,89 760.943,83 200.956,57 98.558,04 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

3.110.145,61 2.004.428,54 347.204,71 608.755,06 100.478,29 49.279,02 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

889.854,39 501.107,13 86.801,18 152.188,77 100.478,29 49.279,02 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
          

  

 
Δυνητικοί δικαιούχοι 

Υπουργείο Οικονομικών και οι εποπτευόμενοι φορείς του 

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης "Γ τρίμηνο 2018* 

* Προϋπόθεση η συνάφεια του έργου με την Εθνική Στρατηγική για τη Ψηφιακή Πολιτική (Απόφαση 

της ΓΓΨΠ)" 
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Δράση B.1.1.11: Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ:  «...αφορά στην ανάπτυξη  

συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που σχετίζονται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις που 

χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και αφορούν στη διεκπεραίωση εσωτερικών διαδικασιών και 

λειτουργιών των δημοσίων φορέων… οι οποίες: α) αφορούν οριζόντιες λειτουργίες των δημόσιων 

υπηρεσιών, β) ολοκληρώνουν μεταρρυθμιστικές δράσεις οργάνωσης και λειτουργίας του δημοσίου 

τομέα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΚΤ όπως π.χ. η ανάπτυξη 

υποδομών και συστημάτων για το σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, το σύστημα 

στοχοθεσίας υπηρεσιών, σύστημα συντονισμού του κυβερνητικού έργου κλπ. και γ) βελτιώνουν τη 

λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, με την αναβάθμιση της μεταξύ τους επικοινωνίας μέσω της 

παροχής προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών με χαμηλό κόστος, και της ενοποιημένης 

εξυπηρέτησης των πολιτών, με αυτοματοποιημένα και φιλικά προς τον χρήστη συστήματα 

πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών με το Δημόσιο.….». 

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα: 

• Προμήθεια εξοπλισμού  Καταγραφής Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Λειτουργικά Συστήματα – 

Βάσεις Δεδομένων – Σταθμοί Εργασίας  

• Σύστημα Συλλογής, Καταγραφής και Αποδελτίωσης ΜΜΕ). 

• Πλατφόρμα διαχείρισης Χρηστών , Περιεχομένου & Εφαρμογές διανομής δημοσιότητας στην 

Κυβέρνηση  

• Σύστημα Συλλογής και Ταξινόμησης Τηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών διαφημίσεων. 

• Δημιουργία Πρότυπου Κέντρου Ανάπτυξης καλών πρακτικών Ψηφιοποίησης (Ορθές Πρακτικές 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

ψηφιοποίησης και ψηφιακής αποθήκευσης). 

• Υπηρεσίες Συλλογής, αξιολόγησης και τεκμηρίωσης περιεχομένου – Υπηρεσίες αποδελτίωσης 

Ελλάδος και Εξωτερικού  

• Εξειδικευμένη ομάδα εργασίας δημοσιογραφικής ανάλυσης περιεχομένου. 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 109: Δείκτες εκροής 

 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης 

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

Δείκτης RIS3 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Σύνολο Χώρας Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

90101/90102 Τεχνολογικός Εξοπλισμός 
HARDWARE/Λογισμικό 

SOFTWARE 

Αριθμός 465    όχι όχι 

T4627 Αριθμός έργων δημιουργίας ή 
αναβάθμισης συστημάτων 

ΤΠΕ για την υποστήριξη 
οριζόντιων λειτουργιών των 

δημόσιων φορέων 

Αριθμός 1    όχι όχι 

Τ4628 Αριθμός έργων ενίσχυσης της 
διαλειτουργικότητας μητρώων 
και υπηρεσιών του Δημόσιου 

Τομέα 

Αριθμός 1    ναι όχι 

T4629 Αριθμός έργων αναβάθμισης 
της λειτουργίας του ενιαίου 

σημείου πρόσβασης των 
πολιτών στις υπηρεσίες του 

δημόσιου τομέα 

Αριθμός 1    όχι όχι 

T4652 Αριθμός έργων ανάπτυξης ή 
αναβάθμισης υπηρεσιών της 

δημόσιας διοίκησης που 
παρέχονται πλήρως 

ηλεκτρονικά 

Αριθμός 1    ναι όχι 

Τ4632 Αριθμός έργων ΤΠΕ που 
υποστηρίζουν την 

αναβάθμιση της λειτουργίας 
τομέων προτεραιότητας του 

ΕΠ για την παροχή υπηρεσιών 
προς πολίτες 

Αριθμός 1    ναι όχι 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 110: Προϋπολογισμός  

Άξονας 

Προτεραιότητας 
  4 5 6 

  

Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 7.440.000,00 4.660.296,35 807.250,95 1.415.355,51 373.779,23 183.317,96 

Δημόσια Δαπάνη (β) 7.440.000,00 4.660.296,35 807.250,95 1.415.355,51 373.779,23 183.317,96 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

5.784.870,84 3.728.237,08 645.800,76 1.132.284,41 186.889,61 91.658,98 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

1.655.129,16 932.059,27 161.450,19 283.071,10 186.889,61 91.658,98 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα 

έργα 

          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
          

  

 

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και εποπτευόμενοι φορείς  

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 08-12-2017 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση B.1.1.13: Δράσεις Αναβάθμισης και βελτίωσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών α΄ 

βάθμιας και β' βάθμιας βαθμίδας εκπαίδευσης 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…αφορά στην ανάπτυξη 

συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που σχετίζονται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις που 

χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και αφορούν στη διεκπεραίωση εσωτερικών διαδικασιών και 

οριζόντιων λειτουργιών των δημοσίων φορέων.» 

 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση για το διάστημα των επόμενων 

πέντε (5) ετών με ενέργειες περαιτέρω απλούστευσης της διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας 

του εκπαιδευτικού συστήματος μέσω παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς την 

εκπαιδευτική κοινότητα, μηχανογραφική τυποποίηση και αυτοματοποίηση παρακολούθησης και 

εκτέλεσης των βασικών διοικητικών διαδικασιών ως πλήρεις ψηφιακές διαδικαστικές ροές μεταξύ 

όλων των θεσμικά εμπλεκομένων φορέων από το επίπεδο σχολικών μονάδων (π.χ. αυτόματη 

σύνταξη ωρολογίου προγράμματος, υλοποίηση δελτίων ύλης, κλπ.) και το σύνολο των μελών της 

εκπαιδευτικής κοινότητας (γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί, διοικητικό προσωπικό) μέχρι την 

ηλεκτρονική διακίνηση των βασικών δικαιολογητικών και διοικητικών εγγράφων της μέχρι την 

αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων ανάλυσης δεδομένων για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων 

διοίκησης (π.χ. αποτελεσματική διαχείριση ανθρώπινων πόρων) κι εκπαιδευτικού σχεδιασμού από 

την κεντρική αλλά και τις περιφερειακές διοικητικές υπηρεσίες.  

 



 

212 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Στην κατεύθυνση της «βελτίωσης της επικοινωνίας μέσω της παροχής προηγμένων τηλεματικών 

υπηρεσιών με χαμηλό κόστος» περιλαμβάνονται ενέργειες αναβάθμισης, βελτίωσης και δημιουργίας 

νέων υπηρεσιών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου με πρόσβαση των υποδομών ΤΠΕ των σχολικών 

και διοικητικών μονάδων του ΥΠΕΘ. 

 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 111: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4627 

Αριθμός έργων 

δημιουργίας ή 

αναβάθμισης 

συστημάτων ΤΠΕ για 

την υποστήριξη 

οριζόντιων 

λειτουργιών των 

δημόσιων φορέων 

Αριθμός 

 

  
2 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 112: Προϋπολογισμός  

Άξονας 

Προτεραιότητας 
  7 8 9 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 5.500.000,00 3.445.111,55 596.758,09 1.046.297,76 276.315,29 135.517,31 

Δημόσια Δαπάνη (β) 5.500.000,00 3.445.111,55 596.758,09 1.046.297,76 276.315,29 135.517,31 

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 4.276.450,22 2.756.089,24 477.406,47 837.038,21 138.157,65 67.758,65 

Εθνική Συμμετοχή (δ) 1.223.549,78 689.022,31 119.351,62 209.259,55 138.157,65 67.758,65 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 

 

      
  

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 

ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)             
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και εποπτευόμενοι φορείς 

 ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης "Γ τρίμηνο 2018* 

 

* Προϋπόθεση η συνάφεια του έργου με την Εθνική Στρατηγική για τη Ψηφιακή Πολιτική (Απόφαση 

της ΓΓΨΠ)" 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση B.1.1.14: Αναβάθμιση και βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών γ' βάθμιας 

βαθμίδας εκπαίδευσης 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…αφορά στην ανάπτυξη 

συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που σχετίζονται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις που 

χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και αφορούν στη διεκπεραίωση εσωτερικών διαδικασιών και 

οριζόντιων λειτουργιών των δημοσίων φορέων.» 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται οι παρακάτω προτεινόμενες δράσεις: 

 Επέκταση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την ολοκληρωμένη διαχείριση νέων θέσεων 

διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ  ("ΑΠΕΛΛΑ") με την ενσωμάτωση του προσωπικού των 

Ερευνητικών Κέντρων για το διάστημα των επόμενων πέντε (5) ετών 

 Ανάπτυξη ηλεκτρονικής υπηρεσίας με τίτλο «Εθνικό Σύστημα Καταγραφής Ακαδημαϊκών 

Τίτλων», στην οποία θα καταγράφονται ηλεκτρονικά και θα πιστοποιούνται οι τίτλοι 

σπουδών που εκδίδονται από όλα τα ελληνικά δημόσια ιδρύματα της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (πτυχία πρώτου κύκλου σπουδών, ΜΔΕ, διδακτορικά κλπ.). Με τη χρήση της 

υπηρεσίας, για κάθε τίτλο σπουδών ο κάτοχος θα μπορεί να εκδίδει πιστοποιητικά με 

μοναδικό κωδικό αναγνώρισης σε αλφαριθμητική μορφή ή/και σε γραφική μορφή (QR code). 

Ο αποδέκτης του πιστοποιητικού θα μπορεί να ελέγξει την εγκυρότητα ενός τίτλου 

εισάγοντας τον κωδικό αναγνώρισης, οπότε το σύστημα θα επιβεβαιώνει τα τυπικά στοιχεία 

του τίτλου (ίδρυμα, ημερομηνία έκδοσης, κ.λπ.,), εφόσον αυτός είναι έγκυρος, στην ελληνική 

και στην αγγλική γλώσσα. Έμφαση δίδεται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων που 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

περιέχονται σε αυτούς καθώς και στην προστασία τους από έκθεση ή χρήση χωρίς 

συναίνεση.  

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 113: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4652 

Αριθμός έργων 

ανάπτυξης ή 

αναβάθμισης 

υπηρεσιών της 

δημόσιας διοίκησης 

που παρέχονται 

πλήρως ηλεκτρονικά 

Αριθμός 

 

  2 ΝΑΙ  

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 114: Προϋπολογισμός  

Άξονας 

Προτεραιότητας 
  7 8 9 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 2.260.000,00 1.415.627,65 245.213,33 429.933,26 113.540,46 55.685,29 

Δημόσια Δαπάνη (β) 2.260.000,00 1.415.627,65 245.213,33 429.933,26 113.540,46 55.685,29 

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 1.757.232,27 1.132.502,12 196.170,66 343.946,61 56.770,23 27.842,65 

Εθνική Συμμετοχή (δ) 502.767,73 283.125,53 49.042,67 85.986,65 56.770,23 27.842,65 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 

 

      
  

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 

ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)             
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και εποπτευόμενοι φορείς 

 ΕΔΕΤ Α.Ε. 

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης "Γ τρίμηνο 2018* 

 

* Προϋπόθεση η συνάφεια του έργου με την Εθνική Στρατηγική για τη Ψηφιακή Πολιτική (Απόφαση 

της ΓΓΨΠ)" 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Β.1.1.15: Δημιουργία Υποδομών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την ενίσχυση 

των λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης στον Τομέα του Τουρισμού 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…αφορά στην ανάπτυξη 

συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που σχετίζονται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις που 

χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και αφορούν στη διεκπεραίωση εσωτερικών διαδικασιών και 

οριζόντιων λειτουργιών των δημοσίων φορέων.» 

Στο πλαίσιο αυτό θα αξιοποιηθούν οι Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την 

αναβάθμιση της λειτουργίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Τομέας 

Τουρισμού) με την επεξεργασία και αξιοποίηση του πληροφοριακού πλούτου από όλες τις Υπηρεσίες 

– Κεντρικές και Περιφερειακές – καθώς και εποπτευόμενους φορείς, και την  παροχή επιχειρησιακής 

πληροφόρησης αναφορικά με: 

 

 τη χάραξη πολιτικών και επιχειρησιακών πλάνων, 

 τη συστηματική παρακολούθηση εφαρμογής των πλάνων και αποκλίσεων κατά την 

εφαρμογή τους, 

 την αποτίμηση αποτελεσμάτων σε σχέση με στοχεύσεις και 

 την αναθεώρηση πλάνων. 

Ειδικότερα θα υλοποιηθεί: 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

 Η ανάπτυξη και λειτουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος MIS για τον 

τουριστικό χώρο. Το Πληροφοριακό Σύστημα θα επιτρέπει την ηλεκτρονική ανταλλαγή 

πληροφοριών και εγγράφων μεταξύ των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου  με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών. Η 

ηλεκτρονική διακίνηση της πληροφορίας θα αντικαταστήσει οποιαδήποτε χειρόγραφη 

αποστολή στοιχείων από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες και φορείς ((Π.Υ.Τ.), (Ε.Ο.Τ) και 

(Ε.Υ.Π.ΑΤ.Ε.)). Επιπλέον, το σύστημα θα επιτρέπει την ηλεκτρονική επεξεργασία και 

παραγωγής διοικητικής πληροφόρησης με τη δημιουργία δυναμικών (ad-hoc) αναφορών, 

στατιστικών δεδομένων/δεικτών και έξυπνων μετρητών (metric gauges) αναφορικά με όλες 

τις κατηγορίες πληροφορίας που ενδιαφέρουν για τη χάραξη τουριστικής πολιτικής, ενώ θα 

κάνει χρήση τεχνικών εξόρυξης δεδομένων (data mining) για την υποστήριξη της συνεχούς 

προσαρμογής της τουριστικής στρατηγικής. 

 Η ανάπτυξη Πύλης πρόσβασης (web portal) σε πληροφορίες και ηλεκτρονική επικοινωνία με 

τις υπηρεσίες τόσο των πολιτών όσο και τρίτων φορέων. 

 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 115: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4627 

Αριθμός έργων 

δημιουργίας ή 

αναβάθμισης 

συστημάτων ΤΠΕ για 

την υποστήριξη 

οριζόντιων 

λειτουργιών των 

δημόσιων φορέων 

Αριθμός 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ  

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 116: Προϋπολογισμός 

Άξονας 

Προτεραιότητας 
  7 8 9 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 1.000.000,00 626.383,92 108.501,47 190.235,96 50.239,14 24.639,51 

Δημόσια Δαπάνη (β) 1.000.000,00 626.383,92 108.501,47 190.235,96 50.239,14 24.639,51 

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 777.536,40 501.107,13 86.801,18 152.188,77 25.119,57 12.319,76 

Εθνική Συμμετοχή (δ) 222.463,60 125.276,78 21.700,29 38.047,19 25.119,57 12.319,76 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 

 

      
  

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 

ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)             

 
Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Τουρισμού και εποπτευόμενοι φορείς 

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης "Γ τρίμηνο 2018* 

 

* Προϋπόθεση η συνάφεια του έργου με την Εθνική Στρατηγική για τη Ψηφιακή Πολιτική (Απόφαση 

της ΓΓΨΠ)" 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση B.1.1.16: «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κύριους τομείς Εκκλησιαστικής 

διοίκησης»   

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

  Τμηματοποιημένη (εν μέρει) 

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ υπάγεται η «…ανάπτυξη 

συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που σχετίζονται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις που 

χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και αφορούν στη διεκπεραίωση εσωτερικών διαδικασιών και 

οριζόντιων λειτουργιών των δημοσίων φορέων.» 

 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται οι κατωτέρω δράσεις που αφορούν: 

Α) στην Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε καίριους τομείς της Εκκλησιαστικής Διοίκησης 

όπως: 

1. Διαχείριση Οικονομικών Υπηρεσιών 

2. Διαχείριση Διοικητικών Υπηρεσιών και ειδικότερα τους Υποτομείς: 

2.1. Διαχείριση Ναών, Ιερέων και Προσωπικού 

2.2. Διαχείριση Εκκλησιαστικών Συμβουλίων 

2.3. Διαχείριση Εγγράφων & Ροών Εργασίας 

2.4. Διαχείριση Γάμων & Διαζυγίων 

3. Διαχείριση Τεχνικών Υπηρεσιών 

4. Ηλεκτρονική Ναοδομία 

5. Διαχείριση Εκκλησιαστικής Ακίνητης Περιουσίας 

Μέσω της παρέμβασης θα καταστεί εφικτό να βελτιωθεί: 

• το επίπεδο αξιοποίησης των πόρων, των δομών και των διαδικασιών της Ιεράς 



 

  221 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Αρχιεπισκοπής και του συνόλου των φορέων που συνθέτουν την Εκκλησία της Ελλάδας, και 

επακόλουθα 

• το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών των εκκλησιαστικών φορέων προς το κοινωνικό 

σύνολο. 

Η δράση εμπεριέχει τα ακόλουθα κύρια συστατικά στοιχεία: 

1. Προμήθεια εξοπλισμού 

2. Υλοποίηση Εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

3. Ψηφιοποίηση και μετάπτωση εγγράφων στο νέο σύστημα 

4. Υπηρεσίες ανάπτυξης & εφαρμογής Επιχειρησιακού Μοντέλου Παραγωγικής Λειτουργίας 

Συστήματος. 

5. Ενέργειες δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της Παρέμβασης. 

Επισημαίνεται ότι το έργο αφορά έργο “phasing” του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013» με 

συνολικό προϋπολογισμό 9.869.605,71€. Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των συμβάσεων του 

έργου επιμερίζεται μεταξύ των δύο προγραμματικών περιόδων και από το ΕΠ ΜΔΤ 

συγχρηματοδοτείται  φυσικό αντικείμενο που αντιστοιχεί στο οικονομικό αντικείμενο των 

6.475.792,36€. 

Β) Στην περαιτέρω ψηφιοποίηση αρχείου γάμων και διαζυγίων, με στόχο την επιτάχυνση του χρόνου 

εξυπηρέτησης των πολιτών αναφορικά με αιτήματα που σχετίζονται με πιστοποιητικά γάμου και 

διαζυγίου. 

Στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 συγχρηματοδοτήθηκαν δράσεις ψηφιοποίησης 

αρχείου γάμων και διαζυγίων ορισμένης χρονικής περιόδου (αρχείο γάμων, από το 1992 μέχρι 

σήμερα και αρχείο διαζυγίων, από το 1956 μέχρι σήμερα). Λόγω πλήθους και συχνότητας σχετικών 

αιτημάτων πολιτών, στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου στόχος είναι να 

ψηφιοποιηθούν και να εισαχθούν στο σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Ιερής 

Αρχιεπισκοπής Αθηνών επιπλέον στοιχεία (αρχείο γάμων, από το 1960 μέχρι το 1992 και αρχείο 

διαζυγίων, από το 1925 μέχρι το 1956). 

Γ) Στην πλήρη γεωχωρική και διοικητική τεκμηρίωση περίπου 11.300 εκκλησιαστικών ακινήτων της 

Ιερής Αρχιεπισκοπής Αθηνών και η εισαγωγή των στοιχείων τεκμηρίωσης στη γεωχωρική βάση 

δεδομένων που τηρείται στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών (ΙΑΑ), ώστε μέσω του συστήματος 

διαχείρισης ακίνητης περιουσίας του σημείου Α να καταστεί εφικτή η διαχείρισή τους και κατ’ 

επέκταση η βέλτιστη εκμετάλλευσή τους προς όφελος των κοινωνικών και προνοιακών δράσεων της 

Εκκλησίας. Εν προκειμένω, δύναται να συγχρηματοδοτηθούν οι κατωτέρω ενδεικτικές δράσεις: 

 Ψηφιοποίηση εγγράφων και λοιπού υλικού που αφορά σε εκκλησιαστικά ακίνητα και δεν 

έχει ψηφιοποιηθεί στο πλαίσιο προηγούμενων συγχρηματοδοτούμενων δράσεων, ούτως 

ώστε να ολοκληρωθεί και νη ψηφιοποίηση του αρχείου ακίνητης περιουσίας, 

 Πλήρης γεωχωρική τεκμηρίωση των 11.300 ακινήτων σε στη γεωχωρική βάση δεδομένων 

(ψηφιοποίηση/διανυσματοποίηση περιγραμμάτων ακινήτων, δεικτοδότηση και 

αποθήκευση περιγραμμάτων με μοναδικό αριθμό στο Κρατικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ ’87, 

λήψη επιτόπιων μετρήσεων σε περιορισμένο πλήθος περιπτώσεων ακινήτων, κτλ.), 

 Πλήρης διοικητική τεκμηρίωση των 11.300 ακινήτων στη γεωχωρική βάση δεδομένων του 

συνόλου των στοιχείων που αφορούν π.χ. στην χρήση και κατάσταση, στα οικονομικά και 

πολεοδομικά/χωροταξικά δεδομένα, στο εμπράγματο δικαίωμα  - ιδιοκτησία 

παραχώρησης, στην αξιοποίηση του ακινήτου – αντικειμενικές αξίες σε επίπεδο ακινήτου, 

κοκ. 
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Δείκτες εκροής 

Πίνακας 117: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4627 

Αριθμός  έργων 

δημιουργίας ή 

αναβάθμισης 

συστημάτων 

ΤΠΕ για την 

υποστήριξη 

οριζόντιων 

λειτουργιών των 

δημόσιων 

φορέων 

Αριθμός 

 

 

 

 

Όλη η χώρα 
  2 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Τ4632 

Αριθμός έργων ΤΠΕ 

που υποστηρίζουν την 

αναβάθμιση της 

λειτουργίας τομέων 

προτεραιότητας του 

ΕΠ για την παροχή 

υπηρεσιών προς 

πολίτες 

Αριθμός 

 

 

 

Όλη η χώρα 
  1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Τ4628 

Αριθμός έργων 

ενίσχυσης της 

διαλειτουργικότητας 

μητρώων και 

υπηρεσιών του 

Δημόσιου Τομέα 

Αριθμός 

 

 

 

Όλη η χώρα 
  1 ΝΑΙ ΟΧΙ 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 118: Προϋπολογισμός  

Άξονας 

Προτεραιότητας 
  

4 

  

  

5 6 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 9.550.000,00 5.981.966,42 1.036.189,05 1.816.753,38 479.783,82 235.307,33 

Δημόσια Δαπάνη 

(β) 

9.550.000,00 5.981.966,42 1.036.189,05 1.816.753,38 479.783,82 235.307,33 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

7.425.472,66 4.785.573,13 828.951,24 1.453.402,71 239.891,91 117.653,66 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

2.124.527,34 1.196.393,28 207.237,81 363.350,68 239.891,91 117.653,66 

εκ της οποίας για 

τα εμπροσθοβαρή 

έργα 

      

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα 

έργα 

6.400.000,00 4.008.857,08 694.409,42 1.217.510,12 321.530,52 157.692,87 

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 

      

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

      

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

      

Ιδιωτική 

Συμμετοχή (ε) 

      

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών  

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 12-12-2016 

Α’ τρίμηνο 2018* 
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*Προϋπόθεση η συνάφεια του έργου με την Εθνική Στρατηγική για τη Ψηφιακή Πολιτική (Απόφαση 

της ΓΓΨΠ)" 
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Δράση B.1.1.17: Υποδομές Ηλεκτρονικής πολεοδομίας: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για 

τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις της χώρας 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ:  «..αφορά στην ανάπτυξη  

συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που σχετίζονται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις που 

χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και αφορούν στη διεκπεραίωση εσωτερικών διαδικασιών και 

λειτουργιών των δημοσίων φορέων… οι οποίες: α) αφορούν οριζόντιες λειτουργίες των δημόσιων 

υπηρεσιών, β) ολοκληρώνουν μεταρρυθμιστικές δράσεις οργάνωσης και λειτουργίας του δημοσίου 

τομέα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΚΤ όπως π.χ. η ανάπτυξη 

υποδομών και συστημάτων για το σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, το σύστημα 

στοχοθεσίας υπηρεσιών, σύστημα συντονισμού του κυβερνητικού έργου κλπ. και γ) βελτιώνουν τη 

λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, με την αναβάθμιση της μεταξύ τους επικοινωνίας μέσω της 

παροχής προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών με χαμηλό κόστος, και της ενοποιημένης 

εξυπηρέτησης των πολιτών, με αυτοματοποιημένα και φιλικά προς τον χρήστη συστήματα 

πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών με το Δημόσιο.….» 

 

Σε αυτό το πλαίσιο θα πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη και λειτουργία Γεωγραφικού Πληροφοριακού 

Συστήματος για τις Πολεοδομικές Υπηρεσίες (Π.Υ.) των Νομαρχιών όλης της χώρας ή/και τους 

αντίστοιχους φορείς που αναλαμβάνουν τις πολεοδομικές αρμοδιότητες των ΝΑ βάσει του 

Ν3852/10-ΦΕΚ87/τ.Α’/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης). 

Σκοπός της δράσης είναι η ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης 

πολεοδομικών και χωροταξικών στοιχείων [δεδομένων] – Τοπικών Ρυθμίσεων - Ρυμοτομικών 

Σχεδίων - Όρων και Περιορισμών Δόμησης, με αντίστοιχο λογισμικό αναζήτησης, παρουσίασης και 
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συνεχούς διαχείρισης των στοιχείων (π.χ. νέας νομοθεσίας, σχεδίων, φυσικών και θεσμικών 

αντικειμένων, κλπ.), έτσι ώστε η περιεχόμενη πληροφορία να είναι πάντα επίκαιρη, στο πλαίσιο της 

λειτουργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Πολεοδομικών Υπηρεσιών των ΝΑ ή/και των 

αντίστοιχων φορέων που αναλαμβάνουν τις πολεοδομικές αρμοδιότητες των ΝΑ βάσει του 

Καλλικράτη) με χρήση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών(GIS). 

Η δράση συνίσταται στα παρακάτω: 

1. Μελέτη εφαρμογής, με ειδική μελέτη για τα δεδομένα της κάθε ΝΑ ή/και των αντίστοιχων 

φορέων που αναλαμβάνουν τις πολεοδομικές αρμοδιότητες των ΝΑ. 

2. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού πληροφορικής. Η εγκατάσταση εξοπλισμού, 

δεδομένων και εφαρμογών θα γίνει Κεντρικά. 

3. Ψηφιοποίηση ή/και μορφοποίηση του περιεχομένου (χαρτών και θεματικών δεδομένων). 

4. Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού συστήματος GIS και ΒΔ. 

5. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και κεντρική εγκατάσταση εφαρμογής διαχείρισης πολεοδομικών 

δεδομένων (πολεοδομικών πληροφοριών) στο περιβάλλον GIS. 

6. Εκπαίδευση. 

7. Πιλοτική Λειτουργία. 

8. Υπηρεσίες υποστήριξης πιλοτικής Λειτουργίας (διαπίστωση από ελεγχόμενο δείγμα 

χρηστών της πληρότητας και της αξιοπιστίας των εφαρμογών, του εξοπλισμού και της 

πληθύσμωσης των βάσεων πληροφοριών και της ανάλυσης των δεδομένων). 

9. Παραγωγική Λειτουργία. 

10. Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας: 

a. Υπηρεσίες Επιστημονικής και Τεχνικής Υποστήριξης στα στελέχη των Π.Υ. για την 

υποστήριξη της λειτουργίας του συστήματος. 

b. Υπηρεσίες Επιστημονικής και Τεχνικής Υποστήριξης στους διαχειριστές της 

Κεντρικής Υποδομής του έργου με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας του 

συστήματος, όπως βελτιστοποίηση, ασφάλεια πληροφοριών και δικτύων, λήψη 

αντιγράφων ασφαλείας, ταχύτητα πρόσβασης κλπ. 

c. Υπηρεσίες Help Desk στους χρήστες του συστήματος, με δυνατότητα για κατά 

τόπους εξυπηρέτηση. 

Επισημαίνεται ότι το έργο αφορά έργο phasing του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013» με συνολικό 

πρ/σμό 11.459.618,26€. Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των συμβάσεων του έργου 

επιμερίζεται μεταξύ των δύο προγραμματικών περιόδων και στο ΕΠ ΜΔΤ χρηματοδοτείται  φυσικό 

αντικείμενο ύψους 2.617.314,00€. 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 119: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Τ4627 

Αριθμός  έργων 

δημιουργίας ή 

αναβάθμισης 

συστημάτων 

ΤΠΕ για την 

υποστήριξη 

οριζόντιων 

λειτουργιών των 

δημόσιων 

φορέων 

Αριθμός 

 

 

 

 

Όλη η χώρα 
  1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Τ4632 

Αριθμός έργων ΤΠΕ 

που υποστηρίζουν την 

αναβάθμιση της 

λειτουργίας τομέων 

προτεραιότητας του 

ΕΠ για την παροχή 

υπηρεσιών προς 

πολίτες 

Αριθμός 

 

 

 

Όλη η χώρα 
  1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 120: Προϋπολογισμός  

 

Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 3.100.000,00 1.941.790,15 336.354,56 589.731,46 155.741,35 76.382,48 

Δημόσια Δαπάνη (β) 3.100.000,00 1.941.790,15 336.354,56 589.731,46 155.741,35 76.382,48 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

2.410.362,85 1.553.432,12 269.083,65 471.785,17 77.870,67 38.191,24 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

689.637,15 388.358,03 67.270,91 117.946,29 77.870,67 38.191,24 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 

      

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 

      

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 

3.100.000,00 1.941.790,15 336.354,56 589.731,46 155.741,35 76.382,48 

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

      

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

      

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

 
Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Εσωτερικών 

 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ’ τρίμηνο 2016 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση B.1.1.18: Δημιουργία Υποδομών Εθνικού Ληξιαρχείου 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

  Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο  

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…περιλαμβάνει δράσεις: α) 

ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης φυσικών και νομικών προσώπων από τους 

δημόσιους φορείς, β) πολυκαναλικής και ενιαίας παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες δηλαδή την 

ενιαία και ολοκληρωμένη διαχείριση των συναλλαγών του πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες, 

ανεξάρτητα από τον τρόπο πρόσβασής του (διαδικτυακά, με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεφωνικού 

κέντρου), γ) ενίσχυσης της συμμετοχικής δημοκρατίας των πολιτών, δ) ανάπτυξης ή αναβάθμισης 

συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ για την παροχή άμεσων, ολοκληρωμένων και πλήρως 

ηλεκτρονικοποιημένων υπηρεσιών προς τους πολίτες οι οποίες θα αλλάξουν δραστικά την 

«καθημερινότητα» της εξυπηρέτησής τους από τον Δημόσιο Τομέα.» 

 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η παρούσα δράση που αφορά στη δημιουργία υποδομής Εθνικού 

Ληξιαρχείου, όπου θα καταγράφονται, θα μεταβάλλονται και θα παρακολουθούνται με σύγχρονο 

και συστηματικό τρόπο όλες οι νέες ληξιαρχικές πράξεις που δηλώνονται / δημιουργούνται στα 

τοπικά Ληξιαρχεία καθώς και η πλειοψηφία των υφιστάμενων ληξιαρχικών πράξεων των 

ληξιαρχείων της χώρας. Σκοπός της παρέμβασης  είναι η γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση 

του πολίτη κατά τις συναλλαγές του με τα τοπικά Ληξιαρχεία της χώρας ή άλλους φορείς του 

Δημοσίου Τομέα και η διαλειτουργικότητα φορέων της Δημόσιας Διοίκησης με την κεντρική βάση 

του Εθνικού Ληξιαρχείου που θα δημιουργηθεί. 

Τα Ληξιαρχεία είναι υπηρεσίες των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού όλης της χώρας και συγκροτούνται με βάση τη 

ληξιαρχική περιφέρεια, που καλύπτει τη γεωγραφική έκταση κάθε ΟΤΑ. Στα Ληξιαρχεία τηρούνται 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

ληξιαρχικά βιβλία γεννήσεων, γάμων, θανάτων και εκθέσεων. Στα Βιβλία αυτά καταχωρούνται 

ειδικότερα οι γεννήσεις, οι ονοματοδοσίες, οι υιοθεσίες, οι μεταβολές ονόματος και επωνύμου, η 

αφάνεια, οι γάμοι, τα διαζύγια, οι ακυρώσεις γάμου, οι θάνατοι και γενικά κάθε γεγονός που αφορά 

στην προσωπική κατάσταση του πολίτη και έχει νομική συνέπεια και σχέση με την κρατική 

λειτουργία (π.χ. καθορισμός ή κτήση ιθαγένειας, έκδοση δελτίων αστυνομικής ταυτότητας, 

στρατολογικά θέματα). Κάθε ληξιαρχικό γεγονός που συμβαίνει στα όρια ενός Δήμου δηλώνεται 

άμεσα στο αρμόδιο Ληξιαρχείο όπου συντάσσεται ληξιαρχική πράξη για την οποία κάθε 

ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει αντίγραφο ή απόσπασμα όποτε απαιτηθεί. Τα ληξιαρχεία 

χορηγούν αντίγραφα ή αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων γέννησης, γάμου, θανάτου. Η λειτουργία 

αυτών των υπηρεσιών διέπεται από το Ν. 344/1976, όπως τροποποιήθηκε με νεότερες διατάξεις 

περί Ληξιαρχικών πράξεων, Π.Δ. 410/95, Π.Δ.497/91. 

Η δημιουργία υποδομής  του Εθνικού Ληξιαρχείου περιέχει μία σειρά από ενέργειες  ως ακολούθως: 

• δημιουργία κεντρικής υποδομής στο Υπουργείο Εσωτερικών (εξοπλισμός, λογισμικό κλπ.) 

• δημιουργία υποδομής σε όλα τα Ληξιαρχεία της χώρας (όπου και σε όποια έκταση 

απαιτηθεί - εξοπλισμός, δικτυακή υποδομή) 

• διασύνδεση εξουσιοδοτημένων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης (φορείς 

Διαλειτουργικότητας) με την κεντρική υποδομή που θα δημιουργηθεί στο ΥΠΕΣ, με στόχο 

την απευθείας παροχή ληξιαρχικών στοιχείων σε αυτούς. 

• υποστήριξη (help desk, on the job training) των εμπλεκομένων στο έργο φορέων στη χρήση 

και διαχείριση των νέων εφαρμογών 

• εκπαίδευση των εμπλεκομένων στο έργο φορέων στη χρήση και διαχείριση των νέων 

εφαρμογών 

• ψηφιοποίηση της πλειοψηφίας των υφιστάμενων ληξιαρχικών πράξεων αρχίζοντας από τις 

πιο πρόσφατες. 

Επισημαίνεται ότι το έργο αφορά έργο phasing του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013» με συνολικό 

πρ/σμό 29.205.049,29€. Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των συμβάσεων του έργου 

επιμερίζεται μεταξύ των δύο προγραμματικών περιόδων και στο ΕΠ ΜΔΤ χρηματοδοτείται  φυσικό 

αντικείμενο ύψους 11.628.900,13 € €.  

 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 121: Δείκτες εκροής 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 122: Προϋπολογισμός  

Άξονας 

Προτεραιότητας 
  4     5 6 

  Σύνολο Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 13.900.000,00 8.706.736,46 1.508.170,45 2.644.279,79 698.324,10 342.489,20 

Δημόσια Δαπάνη 

(β) 

13.900.000,00 8.706.736,46 1.508.170,45 2.644.279,79 698.324,10 342.489,20 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

10.807.756,01 6.965.389,17 1.206.536,36 2.115.423,83 349.162,05 171.244,60 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

3.092.243,99 1.741.347,29 301.634,09 528.855,96 349.162,05 171.244,60 

εκ της οποίας για 

τα εμπροσθοβαρή 

έργα 

      

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα 

έργα 

13.900.000,00 8.706.736,46 1.508.170,45 2.644.279,79 698.324,10 342.489,20 

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 

      

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Σύνολο 
Χώρας 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4627 Αριθμός έργων 
δημιουργίας ή 
αναβάθμισης συστημάτων 
ΤΠΕ για την υποστήριξη 
οριζόντιων λειτουργιών των 
δημόσιων φορέων 

Αριθμός 1       ναι όχι 

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

Αριθμός 1       ναι όχι 

T4652 Αριθμός έργων ανάπτυξης 
ή αναβάθμισης υπηρεσιών 
της Δημόσιας Διοίκησης 
που παρέχονται πλήρως 
ηλεκτρονικά  

Αριθμός 1       ναι όχι 
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εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

      

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

      

Ιδιωτική 

Συμμετοχή (ε) 

      

 
Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Εσωτερικών 

 Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 

ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ’ τρίμηνο 2016 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
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ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση B.1.1.19: «Ψηφιοποίηση ασφαλιστικού χρόνου (κάθετος τομέας πολιτικής: 

κοινωνική ασφάλιση)» 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ:  «...αφορά στην ανάπτυξη  

συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που σχετίζονται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις που 

χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και αφορούν στη διεκπεραίωση εσωτερικών διαδικασιών και 

λειτουργιών των δημοσίων φορέων… οι οποίες: α) αφορούν οριζόντιες λειτουργίες των δημόσιων 

υπηρεσιών, β) ολοκληρώνουν μεταρρυθμιστικές δράσεις οργάνωσης και λειτουργίας του δημοσίου 

τομέα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΚΤ όπως π.χ. η ανάπτυξη 

υποδομών και συστημάτων για το σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, το σύστημα 

στοχοθεσίας υπηρεσιών, σύστημα συντονισμού του κυβερνητικού έργου κλπ. και γ) βελτιώνουν τη 

λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, με την αναβάθμιση της μεταξύ τους επικοινωνίας μέσω της 

παροχής προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών με χαμηλό κόστος, και της ενοποιημένης 

εξυπηρέτησης των πολιτών, με αυτοματοποιημένα και φιλικά προς τον χρήστη συστήματα 

πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών με το Δημόσιο.….». 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που περιλαμβάνει τη δημιουργία 

δεδομένων σε ψηφιακή μορφή, σχετικά με το ιστορικό ασφάλισης για τους μη μισθωτούς 

ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΕΤΑΤ) και τους μισθωτούς 

ασφαλισμένους,  οι οποίοι προέρχονται από ταμεία εκτός του τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή από ταμεία που 

συγχωνεύθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πριν τη δημιουργία του ΕΦΚΑ.  

Η παραγόμενη πληροφορία και δεδομένα θα συνεισφέρουν στη δημιουργία ολοκληρωμένου και 

ενιαίου αποθετηρίου ασφαλιστικού χρόνου, το οποίο θα αξιοποιηθεί από το ΟΠΣ- ΕΦΚΑ (δράση 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Β.2.1.12).  

Σημειώνεται, ότι η εν λόγω δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις δράσεις Β.2.1.12 «Ανάπτυξη 

υποδομών συστημάτων και εφαρμογών του κάθετου τομέα πολιτικής: κοινωνική ασφάλιση, με σκοπό 

την αναβάθμιση υπηρεσιών προς τους πολίτες» όπως και με το έργο σημαία «Έκδοση σύνταξης σε μία 

ημέρα» της δράσης Α.2.2.1 :«Απλούστευση και Προτυποποίηση υπηρεσιών προς τον πολίτη στον 

(κάθετο) τομέα πολιτικής  κοινωνική ασφάλιση» 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 123: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4628 

Αριθμός έργων ενίσχυσης 

της διαλειτουργικότητας 

μητρώων και υπηρεσιών 

του Δημόσιου Τομέα 

Αριθμός 

 

  2 ΝΑΙ  

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 124: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 3.000.000,00 1.879.151,75 325.504,41 570.707,87 150.717,43 73.918,53 

Δημόσια Δαπάνη (β) 3.000.000,00 1.879.151,75 325.504,41 570.707,87 150.717,43 73.918,53 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

2.332.609,21 1.503.321,40 260.403,53 456.566,30 75.358,72 36.959,27 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

667.390,79 375.830,35 65.100,88 114.141,57 75.358,72 36.959,27 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

ΕΦΚΑ 

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α΄ τρίμηνο 2018 

 

 

 



 

  237 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση B.1.1.20: Δικτύωση Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

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

δράσεων αφορά στην ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που σχετίζονται άμεσα με τις 

μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και αφορούν στη διεκπεραίωση 

εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών των δημοσίων φορέων.  

Στο πλαίσιο αυτό, θα υλοποιηθούν δράσεις που ανάπτυξης υποδομών, συστημάτων και εφαρμογών 

και οι οποίες: 

• βελτιώνουν τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, με την αναβάθμιση της μεταξύ 

τους επικοινωνίας μέσω της παροχής προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών με χαμηλό 

κόστος, και της ενοποιημένης εξυπηρέτησης των πολιτών, με αυτοματοποιημένα και 

φιλικά προς τον χρήστη συστήματα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών με 

το Δημόσιο.» 

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί η Αναβάθμιση της Δικτυακής Υποδομής Κεντρικής Υπηρεσίας 

του λιμενικού σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα και η 

ασφάλεια πρόσβασης των τελικών χρηστών στις παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες καλύπτοντας 

τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται η αντικατάσταση το υφιστάμενου 

ενεργού δικτυακού εξοπλισμού (π.χ. μεταγωγείς, δρομολογητές, laser links κ.λπ.) της Κεντρικής 

Υπηρεσίας με σύγχρονο εξοπλισμό υψηλής ταχύτητας μετάδοσης δεδομένων και υψηλού επιπέδου 

ασφάλειας της πληροφορίας. Επιπρόσθετα, κρίνεται απαραίτητη και η συντήρηση του υφιστάμενου 

μη ενεργού δικτυακού εξοπλισμού (π.χ. υποδομή δομημένης καλωδίωσης κ.λπ.) των κτιρίων της 

Κεντρικής Υπηρεσίας του Φορέα. 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 125: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4627 

Αριθμός έργων 

δημιουργίας ή 

αναβάθμισης 

συστημάτων ΤΠΕ για 

την υποστήριξη 

οριζόντιων 

λειτουργιών των 

δημόσιων φορέων 

Αριθμός 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 126: Προϋπολογισμός  

 

Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 1.500.000,00 939.575,88 162.752,21 285.353,93 75.358,72 36.959,27 

Δημόσια Δαπάνη (β) 1.500.000,00 939.575,88 162.752,21 285.353,93 75.358,72 36.959,27 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

1.166.304,61 751.660,70 130.201,77 228.283,15 37.679,36 18.479,63 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

333.695,39 187.915,18 32.550,44 57.070,79 37.679,36 18.479,63 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  (τομέας ναυτιλίας) 

 Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής 

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης "Δ τρίμηνο 2018 

Προϋπόθεση η 

συνάφεια του έργου 

με την Εθνική 

Στρατηγική για τη 

Ψηφιακή Πολιτική 

(Απόφαση της 

ΓΓΨΠ)" 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

 

Δράση B.1.1.21: Ψηφιακή Αναβάθμιση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

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

δράσεων αφορά στην ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που σχετίζονται άμεσα με τις 

μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και αφορούν στη διεκπεραίωση 

εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών των δημοσίων φορέων.  

Στο πλαίσιο αυτό, θα υλοποιηθούν δράσεις ανάπτυξης υποδομών, συστημάτων και εφαρμογών και 

οι οποίες: 

• βελτιώνουν τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, με την αναβάθμιση της μεταξύ τους 

επικοινωνίας μέσω της παροχής προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών με χαμηλό κόστος, και 

της ενοποιημένης εξυπηρέτησης των πολιτών, με αυτοματοποιημένα και φιλικά προς τον 

χρήστη συστήματα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών με το Δημόσιο.» 

Ενδεικτικές οριζόντιες δράσεις αποτελούν…..δημιουργία ηλεκτρονικού περιβάλλοντος 

διακίνησης, διαχείρισης και αρχειοθέτησης εγγράφων μέσω της υιοθέτησης της ψηφιακής 

υπογραφής.... 

Σκοπός είναι η βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των δημοσίων φορέων μέσω της 

χρήσης ηλεκτρονικών συστημάτων καθώς και η δημιουργία του περιβάλλοντος που θα επιτρέψει την 

επίτευξη διαλειτουργικότητας και τη μέγιστη επικοινωνία και ηλεκτρονική ανταλλαγή στοχευμένης 

πληροφορίας μεταξύ των φορέων του δημοσίου προς όφελος τόσο της αποδοτικότητας των 

δημοσίων φορέων όσο και των συναλλασσομένων. 
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Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί η αναβάθμιση των συστημάτων και υποδομών του 

Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα του φορέα να 

αντλεί στοιχεία από τους φακέλους μητρώου των εργαζομένων, να ενημερώνει λοιπούς 

ασφαλιστικούς φορείς  και να διεκπεραιώνει αιτήματα των πολιτών.  

Στο πλαίσιο αυτό, θα υλοποιηθούν ενδεικτικά τα ακόλουθα: 

 Ψηφιοποίηση του Αρχείου του ΜΤΔΥ, δηλαδή ψηφιοποίηση των φακέλων  Μητρώου 

εργαζομένων. 

 Ψηφιακή Αναβάθμιση των συστημάτων του ΜΤΠΥ 

 Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές, οι οποίες θα επιτρέπουν την πρόσβαση στο 

πληροφοριακό σύστημα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες από κινητές συσκευές 

(smartphones, tablets Κλπ). 

 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς τους μερισματούχους μέσω της ανάπτυξης  Διαδικτυακής 

Πύλης για την πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των δικαιούχων (υποβολή αιτήσεων, 

παρακολούθηση υποθέσεων κ.λ.π). 

 Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με τα συστήματα και τα μητρώα του Δημοσίου για τη 

γρήγορη απονομή σύνταξης. 

  προμήθεια λειτουργικών συστημάτων, σημαντικού χώρου σκληρής αποθήκευσης και η 

δημιουργία σχετικής βάσης αναζήτησης του ψηφιοποιημένου αρχείου 

 ενέργειες  εκπαίδευσης χρηστών και δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης του ιστορικού 

αρχείου του φορέα. 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 127: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4627 

Αριθμός έργων 

δημιουργίας ή 

αναβάθμισης 

συστημάτων ΤΠΕ για 

την υποστήριξη 

οριζόντιων 

λειτουργιών των 

δημόσιων φορέων 

Αριθμός 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Τ4628 

Αριθμός έργων 

ενίσχυσης της 

διαλειτουργικότητας 

μητρώων και 

υπηρεσιών του 

Δημόσιου Τομέα 

Αριθμός  

 

  1 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Τ4656 

Αριθμός έργων 

ανάπτυξης ή 

αναβάθμισης 

υπηρεσιών της 

δημόσιας διοίκησης 

που παρέχονται 

πλήρως ηλεκτρονικά 

 

 

  1 ΝΑΙ  ΟΧΙ 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 128: Προϋπολογισμός  

 

Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 7.053.740,00 4.418.349,30 765.341,17 1.341.874,97 354.373,86 173.800,70 

Δημόσια Δαπάνη (β) 7.053.740,00 4.418.349,30 765.341,17 1.341.874,97 354.373,86 173.800,70 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

5.484.539,63 3.534.679,44 612.272,93 1.073.499,98 177.186,93 86.900,35 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

1.569.200,37 883.669,86 153.068,23 268.374,99 177.186,93 86.900,35 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 

7.053.740,00 4.418.349,30 765.341,17 1.341.874,97 354.373,86 173.800,70 

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
          

  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων  

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης "Δ τρίμηνο 2018 
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Δράση B.1.1.22: Αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

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

δράσεων αφορά στην ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που σχετίζονται άμεσα με τις 

μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και αφορούν στη διεκπεραίωση 

εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών των δημοσίων φορέων.  

Στο πλαίσιο αυτό, θα υλοποιηθούν δράσεις ανάπτυξης υποδομών, συστημάτων και εφαρμογών και 

οι οποίες: 

• βελτιώνουν τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, με την αναβάθμιση της μεταξύ τους 

επικοινωνίας μέσω της παροχής προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών με χαμηλό κόστος, και της 

ενοποιημένης εξυπηρέτησης των πολιτών, με αυτοματοποιημένα και φιλικά προς τον χρήστη 

συστήματα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών με το Δημόσιο.» Σκοπός είναι η 

βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των δημοσίων φορέων μέσω της χρήσης 

ηλεκτρονικών συστημάτων καθώς και η δημιουργία του περιβάλλοντος που θα επιτρέψει την 

επίτευξη διαλειτουργικότητας και τη μέγιστη επικοινωνία και ηλεκτρονική ανταλλαγή 

στοχευμένης πληροφορίας μεταξύ των φορέων του δημοσίου προς όφελος τόσο της 

αποδοτικότητας των δημοσίων φορέων όσο και των συναλλασσομένων. 

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί η αναβάθμιση των συστημάτων και υποδομών του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος ελεγκτικής διαδικασίας και έκδοσης 

δικαστικών αποφάσεων. Ενδεικτικά, θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα: 

- προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση πληροφοριακού και τηλεπικοινωνιακού 

εξοπλισμού  
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- εργασίες μετάπτωσης δεδομένων από τον υφιστάμενο στον νέο εξοπλισμό 

- αναβάθμιση εφαρμογών ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, ροής ελεγκτικής διαδικασίας και 

τράπεζα νομικού περιεχομένου 

- ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία αποτελεί προϋπόθεση συμμόρφωσης σε εθνικό και 

κοινοτικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο  

- μελέτη ψηφιοποίησης έντυπου αρχείου Ελεγκτικού Συνεδρίου 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 129: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Σύνολο 
Χώρας 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

12201 Μελέτες 
εμπειρογνωμοσύνες 
έρευνες αξιολογήσεις 

Αριθμός 2       όχι όχι 

Τ4627 Αριθμός έργων 
δημιουργίας ή 
αναβάθμισης συστημάτων 
ΤΠΕ για την υποστήριξη 
οριζόντιων λειτουργιών των 
δημόσιων φορέων 

Αριθμός 1       ναι όχι 

 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 130: Προϋπολογισμός  

 

Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 4.459.800,00 2.793.547,00 483.894,86 848.414,32 224.056,53 109.887,29 

Δημόσια Δαπάνη (β) 4.459.800,00 2.793.547,00 483.894,86 848.414,32 224.056,53 109.887,29 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

3.467.656,85 2.234.837,60 387.115,89 678.731,45 112.028,27 54.943,64 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

992.143,15 558.709,40 96.778,97 169.682,86 112.028,27 54.943,64 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
     

 

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
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εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
          

  

 
Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων/ Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 

ΥΔΔΑΔ 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Γ’ τρίμηνο 2018 
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Δράση Β.1.1.23: «Πληροφοριακό Σύστημα Αιμοδοσίας» 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

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

δράσεων αφορά στην ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που σχετίζονται άμεσα με τις 

μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και αφορούν στη διεκπεραίωση 

εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών των δημοσίων φορέων.  

Στο πλαίσιο αυτό, θα υλοποιηθούν δράσεις ανάπτυξης υποδομών, συστημάτων και εφαρμογών και 

οι οποίες: 

 βελτιώνουν τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, με την αναβάθμιση της μεταξύ τους 

επικοινωνίας μέσω της παροχής προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών με χαμηλό κόστος, και 

της ενοποιημένης εξυπηρέτησης των πολιτών, με αυτοματοποιημένα και φιλικά προς τον 

χρήστη συστήματα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών με το Δημόσιο.» Σκοπός 

είναι η βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των δημοσίων φορέων μέσω 

της χρήσης ηλεκτρονικών συστημάτων καθώς και η δημιουργία του περιβάλλοντος που θα 

επιτρέψει την επίτευξη διαλειτουργικότητας και τη μέγιστη επικοινωνία και ηλεκτρονική 

ανταλλαγή στοχευμένης πληροφορίας μεταξύ των φορέων του δημοσίου προς όφελος τόσο 

της αποδοτικότητας των δημοσίων φορέων όσο και των συναλλασσομένων. 

 

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί η προμήθεια λογισμικού κεντρικού αιμοδοσιακού 

πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα καλύπτει τις απαιτήσεις του Εθνικού Συστήματος 

Αιμοδοσίας της Χώρας και θα βασίζεται στη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου. Το πληροφοριακό 
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σύστημα θα περιλαμβάνει και θα υποστηρίζει τουλάχιστον τα παρακάτω:  

 Την καταχώριση των ασθενών που θα μεταγγιστούν ή/και τη διασύνδεση με το σύστημα 

κίνησης ασθενών των νοσοκομείων (ανάλογα με την ύπαρξη και τις δυνατότητες του 

τοπικού συστήματος κίνησης ασθενών του κάθε νοσοκομείου). Σε αυτή την κατεύθυνση οι 

υπηρεσίες θα πρέπει να διατηρούν μοναδικό κωδικό αναφοράς τόσο για ασθενείς όσο και 

για αιμοδότες. 

 Τη διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος της αιμοδοσίας με αυτό των εργαστηρίων 

του νοσοκομείου (ανάλογα με την ύπαρξη και τις δυνατότητες του τοπικού συστήματος των 

εργαστηρίων του κάθε νοσοκομείου), υποστηρίζοντας on-line επικοινωνία με τους αναλυτές 

και τα ιατρικά μηχανήματα, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των εργαστηριακών 

ελέγχων από τους οποίους επηρεάζεται η λήψη απόφασης για μετάγγιση (π.χ. Γενική 

αίματος, κλπ). 

 Την καταχώριση των παραπεμπτικών μετάγγισης αίματος και προϊόντων αίματος με όλες τις 

πληροφορίες που αυτά αναγράφουν. 

 Την καταχώριση των απαιτούμενων εξετάσεων για τον προμεταγγισιακό έλεγχο των 

ασθενών καθώς και την καταχώριση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων. 

 Την διαχείριση των απαιτούμενων δειγμάτων αίματος (παραλαβή, καθώς και την αποδοχή 

τους ή μη και την διαδικασία επιστροφής αυτών εφόσον δεν γίνονται αποδεκτά). 

 Τη δέσμευση μονάδων αίματος ή άλλων προϊόντων αίματος για διασταύρωση σε 

συγκεκριμένο ασθενή καθώς και την αποδέσμευση των μονάδων όταν αυτές δεν 

μεταγγιστούν. 

 Την επιστροφή των μονάδων αίματος από τις κλινικές εφόσον δεν διενεργήθηκε η 

μετάγγιση καθώς και τις αιτίες επιστροφής τους. 

 Την καταχώριση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών/επεξεργασίας των μονάδων αίματος (π.χ. 

λευκαφαίρεση, πλύσιμο, ακτινοβόληση). 

 Την καταχώριση των αιτήσεων παραλαβής αίματος και προϊόντων αίματος. 

 Τη διαδικασία συσκευασίας και αποστολής των μονάδων αίματος/προϊόντων προς 

μετάγγιση στις κλινικές, με ακριβή στοιχεία αποστολής όπως ώρα, κλπ. 

 Στοιχεία που αφορούν την ιχνηλάτηση της μονάδας μετά την αποστολή της στις κλινικές, 

ολοκλήρωση ή μη της μετάγγισης, αναφορά αντιδράσεων στον μεταγγιζόμενο ασθενή και 

πιθανή σύνδεση με τον αιμοδότη, κλπ. 

 Την παρακολούθηση του ιστορικού μεταγγίσεων των ασθενών. 

 Την υποστήριξη συστήματος αιμοεπαγρύπνησης, επιτρέποντας την καταγραφή όλων των 

συμβαμάτων που αφορούν στη μετάγγιση καθώς και όλη την προετοιμασία της μονάδας 

αίματος προσφέροντας τη δυνατότητα ιχνηλασιμότητας και ανιχνευσιμότητας όλων των 

παραγώγων αίματος. 

  Την τήρηση των όποιων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών λήψη της μονάδας αίματος, π.χ. είδος 

ασκού, χρονική διάρκεια αιμοληψίας, ιδιαίτερες επισημάνσεις που αφορούν στη 

δυνατότητα ή μη παραγωγής άλλων προϊόντων π.χ. να μην παρασκευαστούν αιμοπετάλια. 

  Την καταχώριση της διάσπασης των μονάδων αίματος σε παράγωγα αίματος. 

  Τη σήμανση των μονάδων αίματος και των προϊόντων του σαν τελικά προϊόντα. 

  Την παρακολούθηση της διακίνησης αίματος. 

  Την παρακολούθηση των αποθεμάτων αίματος και προϊόντων αίματος σε επίπεδο 

μεμονωμένης μονάδας. 

  Την καταχώριση των αιτημάτων των κλινικών (δημόσιων και ιδιωτικών) για μονάδες 

αίματος και την παρακολούθηση των αιτημάτων αυτών. 
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  Την έκδοση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις αιτήσεις μετάγγισης ανά 

κλινική/νοσοκομεία, τη σχέση διααταύρωσης/μετάγγισης, τη σχέση μεταγγίσεων με 

διάγνωση, την συσχέτιση μεταγγίσεων με θεράποντα ιατρό, κλπ. 

  Παρακολούθηση και καταγραφή χρήσης μονάδων αίματος ανάλογα με το όριο λήξης τους. 

  Τη διαχείριση αιμοθεραπείας. 

Σε κάθε περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη τις διαδικασίες συγκεντρωτισμού του έργου των υπηρεσιών 

αιμοδοσίας, που βρίσκονται σε εξέλιξη,  οι υπηρεσίες που θα παρέχονται θα πρέπει να παρέχουν τη 

δυνατότητα πλήρους παραμετροποίησής τους κατά τρόπο που να επιτρέπουν στους διαχειριστές να 

ενεργοποιούν ανάλογα με τις αρμοδιότητες κάθε οντότητας (κέντρα αίματος, νοσοκομειακές 

υπηρεσίες) εκείνες τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την λειτουργία χωρίς να εμποδίζεται η 

συνολική λειτουργικότητα. 

Η προμήθεια του λογισμικού θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό διεθνή διαγωνισμό. 

Η δράση βρίσκεται σε άμεση συνέργεια και συμπληρωματικότητα με την δράση  Α.1.1.12 και 

ειδικότερα με το έργο «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες του εθνικού συστήματος αιμοδοσίας» που 

χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ. 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 131: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

90102 Λογισμικό 
SOFTWARE 

Αριθμός 
 

  1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 132: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 1.364.000,00 854.387,66 147.996,01 259.481,84 68.526,19 33.608,29 

Δημόσια Δαπάνη (β) 1.364.000,00 854.387,66 147.996,01 259.481,84 68.526,19 33.608,29 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

1.060.559,65 683.510,13 118.396,81 207.585,48 34.263,10 16.804,15 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

303.440,35 170.877,53 29.599,20 51.896,37 34.263,10 16.804,15 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 

      

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 
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εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
          

  

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

ΕΔΕΤ ΑΕ 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ares (2017)1566327  

-23/3/2017 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/ 10/2016 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Γ΄ τρίμηνο 2018 
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Δράση B.1.2.1: Ενιαία πολιτική για την προμήθεια, χρήση, λειτουργία, διαχείριση και 

συντήρηση των βασικών πληροφοριακών υποδομών 

Χαρακτηρισμός δράσης Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

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

καθορισμός των προδιαγραφών σχεδιασμού και ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων στο 

δημόσιο τομέα, έτσι ώστε: 

 να χρησιμοποιείται κοινή γλώσσα σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. 

 να υπάρξει ευθυγράμμιση κεντρικής και αποκεντρωμένης διοίκησης και της περιφερειακής και 

τοπικής αυτοδιοίκησης με την στρατηγική για Διαχείριση Πληροφοριών της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης.» 

Στόχος της δράσης είναι o προσδιορισμός και η εφαρμογή μιας ενιαίας πολιτικής για την προμήθεια, 

χρήση, λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση των βασικών πληροφοριακών υποδομών των φορέων 

της Γενικής Κυβέρνησης (IT POLICY), μέσω: 

 της εκπόνησης ενός Κοινού Πλαισίου Ασφάλειας, Προστασίας της ιδιωτικότητας, Διαχείρισης και 

Παροχής ψηφιακών Υπηρεσιών για την προμήθεια, χρήση και λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση 

των βασικών πληροφοριακών υποδομών, με παράλληλη δυνατότητα αξιολόγησης και 

παρακολούθησης δεικτών μέτρησης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, συστημάτων και υποδομών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

 Της εκπόνησης ενός Πλαισίου Οργάνωσης και Διοίκησης των Γενικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των υφιστάμενων σε αυτές οργανικών μονάδων Φορέων της 

Δημόσιας Διοίκησης που θα κληθούν να υιοθετήσουν την Ενιαία Πολιτική, οι οποίες έχουν 

αρμοδιότητες σχετικές με την αξιοποίηση των ΤΠΕ, την ενίσχυση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών 
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και γενικότερα την υλοποίηση δράσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

 της αναδιαμόρφωσης και επικαιροποίησης του Πλαισίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε πρότυπη 

μορφή, με στόχο τη δυνατότητα ουσιαστικής εφαρμογής του από τους φορείς στα πληροφοριακά 

συστήματα και εφαρμογές της Δημόσιας Διοίκησης και ελέγχου του βαθμού συμμόρφωσης. 

 της ανάλυσης, σχεδιασμού, υλοποίησης, εφαρμογής και παραγωγικής λειτουργίας ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος – αποθετηρίου για την προμήθεια, χρήση, λειτουργία, διαχείριση και 

συντήρηση βασικών πληροφοριακών υποδομών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 3979/2011. 

 

 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 133: Δείκτες εκροής 

 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης 

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

Δείκτης RIS3 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Σύνολο Χώρας Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

90102 Λογισμικό SOFTWARE Αριθμός 1           

12201 Μελέτες εμπειρογνωμοσύνες 
έρευνες αξιολογήσεις 

Αριθμός 1       όχι όχι 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 134: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 2.000.000,00 1.252.767,84 217.002,94 380.471,91 100.478,29 49.279,02 

Δημόσια Δαπάνη (β) 2.000.000,00 1.252.767,84 217.002,94 380.471,91 100.478,29 49.279,02 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

1.555.072,81 1.002.214,27 173.602,35 304.377,53 50.239,14 24.639,51 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

444.927,19 250.553,57 43.400,59 76.094,38 50.239,14 24.639,51 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
          

  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

• Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εποπτευόμενοι φορείς 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 
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Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης "Γ τρίμηνο 2018 

Προϋπόθεση η 

συνάφεια του έργου 

με την Εθνική 

Στρατηγική για τη 

Ψηφιακή Πολιτική 

(Απόφαση της 

ΓΓΨΠ)" 
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Δράση B.1.2.2: Διαλειτουργικότητα μητρώων και υπηρεσιών Δημόσιου Τομέα 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

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

δράσεων αφορά στην υλοποίηση έργων ώστε αφενός η δημόσια διοίκηση να αξιοποιήσει πλήρως και 

αποτελεσματικά τον πλούτο της δημόσιας πληροφορίας, μεταβαίνοντας από ένα σύστημα 

ανταλλαγής εγγράφων σε ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφορίας και αφετέρου να εξασφαλίσει 

διαβαθμισμένα την ανοικτή διάθεση των δεδομένων στις ομάδες ενδιαφέροντος. 

Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικές παρεμβάσεις αποτελούν: 

 η ανάπτυξη εφαρμογών ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας των συστημάτων και υπηρεσιών 

του δημόσιου τομέα. Προτεραιότητα θα δοθεί στη χρηματοδότηση σχετικών δράσεων 

διαλειτουργικότητας που αφορούν στους κάθετους τομείς πολιτικής του ΕΠ» 

 

 

Η δράση αφορά στην ανάπτυξη υπηρεσιών διαλειτουργικότητας μητρώων και υπηρεσιών του 

Δημόσιου Τομέα και προβλέπεται να υλοποιηθεί μέσω των εξής έργων: 

 “Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα”, το οποίο  σκοπεύει μέσω της παροχής ενός πακέτου 

υπηρεσιών στην ανάπτυξη υπηρεσιών Διαδικτύου μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων 

των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης (G2G Web Services) έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η 

μεταξύ τους διαλειτουργικότητα και να διευκολύνεται με αυτό τον τρόπο : 

 η συναλλαγή μεταξύ φορέων του κράτους (G2G), η οποία κρίνεται ως αναγκαία 

συνθήκη για την περαιτέρω ανάπτυξη δράσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Με 

τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται στην πράξη η διαλειτουργικότητα των φορέων της 



 

  255 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δημόσιας Διοίκησης και ενισχύεται και η αυτεπάγγελτη αναζήτηση 

δικαιολογητικών 

 η Δημιουργία ενός πλαισίου ενιαίας λειτουργίας και συνεργασίας μεταξύ των 

φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, γεγονός που συμβάλλει στον αποτελεσματικό 

έλεγχο και την παρακολούθηση της λειτουργίας της και στην άμεση υποστήριξη της 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων 

 η συναλλαγή μεταξύ φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και πολιτών (G2C), καθώς και 

μεταξύ φορέων και επιχειρήσεων (G2B). Η κατεύθυνση αυτή έχει ως στόχο την 

ενδυνάμωση της Εθνικής Πύλης ΕΡΜΗΣ με την εισαγωγή και ενεργοποίηση 

πρόσθετων ηλεκτρονικών Υπηρεσιών σε αυτή. 

 η δημιουργία και παροχή υπηρεσιών κοινού ενδιαφέροντος για τους φορείς της 

ΔΔ, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα αναβάθμισης των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών των φορέων στο μέγιστο δυνατό, ανά υπηρεσία, επίπεδο 

ηλεκτρονικοποίησης. 

Το έργο αποτελεί έργο – σημαία του προγράμματος 

 ανάπτυξη διαλειτουργικότητας συστημάτων που λειτουργούν στο πεδίο πολιτικής του 

Τουρισμού και στην δημιουργία ενοποιημένου μητρώου τουριστικών επιχειρήσεων 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 135: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Σύνολο 
Χώρας 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4627 Αριθμός έργων 
δημιουργίας ή 
αναβάθμισης συστημάτων 
ΤΠΕ για την υποστήριξη 
οριζόντιων λειτουργιών των 
δημόσιων φορέων 

Αριθμός 1       ναι όχι 

Τ4632 Αριθμός έργων που 
υποστηρίζουν την 
αναβάθμιση της 
λειτουργίας τομέων 
προτεραιότητας του ΕΠ για 
την παροχή υπηρεσιών 
προς πολίτες 

Αριθμός 4       ναι όχι 

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

Αριθμός 5       ναι όχι 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 136: Προϋπολογισμός  

 

Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 8.989.732,02 5.631.023,56 975.399,15 1.710.170,27 451.636,44 221.502,60 
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Δημόσια Δαπάνη (β) 8.989.732,02 5.631.023,56 975.399,15 1.710.170,27 451.636,44 221.502,60 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

6.989.843,90 4.504.818,85 780.319,32 1.368.136,21 225.818,22 110.751,30 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

1.999.888,12 1.126.204,71 195.079,83 342.034,05 225.818,22 110.751,30 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
          

  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εποπτευόμενοι φορείς 

 Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (τομέας τουρισμού) και εποπτευόμενοι 

φορείς 

 Υπουργεία – Γενικές Γραμματείες και εποπτευόμενοι φορείς 

 Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Β΄ τρίμηνο 2017 

Δ τρίμηνο 2018* 

 

 

* Προϋπόθεση η συνάφεια του έργου με την Εθνική Στρατηγική για τη Ψηφιακή Πολιτική (Απόφαση 

της ΓΓΨΠ)" 
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Δράση B.1.2.4: Ενιαίο πλαίσιο αυθεντικοποίησης 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και αυτεπιστασία 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…περιλαμβάνει δράσεις: α) 

ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης φυσικών και νομικών προσώπων από τους 

δημόσιους φορείς, β) πολυκαναλικής και ενιαίας παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες δηλαδή την 

ενιαία και ολοκληρωμένη διαχείριση των συναλλαγών του πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες, 

ανεξάρτητα από τον τρόπο πρόσβασής του (διαδικτυακά, με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεφωνικού 

κέντρου), γ) ενίσχυσης της συμμετοχικής δημοκρατίας των πολιτών, δ) ανάπτυξης ή αναβάθμισης 

συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ για την παροχή άμεσων, ολοκληρωμένων και πλήρως 

ηλεκτρονικοποιημένων υπηρεσιών προς τους πολίτες οι οποίες θα αλλάξουν δραστικά την 

«καθημερινότητα» της εξυπηρέτησής τους από τον Δημόσιο Τομέα.» 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται το έργο «Ενιαίο Πλαίσιο Αυθεντικοποίησης (ΕΠΛΑ) και Ηλεκτρονική 

Ταυτοποίηση», το οποίο  ολοκληρώνει τον Στρατηγικό  Στόχο 6 της Στρατηγικής για την  Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση 2014-2020 (ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ) και ικανοποιεί  τις δράσεις: 

«Διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων» και  «Δράσεις διάδοσης και υποχρεωτικής 

εφαρμογής του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε όλες τις δράσεις και 

έργα των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης» του Σχεδίου Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

2014-2020. Επισπεύδων και κύριος του έργου είναι το Υπουργείο Διοικητικής  Ανασυγκρότησης, με 

ενεργό ρόλο των φορέων παροχής ταυτοποίησης (πχ ΓΓΠΣ, ΕΛΑΣ, ΗΔΙΚΑ) καθώς και η Αρχή 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  

Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν οι παρακάτω ενέργειες: 

1. Δημιουργία πρότυπου λογισμικού ΕΠΛΑ, διασφαλίζοντας:  



 

258 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

 την υποστήριξη διαφορετικών επιπέδων ποιότητας αυθεντικοποίησης ανάλογα με τις 

ανάγκες των φορέων και των πολιτών. 

 την αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών και λύσεων αυθεντικοποίησης που έχουν 

αναπτυχθεί από τους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

 την υποστήριξη πολλαπλών αναγνωριστικών αριθμών χρήστη για τις διαδικασίες 

ταυτοποίησης και συμπληρωματικών χαρακτηριστικών που επιτρέπουν τη διασύνδεση 

με υφιστάμενα μητρώα της δημόσιας διοίκησης. 

 την ασφαλή μεταφορά μηνυμάτων που περιέχουν χαρακτηριστικά ταυτοποίησης 

μεταξύ των εμπλεκομένων μερών δημιουργώντας ένα δίκτυο εμπιστοσύνης (circle of 

trust) σε εθνικό επίπεδο.   

 τη διασφάλιση της προστασίας της ιδιωτικότητας και την εφαρμογή των αρχών για την 

προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.    

 τη διασφάλιση τεχνολογικής ουδετερότητας. 

 τη διασφάλιση της επεκτασιμότητας με νέους εμπλεκόμενους και τη δημιουργία των 

προϋποθέσεων για την διασύνδεση της επικείμενης ηλεκτρονικής αστυνομικής 

ταυτότητας με τις παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.  

 τη διασφάλιση της ανάγκης για παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών όπως αυτή 

προβλέπεται από τον κανονισμό eIDAS. 

2. Οριστικοποίηση- Θεσμοθέτηση Ενιαίου Πλαισίου Αυθεντικοποίησης  (ΕΠΛΑ) και 

Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση  

3. Προτάσεις για θεσμικής θωράκισης της λειτουργίας του ΕΠΛΑ και προσχέδια για κάθε είδος 

εμπλεκομένου δηλαδή κόμβος διαλειτουργικότητας, πάροχος υπηρεσιών ταυτοποιησης, 

πάροχος χαρακτηριστικών και πάροχος υπηρεσιών 

4. Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και εκπαίδευση στελεχών για ανάπτυξη εφαρμογών  

5. Αναβάθμιση υποδομών PKI,  Χρονοσήμανσης, Υποδομών κεντρικών Υπηρεσιών Υπογραφών 

6. Υπηρεσίες ανάπτυξης κατάλληλων διεπαφών και υποστήριξης των φορέων για την 

ενσωμάτωση του πρότυπου λογισμικού στα υφιστάμενα συστήματα των φορέων 

7. Πιστοποίηση εμπλεκόμενων φορέων από τρίτο ανεξάρτητο φορέα  

8. Πληροφόρηση - δημοσιότητα 

 

 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 137: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4628 

Αριθμός έργων 

ενίσχυσης της 

διαλειτουργικότητας 

μητρώων και 

υπηρεσιών του 

Δημόσιου Τομέα 

Αριθμός 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Τ4629 

Αριθμός έργων 

αναβάθμισης της 

λειτουργίας του 

ενιαίου σημείου 

πρόσβασης των 

πολιτών στις 

υπηρεσίες του 

δημόσιου τομέα 

 

Αριθμός 

 

  1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 138: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 2.975.000,00 1.863.492,16 322.791,88 565.951,97 149.461,45 73.302,54 

Δημόσια Δαπάνη (β) 2.975.000,00 1.863.492,16 322.791,88 565.951,97 149.461,45 73.302,54 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

2.313.170,80 1.490.793,72 258.233,50 452.761,58 74.730,73 36.651,27 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

661.829,20 372.698,43 64.558,38 113.190,39 74.730,73 36.651,27 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
          

  

 
  



 

260 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εποπτευόμενοι φορείς του 

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ares (2017)1566327  

-23/3/2017 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ΄τρίμηνο 2017 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση B.1.2.5: Ανάπτυξη Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…περιλαμβάνει δράσεις: α) 

ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης φυσικών και νομικών προσώπων από τους 

δημόσιους φορείς, β) πολυκαναλικής και ενιαίας παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες δηλαδή την 

ενιαία και ολοκληρωμένη διαχείριση των συναλλαγών του πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες, 

ανεξάρτητα από τον τρόπο πρόσβασής του (διαδικτυακά, με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεφωνικού 

κέντρου), γ) ενίσχυσης της συμμετοχικής δημοκρατίας των πολιτών, δ) ανάπτυξης ή αναβάθμισης 

συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ για την παροχή άμεσων, ολοκληρωμένων και πλήρως 

ηλεκτρονικοποιημένων υπηρεσιών προς τους πολίτες οι οποίες θα αλλάξουν δραστικά την 

«καθημερινότητα» της εξυπηρέτησής τους από τον Δημόσιο Τομέα.» 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται το έργο «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας του 

Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Το Πρόγραμμα Διαύγεια αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την μέγιστη 

δυνατή δημοσιότητα της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δραστηριότητας, τη διασφάλιση 

της διαφάνειας και την εμπέδωση της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας από την πλευρά των 

φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας.  

Στο πλαίσιο της εν λόγω παρέμβασης το εν λόγω έργο αφορά στο να εμπλουτισθεί το Πρόγραμμα 

Δι@ύγεια με την  λειτουργικότητα της συνεργατικής σύνταξης και διαχείρισης των προς ανάρτηση 

εγγράφων αλλά και της απόδοσης προστιθέμενης αξίας αξιοποιώντας και εμπλουτίζοντας την 

πληροφορία που συγκεντρώνεται σε αυτό με αξιοποίηση και άλλων πηγών πληροφορίας με σκοπό 

την δημιουργία ενός συστήματος διοικητικής ενημέρωσης (reporting) και άλλων συμπληρωματικών 

υποσυστημάτων εφαρμογών και λύσεων.  
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Ειδικότερα, θα υλοποιηθούν δράσεις: 

1. Κατανομής των δεδομένων του συστήματος Δι@ύγεια σε πολλαπλούς υπολογιστικούς 

κόμβους αποθήκευσης και διάθεσης. 

2. Παρακολούθησης των δεδομένων, η οποία θα επιτρέπει την ιστορικότητα των δεδομένων 

καθώς την μεταβολή τους στο χρόνο.  

3. Αποδοτικότερης αποθήκευσης των δεδομένων του Δι@ύγεια με σκοπό την μείωση του 

όγκου των δεδομένων και ταυτόχρονα την ευκολότερη επεξεργασία τους. 

4. Εφαρμογής διαδικασιών και συστήματος αρχειοθέτησης και διάθεσης παλαιών 

αναρτημένων εγγράφων  

5. Υλοποίησης συστήματος αναβάθμισης της ποιότητας της πληροφορίας του Διαύγεια. 

6. Προτυποποίηση της μορφής επιλεγμένων εγγράφων που αναρτώνται στο Διαύγεια 

7. Βελτιστοποίησης/αυτοματοποίησης υφιστάμενων διαδικασιών 

 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 139: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4628 

Αριθμός έργων 

ενίσχυσης της 

διαλειτουργικότητας 

μητρώων και 

υπηρεσιών του 

Δημόσιου Τομέα 

 

Αριθμός 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 140: Προϋπολογισμός  

 

Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 1.500.000,00 939.575,88 162.752,21 285.353,93 75.358,72 36.959,27 

Δημόσια Δαπάνη (β) 1.500.000,00 939.575,88 162.752,21 285.353,93 75.358,72 36.959,27 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

1.166.304,61 751.660,70 130.201,77 228.283,15 37.679,36 18.479,63 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

333.695,39 187.915,18 32.550,44 57.070,79 37.679,36 18.479,63 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
          

  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εποπτευόμενοι φορείς του 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ares (2017)1566327  

-23/3/2017 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης A’ τρίμηνο 2019* 

 

* Προϋπόθεση η συνάφεια του έργου με την Εθνική Στρατηγική για τη Ψηφιακή Πολιτική (Απόφαση 

της ΓΓΨΠ)" 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση B.1.2.6: Διασφάλιση της ασφάλειας δεδομένων στον (κάθετο) τομέα πολιτικής 

φορολογίας - δημοσιονομικής πολιτικής 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

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

δράσεων αφορά στην υλοποίηση έργων ώστε αφενός η δημόσια διοίκηση να αξιοποιήσει πλήρως και 

αποτελεσματικά τον πλούτο της δημόσιας πληροφορίας, μεταβαίνοντας από ένα σύστημα 

ανταλλαγής εγγράφων σε ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφορίας και αφετέρου να εξασφαλίσει 

διαβαθμισμένα την ανοικτή διάθεση των δεδομένων στις ομάδες ενδιαφέροντος. 

Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικές παρεμβάσεις αποτελούν: 

 η εξασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων» 

Η δράση αφορά στην αξιολόγηση και ανασχεδιασμό των υποδομών του Υπουργείου Οικονομικών 

που λειτουργούν στη Γ.Γ.Π.Σ. καθώς και η πλήρης λειτουργική και τεχνική ενσωμάτωση αλλαγών που 

προκύπτουν από την ανάγκη για ενδυνάμωση της ασφάλειας παραγωγής, αποθήκευσης, χρήσης και 

διακίνησης των δεδομένων που διατηρεί η Γ.Γ.Π.Σ. στα Πληροφοριακά της Συστήματα. 

Με την υλοποίηση της δράσης θα ενισχυθεί το επίπεδο ακεραιότητας δεδομένων, ασφάλειας και 

αδιάλειπτης λειτουργίας ενόψει και της διεύρυνσης του πλήθους των φιλοξενούμενων στα 

συστήματα της Γ.Γ.Π.Σ. πληροφοριακών συστημάτων.  
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 141: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

12201 Μελέτες 
εμπειρογνωμοσύνες 
έρευνες 
αξιολογήσεις 

Αριθμός 

 

  
1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 142: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 3.500.000,00 2.192.343,71 379.755,15 665.825,85 175.837,00 86.238,29 

Δημόσια Δαπάνη (β) 3.500.000,00 2.192.343,71 379.755,15 665.825,85 175.837,00 86.238,29 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

2.721.377,41 1.753.874,97 303.804,12 532.660,68 87.918,50 43.119,14 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

778.622,59 438.468,74 75.951,03 133.165,17 87.918,50 43.119,14 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
          

  

 
Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Οικονομικών 

 Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης  

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ares (2017)1566327  -
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

23/3/2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 

ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης "Β τρίμηνο 2018* 

 

* Προϋπόθεση η συνάφεια του έργου με την Εθνική Στρατηγική για τη Ψηφιακή Πολιτική (Απόφαση 

της ΓΓΨΠ)" 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Β.1.2.7: «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κεντρικής 

Γεωπληροφοριακής Υποδομής  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις   ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

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

δράσεων αφορά στην υλοποίηση έργων ώστε αφενός η δημόσια διοίκηση να αξιοποιήσει πλήρως και 

αποτελεσματικά τον πλούτο της δημόσιας πληροφορίας, μεταβαίνοντας από ένα σύστημα 

ανταλλαγής εγγράφων σε ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφορίας και αφετέρου να εξασφαλίσει 

διαβαθμισμένα την ανοικτή διάθεση των δεδομένων στις ομάδες ενδιαφέροντος.” 

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής θα υλοποιηθεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) 

Κεντρικής Γεωπληροφοριακής Υποδομής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που 

θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες Γεωγραφικές Πληροφοριακές Βάσεις  Δεδομένων: 

 Βοσκήσιμες Γαίες της Ελλάδας,  

 Διαχείριση Δημόσιας Ακίνητης Περιουσίας αρμοδιότητας του ΥπΑΑΤ και  

 Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών Ελαιοκομικού Τομέα και Αμπελουργικού Μητρώου 

Η δράση αποσκοπεί στη δημιουργία εργαλείων που θα μετασχηματίσουν τις υφιστάμενες 

διαδικασίες διαχείρισης και αξιοποίησης γεωχωρικής πληροφορίας, ώστε η συγκέντρωση όλης της 

δομικής  γεωχωρικής πληροφορίας  [Διοικητικά όρια Καποδιστριακών και Καλλικρατικών ΟΤΑ,  

Ορθοφωτοχάρτες, Ψηφιακό μοντέλο εδάφους (DTM), Δασικοί χάρτες, Αναδασμοί και διανομές, 

Διοικητικά όρια Δασικών Υπηρεσιών, Όρια περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος (NATURA, μειονεκτικές, 

αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία πολιτισμού, ιστορικοί τόποι, οικότοποι, χωρικά δεδομένα συστήματος 

αναγνώρισης αγροτεμαχίων (LPIS) κλπ.] σε έναν κόμβο, σε μία ενιαία γεωχωρική βάση δεδομένων. 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Οι απαιτούμενες λειτουργικότητες  για το προτεινόμενο  έργο ενδεικτικά είναι:  

 Υποσύστημα  συλλογής  όλης της δομικής γεωχωρικής πληροφορίας για το ΟΠΣ (μέσω web 

services, συγκέντρωση από υφιστάμενα συστήματα του ΥπΑΑΤ και από παρόχους 

γεωχωρικής πληροφορίας )  

 Ανάπτυξη συστήματος διαλειτουργικότητας   

 Υποσύστημα  εγγραφής και διαχείρισης χρηστών και ασφάλειας πρόσβασης 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) για τη δημιουργία της 

απαιτουμένης περιγραφικής και γεωχωρικής πληροφορίας  που απαιτείται για τη 

διαχείριση βοσκήσιμων γαιών, ακίνητης περιουσίας, ελαιοκομικού και αμπελουργικού 

μητρώου  

 Υποσύστημα GIS για τη διαχείριση,  ανάλυση και θέαση γεωχωρικών δεδομένων. 

 Προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου Εξοπλισμού (hardware) και Συστημικού 

λογισμικού (system software) για τη λειτουργία της Ενιαίας Γεωχωρικής Πληροφοριακής 

Βάσης Δεδομένων . 

 Δημιουργία ιστορικών δεδομένων μετά από κάθε μεταβολή. 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 143: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4628 

Αριθμός έργων 

ενίσχυσης της 

διαλειτουργικότητας 

μητρώων και 

υπηρεσιών του 

Δημόσιου Τομέα 

Αριθμός 

 

  1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 144: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 720.000,00 450.996,42 78.121,06 136.969,89 36.172,18 17.740,45 

Δημόσια Δαπάνη (β) 720.000,00 450.996,42 78.121,06 136.969,89 36.172,18 17.740,45 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

559.826,21 360.797,14 62.496,85 109.575,91 18.086,09 8.870,22 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

160.173,79 90.199,28 15.624,21 27.393,98 18.086,09 8.870,22 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
          

  

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/ 10/2016 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α΄ τρίμηνο 2019 

 

 
Δράση Β.1.2.8: «Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού 

Περιεχομένου μεγάλων δεδομένων με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας 

διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις   ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

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

δράσεων αφορά στην υλοποίηση έργων ώστε αφενός η δημόσια διοίκηση να αξιοποιήσει πλήρως και 

αποτελεσματικά τον πλούτο της δημόσιας πληροφορίας, μεταβαίνοντας από ένα σύστημα 

ανταλλαγής εγγράφων σε ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφορίας και αφετέρου να εξασφαλίσει 

διαβαθμισμένα την ανοικτή διάθεση των δεδομένων στις ομάδες ενδιαφέροντος.” 

 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης έχοντας ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, οργάνωση, διάθεση και 

διατήρηση του συνόλου της ελληνικής επιστημονικής, ερευνητικής και πολιτιστικής παραγωγής, 

αναπτύσσει υποδομές για τη συσσώρευση, κεντρική διάθεση και μακροχρόνια διατήρηση ψηφιακού 

περιεχομένου της χώρας από τις υποδομές των φορέων παραγωγής του, ενώ, παράλληλα, 

υποστηρίζει την ψηφιακή μετάβαση φορέων με την παροχή υποδομών και υπηρεσιών για την 

απόθεση, διαχείριση, οργάνωση, τεκμηρίωση και διάχυση του ψηφιακού τους περιεχομένου και των 

δεδομένων τους. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΚΤ με την προτεινόμενη Δράση θα ενοποιήσει και θα 

επεκτείνει ηλεκτρονικές υπηρεσίες, υποδομές και μηχανισμούς δημιουργώντας την Εθνική e-

Υποδομή  Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου. Στόχος της Πράξης 

είναι η διεύρυνση του δικτύου ωφελούμενων φορέων δημοσίου συμφέροντος ως προς την 

οργάνωση, διαχείριση και διάθεση του ψηφιακού τους περιεχομένου και των δεδομένων τους με την 

υιοθέτηση κοινών προτύπων, ανοικτών πολιτικών πρόσβασης και ορθών πρακτικών διαχείρισης. Οι 

στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν με σειρά δράσεων που κυμαίνονται σε δύο βασικούς άξονες: 

Άξονας 1: Συνολικό πλαίσιο για την καθιέρωση κοινών προτύπων διαλειτουργικότητας και την 

συσσώρευση, κεντρική διάθεση, τεκμηριωτική επιμέλεια, ασφαλή διαφύλαξη και επανάχρηση του 

Εθνικού Ψηφιακού Πολιτιστικού και Επιστημονικού αποθέματος: 

 Εφαρμογή ενιαίου μηχανισμού για την διασφάλιση της διαλειτουργικότητας και την υιοθέτηση 

κοινών προτύπων από δημόσιους φορείς ή/και φορείς που χρηματοδοτούνται από δημόσιους 

πόρους και οι οποίοι υλοποιούν έργα ψηφιοποίησης στον τομέα του πολιτισμού, καθώς και τη 

συσσώρευση και ασφαλή διαφύλαξη στις υποδομές του ΕΚΤ του παραγόμενου ψηφιακού 

περιεχομένου. 

 Αναβάθμιση και νέες λειτουργικότητες για την Υποδομή Συσσώρευσης και Ασφαλούς Διαφύλαξης 

Ψηφιακού  Περιεχομένου του ΕΚΤ 

 Αναβάθμιση, εμπλουτισμός και επέκταση θεματικών πυλών που προσφέρουν ανοικτή και 

κεντρική πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο που συσσωρεύεται στις υποδομές του ΕΚΤ 

 Ανάπτυξη Ενιαίας Υπερ-θεματικής Πύλης Μετα-αναζήτησης και Επανάχρησης Ψηφιακού 

Περιεχομένου και Δεδομένων 

Άξονας 2: Υποδομές για χρήση από φορείς δημοσίου συμφέροντος για την απόθεση, διαχείριση και 

ανοικτή, προτυποποιημένη διάθεση του ψηφιακού τους περιεχομένου και των δεδομένων τους 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας145: Δείκτες εκροής 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4628 

Αριθμός έργων 

ενίσχυσης της 

διαλειτουργικότητας 

μητρώων και 

υπηρεσιών του 

Δημόσιου Τομέα 

Αριθμός 

 

  1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 146: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 2.950.000,00 1.847.832,56 320.079,34 561.196,07 148.205,47 72.686,56 

Δημόσια Δαπάνη (β) 2.950.000,00 1.847.832,56 320.079,34 561.196,07 148.205,47 72.686,56 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

2.293.732,39 1.478.266,05 256.063,47 448.956,86 74.102,74 36.343,28 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

656.267,61 369.566,51 64.015,87 112.239,21 74.102,74 36.343,28 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
          

  

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ares (2017)1566327  -
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

23/3/2017 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/ 10/2016 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α΄ τρίμηνο 2019 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση B.2.1.1: Κεντρική Πύλη Ανάρτησης Συνόλων Ανοικτών Δημόσιων Δεδομένων 

(data.gov.gr). 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…περιλαμβάνει δράσεις: α) 

ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης φυσικών και νομικών προσώπων από τους 

δημόσιους φορείς, β) πολυκαναλικής και ενιαίας παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες δηλαδή την 

ενιαία και ολοκληρωμένη διαχείριση των συναλλαγών του πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες, 

ανεξάρτητα από τον τρόπο πρόσβασής του (διαδικτυακά, με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεφωνικού 

κέντρου), γ) ενίσχυσης της συμμετοχικής δημοκρατίας των πολιτών, δ) ανάπτυξης ή αναβάθμισης 

συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ για την παροχή άμεσων, ολοκληρωμένων και πλήρως 

ηλεκτρονικοποιημένων υπηρεσιών προς τους πολίτες οι οποίες θα αλλάξουν δραστικά την 

«καθημερινότητα» της εξυπηρέτησής τους από τον Δημόσιο Τομέα.» 

Τα δημόσια κρατικά δεδομένα αποτελούν εργαλείο διακυβέρνησης και σημαντική πηγή 

πληροφόρησης, η οποία ακόμα δεν αξιοποιείται πλήρως. Το Κράτος είναι ο μεγαλύτερος συλλέκτης 

και πάροχος της πληροφορίας. Αν αυτή η πληροφορία διατεθεί δημόσια αναμένεται να επιφέρει 

άμεσα σημαντικά πλεονεκτήματα ανάπτυξης. 

Η εθνική πύλη θα επιτρέπει την ανάρτηση των συνόλων ανοικτών δεδομένων που κατέχουν οι 

δημόσιοι φορείς σε έναν ενιαίο ιστότοπο και την πρόσβαση και αξιοποίηση αυτών από τους πολίτες, 

τις επιχειρήσεις και άλλους δημόσιους φορείς. 

Σκοπός της λειτουργίας του αποθετηρίου είναι να αποτελέσει το κομβικό σημείο αναζήτησης 

δημόσια διαθέσιμων συνόλων δεδομένων μέσω των ακόλουθων ενδεικτικών ενεργειών: 

1. Στην αποτίμηση των ανοικτών δεδομένων στη χώρα 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

2. Στην ποιοτική αναβάθμιση των συνόλων δεδομένων που διατίθενται στο www.data.gov.gr 

καθώς και την βελτίωση και διασφάλιση της βιωσιμότητας του ίδιου του portal μέσω της 

χρήσης τεχνολογιών αιχμής (state of the art) τόσο για τα σύνολα δεδομένων όσο και για το 

portal και τις παρεχόμενες λειτουργίες του. Η προς υλοποίηση εφαρμογή θα βασίζεται στα 

ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, οδηγίες και καλές πρακτικές και θα λάβει υποχρεωτικά 

υπόψη της, τις υποχρεώσεις που προκύπτουν για την χώρα μας.  

3. Στην ενεργοποίηση των φορέων της δημόσιας διοίκησης και ιδίως εκείνων που κατέχουν 

κρίσιμα ανοιχτά δεδομένα για την οικονομία και την επιχειρηματικότητα όπως αυτά 

ορίζονται από ευρωπαϊκές και διεθνείς καλές πρακτικές και οδηγίες καθώς και στη 

συνεργασία μαζί τους και με, τους εν δυνάμει χρήστες αυτών, συλλογικούς φορείς της 

ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, για την ταχύτερη και βέλτιστη διάθεσή των ανοικτών 

δεδομένων τους, την αξιοποίησή τους σε καινοτόμες εφαρμογές και τη δημιουργία 

καινοτόμων λύσεων στους τομείς αρμοδιοτήτων τους (Δράσεις δημοσιότητας στη χρήση και 

αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων και καινοτόμων λύσεων στη Δημόσια Διοίκηση). 

Επίσης, θα συνταχθούν τεύχη οδηγιών και διευκρινίσεων (σε σύντομη μορφή για 
προχωρημένους χρήστες, σε λεπτομερή για τις υπόλοιπες κατηγορίες χρηστών/παρόχων και 
σε ιδιαιτέρως ευανάγνωστη/εύληπτη μορφή για open data illiterate δυνητικούς χρήστες, όλα 
συνοδευόμενα από σχετικό οπτικοακουστικό υλικό). 

 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 147: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4629 Αριθμός έργων 

αναβάθμισης της 

λειτουργίας του 

ενιαίου σημείου 

πρόσβασης των 

πολιτών στις 

υπηρεσίες του 

δημόσιου τομέα 

Αριθμός 

 

  1   

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 148: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 1.500.000,00 939.575,88 162.752,21 285.353,93 75.358,72 36.959,27 

Δημόσια Δαπάνη (β) 1.500.000,00 939.575,88 162.752,21 285.353,93 75.358,72 36.959,27 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

1.166.304,61 751.660,70 130.201,77 228.283,15 37.679,36 18.479,63 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

333.695,39 187.915,18 32.550,44 57.070,79 37.679,36 18.479,63 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
          

  

 
Δυνητικοί δικαιούχοι 

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εποπτευόμενοι φορείς 

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 

ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης "B τρίμηνο 2019* 

 

* Προϋπόθεση η συνάφεια του έργου με την Εθνική Στρατηγική για τη Ψηφιακή Πολιτική (Απόφαση 

της ΓΓΨΠ)" 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση B.2.1.2: Σύστημα Ενιαίας Εξυπηρέτησης Πολιτών 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

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

αποτελούν: 

• η λειτουργία συστήματος παροχής υπηρεσιών CRM (CRMS) που περιλαμβάνει την 

προμήθεια και την υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών εξοπλισμού και λογισμικού που 

θα εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή, ασφαλή και αποτελεσματική επικοινωνία του 

κράτους με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις» 

Το Ελληνικό Δημόσιο αποτελείται συνολικά από περισσότερους των 21.000 Φορείς οι οποίοι 

εμπλέκονται καθημερινά, άμεσα ή έμμεσα, στην διεκπεραίωση των συναλλαγών των 

συναλλασσομένων (πολιτών - επιχειρήσεων) με το Ελληνικό Δημόσιο. 

Οι εμπλεκόμενοι Φορείς για την ολοκλήρωση των διαδικασιών τους διαθέτουν είτε χαμηλό επίπεδο 

ηλεκτρονικής ωριμότητας (έλλειψη πληροφοριακών συστημάτων ή πεπαλαιωμένα - εσωστρεφή 

πληροφοριακά συστήματα),  είτε μεσαίο ή και υψηλό επίπεδο ηλεκτρονικής ωριμότητας χωρίς όμως 

τα συστήματα αυτά να συνδέονται και να συνεργάζονται λειτουργικά μεταξύ τους. Επιπρόσθετα ενώ 

οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους συναλλασσόμενους, (πολίτες και επιχειρήσεις), από τους 

Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης είναι στην πλειονότητά τους πολύ-εισοδικές διαδικασίες (απαιτείται 

δηλαδή η προσκόμιση περισσοτέρων του ενός δικαιολογητικού προς τον Τελικό Φορέα για την 

έκδοση του τελικού προϊόντος), εμφανίζεται μεγάλη ανομοιογένεια τόσο στις διαδικασίες έκδοσης 

μιας Διοικητικής Πράξης όσο και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση αυτής του 

ίδιου Φορέα ανά γεωγραφική περιοχή.  

Τέλος, η Δημόσια Διοίκηση δεν έχει συνολική εικόνα για τις απαιτήσεις των πολιτών  και των 
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επιχειρήσεων από τη διοίκηση και δεν μπορεί να προσαρμόσει έγκαιρα αποτελεσματικά και 

αποδοτικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας 

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

τις ακόλουθες ενέργειες: 

1. Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες 

(φυσικά και νομικά πρόσωπα) 

2. Ενιαία και τυποποιημένη διαχείριση – επικαιροποίηση των προδιαγραφών των εντύπων, 

των πληροφοριών και των δικαιολογητικών που πρέπει να συγκεντρώνει η Δημόσια 

Διοίκηση προκειμένου να εξυπηρετήσει τους πολίτες / της επιχειρήσεις / τους δημοσίους 

υπαλλήλους.  

3. Διαχείριση των ροών εργασίας, μέσα από ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύστημα 

ηλεκτρονικής εργασίας και συνεργασίας.  

4. Έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κλπ με την χρήση πλήρως αυτοματοποιημένων 

διαδικασιών και υπηρεσιών.  

5. Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση εγγράφων και την επανα-χρησιμοποίησή τους από τους χρήστες 

πολίτες / της επιχειρήσεις / δημοσίους υπαλλήλους.  

6. Πιστοποιημένη ανταλλαγή ηλεκτρονικών εγγράφων μεταξύ δημοσιών υπηρεσιών. 

Το έργο αποτελεί έργο – σημαία του προγράμματος.  

Επίσης θα γίνει αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής των ΚΕΠ για τη λειτουργία και την παροχή 

προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες και στις επιχειρήσεις.  Στόχος είναι η 

αναβάθμιση του σταθμού εργασίας του τελικού χρήστη (όπου απαιτείται) για τη βελτίωση της 

εμπειρίας των πολιτών και των επιχειρήσεων από την παροχή και υποστήριξη ποιοτικών 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας σε πολίτες και επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό θα 

γίνει η προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για την υποστήριξη της δράσης των ψηφιακών 

υπογραφών (ΑΔΔΥ) και της ψηφιοποίησης των εγγράφων (σαρωτές) με αποτέλεσμα την 

αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών. 
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Δείκτες εκροής 

Πίνακας 149: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4652 Αριθμός έργων 

ανάπτυξης ή 

αναβάθμισης 

υπηρεσιών δημόσιας 

διοίκησης που 

παρέχονται πλήρως 

ηλεκτρονικά 

Αριθμός 

 

  
2 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 150: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 16.047.348,75 10.051.801,18 1.741.160,95 3.052.782,74 806.205,06 395.398,82 

Δημόσια Δαπάνη (β) 16.047.348,75 10.051.801,18 1.741.160,95 3.052.782,74 806.205,06 395.398,82 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

12.477.397,84 8.041.440,95 1.392.928,76 2.442.226,19 403.102,53 197.699,41 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

3.569.950,91 2.010.360,24 348.232,19 610.556,55 403.102,53 197.699,41 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
          

  

 
 
 
 
 
 
 



 

  279 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δυνητικοί δικαιούχοι 
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης  

Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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

 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ares 

(2017)1566327  

-23/3/2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ares 

(2017)1566327  

-23/3/2017 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, 

Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης "Γ τρίμηνο 

2018* 

 

* Προϋπόθεση η συνάφεια του έργου με την Εθνική Στρατηγική για τη Ψηφιακή Πολιτική 

(Απόφαση της ΓΓΨΠ)" 
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Δράση B.2.1.4: Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την 

Πολιτική και Ποινική Διαδικασία Α΄ (phasing) και Β' Φάση (κάθετος τομέας πολιτικής: 

δικαιοσύνη) 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

  Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στην εν λόγω κατηγορία πράξης όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…περιλαμβάνει δράσεις: 

α) ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης φυσικών και νομικών προσώπων από τους 

δημόσιους φορείς, β) πολυκαναλικής και ενιαίας παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες δηλαδή την 

ενιαία και ολοκληρωμένη διαχείριση των συναλλαγών του πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες, 

ανεξάρτητα από τον τρόπο πρόσβασής του (διαδικτυακά, με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεφωνικού 

κέντρου), γ) ενίσχυσης της συμμετοχικής δημοκρατίας των πολιτών, δ) ανάπτυξης ή αναβάθμισης 

συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ για την παροχή άμεσων, ολοκληρωμένων και πλήρως 

ηλεκτρονικοποιημένων υπηρεσιών προς τους πολίτες οι οποίες θα αλλάξουν δραστικά την 

«καθημερινότητα» της εξυπηρέτησής τους από τον Δημόσιο Τομέα.». Σε αυτό το πλαίσιο θα 

πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες/έργα: 

 

Α) Η ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών 

Υποθέσεων για την διαχείριση της ροής ποινικής και πολιτικής διαδικασίας (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ), ο 

εμπλουτισμός των υπηρεσιών προς το κοινό και η υποβοήθηση των υποστηρικτικών λειτουργιών 

των δικαστηρίων. Το ΟΣΔΔΥ-ΠΠ θα εξυπηρετεί πολιτικά και ποινικά δικαστήρια στις Εφετειακές 

Περιφέρειες Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας καθώς και τον Άρειο Πάγο.  

Το έργο συνίσταται στα παρακάτω: 
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Φάση Α:  

1. Ανάλυση Απαιτήσεων Ψηφιακών Υπηρεσιών / Εφαρμογών 

2.  Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού & Έτοιμου Λογισμικού 

3. Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών & Εφαρμογών 

Φάση Β:  

4. Παραμετροποίηση – Μετάπτωση Δεδομένων 

5. Εκπαίδευση 

6. Δοκιμαστική Λειτουργία 

7. Παραγωγική Λειτουργία (έως την οριστική παραλαβή του έργου) 

Οι υπηρεσίες που θα δημιουργηθούν με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου  είναι οι εξής: 

1. Υπηρεσία ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης εξωτερικών χρηστών μέσω της Πύλης 

«Ερμής», 

2. Υπηρεσία ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφου, 

3. Υπηρεσία υποβολής αιτήσεων για πιστοποιητικά, ηλεκτρονική έκδοση και παραλαβή 

τους, 

4. Υπηρεσία Ηλεκτρονικού πινακίου, παροχή πληροφοριών Δικασίμων και συνθέσεις 

Δικαστηρίων, 

5. Υπηρεσία δημοσίευσης αποφάσεων, 

6. Υπηρεσία πρόσβασης στο αρχείο νομολογίας και τα λοιπά αρχεία όπως π.χ. δικογραφίες, 

πορίσματα, γνωμοδοτήσεις κ.λπ. που προέρχονται, κατά κύριο λόγο, από τις 

Εισαγγελίες, 

7. Υπηρεσία αποστολής Δελτίων Ποινικού Μητρώου στο Πληροφοριακό Σύστημα Ποινικού 

Μητρώου, 

8. Υπηρεσία αποστολής στην ΓΓΠΣ πληροφοριών σχετικά με Πρόστιμα, 

9. Υπηρεσία αίτησης και λήψης δεδομένων Πρακτικών Συνεδριάσεων που τηρούνται στο 

Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Πρακτικών Συνεδριάσεων. 

10. Υπηρεσία πληροφόρησης για τα Στατιστικά της Δικαιοσύνης 

 

Επισημαίνεται ότι το έργο αφορά έργο phasing του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013» με συνολικό 

πρ/σμό 10.406.724,58€. Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των συμβάσεων του έργου 

επιμερίζεται μεταξύ των δύο προγραμματικών περιόδων και στο ΕΠ ΜΔΤ χρηματοδοτείται  φυσικό 

αντικείμενο ύψους 3.735.937,78€. 

 

Β) Η εξάπλωση του «Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την 

Πολιτική και Ποινική Διαδικασία» (Α΄ έργο). Επισημαίνεται ότι το ΟΣΔΔΥ – ΠΠ Α΄ Φάση αφορά 

μόνο στις εφετειακές περιφέρειες των Αθηνών, Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας, συνεπώς η 

επέκταση αφορά 288 Δικαστικούς Φορείς σε 17 Εφετειακές Περιφέρειες της χώρας  (17 Εφετεία 

& Εισαγγελίες Εφετών, 59 Πρωτοδικεία και Εισαγγελίες Πρωτοδικών, 136 Ειρηνοδικεία – 

Πταισματοδικεία). 

Το σύστημα αφορά στην ηλεκτρονικοποίηση της ροής της ποινικής και πολιτικής διαδικασίας, και 

περιλαμβάνει επιμέρους εφαρμογές (υπό-συστήματαα) για την υποστήριξη της επιχειρησιακής 

λειτουργίας των μονάδων όλων των βαθμίδων των δικαστηρίων που εμπλέκονται στη ροή κάθε 

δικαστικής υπόθεσης (Ποινικής και Πολιτικής) και τις εισαγγελίες. 

Το φυσικό αντικείμενο της Δράσης περιλαμβάνει ενδεικτικά: 

• Μελέτη Εφαρμογής / Εξάπλωσης Συστήματος 

• Υπηρεσίες Υλοποίησης 

 Εγκατάσταση Εξοπλισμού και Λογισμικού 

 Τοπική Δικτύωση 
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 Παραμετροποίηση 

 Ανάπτυξη / Προσαρμογή Εφαρμογών 

 Μετάπτωση Δεδομένων 

• Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Χρηστών 

 Εκπαίδευση Διαχειριστών 

 Εκπαίδευση Ανώτερων Χρηστών / Εκπαιδευτών 

 Εκπαίδευση χρηστών ΠΣ 

• Δράσεις Δημοσιότητας 

• Λοιπές Υπηρεσίες 

 Υπηρεσίες Διαχείρισης της Αλλαγής 

 Δοκιμαστική λειτουργία 

 Παραγωγική λειτουργία 

 Υπηρεσίες Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης κατά την Πιλοτική και Δοκιμαστική 

Λειτουργία 

 Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου 

Η υλοποίηση του έργου  συμβάλει άμεσα :  

 στον εκσυγχρονισμό  της εσωτερικής οργάνωσης, λειτουργίας και επικοινωνίας των 

Δικαστικών Φορέων της χώρας. 

 στην αναβάθμιση   της  ποιότητας και της ταχύτητας απονομής δικαιοσύνης 

 στην εξασφάλιση διαλειτουργικότητας με άλλους φορείς του Δημοσίου.  

 στην αύξηση της διαφάνειας στη λειτουργία του δικαστικού συστήματος. 

 στην παροχή  αναβαθμισμένων ηλεκτρονικών υπηρεσίες προς του πολίτες και 

επαγγελματίες της χώρας. 

 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 151: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4632 Αριθμός έργων ΤΠΕ 

που υποστηρίζουν την 

αναβάθμιση της 

λειτουργίας τομέων 

προτεραιότητας του 

ΕΠ για την παροχή 

υπηρεσιών προς 

πολίτες 

Αριθμός 

 

  
2 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 152: Προϋπολογισμός  

Άξονας 

Προτεραιότητας 
  4 5 6 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

Περιφέρειες 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Συνολικό Κόστος (α) 23.105.596,65 14.472.974,16 2.506.991,23 4.395.515,27 1.160.805,39 569.310,60 

Δημόσια Δαπάνη 

(β) 

23.105.596,65 14.472.974,16 2.506.991,23 4.395.515,27 1.160.805,39 569.310,60 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

17.965.442,52 11.578.379,33 2.005.592,99 3.516.412,22 580.402,69 284.655,30 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

5.140.154,13 2.894.594,83 501.398,25 879.103,05 580.402,69 284.655,30 

εκ της οποίας για 

τα εμπροσθοβαρή 

έργα 

      

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα 

έργα 

3.735.937,78 2.340.131,34 405.354,75 710.709,70 187.690,31 92.051,68 

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική 

Συμμετοχή (ε) 
          

  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης για το Α: Δ τρίμηνο -2016 

 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης για το Β: Γ τρίμηνο -2018 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση B.2.1.5: Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών του τομέα τουρισμού για την προβολή 

του τουριστικού προϊόντος 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…περιλαμβάνει δράσεις: α) 

ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης φυσικών και νομικών προσώπων από τους 

δημόσιους φορείς, β) πολυκαναλικής και ενιαίας παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες δηλαδή την 

ενιαία και ολοκληρωμένη διαχείριση των συναλλαγών του πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες, 

ανεξάρτητα από τον τρόπο πρόσβασής του (διαδικτυακά, με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεφωνικού 

κέντρου), γ) ενίσχυσης της συμμετοχικής δημοκρατίας των πολιτών, δ) ανάπτυξης ή αναβάθμισης 

συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ για την παροχή άμεσων, ολοκληρωμένων και πλήρως 

ηλεκτρονικοποιημένων υπηρεσιών προς τους πολίτες οι οποίες θα αλλάξουν δραστικά την 

«καθημερινότητα» της εξυπηρέτησής τους από τον Δημόσιο Τομέα.» 

Στο πλαίσιο αυτό η δράση στοχεύει στην ανάπτυξη συστήματος και εφαρμογών ΤΠΕ για την προβολή 

του τουριστικού προϊόντος για έναν μεγάλο αριθμό προορισμών της χώρας μέσω κινητών συσκευών 

και εφαρμογών (mobile apps). 

Σε αυτό το πλαίσιο θα χρηματοδοτηθούν: 

α) Η ανάπτυξη πρότυπων μέσων και εργαλείων για την αποθήκευση και προβολή του προωθητικού 

υλικού. Η ανάπτυξη θα περιλαμβάνει τη δημιουργία τόσο των προτύπων εφαρμογών (apps) όσο και 

των τυποποιημένων εργαλείων ειδικού σκοπού (τρισδιάστατες απεικονίσεις, χάρτες ειδικών 

χρήσεων κλπ) που θα παρουσιάζουν απαραίτητες πληροφορίες με αισθητικά άρτιο και λειτουργικά 

εύχρηστο τρόπο, (π.χ. αστικοί χάρτες, οδικές διαδρομές, περιπατητικά μονοπάτια, κτίρια ιδιαίτερου 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

ενδιαφέροντος). 

β) Η συγκέντρωση και ανάπτυξη του περιεχομένου για τους συμμετέχοντες τουριστικούς 

προορισμούς, με την ενεργό συνεργασία των κατά τόπους φορέων λειτουργίας.  

γ) Η προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού (δικτύου beacons) και των εργαλείων 

διαχείρισής τους στους προορισμούς ενδιαφέροντος, ώστε να επιτυγχάνεται η διάθεση των 

εφαρμογών στους επισκέπτες. 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 153: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4631 Αριθμός έργων 

ενίσχυσης της 

πληροφόρησης και της 

συμμετοχής των 

πολιτών 

Αριθμός 

 

  
1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 154: Προϋπολογισμός 

Άξονας 

Προτεραιότητας 
  7 8 9 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 1.000.000,00 626.383,92 108.501,47 190.235,96 50.239,14 24.639,51 

Δημόσια Δαπάνη (β) 1.000.000,00 626.383,92 108.501,47 190.235,96 50.239,14 24.639,51 

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 777.536,40 501.107,13 86.801,18 152.188,77 25.119,57 12.319,76 

Εθνική Συμμετοχή (δ) 222.463,60 125.276,78 21.700,29 38.047,19 25.119,57 12.319,76 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 

 

      
  

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 

ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)             

 
 
 
Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Τουρισμού και εποπτευόμενοι φορείς 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης "Γ τρίμηνο 2018* 

 

* Προϋπόθεση η συνάφεια του έργου με την Εθνική Στρατηγική για τη Ψηφιακή Πολιτική (Απόφαση 

της ΓΓΨΠ)" 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση B.2.1.6: Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…περιλαμβάνει δράσεις: α) 

ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης φυσικών και νομικών προσώπων από τους 

δημόσιους φορείς, β) πολυκαναλικής και ενιαίας παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες δηλαδή την 

ενιαία και ολοκληρωμένη διαχείριση των συναλλαγών του πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες, 

ανεξάρτητα από τον τρόπο πρόσβασής του (διαδικτυακά, με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεφωνικού 

κέντρου), γ) ενίσχυσης της συμμετοχικής δημοκρατίας των πολιτών, δ) ανάπτυξης ή αναβάθμισης 

συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ για την παροχή άμεσων, ολοκληρωμένων και πλήρως 

ηλεκτρονικοποιημένων υπηρεσιών προς τους πολίτες οι οποίες θα αλλάξουν δραστικά την 

«καθημερινότητα» της εξυπηρέτησής τους από τον Δημόσιο Τομέα.» 

Η πολυπλοκότητα και η ανομοιογένεια που υπάρχει σήμερα στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σε 

συνδυασμό με την ύπαρξη πληροφοριακών συστημάτων/εφαρμογών που δεν επικοινωνούν μεταξύ 

τους, καθιστούν δυσχερή την εποπτεία, την οικονομική παρακολούθηση την διαλειτουργικότητα με 

ανάλογα συστήματα (της Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης) και την συγκέντρωση στοιχείων για την 

λήψη πολιτικών αποφάσεων. 

Μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης, είναι η πλήρης διοικητική και λειτουργική ενοποίηση καθώς και 

διαλειτουργικότητα που θα πρέπει να συνοδεύεται κατ’ ελάχιστον από ενιαία οργανωτική δομή και 

απλουστευμένες/ομογενοποιημένες διαδικασίες οι οποίες θα υποστηριχθούν από ένα 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης Αθλητικών Φορέων και Υπηρεσιών (ΟΠΣ-ΑΦΥ) 

portal, για το οποίο θα δημιουργηθούν μητρώα (όπως ενδεικτικά: ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

φορέων, μητρώο Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Αναπτυξιακού Αθλητισμού κλπ) που θα υποστηρίζουν 

την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 155: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4628 Αριθμός έργων 

ενίσχυσης της 

διαλειτουργικότητας 

μητρώων και 

υπηρεσιών του 

Δημόσιου Τομέα 

Αριθμός 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 156: Προϋπολογισμός 

Άξονας 

Προτεραιότητας 
  7 8 9 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

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

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

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

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

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 

 

      
  

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 

ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)             

 
  



 

  289 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού / Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και εποπτευόμενοι 

φορείς 

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης "Γ τρίμηνο 2018* 

 

* Προϋπόθεση η συνάφεια του έργου με την Εθνική Στρατηγική για τη Ψηφιακή Πολιτική (Απόφαση 

της ΓΓΨΠ)" 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση B.2.1.7: Υποδομές για την ψηφιακή καταγραφή, αποθήκευση και διάθεση 

πρακτικών συνεδριάσεων  δικαστηρίων 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

  Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…περιλαμβάνει δράσεις: α) 

ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης φυσικών και νομικών προσώπων από τους 

δημόσιους φορείς, β) πολυκαναλικής και ενιαίας παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες δηλαδή την 

ενιαία και ολοκληρωμένη διαχείριση των συναλλαγών του πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες, 

ανεξάρτητα από τον τρόπο πρόσβασής του (διαδικτυακά, με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεφωνικού 

κέντρου), γ) ενίσχυσης της συμμετοχικής δημοκρατίας των πολιτών, δ) ανάπτυξης ή αναβάθμισης 

συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ για την παροχή άμεσων, ολοκληρωμένων και πλήρως 

ηλεκτρονικοποιημένων υπηρεσιών προς τους πολίτες οι οποίες θα αλλάξουν δραστικά την 

«καθημερινότητα» της εξυπηρέτησής τους από τον Δημόσιο Τομέα.» 

 

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

ενδεικτικά τις ακόλουθες ενέργειες: 

 

1. Δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος και υποδομών για την ψηφιακή καταγραφή, 

αρχειοθέτηση και διάθεση των Πρακτικών των συνεδριάσεων των πολιτικών και ποινικών 

δικαστηρίων της χώρας, που παράγονται με το σύστημα της Ηχογράφησης-Αποηχογράφησης.  

2. Προμήθεια υπηρεσιών Ηχογράφησης-Αποηχογράφησης των πρακτικών των δικαστηρίων.  
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 157: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4632 

Αριθμός έργων ΤΠΕ 

που υποστηρίζουν την 

αναβάθμιση της 

λειτουργίας τομέων 

προτεραιότητας του 

ΕΠ για την παροχή 

υπηρεσιών προς 

πολίτες 

Αριθμός 

 

 

 

Όλη η χώρα 
  1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 
Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 158: Προϋπολογισμός 

Άξονας 

Προτεραιότητας 
  4     5 6 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρει

ες σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος 

(α) 

5.649.925,00 3.539.022,16 613.025,18 1.074.818,89 283.847,39 139.211,39 

Δημόσια 

Δαπάνη (β) 

5.649.925,00 3.539.022,16 613.025,18 1.074.818,89 283.847,39 139.211,39 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

4.393.022,37 2.831.217,73 490.420,14 859.855,11 141.923,70 69.605,69 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

1.256.902,63 707.804,43 122.605,04 214.963,78 141.923,70 69.605,69 

εκ της οποίας για 

τα εμπροσθοβαρή 

έργα 

          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα 

έργα 

          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικ

ής Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική 

Συμμετοχή (ε) 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Γ ΄τρίμηνο 2016 

σύμφωνα με το με 

αριθ. έγγραφο 

Ares(2016)3273735 - 

08/07/2016 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση B.2.1.8: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες των Σωμάτων Ασφαλείας του Υπουργείου 

Προστασίας του Πολίτη 

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

  Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…περιλαμβάνει δράσεις: α) 

ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης φυσικών και νομικών προσώπων από τους 

δημόσιους φορείς, β) πολυκαναλικής και ενιαίας παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες δηλαδή την 

ενιαία και ολοκληρωμένη διαχείριση των συναλλαγών του πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες, 

ανεξάρτητα από τον τρόπο πρόσβασής του (διαδικτυακά, με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεφωνικού 

κέντρου), γ) ενίσχυσης της συμμετοχικής δημοκρατίας των πολιτών, δ) ανάπτυξης ή αναβάθμισης 

συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ για την παροχή άμεσων, ολοκληρωμένων και πλήρως 

ηλεκτρονικοποιημένων υπηρεσιών προς τους πολίτες οι οποίες θα αλλάξουν δραστικά την 

«καθημερινότητα» της εξυπηρέτησής τους από τον Δημόσιο Τομέα.» 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η προτεινόμενη προς ένταξη δράση που θα περιλαμβάνει ενδεικτικά: 

1. Ανάπτυξη εφαρμογών για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και 

προμήθεια εξοπλισμού κεντρικής υποδομής για την υποστήριξη των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών. Αναλυτικότερα στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν ενδεικτικά οι 

κάτωθι εφαρμογές:  

Μητρώο Πολιτών για δραστηριότητες που απαιτούν άδεια από τα Σώματα Ασφαλείας , 

Σύστημα πληροφόρησης του Πολίτη, Εφαρμογές νηολογίου / λεμβολογίου, 

επιθεώρησης πλοίων / λέμβων  και απόπλου πλοίων   
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

2. Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την υποστήριξη των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών  

3. Προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού για την υποστήριξη των Ηλεκτρονικών 

Υπηρεσιών  

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 159: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4627 

Αριθμός έργων 

δημιουργίας ή 

αναβάθμισης 

συστημάτων ΤΠΕ για 

την υποστήριξη 

οριζόντιων 

λειτουργιών των 

δημόσιων φορέων 

Αριθμός 

Όλη η χώρα 

  1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Τ4652 

Αριθμός έργων 

ανάπτυξης ή 

αναβάθμισης 

υπηρεσιών της 

Δημόσιας Διοίκησης 

που παρέχονται 

πλήρως ηλεκτρονικά 

Αριθμός 

 

 

 

Όλη η χώρα   1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 160: Προϋπολογισμός  

Άξονας 

Προτεραιότητας 
  4     5 6 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 6.861.286,37 4.297.799,44 744.459,67 1.305.263,37 344.705,15 169.058,74 

Δημόσια Δαπάνη 

(β) 

6.861.286,37 4.297.799,44 744.459,67 1.305.263,37 344.705,15 169.058,74 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

5.334.899,93 3.438.239,55 595.567,73 1.044.210,70 172.352,58 84.529,37 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

1.526.386,44 859.559,89 148.891,93 261.052,67 172.352,58 84.529,37 

εκ της οποίας για 

τα εμπροσθοβαρή 

έργα 

          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα 

έργα 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
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εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική 

Συμμετοχή (ε) 
          

  

 
Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και εποπτευόμενοι φορείς 

 Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας  

 Υπουργείο Εσωτερικών  

  Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ 

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ares (2017)1566327  

-23/3/2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ares (2017)1566327  

-23/3/2017 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Γ΄τρίμηνο 2016 

σύμφωνα με το με 

αριθ. έγγραφο 

Ares(2016)3273735 - 

08/07/2016 
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Δράση B.2.1.9: Ψηφιακή Υπηρεσία Ειδοποίησης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

  Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…περιλαμβάνει δράσεις: α) 

ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης φυσικών και νομικών προσώπων από τους 

δημόσιους φορείς, β) πολυκαναλικής και ενιαίας παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες δηλαδή την 

ενιαία και ολοκληρωμένη διαχείριση των συναλλαγών του πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες, 

ανεξάρτητα από τον τρόπο πρόσβασής του (διαδικτυακά, με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεφωνικού 

κέντρου), γ) ενίσχυσης της συμμετοχικής δημοκρατίας των πολιτών, δ) ανάπτυξης ή αναβάθμισης 

συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ για την παροχή άμεσων, ολοκληρωμένων και πλήρως 

ηλεκτρονικοποιημένων υπηρεσιών προς τους πολίτες οι οποίες θα αλλάξουν δραστικά την 

«καθημερινότητα» της εξυπηρέτησής τους από τον Δημόσιο Τομέα.» 

 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η παρούσα δράση που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος Συντονισμού Δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος και Ενημέρωσης 

Πολιτών» (ΟΠΣΣΔΠΣΕΠ), δηλαδή ένα σύστημα αποτελούμενο από εξοπλισμό και λογισμικό που θα 

παρέχει πληροφοριακή υποστήριξη στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος για: 

 τη διαχείριση περιστατικών και πόρων,  

 την παρακολούθηση θέσης του στόλου των οχημάτων της πανελλαδικά, και παράλληλα  

 την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών ειδοποίησης προς τους πολίτες και άλλους οργανισμούς.  

 Το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα θα εγκατασταθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα και θα 

μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό όλες οι Υπηρεσίες του Π.Σ. μέσω του Εθνικού Δικτύου 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ, σε πανελλαδική κλίμακα και θα παρέχονται οι υπηρεσίες: 



 

  297 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

 ειδοποίησης πολιτών 

 ειδοποίησης από πολίτες 

 ενημέρωσης πολιτών 

Το προς ανάπτυξη ΟΠΣΣΔΠΣΕΠ  

 θα είναι βασισμένο κύρια σε τεχνολογίες Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Γεωγραφικών 

Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΣΠ – GIS),  

 θα αξιοποιεί χωρικά δεδομένα που θα καταχωρηθούν σε αυτό, σε συνδυασμό με έξυπνες 

τεχνικές και αλγόριθμους,  

 θα τα επεξεργάζεται και  

 θα παρέχει στους χρήστες του  

o μια σειρά από πληροφορίες χρήσιμες για την αντιμετώπιση των περιστατικών 

έκτακτης ανάγκης,  

o τον καλύτερο συντονισμό των πυροσβεστικών μονάδων τόσο πριν όσο και μετά την 

εκδήλωση ενός περιστατικού καθώς και  

o την διαρκή και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών. 

Η δράση  συνίσταται στα παρακάτω: 

1. Δημιουργία απεικονίσεων ορθοφωτοχαρτών, συλλογή και επεξεργασία χαρτογραφικών 

δεδομένων και περιγραφικών χωρικών πληροφοριών. 

2. Ανάπτυξη συστήματος «Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS)» και 3D 

απεικόνισης. 

3. Ανάπτυξη συστήματος  διαθεσιμότητας επιχειρησιακών  πόρων. 

4. Ανάπτυξη συστήματος επιχειρησιακού σχεδιασμού και εκπαίδευσης, και ανάπτυξης 

εφαρμογών. 

5. Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης περιστατικών, επιχειρησιακών πόρων και λογισμικού 

υπολογιστών οχημάτων. 

6. Ανάπτυξη συστήματος ενημέρωσης πολιτών (Διαδικτυακής Πύλης) και ψηφιακών 

ειδοποιήσεων, το οποίο θα λειτουργεί ως σημείο πρόσβασης των πολιτών στην 

επεξεργασμένη πληροφορία που αφορά την πρόβλεψη επικινδυνότητας πυρκαγιάς ή την 

αντιμετώπισης υφιστάμενης πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα θα παρέχονται εξειδικευμένες 

υπηρεσίες άμεσης ειδοποίησης, εκπαίδευσης, πληροφόρησης για την πρόληψη αλλά και την 

αντιμετώπιση πυρκαγιών στην χώρα. Θα συμπεριλαμβάνονται ψηφιακές ειδοποιήσεις (μέσω 

sms, email και διαδικτυακής πύλης)  

7. Προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος Επιχειρησιακού 

Κέντρου - Εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος,  

8. Σύνταξη μελέτης εφαρμογής όπου θα περιγράφονται οι απαραίτητες αναβαθμίσεις στις 

υπάρχουσες υποδομές του computer room (UPS, γεννήτρια, κλιματισμός, κλπ) ώστε να 

υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του υφιστάμενου αλλά και νέου εξοπλισμού και στην 

συνέχεια υλοποίηση αυτής με την έγκριση του Φορέα. 

9. Προμήθεια και  εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού σε 3.000 Πυροσβεστικά Οχήματα  

10. Ολοκλήρωση υποσυστημάτων λογισμικού στην τελική Διαδικτυακή εφαρμογή χρηστών 

(Λογισμικό Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών και Αστικών 

περιστατικών). 

11. Εκπαίδευση του προσωπικού  

12. Πιλοτική Λειτουργία 

13. Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης  

14. Πλήρης δοκιμαστική Λειτουργία 
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Δείκτες εκροής 

Πίνακας 161: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4652 

Αριθμός έργων 

ανάπτυξης ή 

αναβάθμισης 

υπηρεσιών της 

Δημόσιας Διοίκησης 

που παρέχονται 

πλήρως ηλεκτρονικά 

Αριθμός 

 

 

 

Όλη η χώρα   1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 
Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 162: Προϋπολογισμός  

Άξονας 

Προτεραιότητας 
  4     5 6 

  Σύνολο Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 9.809.552,00 6.144.545,62 1.064.350,82 1.866.129,51 492.823,49 241.702,56 

Δημόσια Δαπάνη 

(β) 

9.809.552,00 6.144.545,62 1.064.350,82 1.866.129,51 492.823,49 241.702,56 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

7.627.283,78 4.915.636,49 851.480,66 1.492.903,60 246.411,75 120.851,28 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

2.182.268,22 1.228.909,12 212.870,16 373.225,90 246.411,75 120.851,28 

εκ της οποίας για 

τα εμπροσθοβαρή 

έργα 

          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα 

έργα 

          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική 

Συμμετοχή (ε) 
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Δυνητικοί δικαιούχοι 

• Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και εποπτευόμενοι φορείς 

• Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας  

• Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ 

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ΄τρίμηνο 2016 
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Δράση B.2.1.10: Δημιουργία υποδομών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την υποστήριξη 

των επιχειρησιακών λειτουργιών μονάδων υγείας του ΕΣΥ  

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

  Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης   Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…περιλαμβάνει δράσεις: α) 

ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης φυσικών και νομικών προσώπων από τους 

δημόσιους φορείς, β) πολυκαναλικής και ενιαίας παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες δηλαδή την 

ενιαία και ολοκληρωμένη διαχείριση των συναλλαγών του πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες, 

ανεξάρτητα από τον τρόπο πρόσβασής του (διαδικτυακά, με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεφωνικού 

κέντρου), γ) ενίσχυσης της συμμετοχικής δημοκρατίας των πολιτών, δ) ανάπτυξης ή αναβάθμισης 

συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ για την παροχή άμεσων, ολοκληρωμένων και πλήρως 

ηλεκτρονικοποιημένων υπηρεσιών προς τους πολίτες οι οποίες θα αλλάξουν δραστικά την 

«καθημερινότητα» της εξυπηρέτησής τους από τον Δημόσιο Τομέα.» 

 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η παρούσα δράση που στοχεύει στην εφαρμογή σύγχρονων 

ολοκληρωμένων μεθόδων και πρακτικών στις μονάδες υγείας, οι οποίες δε διαθέτουν ΟΠΣΥ. Η 

υλοποίηση του συστήματος θα προσφέρει συνολική και ολοκληρωμένη λύση στο χώρο της 

Πληροφορικής εξυπηρέτησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η ολοκλήρωση του νέου συστήματος 

θα πραγματοποιηθεί με την ένταξη Μονάδων Υγείας, οι οποίες: 

• δεν υποστηρίζονται από οποιοδήποτε Πληροφοριακό Σύστημα 

• διαθέτουν Πληροφοριακό Σύστημα, το οποίο θα αξιολογηθεί ως υπηρεσιακά επαρκές και 

έτοιμο για διασύνδεση με την ενιαία Πλατφόρμα Λογισμικού Εφαρμογών. 
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Η δράση περιλαμβάνει την ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων συνολικής δυναμικότητας 7.500 

κλινών, 37 Κέντρων Υγείας και 350 Περιφερειακών Ιατρείων με σκοπό την: 

• βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης και ασφάλειας των ασθενών. 

• απλούστευση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών. 

• ομοιομορφία στην λειτουργία των επιμέρους φορέων. 

• αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση του φόρτου εργασίας για το προσωπικό. 

• υιοθέτηση σύγχρονων εργαλείων διοίκησης και πληροφόρησης. 

• υιοθέτηση της αρχής της οικονομίας. 

Για την κάλυψη των αναγκών σε πληροφοριακή υποδομή των όποιων Μονάδων Υγείας δεν 

εντάχθηκαν σε κάποιο από τα έργα ΟΠΣΥ των προηγούμενων προγραμματικών περιόδων, 

προτείνεται η υλοποίηση ενιαίου πληροφορικού συστήματος σε υποσύνολο μονάδων υγείας του 

ΕΣΥ, με προτεραιοποίηση ανάλογη της δυναμικότητάς τους. 

Στόχος της δράσης είναι η επιχειρησιακή αναβάθμιση του συστήματος Υγείας μέσω της συλλογής και 

της καλύτερης διαχείρισης-αξιοποίησης της επιχειρησιακής πληροφορίας και της αξιοποίησης νέων 

τεχνολογιών πληροφορικής που παρέχουν νέες ευκαιρίες εκσυγχρονισμού της λειτουργίας, αλλά και 

αναβάθμισης της ποιότητας των υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης του επαγγελματία υγείας και του 

πολίτη-ασθενή. 

Ειδικότερα: 

• η υλοποίηση μίας ολοκληρωμένης και ομοιογενούς λύσης, η οποία θα είναι συμβατή με τις 

κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες του ΥΥΚΑ και θα διασφαλίζει την διαλειτουργικότητα 

συστημάτων και τον περιορισμό του κόστους. 

• η μηχανογραφική υποστήριξη μεγάλου μέρους των κυρίων επιχειρησιακών διαδικασιών των 

ΜΥ με τεχνολογία αιχμής. 

• η εφαρμογή τυποποίησης σε βασικές διαδικασίες (λογιστική-οικονομική διαχείριση, 

προμήθειες και διαχείριση υλικών, παραπεμπτικά, τήρηση ιατρικών αρχείων). 

• η ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού με νέα εργαλεία και την βελτίωση της εργασιακής 

ικανοποίησης. 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 163: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4627 

Αριθμός έργων 

δημιουργίας ή 

αναβάθμισης 

συστημάτων ΤΠΕ για 

την υποστήριξη 

οριζόντιων 

λειτουργιών των 

δημόσιων φορέων 

    1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Τ4632 

Αριθμός έργων που 

υποστηρίζουν 

την αναβάθμιση 

της λειτουργίας 

τομέων 

προτεραιότητας 

Αριθμός Όλη η χώρα   1 ΝΑΙ ΟΧΙ 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

του ΕΠ για την 

παροχή 

υπηρεσιών προς 

πολίτες 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 164: Προϋπολογισμός  

Άξονας 

Προτεραιότητας 
  4     5 6 

  Σύνολο Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 10.980.000,00 6.877.695,42 1.191.346,16 2.088.790,80 551.625,80 270.541,83 

Δημόσια Δαπάνη 

(β) 

10.980.000,00 6.877.695,42 1.191.346,16 2.088.790,80 551.625,80 270.541,83 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

8.537.349,71 5.502.156,34 953.076,92 1.671.032,64 275.812,90 135.270,91 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

2.442.650,29 1.375.539,08 238.269,23 417.758,16 275.812,90 135.270,91 

εκ της οποίας για 

τα εμπροσθοβαρή 

έργα 

          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα 

έργα 

          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική 

Συμμετοχή (ε) 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Υγείας 

 ΗΔΙΚΑ ΑΕ 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ΄τρίμηνο 2016  
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση B.2.1.11: Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση των Υπηρεσιών που αφορούν στον 

Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Εκτάκτων Αναγκών «112» με χρήση ΤΠΕ για την βέλτιστη 

διαχείριση περιστατικών έκτακτης ανάγκης – κρίσεων και την έγκαιρη ενημέρωση των 

Πολιτών 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…περιλαμβάνει δράσεις: α) 

ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης φυσικών και νομικών προσώπων από τους 

δημόσιους φορείς, β) πολυκαναλικής και ενιαίας παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες δηλαδή την 

ενιαία και ολοκληρωμένη διαχείριση των συναλλαγών του πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες, 

ανεξάρτητα από τον τρόπο πρόσβασής του (διαδικτυακά, με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεφωνικού 

κέντρου), γ) ενίσχυσης της συμμετοχικής δημοκρατίας των πολιτών, δ) ανάπτυξης ή αναβάθμισης 

συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ για την παροχή άμεσων, ολοκληρωμένων και πλήρως 

ηλεκτρονικοποιημένων υπηρεσιών προς τους πολίτες οι οποίες θα αλλάξουν δραστικά την 

«καθημερινότητα» της εξυπηρέτησής τους από τον Δημόσιο Τομέα». 

Σε αυτό το πλαίσιο θα πραγματοποιηθεί η παρούσα δράση που στοχεύει στην ανάπτυξη ενός 

ενοποιημένου περιβάλλοντος παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες για την υποδοχή και 

εξυπηρέτηση κλήσεων του πανευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης «112». Η εν λόγω δράση θα 

επιτρέψει στην πολιτεία να παράσχει με αποτελεσματικό και συντονισμένο τρόπο υπηρεσίες άμεσης 

σωστικής επέμβασης, βέλτιστης αξιοποίησης και διαχείρισης των απαιτούμενων επιχειρησιακών 

πόρων και παροχή βοήθειας και ενημέρωσης σχετικά με καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως 

φυσικές ή τρομοκρατικές καταστροφές, βιομηχανικά/ τεχνολογικά ατυχήματα, κ.λπ. που έχουν λάβει 

χώρα, είναι σε εξέλιξη ή υπάρχει γνώση ότι πρόκειται να συμβούν.  
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Για την υλοποίηση της δράσης, προβλέπεται η δημιουργία κέντρων τηλεφωνίας και δεδομένων στις 

εγκαταστάσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη λειτουργίας σε εικοσιτετράωρη βάση,  με 

δυνατότητες γεω-εντοπισμού και mass alerting που δεν υπάρχουν. 

Το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα θα διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές και διεπαφές για τη 

διασύνδεση των χρηστών του με τα δίκτυα των παρόχων δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών 

(σταθερών και κινητών) και θα καθιστά δυνατή τη μεταφορά δεδομένων προς και από τα δίκτυα 

αυτά με τυποποιημένο και ασφαλή τρόπο.  

Η δράση συνίσταται στα παρακάτω: 

1. Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης 

 1.α. Σύστημα Διαχείρισης Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης (112 ΣΥΔΚΕΑ), που περιλαμβάνει την 

αναγγελία συμβάντων και λήψη – αποστολή άμεσων οδηγιών 

 1.β. Σύστημα Συναγερμού Πολιτών (112 ΣΥΠ) που περιλαμβάνει και τον Ιστοχώρο για την 

εγγραφή πολιτών στην υπηρεσία ενημέρωσης 

2. Εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού σε λειτουργική ετοιμότητα, συνοδευόμενα από σειρά 

εγχειριδίων, λειτουργικής και υποστηρικτικής, τεκμηρίωσης 

3. Εργασίες διαμόρφωσης χώρων πρωτεύοντος και δευτερεύοντος κέντρου επικοινωνιών. 

Οι υπηρεσίες προς τους πολίτες  που θα παρέχονται  με την υλοποίηση της εν λόγω δράσης είναι: 

1. Αναβάθμιση επικοινωνίας του πολίτη με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της πολιτείας μέσω της 

υπηρεσίας 112, η οποία αφενός θα συνιστά στη δραστική μείωση του χρόνου που απαιτείται για 

τον γεωεντοπισμό θέσης του καλούντος σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος και αφετέρου στη 

δυνατότητα πολυκαναλικής προσέγγισης της υπηρεσίας (τηλεφωνία, SMS, MMS, email και e-

calls). 

2. Υπηρεσία επικοινωνίας της πολιτείας με τους πολίτες σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης 

ανάγκης με δυνατότητα αφενός πολυκαναλικής προσέγγισης των πολιτών (αποστολή μαζικών 

μηνυμάτων φωνής σε επιλεγμένες γεωγραφικές περιοχές και αφετέρου διαχείρισης των 

αποκρίσεων των πολιτών. Προσωποποιημένη βοήθεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης προς 

άτομα με ειδικές ανάγκες μέσω της υποστήριξης ιστοχώρου για την εισαγωγής από τους πολίτες 

των προσωπικών δεδομένων. Αποστολή ειδοποιήσεων/ ανακοινώσεων σε Πύλες (Portals) 

ενημέρωσης, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά κανάλια.  

 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 165: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4652 Αριθμός έργων 

ανάπτυξης ή 

αναβάθμισης 

υπηρεσιών της 

δημόσιας διοίκησης 

που παρέχονται 

πλήρως ηλεκτρονικά  

Αριθμός 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 166: Προϋπολογισμός  

 

Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 7.300.000,00 4.572.602,60 792.060,74 1.388.722,48 366.745,75 179.868,43 

Δημόσια Δαπάνη (β) 7.300.000,00 4.572.602,60 792.060,74 1.388.722,48 366.745,75 179.868,43 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

5.676.015,75 3.658.082,08 633.648,59 1.110.977,98 183.372,87 89.934,21 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

1.623.984,25 914.520,52 158.412,15 277.744,50 183.372,87 89.934,21 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
          

  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και εποπτευόμενοι φορείς 

 Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας  

 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.  

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 

ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ΄τρίμηνο 2016 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

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

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση B.2.1.12: «Ανάπτυξη υποδομών συστημάτων και εφαρμογών του κάθετου τομέα 

πολιτικής: κοινωνική ασφάλιση, με σκοπό την αναβάθμιση υπηρεσιών προς τους 

πολίτες» 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Ο εν λόγω θεματικός άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «αποσκοπεί στη βελτίωση της 

εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων μέσω της παροχής πλήρως ηλεκτρονικοποιημένων 

υπηρεσιών. 

Οι ΤΠΕ στο πλαίσιο του παρόντος ειδικού στόχου θα αποτελέσουν ένα εξωστρεφές εργαλείο του 

δημοσίου τομέα για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων και την συμμετοχή τους 

στον σχεδιασμό και την άσκηση δημοσίων πολιτικών. Ο εν λόγω θεματικός άξονας περιλαμβάνει 

δράσεις:  

- αναβάθμισης, ανάπτυξης και λειτουργίας εργαλείων ΤΠΕ για την παροχή παροχής πλήρως 

ηλεκτρονικοποιημένων υπηρεσιών προς τους πολίτες, ….  

- ανάπτυξης συστημάτων και εφαρμογών με στόχο την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των 

φορέων των τομέων προτεραιότητας του ΕΠ όπως της φορολογικής-δημοσιονομικής διαχείρισης, 

της υγείας, της δικαιοσύνης, της κοινωνικής ασφάλισης και της εφαρμογής μεταρρύθμισης 

«Πρόγραμμα Καλλικράτης»)  

 

Σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσεται η προτεινόμενη δράση η οποία συμβάλλει στην εφαρμογή των 

μεταρρυθμιστικών διατάξεων του ν.4387/2016, «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - 

Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85 Α') και θα συγχρηματοδοτήσει τις κάτωθι ενέργειες: 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

1. την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος του ΕΦΚΑ, το οποίο θα υποστηρίζει τη 

συνολική επιχειρησιακή λειτουργία του φορέα, όπως διαχείριση μητρώου ασφαλισμένων 

και εισφοροδοτών, εισφορές, συντάξεις, παροχές σε χρήμα, οικονομική διαχείριση, 

διαχείριση ανθρώπινων πόρων, διοικητική πληροφόρηση και επιχειρηματική ευφυΐα κλπ. 

και θα διαλειτουργεί με μία σειρά άλλων πληροφοριακών συστημάτων, όπως ΕΡΓΑΝΗ, 

ΤΑΞΙΣ, ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ της ΗΔΙΚΑ Α.Ε, ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, το σύστημα του Κέντρου Είσπραξης 

Ασφαλιστικών κλπ.  

2. την υιοθέτηση κοινού πλαισίου κι εκσυγχρονισμό των διοικητικών διαδικασιών των 

παρεχόμενων υπηρεσιών του ΕΤΕΑΕΠ, μέσω της ψηφιοποίησης χαρτώου αρχείου φορέων 

του ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΑΥΕΚ (Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών 

Καταστημάτων), ΤΕΑΙΓΕ (Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής 

Εκπαίδευσης), ΤΕΑΝΤΠ (Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Ναυτικών και 

Τουριστικών Πρακτορείων), ΤΕΑΧ (Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών), ΤΕΑΠΟΖΟ 

(Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ανωνύμων Εταιρειών Οινοποιίας, Ζυθοποιίας 

και Οινοπνευματοποιίας)), της εξαγωγής μεταδεδομένων από το ψηφιακό υλικό και 

αποθήκευση και διαχείριση του εν λόγω υλικού μέσω της ανάπτυξης σύγχρονης Εφαρμογής 

Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου. Τα δεδομένα αυτά θα εισαχθούν στην εφαρμογή 

στοχευμένων ελέγχων, που έχει αναπτύξει εσωτερικά το ΕΤΕΑΕΠ και με τον τρόπο αυτό θα 

βελτιώσει την δυνατότητα εντοπισμού και καταλογισμού της εισφοροδιαφυγής.  

3. την ανάπτυξη υπηρεσίας  One-stop-shop στο ΕΤΕΑΕΠ όπου ο πολίτης, αφού εγγραφεί στην 

ιστοσελίδα, θα μπορεί να κάνει αίτηση είτε για απονομή σύνταξης είτε για καταμέτρηση του 

ασφαλιστικού χρόνου. Θα καταθέτει ψηφιακά τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την 

απαιτούμενη ενέργεια και η ενημέρωσή θα γίνεται είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

είτε με την σύνδεση του στην ιστοσελίδα. Ο πολίτης ενημερώνεται καθ’ όλη τη πορεία του 

αιτήματος του, κάθε φορά που ολοκληρώνεται ένα συγκεκριμένο στάδιο (ορόσημο), καθώς 

και  λαμβάνει την απάντηση για το αίτημά του. Για την αυθεντικοποίηση θα αξιοποιηθούν 

υπάρχουσες εν χρήσει υποδομές του Δημοσίου. 

Σημειώνεται, ότι η εν λόγω δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις δράσεις Β.1.1.19: «Ψηφιοποίηση 

ασφαλιστικού χρόνου» και με το έργο σημαία «Έκδοση σύνταξης σε μία ημέρα» της δράσης Α.2.2.1 

:«Απλούστευση και Προτυποποίηση υπηρεσιών προς τον πολίτη στον (κάθετο) τομέα πολιτικής  

κοινωνική ασφάλιση» 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 167: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Σύνολο 
Χώρας 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

90101/90102 Τεχνολογικός Εξοπλισμός 
HARDWARE/Λογισμικό 
SOFTWARE 

Αριθμός 506       όχι όχι 

12303 Πλήθος χρηστών που 
επιμορφώνονται  
καταρτίζονται από τη 
δράση 

Αριθμός 310       όχι όχι 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 168: Προϋπολογισμός  

Άξονας 

Προτεραιότητας 

  

4 
5 6 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 16.185.600,00 10.138.399,54 1.756.161,41 3.079.083,09 813.150,68 398.805,26 

Δημόσια Δαπάνη 

(β) 

16.185.600,00 10.138.399,54 1.756.161,41 3.079.083,09 813.150,68 398.805,26 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

12.584.893,22 8.110.719,63 1.404.929,13 2.463.266,48 406.575,34 199.402,63 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

3.600.706,78 2.027.679,91 351.232,28 615.816,62 406.575,34 199.402,63 

εκ της οποίας για 

τα εμπροσθοβαρή 

έργα 

          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα 

έργα 

          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

12302 Ενέργειες Πληροφόρησης  
Δημοσιότητας 

Αριθμός 17       όχι όχι 

12201 Μελέτες 
εμπειρογνωμοσύνες 
έρευνες αξιολογήσεις 

Αριθμός 12       όχι όχι 

T4627 Αριθμός έργων 
δημιουργίας ή 
αναβάθμισης συστημάτων 
ΤΠΕ για την υποστήριξη 
οριζόντιων λειτουργιών 
των δημόσιων φορέων 

Αριθμός 1       ναι όχι 

T4628 Αριθμός έργων ενίσχυσης 
της διαλειτουργικότητας 
μητρώων και υπηρεσιών 
του Δημόσιου Τομέα 

Αριθμός 1       ναι όχι 

T4652 Αριθμός έργων ανάπτυξης 
ή αναβάθμισης υπηρεσιών 
δημόσιας διοίκησης που 
παρέχονται πλήρως 
ηλεκτρονικά 

Αριθμός 1       ναι όχι 

Τ4632 Αριθμός έργων που 
υποστηρίζουν την 
αναβάθμιση της 
λειτουργίας τομέων 
προτεραιότητας του ΕΠ για 
την παροχή υπηρεσιών 
προς πολίτες 

Αριθμός 3       ναι όχι 
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εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική 

Συμμετοχή (ε) 
          

  

 
Δυνητικοί δικαιούχοι 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

ΕΦΚΑ 

ΕΤΕΑΕΠ 

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α΄τρίμηνο 2018 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση B.2.1.13: «Αναβάθμιση και απλούστευση παρεχομένων υπηρεσιών του Εθνικού 

Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης» 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Ο εν λόγω θεματικός άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «αποσκοπεί στη βελτίωση της 

εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων μέσω της παροχής πλήρως ηλεκτρονικοποιημένων 

υπηρεσιών. 

Οι ΤΠΕ στο πλαίσιο του παρόντος ειδικού στόχου θα αποτελέσουν ένα εξωστρεφές εργαλείο του 

δημοσίου τομέα για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων και την συμμετοχή τους 

στον σχεδιασμό και την άσκηση δημοσίων πολιτικών.»  

Σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσεται η προτεινόμενη δράση, η οποία αφορά στην αναβάθμιση και 

απλούστευση παρεχομένων υπηρεσιών του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, προκειμένου να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ν. 3979/2011 αλλά και να ασκήσει αποτελεσματικά τις 

αρμοδιότητες του ενόψει της οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες (γραμμικές και 

μη γραμμικές οπτικοακουστικές υπηρεσίες που μεταδίδονται με κάθε τεχνική μέθοδο). Ειδικότερα, θα 

συγχρηματοδοτηθούν ενέργειες όπως: η ανάπτυξη πληροφορικού συστήματος για τη διαχείριση 

αδειοδοτικών διαδικασιών, η τήρηση ηλεκτρονικού μητρώου εποπτευομένων επιχειρήσεων, ο 

νομικός και οικονομικός έλεγχος των στοιχείων των εποπτευομένων επιχειρήσεων με ηλεκτρονικά 

μέσα, η καταγραφή και διάθεση οπτικοακουστικού περιεχομένου τηλεοπτικών σταθμών, η διοικητική 

πληροφόρηση με ηλεκτρονικά μέσα και η αναβάθμιση και ανασχεδιασμός της ιστοσελίδα του ΕΣΡ. 

 



 

  313 
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Δείκτες εκροής 

Πίνακας 169: Δείκτες εκροής 

Κωδικός δείκτη Δείκτης 
Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

90101/90102 Τεχνολογικός Εξοπλισμός 
HARDWARE/Λογισμικό 
SOFTWARE 

Αριθμός     όχι όχι 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 170: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 269.000,00 168.497,27 29.186,90 51.173,47 13.514,33 6.628,03 

Δημόσια Δαπάνη (β) 269.000,00 168.497,27 29.186,90 51.173,47 13.514,33 6.628,03 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

209.157,29 134.797,82 23.349,52 40.938,78 6.757,16 3.314,01 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

59.842,71 33.699,45 5.837,38 10.234,69 6.757,16 3.314,01 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
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Δυνητικοί δικαιούχοι 

Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

  
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α τρίμηνο 2018* 

* Προϋπόθεση η συνάφεια του έργου με την Εθνική Στρατηγική για τη Ψηφιακή Πολιτική (Απόφαση 

της ΓΓΨΠ)" 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση B.2.1.14: «Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά 

καταστήματα» 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Η  εν λόγω κατηγορία πράξης  όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ περιλαμβάνει δράσεις : 

«…..ανάπτυξης ή αναβάθμισης συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ για την παροχή άμεσων, 

ολοκληρωμένων και πλήρως ηλεκτρονικοποιημένων υπηρεσιών προς τους πολίτες οι οποίες θα 

αλλάξουν δραστικά την «καθημερινότητα» της εξυπηρέτησής τους από τον Δημόσιο Τομέα…. 

Ενδεικτικές δράσεις αποτελούν: 

• η ανάπτυξη υποδομών, συστημάτων και εφαρμογών που αφορούν κάθετους τομείς 

πολιτικής με έμφαση σε τομείς προτεραιότητας του ΕΠ (φορολογική-δημοσιονομική διαχείριση, 

δικαιοσύνη, υγεία, κοινωνική ασφάλιση, εφαρμογή μεταρρύθμισης «Πρόγραμμα Καλλικράτης») που 

αποσκοπούν στην αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες 

Σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσεται η προτεινόμενη δράση, η οποία αφορά Α) στην υλοποίηση ενός 

δικτύου παροχής υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά́ καταστήματα της 

χώρας, καλύπτοντας τις ανάγκες των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων (Πρωτοδικεία και Εφετεία), 

του ανακριτικού́ έργου (Πρωτοδικεία και Εισαγγελίες) και των αιτημάτων δικαστικής συνδρομής.  

Το εύρος της δράσης αφορά́ σε Δικαστικούς Φορείς (Εφετεία, Πρωτοδικεία και Πταισματοδικεία) και 

Καταστήματα Κράτησης.  

Μέσω των συστημάτων τηλεδιάσκεψης θα είναι εφικτή́, η απομακρυσμένη κατάθεση / εξέταση 

μάρτυρα υπόθεσης που εκδικάζεται, η διεξαγωγή́ της προκαταρκτικής εξέτασης, προανάκρισης και 

ανάκρισης όπως και η ικανοποίηση με απομακρυσμένη σύνδεση αιτημάτων Δικαστικής Συνδρομής.  
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Για την υποστήριξη των αιτημάτων τηλεδιάσκεψης και της διαχείρισης/προγραμματισμού των 

διαθέσιμων πόρων του συστήματος (αίθουσες και γραφεία με εγκατεστημένο σύστημα 

τηλεδιάσκεψης), θα υλοποιηθεί σύστημα Διαχείρισης Κρατήσεων και Ροών Εργασίας, το οποίο θα 

διαλειτουργεί με το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ), για τα 

στοιχεία των δικαστικών υποθέσεων, μέσω του ηλεκτρονικού πινακίου και θα δίνει τη δυνατότητα 

σε πιστοποιημένους χρήστες (δικαστές και δικηγόρους) να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση για 

απομακρυσμένη εξέταση μαρτύρων / κατηγορούμενων, και να λαμβάνουν ηλεκτρονικά τη σχετική 

έγκριση. 

Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει η προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού και λογισμικού 

τηλεδιάσκεψης, των υλικών που θα χρειαστεί στην διαμόρφωση των αιθουσών (οθόνες, κάμερες, 

μικρόφωνα κτλ), του κεντρικού εξοπλισμού για την υποστήριξη των τηλεδιασκέψεων και 

πολυδιασκέψεων, καθώς και του εξοπλισμού και λογισμικού για την υλοποίηση του συστήματος 

Διαχείρισης Κρατήσεων και Ροών Εργασίας. 

Β)  στην ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία πληροφοριακού συστήματος, μέσω του οποίου θα γίνεται η 

δημοσίευση σε πραγματικό χρόνο της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων των Δικαστηρίων της 

χώρας στο διαδίκτυο, στους ενδιαφερόμενους (δικηγόροι, πολίτες κλπ.). 

Θα παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα άμεσης και σε πραγματικό χρόνο ενημέρωσης της πορείας των 

πινακίων μέσω ειδικών εφαρμογών που θα λειτουργούν σε ηλεκτρονικές συσκευές (smart phones, 

tablets κλπ), για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικηγόρων, των διαδίκων και των εμπλεκομένων στις 

δικαστικές διαδικασίες στις αίθουσες των Δικαστηρίων. Αυτές οι εφαρμογές θα υποστηρίζουν 

πολυκαναλική πρόσβαση στις προσωπικές συσκευές των ενδιαφερομένων, είτε μέσω κινητής 

τηλεφωνίας, είτε μέσω ασυρμάτου δικτύου σε συγκεκριμένους χώρους των δικαστηρίων. Γι’ αυτό το 

λόγο θα προβλεφθεί η ανάπτυξη ασυρμάτου δικτύου πρόσβασης για το κοινό και τους δικηγόρους. 

Ειδικότερα, η δράση περιλαμβάνει: 

- προμήθεια εξοπλισμού 

- διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος με το λογισμικό Διαχείρισης Υποθέσεων των 

Δικαστηρίων (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) 

- ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών που θα λειτουργούν σε ηλεκτρονικές συσκευές (smart phones, 

laptops κλπ), για την άμεσης και σε πραγματικό χρόνο ενημέρωσης της πορείας των πινακίων και 

των εκθεμάτων 

- υλοποίηση δικτύων ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο 

- υλοποίηση Κεντρικοποιημένου Σύστηματος πιστοποίησης και διαχείρισης χρηστών 

(authentication, authorization, accounting - ΑΑΑ) και διασυνδεδεμένων συσκευών στο δίκτυο 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 171: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Σύνολο 
Χώρας 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

90102 Λογισμικό SOFTWARE Αριθμός         όχι όχι 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Τ4632 Αριθμός έργων ΤΠΕ που 
υποστηρίζουν την 
αναβάθμιση της 
λειτουργίας τομέων 
προτεραιότητας του ΕΠ για 
την παροχή υπηρεσιών 
προς πολίτες 

Αριθμός 2       ναι όχι 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 172: Προϋπολογισμός  

Άξονας Προτεραιότητας   4 5 6 

  Σύνολο Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε

ς Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 16.722.888,00 10.474.948,11 1.814.457,95 3.181.294,59 840.143,57 412.043,78 

Δημόσια Δαπάνη (β) 16.722.888,00 10.474.948,11 1.814.457,95 3.181.294,59 840.143,57 412.043,78 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

13.002.654,19 8.379.958,48 1.451.566,36 2.545.035,67 420.071,79 206.021,89 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

3.720.233,81 2.094.989,62 362.891,59 636.258,92 420.071,79 206.021,89 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
          

  

 
 
 
Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

 
 
 Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Γ τρίμηνο 2018 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Πίνακας 173: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ)  

 

Κωδ. ΑΠ ΔΔ 
Κωδ. 

Θ Σ 
ΔΔ 

Κωδ. 

Επεν. 

Προτ. 

ΔΔ 

Κωδ. 

Ειδικού 

στόχου 

ΔΔ 

Κωδ. 

Δράσης/ 

πρόσκλησης 

ΔΔ 
Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κωδ. πεδίου 

παρέμβασης 
ΔΔ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4 
               

139.769.568,00    
2 

     

139.769.568,00    
2c          139.769.568,00    2c.1 

              

84.561.829,31    

Β.1.1.1 22.033.279,81 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
96 22.033.279,81 

Β.1.1.2 125.276,78 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
96 125.276,78 

Β.1.1.3 7.700.418,83 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
96 7.700.418,83 

Β.1.1.4 1.860.360,24 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
96 1.860.360,24 

Β.1.1.5 18.640.093,43 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
96 18.640.093,43 

Β.1.1.6 30.474.315,49 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
96 30.474.315,49 

Β.1.1.7 3.069.281,20 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
96 3.069.281,20 

Β.1.1.8 375.830,35 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
96 375.830,35 

Β.1.1.9 2.975.323,61 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
96 2.975.323,61 

Β.1.1.10 2.505.535,67 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
96 2.505.535,67 

Β.1.1.11 4.660.296,35 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
96 4.660.296,35 

Β.1.1.12 - 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
96 0,00 

Β.1.1.13 3.445.111,55 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
96 3.445.111,55 

Β.1.1.14 1.415.627,65 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
96 1.415.627,65 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Β.1.1.15 626.383,92 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
96 626.383,92 

Β.1.1.16 5.981.966,42 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
96 5.981.966,42 

Β.1.1.17 1.941.790,15 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
96 1.941.790,15 

Β.1.1.18 8.706.736,46 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
96 8.706.736,46 

Β.1.1.19 1.879.151,75 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
96 1.879.151,75 

Β.1.1.20 939.575,88 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
96 939.575,88 

Β.1.1.21 4.418.349,30 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
96 4.418.349,30 

Β.1.1.22 2.793.547,00 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
96 2.793.547,00 

Β.1.1.23 854.387,66 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
96 854.387,66 

Β.1.2.1 1.252.767,84 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
96 1.252.767,84 

Β.1.2.2 5.631.023,56 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
96 5.631.023,56 

Β.1.2.3 - 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
96 0,00 

Β.1.2.4 1.863.492,16 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
96 1.863.492,16 

Β.1.2.5 939.575,88 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
96 939.575,88 

Β.1.2.6 2.192.343,71 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
96 2.192.343,71 

Β.1.2.7 450.996,42 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
96 450.996,42 

Β.1.2.8 1.847.832,56 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
96 1.847.832,56 

2c.2 
              

55.207.738,69    Β.2.1.1 939.575,88 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
96 939.575,88 



 

  321 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Β.2.1.2 10.051.801,18 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
96 10.051.801,18 

Β.2.1.3 - 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
96 0,00 

Β.2.1.4 14.472.974,16 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
96 14.472.974,16 

Β.2.1.5 626.383,92 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
96 626.383,92 

Β.2.1.6 187.915,18 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
96 187.915,18 

B.2.1.7 3.539.022,16 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
96 3.539.022,16 

B.2.1.8 4.297.799,44 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
96 4.297.799,44 

B.2.1.9 6.144.545,62 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
96 6.144.545,62 

B.2.1.10 6.877.695,42 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
96 6.877.695,42 

B.2.1.11 4.572.602,60 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
96 4.572.602,60 

Β.2.1.12 10.138.399,54 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
96 10.138.399,54 

Β.2.1.13 168.497,27 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
96 168.497,27 

Β.2.1.14 10.474.948,11 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
96 10.474.948,11 

Β.2.1.15 - 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
96 0,00 

4 24210717 2 24210717 2c 
            

24.210.717,00    
2c.1 

              

14.647.698,69    

Β.1.1.1 3.816.578,31 Μετάβαση 96 3.816.578,31 

Β.1.1.2 21.700,29 Μετάβαση 96 21.700,29 

Β.1.1.3 1.333.857,32 Μετάβαση 96 1.333.857,32 

Β.1.1.4 322.249,37 Μετάβαση 96 322.249,37 

Β.1.1.5 3.228.814,64 Μετάβαση 96 3.228.814,64 

Β.1.1.6 5.278.724,39 Μετάβαση 96 5.278.724,39 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Β.1.1.7 531.657,21 Μετάβαση 96 531.657,21 

Β.1.1.8 65.100,88 Μετάβαση 96 65.100,88 

Β.1.1.9 515.381,99 Μετάβαση 96 515.381,99 

Β.1.1.10 434.005,89 Μετάβαση 96 434.005,89 

Β.1.1.11 807.250,95 Μετάβαση 96 807.250,95 

Β.1.1.12 - Μετάβαση 96 0,00 

Β.1.1.13 596.758,09 Μετάβαση 96 596.758,09 

Β.1.1.14 245.213,33 Μετάβαση 96 245.213,33 

Β.1.1.15 108.501,47 Μετάβαση 96 108.501,47 

Β.1.1.16 1.036.189,05 Μετάβαση 96 1.036.189,05 

Β.1.1.17 336.354,56 Μετάβαση 96 336.354,56 

Β.1.1.18 1.508.170,45 Μετάβαση 96 1.508.170,45 

Β.1.1.19 325.504,41 Μετάβαση 96 325.504,41 

Β.1.1.20 162.752,21 Μετάβαση 96 162.752,21 

Β.1.1.21 765.341,17 Μετάβαση 96 765.341,17 

Β.1.1.22 483.894,86 Μετάβαση 96 483.894,86 

Β.1.1.23 147.996,01 Μετάβαση 96 147.996,01 

Β.1.2.1 217.002,94 Μετάβαση 96 217.002,94 

Β.1.2.2 975.399,15 Μετάβαση 96 975.399,15 

Β.1.2.3 - Μετάβαση 96 0,00 

Β.1.2.4 322.791,88 Μετάβαση 96 322.791,88 

Β.1.2.5 162.752,21 Μετάβαση 96 162.752,21 

Β.1.2.6 379.755,15 Μετάβαση 96 379.755,15 

Β.1.2.7 78.121,06 Μετάβαση 96 78.121,06 

Β.1.2.8 320.079,34 Μετάβαση 96 320.079,34 

2c.2                  Β.2.1.1 162.752,21 Μετάβαση 96 162.752,21 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

9.563.018,31    Β.2.1.2 1.741.160,95 Μετάβαση 96 1.741.160,95 

Β.2.1.3 - Μετάβαση 96 0,00 

Β.2.1.4 2.506.991,23 Μετάβαση 96 2.506.991,23 

Β.2.1.5 108.501,47 Μετάβαση 96 108.501,47 

Β.2.1.6 32.550,44 Μετάβαση 96 32.550,44 

B.2.1.7 613.025,18 Μετάβαση 96 613.025,18 

B.2.1.8 744.459,67 Μετάβαση 96 744.459,67 

B.2.1.9 1.064.350,82 Μετάβαση 96 1.064.350,82 

B.2.1.10 1.191.346,16 Μετάβαση 96 1.191.346,16 

B.2.1.11 792.060,74 Μετάβαση 96 792.060,74 

Β.2.1.12 1.756.161,41 Μετάβαση 96 1.756.161,41 

Β.2.1.13 29.186,90 Μετάβαση 96 29.186,90 

Β.2.1.14 1.814.457,95 Μετάβαση 96 1.814.457,95 

Β.2.1.15 - Μετάβαση 96 0,00 

                

4,00    

                  

42.448.723,00    

                    

2,00    

        

42.448.723,00    
 2c  

            

42.448.723,00    
2c.1 

              

25.681.854,21    

Β.1.1.1 6.691.618,25 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 6.691.618,25 

Β.1.1.2 38.047,19 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 38.047,19 

Β.1.1.3 2.338.656,05 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 2.338.656,05 

Β.1.1.4 565.000,79 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 565.000,79 

Β.1.1.5 5.661.090,42 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 5.661.090,42 

Β.1.1.6 9.255.203,37 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 9.255.203,37 

Β.1.1.7 932.156,19 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 932.156,19 

Β.1.1.8 114.141,57 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 114.141,57 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Β.1.1.9 903.620,79 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 903.620,79 

Β.1.1.10 760.943,83 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 760.943,83 

Β.1.1.11 1.415.355,51 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 1.415.355,51 

Β.1.1.12 - 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 0,00 

Β.1.1.13 1.046.297,76 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 1.046.297,76 

Β.1.1.14 429.933,26 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 429.933,26 

Β.1.1.15 190.235,96 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 190.235,96 

Β.1.1.16 1.816.753,38 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 1.816.753,38 

Β.1.1.17 589.731,46 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 589.731,46 

Β.1.1.18 2.644.279,79 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 2.644.279,79 

Β.1.1.19 570.707,87 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 570.707,87 

Β.1.1.20 285.353,93 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 285.353,93 

Β.1.1.21 1.341.874,97 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 1.341.874,97 

Β.1.1.22 848.414,32 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 848.414,32 

Β.1.1.23 259.481,84 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 259.481,84 

Β.1.2.1 380.471,91 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 380.471,91 

Β.1.2.2 1.710.170,27 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 1.710.170,27 

Β.1.2.3 - 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 0,00 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Β.1.2.4 565.951,97 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 565.951,97 

Β.1.2.5 285.353,93 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 285.353,93 

Β.1.2.6 665.825,85 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 665.825,85 

Β.1.2.7 136.969,89 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 136.969,89 

Β.1.2.8 561.196,07 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 561.196,07 

2c.2 
              

16.766.868,79    

Β.2.1.1 285.353,93 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 285.353,93 

Β.2.1.2 3.052.782,74 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 3.052.782,74 

Β.2.1.3 - 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 0,00 

Β.2.1.4 4.395.515,27 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 4.395.515,27 

Β.2.1.5 190.235,96 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 190.235,96 

Β.2.1.6 57.070,79 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 57.070,79 

B.2.1.7 1.074.818,89 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 1.074.818,89 

B.2.1.8 1.305.263,37 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 1.305.263,37 

B.2.1.9 1.866.129,51 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 1.866.129,51 

B.2.1.10 2.088.790,80 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 2.088.790,80 

B.2.1.11 1.388.722,48 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 1.388.722,48 

Β.2.1.12 3.079.083,09 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 3.079.083,09 

Β.2.1.13 51.173,47 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 51.173,47 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Β.2.1.14 3.181.294,59 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 3.181.294,59 

Β.2.1.15 - 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 0,00 

                        

5    

                  

11.210.222,00    

                    

2,00    

        

11.210.222,00    
 2c  

            

11.210.222,00    
 2c.1  

                 

6.782.283,82    

Β.1.1.1 1.767.179,96 Μετάβαση 96 1.767.179,96 

Β.1.1.2 10.047,83 Μετάβαση 96 10.047,83 

Β.1.1.3 617.612,36 Μετάβαση 96 617.612,36 

Β.1.1.4 149.210,26 Μετάβαση 96 149.210,26 

Β.1.1.5 1.495.029,33 Μετάβαση 96 1.495.029,33 

Β.1.1.6 2.444.193,52 Μετάβαση 96 2.444.193,52 

Β.1.1.7 246.171,80 Μετάβαση 96 246.171,80 

Β.1.1.8 30.143,49 Μετάβαση 96 30.143,49 

Β.1.1.9 238.635,93 Μετάβαση 96 238.635,93 

Β.1.1.10 200.956,57 Μετάβαση 96 200.956,57 

Β.1.1.11 373.779,23 Μετάβαση 96 373.779,23 

Β.1.1.12 - Μετάβαση 96 0,00 

Β.1.1.13 276.315,29 Μετάβαση 96 276.315,29 

Β.1.1.14 113.540,46 Μετάβαση 96 113.540,46 

Β.1.1.15 50.239,14 Μετάβαση 96 50.239,14 

Β.1.1.16 479.783,82 Μετάβαση 96 479.783,82 

Β.1.1.17 155.741,35 Μετάβαση 96 155.741,35 

Β.1.1.18 698.324,10 Μετάβαση 96 698.324,10 

Β.1.1.19 150.717,43 Μετάβαση 96 150.717,43 

Β.1.1.20 75.358,72 Μετάβαση 96 75.358,72 

Β.1.1.21 354.373,86 Μετάβαση 96 354.373,86 

Β.1.1.22 224.056,53 Μετάβαση 96 224.056,53 

Β.1.1.23 68.526,19 Μετάβαση 96 68.526,19 

Β.1.2.1 100.478,29 Μετάβαση 96 100.478,29 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Β.1.2.2 451.636,44 Μετάβαση 96 451.636,44 

Β.1.2.3 - Μετάβαση 96 0,00 

Β.1.2.4 149.461,45 Μετάβαση 96 149.461,45 

Β.1.2.5 75.358,72 Μετάβαση 96 75.358,72 

Β.1.2.6 175.837,00 Μετάβαση 96 175.837,00 

Β.1.2.7 36.172,18 Μετάβαση 96 36.172,18 

Β.1.2.8 148.205,47 Μετάβαση 96 148.205,47 

2c.2 
                 

4.427.938,18    

Β.2.1.1 75.358,72 Μετάβαση 96 75.358,72 

Β.2.1.2 806.205,06 Μετάβαση 96 806.205,06 

Β.2.1.3 - Μετάβαση 96 0,00 

Β.2.1.4 1.160.805,39 Μετάβαση 96 1.160.805,39 

Β.2.1.5 50.239,14 Μετάβαση 96 50.239,14 

Β.2.1.6 15.071,74 Μετάβαση 96 15.071,74 

B.2.1.7 283.847,39 Μετάβαση 96 283.847,39 

B.2.1.8 344.705,15 Μετάβαση 96 344.705,15 

B.2.1.9 492.823,49 Μετάβαση 96 492.823,49 

B.2.1.10 551.625,80 Μετάβαση 96 551.625,80 

B.2.1.11 366.745,75 Μετάβαση 96 366.745,75 

Β.2.1.12 813.150,68 Μετάβαση 96 813.150,68 

Β.2.1.13 13.514,33 Μετάβαση 96 13.514,33 

Β.2.1.14 840.143,57 Μετάβαση 96 840.143,57 

Β.2.1.15 - Μετάβαση 96 0,00 

                        

6    

                            

5.497.992    

                            

2    

                   

5.497.992    
 2c  

               

5.497.992,00    
 2c.1  

                 

3.326.333,96    

Β.1.1.1 866.703,66 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 866.703,66 

Β.1.1.2 4.927,90 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 4.927,90 

Β.1.1.3 302.904,57 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 302.904,57 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Β.1.1.4 73.179,35 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 73.179,35 

Β.1.1.5 733.228,89 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 733.228,89 

Β.1.1.6 1.198.741,22 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 1.198.741,22 

Β.1.1.7 120.733,60 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 120.733,60 

Β.1.1.8 14.783,71 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 14.783,71 

Β.1.1.9 117.037,68 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 117.037,68 

Β.1.1.10 98.558,04 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 98.558,04 

Β.1.1.11 183.317,96 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 183.317,96 

Β.1.1.12 - 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 0,00 

Β.1.1.13 135.517,31 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 135.517,31 

Β.1.1.14 55.685,29 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 55.685,29 

Β.1.1.15 24.639,51 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 24.639,51 

Β.1.1.16 235.307,33 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 235.307,33 

Β.1.1.17 76.382,48 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 76.382,48 

Β.1.1.18 342.489,20 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 342.489,20 

Β.1.1.19 73.918,53 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 73.918,53 

Β.1.1.20 36.959,27 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 36.959,27 

Β.1.1.21 173.800,70 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 173.800,70 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Β.1.1.22 109.887,29 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 109.887,29 

Β.1.1.23 33.608,29 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 33.608,29 

Β.1.2.1 49.279,02 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 49.279,02 

Β.1.2.2 221.502,60 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 221.502,60 

Β.1.2.3 - 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 0,00 

Β.1.2.4 73.302,54 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 73.302,54 

Β.1.2.5 36.959,27 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 36.959,27 

Β.1.2.6 86.238,29 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 86.238,29 

Β.1.2.7 17.740,45 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 17.740,45 

Β.1.2.8 72.686,56 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 72.686,56 

2c.2 
                 

2.171.658,04    

Β.2.1.1 36.959,27 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 36.959,27 

Β.2.1.2 395.398,82 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 395.398,82 

Β.2.1.3 - 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 0,00 

Β.2.1.4 569.310,60 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 569.310,60 

Β.2.1.5 24.639,51 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 24.639,51 

Β.2.1.6 7.391,85 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 7.391,85 

B.2.1.7 139.211,39 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 139.211,39 

B.2.1.8 169.058,74 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 169.058,74 



 

330 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

B.2.1.9 241.702,56 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 241.702,56 

B.2.1.10 270.541,83 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 270.541,83 

B.2.1.11 179.868,43 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 179.868,43 

Β.2.1.12 398.805,26 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 398.805,26 

Β.2.1.13 6.628,03 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 6.628,03 

Β.2.1.14 412.043,78 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 412.043,78 

Β.2.1.15 - 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
96 0,00 

 

 

 

Πίνακας 174: Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων 

 

 

Κωδικός 

Δράσης 

Χαρακτηρισμός 

δράσης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 
ΔΔ 

Τρόπος 

υλοποίησης 

δράσης 

ΔΔ 

ΔΔ που 

συνεισφέρει στο 

πλαίσιο επίδοσης 

ΔΔ μη 

εκπληρούμενων 

θεματικών 

αιρεσιμοτήτων 

ΔΔ μη 

εκπληρούμενων 

αυτοδεσμεύσεων 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Β.1.1.1 

  Όλη η χώρα 
                        

35.175.360,00    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία ή/και 

υλοποίηση με ίδια 

μέσα 

            

35.175.360,00 €  

                     

35.175.360,00 €  
    

Β.1.1.2 
  Όλη η χώρα 

                               

200.000,00    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία ή/και 

                   

200.000,00 €  
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

υλοποίηση με ίδια 

μέσα 

Β.1.1.3 

  Όλη η χώρα 
                        

12.293.449,13    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία ή/και 

υλοποίηση με ίδια 

μέσα 

            

12.293.449,13 €  

                     

12.293.449,13 €  
    

Β.1.1.4 

  Όλη η χώρα 
                           

2.970.000,00    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία ή/και 

υλοποίηση με ίδια 

μέσα 

               

2.970.000,00 €  

                        

2.970.000,00 €  
    

Β.1.1.5   Όλη η χώρα 
                        

29.758.256,70    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία ή/και 

υλοποίηση με ίδια 

μέσα 

            

29.758.256,70 €  

                     

29.758.256,70 €  
    

Β.1.1.6 

  Όλη η χώρα 
                     

182.385.818,16    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία ή/και 

υλοποίηση με ίδια 

μέσα 

         

182.385.818,16 

€  

                  

182.385.818,16 €  
    

Β.1.1.7 

  Όλη η χώρα 
                           

4.900.000,00    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία ή/και 

υλοποίηση με ίδια 

μέσα 

               

4.900.000,00 €  
      

Β.1.1.8 

  Όλη η χώρα 
                               

600.000,00    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία ή/και 

υλοποίηση με ίδια 

μέσα 

                   

600.000,00 €  
      

Β.1.1.9 

  Όλη η χώρα 
                           

4.750.000,00    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία ή/και 

υλοποίηση με ίδια 

               

4.750.000,00 €  

                        

4.750.000,00 €  
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

μέσα 

Β.1.1.10 

  Όλη η χώρα 
                           

4.000.000,00    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία ή/και 

υλοποίηση με ίδια 

μέσα 

               

4.000.000,00 €  

                        

4.000.000,00 €  
    

Β.1.1.11 

  Όλη η χώρα 
                           

7.440.000,00    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία ή/και 

υλοποίηση με ίδια 

μέσα 

               

7.440.000,00 €  

                        

7.440.000,00 €  
    

Β.1.1.12 

  Όλη η χώρα 
                                                       

-      

Διαγωνιστική 

Διαδικασία ή/και 

υλοποίηση με ίδια 

μέσα 

                                           

-   €  

                                                    

-   €  
    

Β.1.1.13 

  Όλη η χώρα 
                           

5.500.000,00    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία ή/και 

υλοποίηση με ίδια 

μέσα 

               

5.500.000,00 €  

                        

5.500.000,00 €  
    

Β.1.1.14 

  Όλη η χώρα 
                           

2.260.000,00    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία ή/και 

υλοποίηση με ίδια 

μέσα 

               

2.260.000,00 €  

                        

2.260.000,00 €  
    

Β.1.1.15 

  Όλη η χώρα 
                           

1.000.000,00    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία ή/και 

υλοποίηση με ίδια 

μέσα 

               

1.000.000,00 €  

                        

1.000.000,00 €  
    

Β.1.1.16 

  Όλη η χώρα 
                           

9.550.000,00    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία ή/και 

υλοποίηση με ίδια 

               

9.550.000,00 €  

                        

9.550.000,00 €  
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

μέσα 

Β.1.1.17 

  Όλη η χώρα 
                           

3.100.000,00    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία ή/και 

υλοποίηση με ίδια 

μέσα 

               

3.100.000,00 €  

                        

3.100.000,00 €  
    

Β.1.1.18 

  Όλη η χώρα 
                        

13.900.000,00    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία ή/και 

υλοποίηση με ίδια 

μέσα 

            

13.900.000,00 €  

                     

13.900.000,00 €  
    

Β.1.1.19 

  Όλη η χώρα 
                           

3.000.000,00    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία ή/και 

υλοποίηση με ίδια 

μέσα 

               

3.000.000,00 €  

                        

3.000.000,00 €  
    

Β.1.1.20 

  Όλη η χώρα 
                           

1.500.000,00    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία ή/και 

υλοποίηση με ίδια 

μέσα 

               

1.500.000,00 €  

                        

1.500.000,00 €  
    

Β.1.1.21 

  Όλη η χώρα 
                           

7.053.740,00    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία ή/και 

υλοποίηση με ίδια 

μέσα 

               

7.053.740,00 €  

                        

7.053.740,00 €  
    

Β.1.1.22 

  Όλη η χώρα 
                           

4.459.800,00    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία ή/και 

υλοποίηση με ίδια 

μέσα 

               

4.459.800,00 €  
      

Β.1.1.23 

  Όλη η χώρα 
                           

1.364.000,00    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία ή/και 

υλοποίηση με ίδια 

               

1.364.000,00 €  
      



 

334 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

μέσα 

Β.1.2.1 

  Όλη η χώρα 
                           

2.000.000,00    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία ή/και 

υλοποίηση με ίδια 

μέσα 

               

2.000.000,00 €  
      

Β.1.2.2 

  Όλη η χώρα 
                           

8.989.732,02    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία ή/και 

υλοποίηση με ίδια 

μέσα 

               

8.989.732,02 €  

                        

8.989.732,02 €  
    

Β.1.2.3 

  Όλη η χώρα 
                                                       

-      

Διαγωνιστική 

Διαδικασία ή/και 

υλοποίηση με ίδια 

μέσα 

                                           

-   €  
      

Β.1.2.4 

  Όλη η χώρα 
                           

2.975.000,00    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία ή/και 

υλοποίηση με ίδια 

μέσα 

               

2.975.000,00 €  

                        

2.975.000,00 €  
    

Β.1.2.5 

  Όλη η χώρα 
                           

1.500.000,00    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία ή/και 

υλοποίηση με ίδια 

μέσα 

               

1.500.000,00 €  

                        

1.500.000,00 €  
    

Β.1.2.6 

  Όλη η χώρα 
                           

3.500.000,00    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία ή/και 

υλοποίηση με ίδια 

μέσα 

               

3.500.000,00 €  
      

Β.1.2.7 

  Όλη η χώρα 
                               

720.000,00    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία ή/και 

υλοποίηση με ίδια 

                   

720.000,00 €  
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

μέσα 

Β.1.2.8 

  Όλη η χώρα 
                           

2.950.000,00    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία ή/και 

υλοποίηση με ίδια 

μέσα 

               

2.950.000,00 €  
      

Β.2.1.1 

  Όλη η χώρα 
                           

1.500.000,00    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία ή/και 

υλοποίηση με ίδια 

μέσα 

               

1.500.000,00 €  
      

Β.2.1.2 

  Όλη η χώρα 
                        

16.047.348,75    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία ή/και 

υλοποίηση με ίδια 

μέσα 

            

16.047.348,75 €  

                     

16.047.348,75 €  
    

Β.2.1.3 

  Όλη η χώρα 
                                                       

-      

Διαγωνιστική 

Διαδικασία ή/και 

υλοποίηση με ίδια 

μέσα 

                                           

-   €  

                                                    

-   €  
    

Β.2.1.4 

  Όλη η χώρα 
                        

23.105.596,65    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία ή/και 

υλοποίηση με ίδια 

μέσα 

            

23.105.596,65 €  

                     

23.105.596,65 €  
    

Β.2.1.5 

  Όλη η χώρα 
                           

1.000.000,00    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία ή/και 

υλοποίηση με ίδια 

μέσα 

               

1.000.000,00 €  
      

Β.2.1.6 

  Όλη η χώρα 
                               

300.000,00    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία ή/και 

υλοποίηση με ίδια 

                   

300.000,00 €  

                             

300.000,00 €  
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

μέσα 

Β.2.1.7 

  Όλη η χώρα 
                           

5.649.925,00    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία ή/και 

υλοποίηση με ίδια 

μέσα 

               

5.649.925,00 €  

                        

5.649.925,00 €  
    

Β.2.1.8 

  Όλη η χώρα 
                           

6.861.286,37    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία ή/και 

υλοποίηση με ίδια 

μέσα 

               

6.861.286,37 €  

                        

6.861.286,37 €  
    

Β.2.1.9 

  Όλη η χώρα 
                           

9.809.552,00    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία ή/και 

υλοποίηση με ίδια 

μέσα 

               

9.809.552,00 €  

                        

9.809.552,00 €  
    

Β.2.1.10 

  Όλη η χώρα 
                        

10.980.000,00    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία ή/και 

υλοποίηση με ίδια 

μέσα 

            

10.980.000,00 €  

                     

10.980.000,00 €  
    

Β.2.1.11 

  Όλη η χώρα 
                           

7.300.000,00    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία ή/και 

υλοποίηση με ίδια 

μέσα 

               

7.300.000,00 €  

                        

7.300.000,00 €  
    

Β.2.1.12 

  Όλη η χώρα 
                        

16.185.600,00    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία ή/και 

υλοποίηση με ίδια 

μέσα 

            

16.185.600,00 €  

                     

16.185.600,00 €  
    

Β.2.1.13 

  Όλη η χώρα 
                               

269.000,00    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία ή/και 

υλοποίηση με ίδια 

                   

269.000,00 €  
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μέσα 

Β.2.1.14   

Όλη η χώρα 
                        

16.722.888,00    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία ή/και 

υλοποίηση με ίδια 

μέσα 

            

16.722.888,00 €  
      

Β.2.1.15   

Όλη η χώρα 
                                                       

-      

Διαγωνιστική 

Διαδικασία ή/και 

υλοποίηση με ίδια 

μέσα 

                                           

-   €  
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Θεματικός Άξονας Γ΄: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9) 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 11 

Ταμείο ΕΚΤ 

Σύνδεση με θεματικές 

αιρεσιμότητες 

 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 108.242.745,10 € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 77,23% 

 

Άξονας Προτεραιότητας 7: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ στις 11 περιφέρειες 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 11 

Ταμείο ΕΚΤ 

Σύνδεση με θεματικές 

αιρεσιμότητες 

 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 99.029.677.44 € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 80% 

 

Άξονας Προτεραιότητας 8: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ στη ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 11 

Ταμείο ΕΚΤ 

Σύνδεση με θεματικές 

αιρεσιμότητες 

 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 7.824.616.80 € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 50% 

 

Άξονας Προτεραιότητας 9: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ στο ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 11 

Ταμείο ΕΚΤ 

Σύνδεση με θεματικές 

αιρεσιμότητες 

 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 1.388.450.85 € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 50% 

Αποθεματικό Επίδοσης 

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι όπως 

προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ. Η ανάλυση πραγματοποιείται αρχικά σε επίπεδο Θεματικού 

Άξονα και στη συνέχεια αναλύεται στους Άξονες Προτεραιότητας που τον αποτελούν. 
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Πίνακας 175: Πλαίσιο επίδοσης Θεματικού Άξονα 3 

 

Κωδικός Δείκτη ή 

βασικού σταδίου 

υλοποίησης 

Δείκτης ή βασικό 

στάδιο 

υλοποίησης 

Μονάδα 

μέτρησης κατά 

περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4634 Αριθμός μελετών για τη 

βελτίωση των 

πολιτικών ανθρώπινου 

δυναμικού του 

δημόσιου τομέα 

ΑΡΙΘΜΟΣ   5 

T4635 Αριθμός δημοσίων 

υπαλλήλων που 

συμμετέχουν σε 

προγράμματα 

κατάρτισης για την 

ανάπτυξη 

δεξιοτήτων/διοικητικώ

ν ικανοτήτων 

ΑΡΙΘΜΟΣ   324766 

T4638 Αριθμός στελεχών που 

παρακολουθεί 

προγράμματα ταχείας 

εξέλιξης 

ΑΡΙΘΜΟΣ   1222 

 

Πίνακας 176: Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 7 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

 

Κωδικός Δείκτη 

ή βασικού 

σταδίου 

υλοποίησης 

Δείκτης ή βασικό 

στάδιο 

υλοποίησης 

Μονάδα 

μέτρησης 

κατά 

περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
T4634 

Αριθμός μελετών 

για τη βελτίωση 

των πολιτικών 

ανθρώπινου 

δυναμικού του 

δημόσιου τομέα 

ΑΡΙΘΜΟΣ   

 

3,41 

 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

T4635 

Αριθμός δημοσίων 

υπαλλήλων που 

συμμετέχουν σε 

προγράμματα 

κατάρτισης για την 

ανάπτυξη 

δεξιοτήτων/διοικητ

ικών ικανοτήτων 

ΑΡΙΘΜΟΣ   221322 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
T4638 

Αριθμός στελεχών 

που παρακολουθεί 

προγράμματα 

ταχείας εξέλιξης 

ΑΡΙΘΜΟΣ   833 

Μετάβαση 
T4634 

Αριθμός μελετών 

για τη βελτίωση 
ΑΡΙΘΜΟΣ   0,81 
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των πολιτικών 

ανθρώπινου 

δυναμικού του 

δημόσιου τομέα 

Μετάβαση 

T4635 

Αριθμός δημοσίων 

υπαλλήλων που 

συμμετέχουν σε 

προγράμματα 

κατάρτισης για την 

ανάπτυξη 

δεξιοτήτων/διοικητ

ικών ικανοτήτων 

ΑΡΙΘΜΟΣ   52374 

Μετάβαση 

T4638 

Αριθμός στελεχών 

που παρακολουθεί 

προγράμματα 

ταχείας εξέλιξης 

ΑΡΙΘΜΟΣ   197 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
T4634 

Αριθμός μελετών 

για τη βελτίωση 

των πολιτικών 

ανθρώπινου 

δυναμικού του 

δημόσιου τομέα 

ΑΡΙΘΜΟΣ   0,51 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

T4635 

Αριθμός δημοσίων 

υπαλλήλων που 

συμμετέχουν σε 

προγράμματα 

κατάρτισης για την 

ανάπτυξη 

δεξιοτήτων/διοικητ

ικών ικανοτήτων 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

                

2.506   

 

                

4.655    

 

33224 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
T4638 

Αριθμός στελεχών 

που παρακολουθεί 

προγράμματα 

ταχείας εξέλιξης 

ΑΡΙΘΜΟΣ 18 33 125 

 

Πίνακας 177: Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 8 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

 

Κωδικός Δείκτη 

ή βασικού 

σταδίου 

υλοποίησης 

Δείκτης ή βασικό 

στάδιο 

υλοποίησης 

Μονάδα 

μέτρησης 

κατά 

περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Μετάβαση T4634 

Αριθμός μελετών 

για τη βελτίωση 

των πολιτικών 

ανθρώπινου 

δυναμικού του 

δημόσιου τομέα 

ΑΡΙΘΜΟΣ   0,23 
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Μετάβαση T4635 

Αριθμός δημοσίων 

υπαλλήλων που 

συμμετέχουν σε 

προγράμματα 

κατάρτισης για την 

ανάπτυξη 

δεξιοτήτων/διοικητ

ικών ικανοτήτων 

ΑΡΙΘΜΟΣ   15157 

Μετάβαση T4638 

Αριθμός στελεχών 

που παρακολουθεί 

προγράμματα 

ταχείας εξέλιξης 

ΑΡΙΘΜΟΣ   57 

 

Πίνακας 178: Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 9 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

 

Κωδικός Δείκτη 

ή βασικού 

σταδίου 

υλοποίησης 

Δείκτης ή βασικό 

στάδιο 

υλοποίησης 

Μονάδα 

μέτρησης 

κατά 

περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

T4634 

Αριθμός μελετών 

για τη βελτίωση 

των πολιτικών 

ανθρώπινου 

δυναμικού του 

δημόσιου τομέα 

ΑΡΙΘΜΟΣ   0,04 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

T4635 

Αριθμός δημοσίων 

υπαλλήλων που 

συμμετέχουν σε 

προγράμματα 

κατάρτισης για την 

ανάπτυξη 

δεξιοτήτων/διοικητ

ικών ικανοτήτων 

ΑΡΙΘΜΟΣ   2689 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

T4638 

Αριθμός στελεχών 

που παρακολουθεί 

προγράμματα 

ταχείας εξέλιξης 

ΑΡΙΘΜΟΣ   10 

 

 

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι στόχοι που 

έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι 

ακόλουθες: 

 Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη 

συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ’ επέκταση για την 

κατανομή του αποθεματικού επίδοσης 

 Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και 

παρακολούθησης δεικτών 

 Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων 

στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ. 
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Θεματικός στόχος 11 – Επενδυτική Προτεραιότητα 11i 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών και των 

ενδιαφερομένων φορέων και της αποτελεσματικής δημόσιας 

διοίκησης 

Επενδυτική προτεραιότητα Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα 

των δημόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών σε εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο εν όψει των μεταρρυθμίσεων, 

καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και χρηστή διακυβέρνηση 

Σύνδεση με θεματικές 

αιρεσιμότητες 

 

Ειδικοί στόχοι 11.i.4 Αύξηση των φορέων της δημόσιας διοίκησης όπου 

εφαρμόζονται νέες οριζόντιες πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού  

11.i.5 Αύξηση του αριθμού στελεχών/υπαλλήλων της δημόσιας 

διοίκησης με πιστοποιημένες δεξιότητες/διοικητικές ικανότητες 

Δείκτες αποτελέσματος 11.i.4 α) Αριθμός φορέων δημόσιας διοίκησης που εφαρμόζουν 

νέες οριζόντιες πολιτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 

           β) Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων που πιστοποιήθηκαν 

μετά την παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης 

11.i.5 α) Αριθμός στελεχών ταχείας εξέλιξης που καταρτίστηκαν 

και τοποθετήθηκαν σε θέσεις του Δημόσιου Τομέα 
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Δράση Γ.1.1.1: Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

  ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

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

δράσης περιλαμβάνονται επίσης οι δράσεις εκπόνησης εργαλείων διοίκησης και αξιολόγησης του 

ανθρώπινου δυναμικού του Δημόσιου Τομέα μέσω στόχων. Η στοχοθεσία και ειδικότερα η 

διαδικασία επιλογής και διαμόρφωσης στόχων, η αξιολόγηση και η ανέλιξη βάσει απόδοσης, θα 

θεσπιστεί διασφαλίζοντας την αξιοκρατία και την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους άξιους 

δημόσιους υπαλλήλους. Παράλληλα θα υποστηριχτεί μια διαδικασία προγραμματισμού ανθρώπινων 

πόρων, η οποία θα είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον κρατικό προϋπολογισμό, μειώνοντας στο 

ελάχιστο τα περιθώρια υπερβάσεων των στόχων και των περιορισμών που θα τεθούν. 

Επιπλέον θα αναπτυχθεί ένα νέο σύστημα ταξινόμησης των υπαλλήλων το οποίο θα βασίζεται στις 

κατηγορίες θέσεων εργασίας και στις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση του διοικητικού 

έργου σε αντίθεση με την ισχύουσα αποκλειστική και μονοδιάστατη σύνδεση της θέσης εργασίας με 

το εκπαιδευτικό επίπεδο των υπαλλήλων. Το επίπεδο εκπαίδευσης θα αποτελεί ένα κριτήριο για την 

ένταξη σε κάποιο κλάδο μεταξύ άλλων κριτηρίων και η επαγγελματική σταδιοδρομία θα οικοδομείται 

με βάση την αποδεδειγμένη εμπειρία και απόδοση…».  

Σε αυτό το πλαίσιο η προτεινόμενη δράση αφορά στην  υλοποίηση συστήματος το οποίο θα 

εξυπηρετεί δύο βασικές ανάγκες: 

- Την ανάγκη του αρμόδιου Υπουργείου, αλλά και των άλλων Υπουργείων, να έχει ποιοτικά 

στοιχεία για την δημόσια διοίκηση έτσι ώστε να εξυπηρετείται η λήψη αποφάσεων και η 

χάραξη πολιτικής και  

- Την ανάγκη κάθε φορέα να έχει ένα σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού που θα 

απαλείφει γραφειοκρατικές διαδικασίες και θα εξοικονομεί χρόνο και κόστος 
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Το σύστημα θα επιτρέπει διττή λειτουργικότητα:  

- Λειτουργία Μητρώου για όσους Φορείς δεν διαθέτουν ένα Σύστημα Διαχείρισης 

Ανθρωπίνου Δυναμικού ή 

- Διαμοιραζόμενη Υπηρεσία για όσους διαθέτουν και θέλουν να διαλειτουργούν με το 

σύστημα 

Οι διαδικασίες, τα λεξικά, η παραμετροποίηση και γενικά κάθε θέμα που άπτεται των διαδικασιών 

και του κανονιστικού πλαισίου της Δημόσιας Διοίκησης θα αναπτύσσονται στο κεντρικό σύστημα 

που θα χρησιμοποιεί το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με παράλληλη υποχρέωση 

συμμόρφωσης όλων των υπολοίπων Φορέων. Έτσι, θα μπορεί ένα Υπουργείο να διατηρεί το δικό του 

σύστημα διαχείρισης προσωπικού αλλά θα πρέπει να ακολουθεί την παραμετροποίηση του 

κεντρικού συστήματος για να απαλειφθούν έτσι διαφορετικές προσεγγίσεις. 

Το σύστημα θα: 

 διαλειτουργεί με τα συστήματα των Φορέων που έχουν οριζόντια αρμοδιότητα σε 

διαδικασίες διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού (ΑΣΕΠ, ΕΚΔΔΑ, ΕΑΠ, ΕΤ, κ.α.),  

 απαλείφει έγχαρτες διαδικασίες αντικαθιστώντας τις με ηλεκτρονικές,  

 επικαιροποιείται σε πραγματικό χρόνο και 

 θα αποτελεί τη μόνη πηγή της σχετικής πληροφορίας σε όλη την δημόσια διοίκηση. 

Θα περιλαμβάνει και την εξυπηρέτηση/αυτοδιαχείριση του φακέλου των εργαζομένων από τους 

ίδιους τους εργαζόμενους σε ειδικά σημεία επαφής με το ”HRMS” (Human Resources Management 

System) από όπου ηλεκτρονικά θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε επιλεγμένα στοιχεία του 

φακέλου τους και τα οποία θα μπορούν είτε να αναπαράγουν (π.χ. εκτύπωση υπηρεσιακών 

μεταβολών) είτε να επικαιροποιούν (π.χ. ενημέρωση στοιχείων ταχυδρομικής διεύθυνσης). 

Το έργο αποτελεί έργο – σημαία του προγράμματος.  

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της δράσης δύναται να γίνει χρήση ευελιξίας του ΕΤΠΑ έως 10%. 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 179: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης 

1 Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Σύνολο 
Χώρας 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

90101/90102 Τεχνολογικός Εξοπλισμός 
HARDWARE/Λογισμικό 
SOFTWARE 

Αριθμός 9       όχι όχι 

T4633 Αριθμός έργων 
δημιουργίας και εφαρμογής 
ενιαίας ψηφιακής διαχείρισης 
ανθρώπινου δυναμικού της 
δημόσιας διοίκησης 

Αριθμός 1       όχι όχι 

Τ4634 Αριθμός μελετών για τη 
βελτίωση των πολιτικών 
ανθρώπινου δυναμικού του 
δημόσιου τομέα 

Αριθμός 3       ναι όχι 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 180: Προϋπολογισμός 

Άξονας 

Προτεραιότητας 
  7 8 9 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 5.000.000,00 3.298.648,31 780.598,43 495.178,90 361.438,39 64.135,98 

Δημόσια Δαπάνη (β) 5.000.000,00 3.298.648,31 780.598,43 495.178,90 361.438,39 64.135,98 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

3.872.327,69 2.638.918,65 624.478,74 396.143,12 180.719,20 32.067,99 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

1.127.672,31 659.729,66 156.119,69 99.035,78 180.719,20 32.067,99 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
          

  

 
Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εποπτευόμενοι φορείς του 

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α ΄ τρίμηνο 2016 
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Δράση Γ.1.1.2: Αναδιοργάνωση του τρόπου διοίκησης των καταστημάτων κράτησης με 

έμφαση στην ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

  ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Η εν λόγω κατηγορία πράξης όπως περιγράφεται. στο κείμενο του ΕΠ: «περιλαμβάνει δράσεις 

ανάπτυξης, εφαρμογής και θεσμοθέτησης συστημάτων διοίκησης και ανάπτυξης του ανθρώπινου 

δυναμικού. Επιχειρείται μια συστημική προσέγγιση των θεμάτων που αφορούν στη διαχείριση του 

ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης…..Περιλαμβάνονται επίσης οι δράσεις εκπόνησης 

εργαλείων διοίκησης και αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού του Δημόσιου Τομέα μέσω 

στόχων. 

Η προτεινόμενη δράση αφορά: 

Α) στην προτυποποίηση της οργανωτικής δομής και των διαδικασιών που ακολουθούνται από τα 

καταστήματα κράτησης σε συνδυασμό με την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, που θα 

υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό του σωφρονιστικού συστήματος.  

Ενδεικτικά, προβλέπεται: 

 η δημιουργία ενός σύγχρονου ορθολογικού συστήματος εξέλιξης των υπαλλήλων 

φύλαξης και εξωτερικής φρούρησης με ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους δείκτες,  

 η ανάπτυξη ενός συστήματος παρακίνησης και ανταμοιβών του προσωπικού των 

καταστημάτων κράτησης και 

 η ανάπτυξη ενός αντικειμενικού συστήματος για τις υπηρεσιακές τους μεταβολές. 

Στο πλαίσιο αυτό, η υλοποίηση της πράξης περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών, την ανάπτυξη και 

παραμετροποίηση λογισμικού για τη διαχείριση και ανάπτυξη του φυλακτικού προσωπικού και 

δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.  
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Β) Στην ανάπτυξη ειδικού ψυχομετρικού εργαλείου, το οποίο επεξεργάζεται ειδικό επιστημονικό 

προσωπικό και χρησιμοποιείται για διάγνωση ψυχοπαθολογίας, ώστε να αναγνωρίζονται κρίσιμοι 

ψυχολογικοί παράγοντες στην επιλογή προσωπικού για ευαίσθητες θέσεις επικινδυνότητας ή 

ασφάλειας και σε δικαστικά πλαίσια. Το εν λόγω εργαλείο απαιτεί την συνδρομή τεχνολογικού 

εξοπλισμού με το οποίο θα δημιουργηθεί  σύστημα ψυχομετρικής αξιολόγησης του προσωπικού που 

εργάζεται στα Καταστήματα Κράτησης και θα αξιοποιηθεί για την ορθολογική κατανομή του 

ανθρώπινου δυναμικού και την  απασχόληση του. Ειδικότερα, η προτεινόμενη δράση αφορά σε: 

 διενέργεια 4.500 αξιολογήσεων σε πρώτο στάδιο από ειδικούς επιστήμονες που θα 

επισκεφθούν τα Καταστήματα Κράτησης.  

 επεξεργασία των στοιχείων και την σύνταξη συμπερασμάτων-προτάσεων επί του 

αντικείμενου εξέτασης. 

 παρουσίαση των αποτελεσμάτων στα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και συνδρομή στην εφαρμογή μέτρων βελτίωσης 

της κατανομής του προσωπικού. 

 Επαναξιολόγηση του προσωπικού μετά από 12 μήνες και ανάλυση των αποτελεσμάτων της 

παρέμβασης. 

 

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της δράσης δύναται να γίνει χρήση ευελιξίας του ΕΤΠΑ έως 10% 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 181: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Σύνολο 
Χώρας 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4633 Αριθμός έργων 
δημιουργίας και 
εφαρμογής ενιαίας 
ψηφιακής διαχείρισης 
ανθρώπινου δυναμικού της 
δημόσιας διοίκησης 

Αριθμός 1       όχι όχι 

Τ4634 Αριθμός μελετών για τη 
βελτίωση των πολιτικών 
ανθρώπινου δυναμικού του 
δημόσιου τομέα 

Αριθμός 2       ναι όχι 

  Αξιολόγηση Προσωπικού Αριθμός 4500       όχι όχι 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 182: Προϋπολογισμός 

Άξονας 

Προτεραιότητας 
  7 

    
8 9 

  Σύνολο Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 2.210.000,00 1.458.002,55 345.024,50 218.869,07 159.755,77 28.348,10 

Δημόσια Δαπάνη 

(β) 

2.210.000,00 1.458.002,55 345.024,50 218.869,07 159.755,77 28.348,10 

           Ενωσιακή 1.711.568,84 1.166.402,04 276.019,60 175.095,26 79.877,89 14.174,05 
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Συνδρομή (γ) 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

498.431,16 291.600,51 69.004,90 43.773,81 79.877,89 14.174,05 

εκ της οποίας για 

τα εμπροσθοβαρή 

έργα 

2.210.000,00 1.458.002,55 345.024,50 218.869,07 159.755,77 28.348,10 

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα 

έργα 

          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική 

Συμμετοχή (ε) 
          

  

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
εποπτευόμενοι φορείς του 

 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων 

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Γ ΄ τρίμηνο 2018 
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Δράση Γ.2.1.1: Δράσεις προεισαγωγικής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης της Εθνικής 

Σχολής Δικαστικών Λειτουργών 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ:  «..περιλαμβάνονται δράσεις 

κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων στον δημόσιο 

τομέα. … οι οποίες μπορούν να απευθύνονται οριζόντια σε όλο το εύρος του δημοσίου τομέα με 

παροχή κατάρτισης και ευκαιριών ανάπτυξης: α) για νεοπροσληφθέντες, β) υπαλλήλους 

υπαγόμενους σε καθεστώς κινητικότητας και γ) υπαλλήλους που ασκούν διευθυντικές αρμοδιότητες 

ή που μπορεί να κληθούν να τις ασκήσουν….. Από την άλλη πλευρά μπορούν να πραγματοποιηθεί για 

τους τομείς προτεραιότητας η δημιουργία εξειδικευμένων προγραμμάτων που θα είναι σχεδιασμένα 

σε στενή συνεργασία με τους δημόσιους οργανισμούς που θα τα ζητούν, προκειμένου να 

ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και προτεραιότητές τους. Περιλαμβάνει επίσης  δράσεις 

κατάρτισης των χρηστών σε νέα συστήματα και εφαρμογές ΤΠΕ ….Τέλος στη συγκεκριμένη κατηγορία 

δράσης περιλαμβάνονται έργα κατάρτισης που θα αναβαθμίζουν στοχευμένα τα μεσαία και 

υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη του Δημοσίου Τομέα…». 

 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που περιλαμβάνει ενδεικτικά τις 

ακόλουθες ενέργειες: 

1. Προετοιμασία και διεξαγωγή του εισαγωγικού διαγωνισμού, διεξαγωγή της θεωρητικής και 

πρακτικής εκπαίδευσης και τέλος αποφοίτηση των σπουδαστών της Εθνικής Σχολής 

Δικαστικών Λειτουργών, 
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2. Βελτίωση και ενίσχυση της ποιότητας της προεισαγωγικής εκπαίδευσης της Εθνικής Σχολής 

Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι) παρέχοντας τον απαιτούμενο εξοπλισμό προς τους 

σπουδαστές και εξοικειώνοντας τους με τη λειτουργία και οργάνωση εν γένει της 

Ευρωπαϊκής έννομης τάξης, διοργανώνοντας εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Δικαστήρια της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης με έδρα το Λουξεμβούργο, στο Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου στο Στρασβούργο και στο Διεθνές Δικαστήριο της Δικαιοσύνης στη Χάγη και 

3. Βελτίωση και ενίσχυση της ποιότητας της προεισαγωγικής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης 

της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, ήτοι του παραγόμενου έργου της σχόλης μέσω: 

α) της πραγματοποίησης σεμιναριακού τύπου εκπαίδευσης μέσω “e-conference” με 

καθηγητές του εξωτερικού, β) της ανάπτυξης ηλεκτρονικής εφαρμογής «μαθητολογίου», η 

οποία ενισχύει την αλληλεπίδραση των σπουδαστών και των καθηγητών με την γραμματεία 

της σχολής και αυτοματοποιεί τη διαδικασία του μηνιαίου προγραμματισμού των 

μαθημάτων και γ) της  ανάπτυξης ηλεκτρονικής εφαρμογής παρακολούθησης της 

εισαγωγικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης και  αξιολόγησης της εκπαίδευσης. 

 

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

ΕΤΠΑ έως 10%. 

 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 183: Δείκτες εκροής 

 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ
) 

Σύνολο Χώρας Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

90103 Έπιπλα και λοιπός πάγιος 
εξοπλισμός 

Αριθμός 149       όχι όχι 

90101/90102 Τεχνολογικός Εξοπλισμός 
HARDWARE/Λογισμικό 
SOFTWARE 

Αριθμός 18       όχι όχι 

12002 Αριθμός προγραμμάτων 
κατάρτισης και επιμόρφωσης 

Αριθμός 96       όχι όχι 

12001 Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων 
σε προγράμματα κατάρτισης 
και επιμόρφωσης 

Αριθμός 8061       όχι όχι 

T4635 Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων 
που συμμετέχουν σε 
προγράμματα κατάρτισης για 
την ανάπτυξη 
δεξιοτήτωνδιοικητικών 
ικανοτήτων 

Αριθμός 7584       ναι όχι 

Τ4638 Αριθμός στελεχών που 
παρακολουθεί προγράμματα 
ταχείας εξέλιξης 

Αριθμός 865       ναι όχι 
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T4639 Αριθμός προγραμμάτων 
σπουδών  πακέτων 
εκπαιδευτικού υλικού που 
δημιουργούνται ή 
αναβαθμίζονται 

Αριθμός 151       όχι όχι 

Τ4637 Αριθμός προγραμμάτων 
κατάρτισης για μεσαία και 
υψηλόβαθμα διοικητικά 
στελέχη της δημόσιας 
διοίκησης  

Αριθμός 20       όχι όχι 
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Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 184: Προϋπολογισμός 

Άξονας 

Προτεραιότητας 
  7 8 9 

  Σύνολο Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 28.735.392,23 18.957.590,58 4.486.160,39 2.845.831,96 2.077.214,81 368.594,49 

Δημόσια Δαπάνη 

(β) 

28.735.392,23 18.957.590,58 4.486.160,39 2.845.831,96 2.077.214,81 368.594,49 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

22.254.570,99 15.166.072,47 3.588.928,31 2.276.665,57 1.038.607,40 184.297,25 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

6.480.821,24 3.791.518,12 897.232,08 569.166,39 1.038.607,40 184.297,25 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα 

έργα 

          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
          

  

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

 Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ ΄ τρίμηνο 2015 

& 

Γ’ τρίμηνο 2017 
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Δράση Γ.2.1.2: Δράσεις ανάπτυξης γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου 

δυναμικού του Δημόσιου Τομέα 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

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

κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων στο δημόσιο τομέα. 

Μέσω των δράσεων θα επιτευχθεί: 

 Ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη της 

σταδιοδρομίας και να γίνουν αποδεκτές οι οργανωτικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. 

 Διευκόλυνση του μόνιμου καθεστώτος κινητικότητας που θα εφαρμοστεί με στόχο την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της διοίκησης και των πολιτών. 

 Ενίσχυση των βασικών οριζόντιων δεξιοτήτων. 

Οι δράσεις κατάρτισης μπορούν να απευθύνονται οριζόντια σε όλο το εύρος του δημοσίου τομέα με 

παροχή κατάρτισης και ευκαιριών ανάπτυξης: α) για νεοπροσληφθέντες, β) υπαλλήλους 

υπαγόμενους σε καθεστώς κινητικότητας και γ) υπαλλήλους που ασκούν διευθυντικές αρμοδιότητες 

ή που μπορεί να κληθούν να τις ασκήσουν…». 

 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που θα υλοποιηθεί από το 

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες 

ενέργειες: 

1. Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τεχνική υποστήριξη από εμπειρογνώμονες 

εγνωσμένου κύρους σε Βέλτιστες Πρακτικές που αφορούν θέματα της Δημόσιας Διοίκησης και οι 

οποίες έχουν καταγραφεί σε διεθνές επίπεδο καθώς και η μεταφορά τεχνογνωσίας για την 

υποστήριξη της Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Ειδικότερα, σχεδιάζονται και υλοποιούνται δράσεις 
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που στοχεύουν να αναδείξουν τη μεθοδολογία, τα προβλήματα εφαρμογής και τα αποτελέσματα 

δράσεων που αναπτύχθηκαν σε διεθνές επίπεδο. Μέσω των δράσεων αυτών, οι φορείς της 

δημόσιας διοίκησης θα μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε Βέλτιστες Πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί είτε 

από φορείς Δημόσιας Διοίκησης χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε από διεθνή 

εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα τα οποία έχουν αναπτύξει σε υψηλό βαθμό 

τεχνογνωσία σε μία σειρά θεμάτων που αποτελούν χρόνιες δυσλειτουργίες της Ελληνικής 

Δημόσιας Διοίκησης,  

2. Διενέργεια εισαγωγικού Διαγωνισμού και έκδοση αποτελεσμάτων (με τα σημερινά ισχύοντα 

γίνονται εξετάσεις σε δύο φάσεις, τόσο προφορικές όσο και γραπτές) για την εισαγωγή 

υποψηφίων σε Πρόγραμμα Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης στελεχών, 

3. Υλοποίηση Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης στελεχών που έχει ως στόχο τη  δημιουργία στελεχών 

ταχείας εξέλιξης για τη Δημόσια Διοίκηση, 

4. Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το ανθρώπινο δυναμικό της Δημόσιας Διοίκησης 

σε «οριζόντια» θέματα (θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και οικονομικών πόρων, 

θέματα αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών), 

5. Υλοποίηση δράσεων εισαγωγικής εκπαίδευσης. Πρόκειται για τις δράσεις εκπαίδευσης – 

επιμόρφωσης των νεοδιοριζόμενων στο δημόσιο τομέα, η οποία θα προσαρμόζεται στις 

σύγχρονες απαιτήσεις με ανασχεδιασμό του προγράμματος σπουδών,  

6. Υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων επιμόρφωσης στελεχών της δημόσιας διοίκησης, με 

απολύτως εξειδικευμένους στόχους. Το περιεχόμενο των προγραμμάτων θα προσδιορισθεί ανά 

ομάδα επιμορφωνόμενων σύμφωνα με τις προτεραιότητες των δημόσιων πολιτικών που θα 

σχεδιαστούν και θα αναπτυχθούν από τα καθ’ ύλη αρμόδια Υπουργεία κατά την εν λόγω 

Προγραμματική περίοδο,  

7. Υλοποίηση δράσεων κατάρτισης που απευθύνονται στα στελέχη της δημόσιας διοίκησης τα 

οποία ασκούν καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης. Για τα στελέχη αυτά απαιτούνται 

κατάλληλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, προκειμένου να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες 

οι οποίες θεωρούνται αναγκαίες για την άσκηση αυτών των καθηκόντων, κυρίως στους τομείς 

ηγεσίας, του επιχειρησιακού σχεδιασμού, της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, της λήψης 

αποφάσεων, κοκ. και  

8. Υλοποίηση δράσεων ηλεκτρονικής μάθησης. Η τηλεκπαίδευση (Distance Education / Distance 

Learning) βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και ολοένα και 

περισσότεροι φορείς παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων την υιοθετούν. 

 

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

10%. 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 185Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Σύνολο 
Χώρας 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4635 Αριθμός δημοσίων 
υπαλλήλων που 
συμμετέχουν σε 
προγράμματα κατάρτισης 
για την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων/διοικητικών 
ικανοτήτων 

Αριθμός          311.412          ναι όχι 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

T4636 Αριθμός δημοσίων 
υπαλλήλων που 
συμμετέχουν σε 
προγράμματα εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης 

Αριθμός              8.815          όχι όχι 

Τ4637 Αριθμός προγραμμάτων 
κατάρτισης για μεσαία και 
υψηλόβαθμα διοικητικά 
στελέχη της δημόσιας 
διοίκησης  

Αριθμός                 316          όχι όχι 

T4639 Αριθμός προγραμμάτων 
σπουδών  πακέτων 
εκπαιδευτικού υλικού που 
δημιουργούνται ή 
αναβαθμίζονται 

Αριθμός                 863          όχι όχι 

Τ4638 Αριθμός στελεχών που 
παρακολουθεί 
προγράμματα ταχείας 
εξέλιξης 

Αριθμός 609          ναι όχι 

90101 Τεχνολογικός Εξοπλισμός 
HARDWARE 

Αριθμός                 671          όχι όχι 

12002 Αριθμός προγραμμάτων 
κατάρτισης και 
επιμόρφωσης 

Αριθμός                     3          όχι όχι 

12001 Αριθμός δημοσίων 
υπαλλήλων σε 
προγράμματα κατάρτισης 
και επιμόρφωσης 

Αριθμός          158.867          όχι όχι 

 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 186: Προϋπολογισμός 

Άξονας 

Προτεραιότητας 
  7 8 9 

  Σύνολο Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 61.536.946,87 40.597.749,11 9.607.128,77 6.094.359,48 4.448.363,06 789.346,45 

Δημόσια Δαπάνη 

(β) 

61.536.946,87 40.597.749,11 9.607.128,77 6.094.359,48 4.448.363,06 789.346,45 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

47.658.244,64 32.478.199,29 7.685.703,01 4.875.487,59 2.224.181,53 394.673,22 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

13.878.702,23 8.119.549,82 1.921.425,75 1.218.871,90 2.224.181,53 394.673,22 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα 

έργα 

          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
          

  

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης  

 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ ΄ τρίμηνο 2015 

& 

Γ’ τρίμηνο 2017 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Γ.2.1.3: Επιμόρφωση του προσωπικού των Δήμων και των Περιφερειών στην 

εφαρμογή των νέων μοντέλων λειτουργίας 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…Επειδή ο τελικός στόχος της 

κατηγορίας δράσης δεν είναι η παραγωγή καταρτισμένων δημοσίων υπαλλήλων, αλλά η κατάρτισή 

τους με τρόπο που να συμβάλλουν στη βελτίωση της οργάνωσης και της λειτουργίας της Δημόσιας 

Διοίκησης, το μεγαλύτερο ποσοστό των προγραμμάτων κατάρτισης θα συνδέεται στη φάση του 

σχεδιασμού και της εφαρμογής τους με συγκεκριμένες δράσεις διοικητικής μεταρρύθμισης ή/και 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και επομένως θα αποκτά επιχειρησιακά τον χαρακτήρα του “on the job 

training”...». 

 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που αφορά  σε: 

 επιμόρφωση του προσωπικού των Δήμων και των Περιφερειών στην εφαρμογή των νέων 

μοντέλων λειτουργίας, 

 συμβουλευτική υποστήριξή του προσωπικού των Δήμων και των Περιφερειών στην 

εφαρμογή των νέων μοντέλων λειτουργίας και 

 On the job training  
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 187: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρηση

ς 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4635 

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων 

που συμμετέχουν σε 

προγράμματα κατάρτισης για 

την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων/διοικητικών 

ικανοτήτων 

Αριθμός 
   

3000 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 188: Προϋπολογισμός 

Άξονας 

Προτεραιότητας 
  7 8 9 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 3.000.000,00 1.979.188,98 468.359,06 297.107,34 216.863,04 38.481,59 

Δημόσια Δαπάνη (β) 3.000.000,00 1.979.188,98 468.359,06 297.107,34 216.863,04 38.481,59 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

2.323.396,61 1.583.351,19 374.687,24 237.685,87 108.431,52 19.240,79 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

676.603,39 395.837,80 93.671,81 59.421,47 108.431,52 19.240,79 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Εσωτερικών και εποπτευόμενοι φορείς 

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ’ τρίμηνο 2018 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Γ.2.1.4: Κατάρτιση προσωπικού της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και Υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…Επειδή ο τελικός στόχος της 

κατηγορίας δράσης δεν είναι η παραγωγή καταρτισμένων δημοσίων υπαλλήλων, αλλά η κατάρτισή 

τους με τρόπο που να συμβάλλουν στη βελτίωση της οργάνωσης και της λειτουργίας της Δημόσιας 

Διοίκησης, το μεγαλύτερο ποσοστό των προγραμμάτων κατάρτισης θα συνδέεται στη φάση του 

σχεδιασμού και της εφαρμογής τους με συγκεκριμένες δράσεις διοικητικής μεταρρύθμισης ή/και 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και επομένως θα αποκτά επιχειρησιακά τον χαρακτήρα του “on the job 

training”...» 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση υποστήριξης του 

εκσυγχρονισμού της ελληνικής αστυνομίας μέσω της πραγματοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων από 

και στο προσωπικό της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με στόχο την επιστημονική 

τεκμηρίωση των ερευνών και αναλύσεων βάσει των τρεχουσών Τεχνολογικών Εξελίξεων. Το 

ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο αποτελεί ο χώρος των “Digital Investigation” και “Cyber Forensics” 

(προδιαγραφές αντίστοιχες των σχετικών πιστοποιήσεων γνώσεων διαδικτυακής διερεύνησης και 

έρευνας υπολογιστικών συστημάτων CCE, CEH, CISSP κ.α.). 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 189: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧ

Ι) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4635 

Αριθμός δημοσίων 

υπαλλήλων που 

συμμετέχουν σε 

προγράμματα 

κατάρτισης για την 

ανάπτυξη 

δεξιοτήτων/διοικητικών 

ικανοτήτων 

Αριθμός 
   

125 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 190: Προϋπολογισμός 

Άξονας 

Προτεραιότητας 
  7 8 9 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 150.000,00 98.959,45 23.417,95 14.855,37 10.843,15 1.924,08 

Δημόσια Δαπάνη (β) 150.000,00 98.959,45 23.417,95 14.855,37 10.843,15 1.924,08 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

116.169,83 79.167,56 18.734,36 11.884,29 5.421,58 962,04 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

33.830,17 19.791,89 4.683,59 2.971,07 5.421,58 962,04 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
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Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και εποπτευόμενοι φορείς 

 Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και εποπτευόμενοι φορείς 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ΄ Τρίμηνο 2018 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
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Δράση Γ.2.1.5: Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού του ΥΠΕΞ 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

  Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

  Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

  Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Υλοποίηση με ίδια μέσα/διαγωνιστική διαδικασία 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

  Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

  Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ:  «..περιλαμβάνονται δράσεις 

κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων στο δημόσιο τομέα. 

Μέσω των δράσεων θα επιτευχθεί: 

 Ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη της 

σταδιοδρομίας και να γίνουν αποδεκτές οι οργανωτικές και διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις….. 

 Ενίσχυση των βασικών οριζόντιων δεξιοτήτων, ιδίως των δεξιοτήτων πληροφορικής, σε όλη 

τη διοίκηση. 

Οι δράσεις κατάρτισης  μπορούν να απευθύνονται οριζόντια σε όλο το εύρος του δημοσίου τομέα με 

παροχή κατάρτισης και ευκαιριών ανάπτυξης: α) για νεοπροσληφθέντες, β) υπαλλήλους 

υπαγόμενους σε καθεστώς κινητικότητας και γ) υπαλλήλους που ασκούν διευθυντικές αρμοδιότητες 

ή που μπορεί να κληθούν να τις ασκήσουν…». 

 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που περιλαμβάνει ενδεικτικά τις 

ακόλουθες ενέργειες: 

1. Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων αρχικής εκπαίδευσης της Διπλωματικής 

Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) στους υποψήφιους ακόλουθους πρεσβείας. 

Η στρατηγική της αρχικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης αποβλέπει στη σταθερή 

αναβάθμιση των γνώσεων και των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού προκειμένου 

αυτό να καταστεί αποτελεσματικό στην επίτευξη των στόχων του Υπουργείου Εξωτερικών, 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

αλλά και να αποτελέσει μοχλό υποστήριξης των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών στη 

Δημόσια Διοίκηση. 

2. Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης /κατάρτισης των 

υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών με στόχο τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου 

επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην πρακτική 

διάσταση της άσκησης εξωτερικής πολιτικής, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη τις νέες ανάγκες 

που προκύπτουν από τις μεταβαλλόμενες διεθνείς εξελίξεις αλλά και τις σχεδιαζόμενες 

οργανωτικές αλλαγές  στο εσωτερικό του ΥΠΕΞ. 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 191: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Σύνολο 
Χώρας 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4635 Αριθμός δημοσίων 
υπαλλήλων που 
συμμετέχουν σε 
προγράμματα κατάρτισης 
για την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων/διοικητικών 
ικανοτήτων 

Αριθμός 160       ναι όχι 

Τ4638 Αριθμός στελεχών που 
παρακολουθεί 
προγράμματα ταχείας 
εξέλιξης 

Αριθμός 48       ναι όχι 

12001 Αριθμός δημοσίων 
υπαλλήλων σε 
προγράμματα κατάρτισης 
και επιμόρφωσης 

Αριθμός 120       όχι όχι 

12002 Αριθμός προγραμμάτων 
κατάρτισης και 
επιμόρφωσης 

Αριθμός 45       όχι όχι 

90101 Τεχνολογικός Εξοπλισμός 
HARDWARE 

Αριθμός 15       όχι όχι 

 
 
Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 192: Προϋπολογισμός 

Άξονας 

Προτεραιότητας 
  7 8 9 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 300.000,00 197.918,90 46.835,91 29.710,73 21.686,30 3.848,16 

Δημόσια Δαπάνη (β) 300.000,00 197.918,90 46.835,91 29.710,73 21.686,30 3.848,16 

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 232.339,66 158.335,12 37.468,72 23.768,59 10.843,15 1.924,08 

Εθνική Συμμετοχή (δ) 67.660,34 39.583,78 9.367,18 5.942,15 10.843,15 1.924,08 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
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εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 

ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)             

 
Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Εξωτερικών/Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ  ΥΠΕΞ (ΕΥΣΧΕΠ) 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30.06.2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης A΄ τρίμηνο 2016 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
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Δράση Γ.2.1.6: Δράσεις αναβάθμισης του ανθρωπίνου δυναμικού του τομέα υγείας 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Υλοποίηση με ίδια μέσα/διαγωνιστική διαδικασία 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ:  «..περιλαμβάνονται δράσεις 

κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων στο δημόσιο τομέα. 

Μέσω των δράσεων θα επιτευχθεί: 

 Ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη της 

σταδιοδρομίας και να γίνουν αποδεκτές οι οργανωτικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις….. 

 Ενίσχυση των βασικών οριζόντιων δεξιοτήτων, ιδίως των δεξιοτήτων πληροφορικής, σε όλη 

τη διοίκηση. 

Οι δράσεις κατάρτισης  μπορούν να απευθύνονται οριζόντια σε όλο το εύρος του δημοσίου τομέα με 

παροχή κατάρτισης και ευκαιριών ανάπτυξης: α) για νεοπροσληφθέντες, β) υπαλλήλους 

υπαγόμενους σε καθεστώς κινητικότητας και γ) υπαλλήλους που ασκούν διευθυντικές αρμοδιότητες 

ή που μπορεί να κληθούν να τις ασκήσουν…». 

 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που περιλαμβάνει ενδεικτικά τις 

ακόλουθες ενέργειες: 

 Εκπαίδευση εκπαιδευτών μονάδων ψυχικής υγείας στην εφαρμογή κλινικών οδηγιών για 

σημαντικές ψυχικές διαταραχές, 

 Εκπαίδευση εκπαιδευτών στις διαδικασίες και πρωτόκολλα αξιολόγησης δομών ψυχικής υγείας, 

 Εκπαίδευση ιατρών άλλων ειδικοτήτων των γενικών νοσοκομείων και της Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) στην έγκαιρη ανίχνευση και έγκαιρη αντιμετώπιση των κοινών 

ψυχιατρικών διαταραχών, 
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 Εκπαίδευση αξιολογητών στις διαδικασίες αξιολόγησης δομών ψυχικής υγείας, 

 Ενημέρωση, εξοικείωση και εκπαίδευση στελεχών των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών σε 

θέματα διοίκησης των Το.Ψ.Υ. και Τ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., 

 Εκπαίδευση σε θέματα διοίκησης και υποστήριξης του διοικητικού μηχανισμού των Υ.ΠΕ. και 

του Περιφερειακού Συμβουλίου των Περιφερειακών Διοικήσεων Τομέων Ψυχικής Υγείας και 

 Κατάρτιση στην ανάπτυξη υπηρεσιών ψυχικής υγείας ενσωματωμένων σε δομές ΠΦΥ 

εναλλακτικά στην ανάπτυξη Κέντρων Ψυχικής Υγείας όπου ή όταν αυτά δεν υφίστανται. 

 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 193: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρηση

ς 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4635 

Αριθμός Δημοσίων Υπαλλήλων 

που συμμετέχουν σε 

προγράμματα κατάρτισης για 

την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων/διοικητικών 

ικανοτήτων 

Αριθμός    525 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 194: Προϋπολογισμός 

Άξονας 

Προτεραιότητας 
  7 8 9 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 1.243.704,00 820.508,42 194.166,68 123.171,19 89.904,48 15.953,23 

Δημόσια Δαπάνη (β) 1.243.704,00 820.508,42 194.166,68 123.171,19 89.904,48 15.953,23 

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 963.205,89 656.406,73 155.333,34 98.536,96 44.952,24 7.976,62 

Εθνική Συμμετοχή (δ) 280.498,11 164.101,68 38.833,34 24.634,24 44.952,24 7.976,62 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
      

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 

ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)             
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Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Υγείας και Εποπτευόμενοι φορείς 

  

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30.06.2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Γ΄ τρίμηνο 2016 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Γ.2.1.7: Δράσεις αναβάθμισης του ανθρωπίνου δυναμικού των καταστημάτων 

κράτησης  

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Υλοποίηση με ίδια μέσα/διαγωνιστική διαδικασία 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…Επειδή ο τελικός στόχος της 

κατηγορίας δράσης δεν είναι η παραγωγή καταρτισμένων δημοσίων υπαλλήλων, αλλά η κατάρτισή 

τους με τρόπο που να συμβάλλουν στη βελτίωση της οργάνωσης και της λειτουργίας της Δημόσιας 

Διοίκησης, το μεγαλύτερο ποσοστό των προγραμμάτων κατάρτισης θα συνδέεται στη φάση του 

σχεδιασμού και της εφαρμογής τους με συγκεκριμένες δράσεις διοικητικής μεταρρύθμισης ή/και 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και επομένως θα αποκτά επιχειρησιακά τον χαρακτήρα του “on the job 

training”...». 

 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η προτεινόμενη δράση εκπαίδευσης των σωφρονιστικών υπαλλήλων 

(ιδίως υπαλλήλων Φύλαξης και Εξωτερικής Φρούρησης) σε εξειδικευμένα αντικείμενα που άπτονται 

άμεσα της επιχειρησιακής ετοιμότητας και του εξειδικευμένου έργου φύλαξης και ασφάλειας.   

Ενδεικτικά προγράμματα πιστοποιημένης κατάρτισης είναι: 

-  Πρόληψη της βίας στην φυλακή, 

-  Δυναμική ασφάλειας –εκτίμηση καταστάσεων –διαχείριση συγκρούσεων, 

-  Επιτήρηση, επίβλεψη και έλεγχος κρατούμενων, 

-  Αυτοάμυνα, αυτοπροστασία, χειροπέδες και 

-  Αντιμετώπιση ειδικών καταστάσεων. 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 195: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρηση

ς 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4635 

Αριθμός Δημοσίων Υπαλλήλων 

που συμμετέχουν σε 

προγράμματα κατάρτισης για 

την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων/διοικητικών 

ικανοτήτων 

Αριθμός    1.400 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 196: Προϋπολογισμός 

Άξονας Προτεραιότητας   7 8 9 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 280.302,00 184.923,54 43.760,66 27.759,93 20.262,38 3.595,49 

Δημόσια Δαπάνη (β) 280.302,00 184.923,54 43.760,66 27.759,93 20.262,38 3.595,49 

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 217.084,24 147.938,83 35.008,53 22.207,94 10.131,19 1.797,74 

Εθνική Συμμετοχή (δ) 63.217,76 36.984,71 8.752,13 5.551,99 10.131,19 1.797,74 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
      

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 

ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)             

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 

εποπτευόμενοι φορείς του 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30.06.2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α΄ τρίμηνο 2018 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Γ.2.1.8: Δράσεις αναβάθμισης του ανθρωπίνου δυναμικού του ΕΛΓΑ 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Υλοποίηση με ίδια μέσα/διαγωνιστική διαδικασία 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ:  «..περιλαμβάνονται δράσεις 

κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων στο δημόσιο τομέα. 

Μέσω των δράσεων θα επιτευχθεί: 

 Ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη της 

σταδιοδρομίας και να γίνουν αποδεκτές οι οργανωτικές και διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις….. 

 Ενίσχυση των βασικών οριζόντιων δεξιοτήτων, ιδίως των δεξιοτήτων πληροφορικής, σε όλη 

τη διοίκηση. 

Οι δράσεις κατάρτισης  μπορούν να απευθύνονται οριζόντια σε όλο το εύρος του δημοσίου τομέα με 

παροχή κατάρτισης και ευκαιριών ανάπτυξης: α) για νεοπροσληφθέντες, β) υπαλλήλους 

υπαγόμενους σε καθεστώς κινητικότητας και γ) υπαλλήλους που ασκούν διευθυντικές αρμοδιότητες 

ή που μπορεί να κληθούν να τις ασκήσουν. 

Από την άλλη πλευρά μπορούν να πραγματοποιηθεί για τους τομείς προτεραιότητας η δημιουργία 

εξειδικευμένων προγραμμάτων που θα είναι σχεδιασμένα σε στενή συνεργασία με τους δημόσιους 

οργανισμούς που θα τα ζητούν προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και 

προτεραιότητές τους…». 

 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που περιλαμβάνει ενδεικτικά τις 

ακόλουθες ενέργειες: 

 Οριζόντιες δράσεις κατάρτισης για το σύνολο των στελεχών του Οργανισμού Ελληνικών 

Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), είτε πρόκειται για νεοπροσληφθέντες και υπαλλήλους 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

υπαγόμενους σε καθεστώς κινητικότητας, είτε για υπαλλήλους που ασκούν ή που μπορεί να 

ασκήσουν διευθυντικές αρμοδιότητες, 

 Αναπροσαρμογή των σχετικών, υφιστάμενων προγραμμάτων κατάρτισης, βάσει των νέων 

αναγκών. 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 197: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ

) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ

) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4635 

Αριθμός δημοσίων 

υπαλλήλων που συμμετέχουν 

σε προγράμματα κατάρτισης 

για την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων/διοικητικών 

ικανοτήτων 

Αριθμός    560 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Τ4636 

Αριθμός δημοσίων 

υπαλλήλων που συμμετέχουν 

σε προγράμματα εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης 

Αριθμός    2000 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Τ4637 

Αριθμός προγραμμάτων 

κατάρτισης για μεσαία και 

υψηλόβαθμα διοικητικά 

στελέχη της δημόσιας 

διοίκησης 

Αριθμός    3 ΟΧΙ ΟΧΙ 

T4639 

Αριθμός προγραμμάτων 

σπουδών/πακέτων 

εκπαιδευτικού υλικού που 

δημιουργούνται ή 

αναβαθμίζονται 

Αριθμός 
   

17 ΟΧΙ ΟΧΙ 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 198: Προϋπολογισμός 

Άξονας 

Προτεραιότητας 
  7 8 9 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 980.000,00 646.535,07 152.997,29 97.055,06 70.841,93 12.570,65 

Δημόσια Δαπάνη (β) 980.000,00 646.535,07 152.997,29 97.055,06 70.841,93 12.570,65 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

758.976,23 517.228,05 122.397,83 77.644,05 35.420,96 6.285,33 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

221.023,77 129.307,01 30.599,46 19.411,01 35.420,96 6.285,33 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
          

  

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

 Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) 

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α’ τρίμηνο 2018 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Γ.2.2.1: Βελτίωση της ποιότητας σχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών και του 

εκπαιδευτικού υλικού του ΕΚΔΔΑ 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και Υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

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

κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων στο δημόσιο τομέα. 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που χρηματοδοτεί τον 

ανασχεδιασμό και τη βελτίωση του συστήματος ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών, τη βελτίωση του 

σχεδιασμού και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και του παρεχόμενου 

εκπαιδευτικού υλικού…». 

 

Ενδεικτικά πρόκειται να χρηματοδοτηθούν δράσεις  που αφορούν στα παρακάτω θεματικά πεδία 

παρέμβασης: 

1. Αναπροσανατολισμός της στρατηγικής εκπαίδευσης και βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού, 

έτσι ώστε να ενισχύονται οι γνώσεις και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού με συνολικές 

συστηματικές και πιστοποιημένες παρεμβάσεις εκπαίδευσης υποστηριζόμενες από υψηλής 

ποιότητας επιμορφωτικού υλικού.  

Ο ανασχεδιασμός της δομής και ο εμπλουτισμός της ύλης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

είναι σκόπιμος, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις διαρθρωτικές αλλαγές που υλοποιούνται στον Δημόσιο 

Τομέα και αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα προσδιορισμού ενός νέου προφίλ του στελέχους 

της δημόσιας διοίκησης. 

Το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθορίζει αδιαμφισβήτητα το επίπεδο και 

την ποιότητα εκπαίδευσης και ανάπτυξης των στελεχών της δημόσιας διοίκησης.  
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Απώτερο στόχο αποτελεί η ανανέωση και αναβάθμιση του περιεχομένου των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων, του εκπαιδευτικού υλικού τους και του υλικού πιστοποίησης, προκειμένου να 

αντεπεξέρχονται καλύτερα στις αναγκαιότητες που προκύπτουν από την δυναμική των αλλαγών 

και των μεταρρυθμίσεων στον δημόσιο τομέα.  

2. Ορθολογικός σχεδιασμός των δράσεων εκπαίδευσης και των συμβουλευτικών υπηρεσιών 

υποστήριξης των φορέων του δημοσίου, με την υιοθέτηση σύγχρονων εργαλείων ανίχνευσης 

εκπαιδευτικών αναγκών.  

Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών στους Φορείς του Δημοσίου αποτελεί αναγκαία 

διαδικασία, προκειμένου να διαγνωστεί το εκάστοτε έλλειμμα γνώσεων και δεξιοτήτων του 

ανθρώπινου δυναμικού τους συγκριτικά με τις απαιτήσεις οργάνωσης και λειτουργίας τους. 

Παράλληλα, με την εν λόγω Δράση προβλέπεται η ανάπτυξη ενός συστήματος συλλογής 

αναγκών στελέχωσης των φορέων με στελέχη ταχείας εξέλιξης (απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ), 

προκειμένου να διαμορφωθεί κατάλληλα το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και να βελτιστοποιηθεί η 

τοποθέτηση των αποφοίτων στις θέσεις της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

3. Ανασχεδιασμός και διαρκής βελτίωση του συστήματος αξιολόγησης της εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης ώστε να προσαρμοστεί και αυτό στις απαιτήσεις των δράσεων 

εκπαίδευσης/κατάρτισης της νέας προγραμματικής περιόδου, με ιδιαίτερη έμφαση: 

 στην αποτίμηση των αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης στην άσκηση των καθηκόντων 

των στελεχών της δημόσιας διοίκησης και   

 στη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους κλπ.  

Η βελτίωση του εν λόγω συστήματος, μεταξύ των άλλων, σχετίζεται και με την ευρύτερη 

αναθεώρηση του συστήματος αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης 

που πρόκειται άμεσα να προωθηθεί προς εφαρμογή.  

 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 199: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρηση

ς 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4639 Αριθμός προγραμμάτων 

σπουδών / πακέτων 

εκπαιδευτικού υλικού που 

δημιουργούνται ή 

αναβαθμίζονται 

Αριθμός 
   

204 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 200: Προϋπολογισμός 

Άξονας 

Προτεραιότητας 
  7 8 9 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 3.875.000,00 2.556.452,44 604.963,78 383.763,64 280.114,76 49.705,38 

Δημόσια Δαπάνη (β) 3.875.000,00 2.556.452,44 604.963,78 383.763,64 280.114,76 49.705,38 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

3.001.053,96 2.045.161,95 483.971,02 307.010,92 140.057,38 24.852,69 

           Εθνική 873.946,04 511.290,49 120.992,76 76.752,73 140.057,38 24.852,69 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Συμμετοχή (δ) 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
          

  

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ΄ Τρίμηνο 2015 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Γ.2.2.2: Βελτίωση της ποιότητας σχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών και του 

εκπαιδευτικού υλικού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και Υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 Περιγραφή δράσης 

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

κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων στον δημόσιο τομέα. 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που χρηματοδοτεί τον 

ανασχεδιασμό και τη βελτίωση του συστήματος ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών, τη βελτίωση του 

σχεδιασμού και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και του παρεχόμενου 

εκπαιδευτικού υλικού…». 

 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης περιλαμβάνονται δράσεις βελτίωσης της ποιότητας 

σχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού υλικού της Εθνικής Σχολής 

Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι).  

Ενδεικτικά προβλέπεται ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού υλικού της σχολής μέσω της αγοράς 

νομικών συγγραμμάτων, συνδρομής επιστημονικών περιοδικών απαραίτητων για τον εκσυγχρονισμό 

και τη βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού των προγραμμάτων, τόσο της  εισαγωγικής όσο και της 

συνεχιζόμενης κατάρτισης. 

  

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 201: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρηση

Κατηγορία 

περιφέρειας 
Τιμή-στόχος (2023) 

Δείκτης 

πλαισίου 

Δείκτης 

RIS3 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

ς (κατά 

περίπτωση) 
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

T4639 Αριθμός προγραμμάτων 

σπουδών / πακέτων 

εκπαιδευτικού υλικού που 

δημιουργούνται ή 

αναβαθμίζονται 

Αριθμός 
   

2 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 202 Προϋπολογισμός 

Άξονας 

Προτεραιότητας 
  7 8 9 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 884.000,00 583.201,02 138.009,80 87.547,63 63.902,31 11.339,24 

Δημόσια Δαπάνη (β) 884.000,00 583.201,02 138.009,80 87.547,63 63.902,31 11.339,24 

           Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ) 

684.627,54 466.560,82 110.407,84 70.038,10 31.951,15 5.669,62 

           Εθνική 

Συμμετοχή (δ) 

199.372,46 116.640,20 27.601,96 17.509,53 31.951,15 5.669,62 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε) 
          

  

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

 Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30/6/2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Δ΄ Τρίμηνο 2015 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δράση Γ.2.2.3: Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον τομέα ψυχικής υγείας 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

  Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

  Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν 

για τα εμπροσθοβαρή, τα 

μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης   Επιχορήγηση (grant) 

  Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Υλοποίηση με ίδια μέσα/διαγωνιστική διαδικασία 

Συνεισφορά δράσης στο 

πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

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

κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων στον δημόσιο 

τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που χρηματοδοτεί τον 

ανασχεδιασμό και τη βελτίωση του συστήματος ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών, τη βελτίωση 

του σχεδιασμού και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και του παρεχόμενου 

εκπαιδευτικού υλικού…». 

 

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

σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε πανεπιστημιακές κλινικές για την εφαρμογή και 

εκπαίδευση των υφιστάμενων επαγγελματιών ψυχικής υγείας που υπηρετούν στο Εθνικό Σύστημα 

Υγείας και στα εποπτευόμενα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του τομέα ψυχικής υγείας. 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 203: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρηση

ς 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4639 

Αριθμός προγραμμάτων 

σπουδών / πακέτων 

εκπαιδευτικού υλικού που 

δημιουργούνται ή 

αναβαθμίζονται 

Αριθμός    1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας204: Προϋπολογισμός 

Άξονας 

Προτεραιότητας 
  7 8 9 

  
Σύνολο 

Χώρας 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες 

Συνολικό Κόστος (α) 47.400,00 31.271,19 7.400,07 4.694,30 3.426,44 608,01 

Δημόσια Δαπάνη (β) 47.400,00 31.271,19 7.400,07 4.694,30 3.426,44 608,01 

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 36.709,67 25.016,95 5.920,06 3.755,44 1.713,22 304,00 

Εθνική Συμμετοχή (δ) 10.690,33 6.254,24 1.480,01 938,86 1.713,22 304,00 

εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 
      

εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 
          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα 
          

  

εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

          

  

εκ της οποίας για ΟΧΕ, 

ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)             

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 Υπουργείο Υγείας και Εποπτευόμενοι φορείς 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30.06.2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Γ΄ τρίμηνο 2016 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Πίνακας 205:  Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ) 

 

Κωδ

. 

ΑΠ 

ΔΔ 
Κωδ

. Θ Σ 
ΔΔ 

Κωδ. 

Επεν. 

Προτ. 

ΔΔ 

Κωδ. 

Ειδικού 

στόχου 

ΔΔ 

Κωδ. 

Δράσης/ 

πρόσκλησης 

ΔΔ 
Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κωδ. 

πεδίου 

παρέμβαση

ς 

ΔΔ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

7 

     

75.435.468,0

0    

11 

     

75.435.468,0

0    

11.i 

     

75.435.468,0

0    

11i.1 
                 

7.916.755,94    

Γ.1.1.1 3.298.648,31 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε

ς  

119 3.298.648,31 

Γ.1.1.2 1.458.002,55 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε

ς  

119 1.458.002,55 

 11i.2  
              

67.518.712,06    

Γ.2.1.1 
18.957.590,5

8 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε

ς  

119 
18.957.590,5

8 

Γ.2.1.2 
40.597.749,1

1 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε

ς  

119 
40.597.749,1

1 

Γ.2.1.3 1.979.188,98 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε

ς  

119 1.979.188,98 

Γ.2.1.4 98.959,45 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε

ς  

119 98.959,45 

Γ.2.1.5 197.918,90 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε

ς  

119 197.918,90 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Γ.2.1.6 820.508,42 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε

ς  

119 820.508,42 

Γ.2.1.7 184.923,54 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε

ς  

119 184.923,54 

Γ.2.1.8 646.535,07 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε

ς  

119 646.535,07 

Γ.2.2.1 2.556.452,44 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε

ς  

119 2.556.452,44 

Γ.2.2.2 583.201,02 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε

ς  

119 583.201,02 

Γ.2.2.3 31.271,19 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένε

ς  

119 31.271,19 

7 

     

17.851.193,0

0    

11 

     

17.851.193,0

0    

11.i 

     

17.851.193,0

0    

11i.1 
                 

1.873.436,22    

Γ.1.1.1 780.598,43 Mετάβαση 119 780.598,43 

Γ.1.1.2 345.024,50 Mετάβαση 119 345.024,50 

 11i.2  
              

15.977.756,78    

Γ.2.1.1 4.486.160,39 Mετάβαση 119 4.486.160,39 

Γ.2.1.2 9.607.128,77 Mετάβαση 119 9.607.128,77 

Γ.2.1.3 468.359,06 Mετάβαση 119 468.359,06 

Γ.2.1.4 23.417,95 Mετάβαση 119 23.417,95 

Γ.2.1.5 46.835,91 Mετάβαση 119 46.835,91 

Γ.2.1.6 194.166,68 Mετάβαση 119 194.166,68 

Γ.2.1.7 43.760,66 Mετάβαση 119 43.760,66 

Γ.2.1.8 152.997,29 Mετάβαση 119 152.997,29 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Γ.2.2.1 604.963,78 Mετάβαση 119 604.963,78 

Γ.2.2.2 138.009,80 Mετάβαση 119 138.009,80 

Γ.2.2.3 7.400,07 Mετάβαση 119 7.400,07 

7 

     

11.324.048,0

0    

11 

     

11.324.048,0

0    

11.i 

     

11.324.048,0

0    

11i.1 
                 

1.188.429,35    

Γ.1.1.1 495.178,90 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

119 495.178,90 

Γ.1.1.2 218.869,07 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

119 218.869,07 

 11i.2  
              

10.135.618,65    

Γ.2.1.1 2.845.831,96 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

119 2.845.831,96 

Γ.2.1.2 6.094.359,48 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

119 6.094.359,48 

Γ.2.1.3 297.107,34 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

119 297.107,34 

Γ.2.1.4 14.855,37 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

119 14.855,37 

Γ.2.1.5 29.710,73 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

119 29.710,73 

Γ.2.1.6 123.171,19 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

119 123.171,19 

Γ.2.1.7 27.759,93 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένε
119 27.759,93 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

ς 

Γ.2.1.8 97.055,06 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

119 97.055,06 

Γ.2.2.1 383.763,64 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

119 383.763,64 

Γ.2.2.2 87.547,63 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

119 87.547,63 

Γ.2.2.3 4.694,30 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

119 4.694,30 

8 
        

8.265.590,00    
11 

        

8.265.590,00    
11.i 

        

8.265.590,00    

11i.1 
                      

867.452,15    

Γ.1.1.1 361.438,39 Mετάβαση 119 361.438,39 

Γ.1.1.2 159.755,77 Mετάβαση 119 159.755,77 

 11i.2  
                 

7.398.137,85    

Γ.2.1.1 2.077.214,81 Mετάβαση 119 2.077.214,81 

Γ.2.1.2 4.448.363,06 Mετάβαση 119 4.448.363,06 

Γ.2.1.3 216.863,04 Mετάβαση 119 216.863,04 

Γ.2.1.4 10.843,15 Mετάβαση 119 10.843,15 

Γ.2.1.5 21.686,30 Mετάβαση 119 21.686,30 

Γ.2.1.6 89.904,48 Mετάβαση 119 89.904,48 

Γ.2.1.7 20.262,38 Mετάβαση 119 20.262,38 

Γ.2.1.8 70.841,93 Mετάβαση 119 70.841,93 

Γ.2.2.1 280.114,76 Mετάβαση 119 280.114,76 

Γ.2.2.2 63.902,31 Mετάβαση 119 63.902,31 

Γ.2.2.3 3.426,44 Mετάβαση 119 3.426,44 

9 
        

1.466.700,00    
9 

        

1.466.700,00    
9 

        

1.466.700,00    
11i.1 

                      

153.926,35    
Γ.1.1.1 64.135,98 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε
119 64.135,98 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

ς 

Γ.1.1.2 28.348,10 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

119 28.348,10 

 11i.2  
                 

1.312.773,65    

Γ.2.1.1 368.594,49 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

119 368.594,49 

Γ.2.1.2 789.346,45 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

119 789.346,45 

Γ.2.1.3 38.481,59 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

119 38.481,59 

Γ.2.1.4 1.924,08 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

119 1.924,08 

Γ.2.1.5 3.848,16 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

119 3.848,16 

Γ.2.1.6 15.953,23 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

119 15.953,23 

Γ.2.1.7 3.595,49 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

119 3.595,49 

Γ.2.1.8 12.570,65 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

119 12.570,65 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Γ.2.2.1 49.705,38 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

119 49.705,38 

Γ.2.2.2 11.339,24 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

119 11.339,24 

Γ.2.2.3 608,01 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένε

ς 

119 608,01 

 

Πίνακας 206: Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων 

 

 

Κωδικός 

Δράσης 

Χαρακτηρισμός 

δράσης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 
ΔΔ 

Τρόπος 

υλοποίησης 

δράσης 

ΔΔ 

ΔΔ που 

συνεισφέρει στο 

πλαίσιο 

επίδοσης 

ΔΔ μη 

εκπληρούμενων 

θεματικών 

αιρεσιμοτήτων 

ΔΔ μη 

εκπληρούμενων 

αυτοδεσμεύσεων 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Γ.1.1.1 

  Όλη η χώρα 
                       

5.000.000,00    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση 

με ίδια μέσα 

               

5.000.000,00 €  

                

5.000.000,00 €  
    

Γ.1.1.2 

  Όλη η χώρα 
                       

2.210.000,00    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση 

με ίδια μέσα 

               

2.210.000,00 €  

                

2.210.000,00 €  
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Γ.2.1.1 

  Όλη η χώρα 
                    

28.735.392,23    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση 

με ίδια μέσα 

            

28.735.392,23 €  

             

28.735.392,23 €  
    

Γ.2.1.2 

  Όλη η χώρα 
                    

61.536.946,87    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση 

με ίδια μέσα 

            

61.536.946,87 €  

             

61.536.946,87 €  
    

Γ.2.1.3 

  Όλη η χώρα 
                       

3.000.000,00    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση 

με ίδια μέσα 

               

3.000.000,00 €  

                

3.000.000,00 €  
    

Γ.2.1.4 

  Όλη η χώρα 
                           

150.000,00    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση 

με ίδια μέσα 

                   

150.000,00 €  

                    

150.000,00 €  
    

Γ.2.1.5 

  Όλη η χώρα 
                           

300.000,00    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση 

με ίδια μέσα 

                   

300.000,00 €  

                    

300.000,00 €  
    

Γ.2.1.6 

  Όλη η χώρα 
                       

1.243.704,00    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση 

               

1.243.704,00 €  

                

1.243.704,00 €  
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

με ίδια μέσα 

Γ.2.1.7 

  Όλη η χώρα 
                           

280.302,00    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση 

με ίδια μέσα 

                   

280.302,00 €  

                    

280.302,00 €  
    

Γ.2.1.8 

  Όλη η χώρα 
                           

980.000,00    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση 

με ίδια μέσα 

                   

980.000,00 €  

                    

980.000,00 €  
    

Γ.2.2.1 

  Όλη η χώρα 
                       

3.875.000,00    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση 

με ίδια μέσα 

               

3.875.000,00 €  
      

Γ.2.2.2 

  Όλη η χώρα 
                           

884.000,00    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση 

με ίδια μέσα 

                   

884.000,00 €  
      

Γ.2.2.3 

  Όλη η χώρα 
                              

47.400,00    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση 

με ίδια μέσα 

                      

47.400,00 €  
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Θεματικός Άξονας Δ: 

Τεχνική Υποστήριξη για την εφαρμογή/ υλοποίηση των δράσεων ΕΚΤ του ΕΠ (Άξονες Προτεραιότητας 

10, 11, 12) 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 11 

Ταμείο ΕΚΤ 

Σύνδεση με θεματικές 

αιρεσιμότητες 

 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 4.970.929,16 € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 77,23% 

 

Άξονας Προτεραιότητας 10: Τεχνική Υποστήριξη για την εφαρμογή/υλοποίηση των δράσεων ΕΚΤ του 

ΕΠ στις 11 περιφέρειες 

 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 11 

Ταμείο ΕΚΤ 

Σύνδεση με θεματικές 

αιρεσιμότητες 

 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 4.466.509.98 € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 80% 

 

Άξονας Προτεραιότητας 11: Τεχνική Υποστήριξη για την εφαρμογή/υλοποίηση των δράσεων ΕΚΤ του 

ΕΠ στη ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 11 

Ταμείο ΕΚΤ 

Σύνδεση με θεματικές 

αιρεσιμότητες 

 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 447.570.88 € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 50% 

 

Άξονας Προτεραιότητας 12: Τεχνική Υποστήριξη για την εφαρμογή/υλοποίηση των δράσεων ΕΚΤ του 

ΕΠ στο ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 11 

Ταμείο ΕΚΤ 

Σύνδεση με θεματικές 

αιρεσιμότητες 

 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 56.848.29€ 

% Κοινοτικής συμμετοχής 50% 

 

Θεματικός στόχος 11 – Επενδυτική Προτεραιότητα 11i 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών και των 

ενδιαφερομένων φορέων και της αποτελεσματικής δημόσιας 

διοίκησης 

Επενδυτική προτεραιότητα Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα 

των δημόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών σε εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο εν όψει των μεταρρυθμίσεων, 

καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και χρηστή διακυβέρνηση 

Σύνδεση με θεματικές 

αιρεσιμότητες 

 

Ειδικοί στόχοι 10.1 Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

διοίκησης και εφαρμογής του ΕΠ 

11.1 Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών 

διοίκησης και εφαρμογής του ΕΠ 

12.1 Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών 

διοίκησης και εφαρμογής του ΕΠ 

Δείκτες αποτελέσματος __ 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

ΔΡΑΣΗ Δ.1.1. : 

Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας ΕΚΤ (λειτουργικά έξοδα)  

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν για 

τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Υλοποίηση με ίδια μέσα/ Διαγωνιστική διαδικασία 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Η εν λόγω κατηγορία δράσης όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ αφορά «… στην προετοιμασία, 

οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση της υλοποίησης, ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων, 

επιθεώρηση, έλεγχο και αξιολόγηση του επιχειρησιακού προγράμματος, καθώς και σε έργα ή ενέργειες 

που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των οργανωτικών δομών και των διαδικασιών εφαρμογής του. Στο 

πλαίσιο αυτό περιλαμβάνουν έργα ή ενέργειες ανάπτυξης / αναβάθμισης συμπληρωματικών / 

εξειδικευμένων υποστηρικτικών συστημάτων και εργαλείων, προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, 

αγορά ή/και ανάπτυξη λογισμικού, ανάπτυξη και διάχυση μεθόδων οργάνωσης, προμήθεια / ανάπτυξη 

ειδικών εφαρμογών κλπ. που ενδεχομένως απαιτούνται για την εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών 

αποτελεσματικής υλοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των παρεμβάσεων του Προγράμματος, 

πέραν εκείνων που καλύπτονται κεντρικά από το τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 

2014-2020» για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020.» 

Το αντικείμενο της προτεινόμενης δράσης αφορά ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας σχετικές με την  

προετοιμασία, οργάνωση, διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του ΕΠ από την ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ, 

την επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας και την επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπ. Εσωτερικών.  

Αναλυτικότερα στο πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθούν ενδεικτικά: 

 Προμήθεια λογισμικού  

 Υπηρεσίες τεχνικής, νομικής και συμβουλευτικής υποστήριξης  

 Διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδριάσεων/συσκέψεων Επιτροπών Παρακολούθησης και 

Τεχνικών Συσκέψεων 

 Δαπάνες για την εκπαίδευση και τη συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια του προσωπικού των 

ανωτέρω φορέων 

 Έξοδα μετακινήσεων του προσωπικού των ανωτέρω φορέων στο εσωτερικό και το εξωτερικό 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

 Λειτουργικά έξοδα των ανωτέρω φορέων 

 Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης 

 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 207: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Σύνολο 
Χώρας 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4641 Αριθμός έργων για την 
βελτίωση των συστημάτων 
και των διαδικασιών 
διοίκησης και εφαρμογής 
του ΕΠ. 

Αριθμός 32       όχι όχι 

T4644 Δράσεις ενημέρωσης των 
δυνητικών δικαιούχων 
σχετικά με τους στόχους 
και τις δυνατότητες 
χρηματοδότησης από το ΕΠ 

Αριθμός 6       όχι όχι 

Τ4642 Αριθμός ελέγχων και 
επιθεωρήσεων σε πράξεις 
του ΕΠ 

Αριθμός 80       όχι όχι 

 
Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 208: Προϋπολογισμός 

Άξονας 

Προτεραιότητας 
  10 11 12 

   Σύνολο Χώρας  

 Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες  

 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση  

 Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες  

 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση  

 Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες  

 Συνολικό 

Κόστος (α)  

1.919.160,00 1.206.577,00 370.767,93 147.070,57 172.796,70 21.947,80 

 Δημόσια 

Δαπάνη (β)  

1.919.160,00 1.206.577,00 370.767,93 147.070,57 172.796,70 21.947,80 

Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ)  

1.476.904,65 965.261,60 296.614,34 117.656,46 86.398,35 10.973,90 

Εθνική 

Συμμετοχή (δ)  

442.255,35 241.315,40 74.153,59 29.414,11 86.398,35 10.973,90 

 εκ της οποίας 

για τα 

εμπροσθοβαρή 

έργα  

          

  

 εκ της οποίας 

για 

τμηματοποιημέ

να έργα  
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

 εκ της οποίας 

για μεγάλα 

έργα  

          

  

 εκ της οποίας 

για Μέσα 

Χρηματοοικονο

μικής Τεχνικής  

          

  

 εκ της οποίας 

για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 

ΤΑΠΤΟΚ  

          

  

 Ιδιωτική 

Συμμετοχή (ε)  
          

  

 
Δυνητικοί δικαιούχοι 

 ΕΥΔ του ΕΠ ΜΔΤ 

 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπ. Εσωτερικών,  

 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπ. Υγείας 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30.6.2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Β’ Τρίμηνο 2016 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

ΔΡΑΣΗ Δ.2.1 : Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας ΕΚΤ (πληροφόρηση - δημοσιότητα) 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν για 

τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Υλοποίηση με ίδια μέσα/ Διαγωνιστική διαδικασία 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Η εν λόγω κατηγορία δράσης όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ περιλαμβάνει  « ……..οι 

απαιτούμενες ενέργειες προβολής, πληροφόρησης και δημοσιότητας του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος και των επιμέρους παρεμβάσεών του που απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόμενους 

φορείς (Περιφερειακές, τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, 

επαγγελματικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις ΑμεΑ κλπ) όσο και στην 

Ελληνική και διεθνή κοινή γνώμη, καθώς και ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων σχετικά 

με όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος, 

την δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής σε αυτές, την σύσταση και παρακολούθηση της εταιρικής 

σχέσης κλπ.»  

Το αντικείμενο της προτεινόμενης δράσης αφορά ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας ΕΚΤ σχετικές με την 

πληροφόρηση και δημοσιότητα του ΕΠ ΜΔΤ. 

Ενδεικτικά θα χρηματοδοτηθούν: 

 Διοργάνωση Ημερίδων/Σεμιναρίων, εκπόνηση έντυπου υλικού στο πλαίσιο του Σχεδίου 

Δημοσιότητας του ΕΠ ΜΔΤ  

 Ανάπτυξη-Αναβάθμιση-Συντήρηση ιστοσελίδας του ΕΠ ΜΔΤ 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 209: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Σύνολο 
Χώρας 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

T4641 Αριθμός έργων για την 
βελτίωση των συστημάτων 
και των διαδικασιών 
διοίκησης και εφαρμογής 
του ΕΠ. 

Αριθμός 10       όχι όχι 

Τ4646 Αριθμός έργων για την 
βελτίωση των συστημάτων 
και των διαδικασιών 
διοίκησης και εφαρμογής 
του ΕΠ. 

Αριθμός 5       όχι όχι 

Τ4644 Δράσεις ενημέρωσης των 
δυνητικών δικαιούχων 
σχετικά με τους στόχους 
και τις δυνατότητες 
χρηματοδότησης από το ΕΠ 

Αριθμός 15       όχι όχι 

 
Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 210: Προϋπολογισμός 

Άξονας 

Προτεραιότητας 
  1 2 3 

  
 Σύνολο 

Χώρας  

 Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες  

 Περιφέρειες 

σε μετάβαση  

 Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες  

 Περιφέρειες 

σε μετάβαση  

 Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες  

 Συνολικό Κόστος (α)  1.299.650,00 817.090,71 251.083,04 99.595,80 117.017,46 14.862,99 

Δημόσια Δαπάνη (β)  1.299.650,00 817.090,71 251.083,04 99.595,80 117.017,46 14.862,99 

Ενωσιακή Συνδρομή 

(γ)  

1.000.155,86 653.672,57 200.866,44 79.676,64 58.508,73 7.431,50 

Εθνική Συμμετοχή (δ)  299.494,14 163.418,14 50.216,61 19.919,16 58.508,73 7.431,50 

 εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα  
          

  

 εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα 

έργα  

          

  

 εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα  
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής  

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ  
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε)  
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

 ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ 

 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπ. Εσωτερικών,  

 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπ. Υγείας 

 Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπ. Δικαιοσύνης 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30.6.2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α’ και Β’ τρίμηνο 

2016 

 

 



 

  397 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

ΔΡΑΣΗ Δ.3.1 : 

Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας ΕΚΤ (μελέτες -εμπειρογνωμοσύνες - αξιολογήσεις)  

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν για 

τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Η εν λόγω κατηγορία δράσης όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ περιλαμβάνει «… 

 Παροχή εξειδικευμένων μελετών, παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων για την υλοποίηση 

έργων τεχνικής υποστήριξης, μελετών και εμπειρογνωμοσυνών ή και αξιολογήσεων. 

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης των φορέων υλοποίησης από εξωτερικούς 

εμπειρογνώμονες. 

 Εκπόνηση αξιολογήσεων, όπως προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013….» 

Το αντικείμενο της προτεινόμενης δράσης αφορά ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας σχετικές με την 

εκπόνηση μελετών, εμπειρογνωμοσυνών αξιολογήσεων και παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής 

υποστήριξης κατά την περίοδο 2016-2010.  

Αναλυτικότερα θα χρηματοδοτηθούν: 

 Η εκπόνηση αξιολογήσεων, που περιγράφονται στο Σχέδιο Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος βάσει των προβλέψεων του Κανονισμού 1303/2013. 

 Η εκπόνηση στρατηγικών και προπαρασκευαστικών μελετών . 

 Η διεξαγωγή ερευνών 

 Η εκπόνηση εμπειρογνωμοσυνών 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 211: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4645 Αριθμός 

μελετών,  εμπειρογνωμοσυνών, 

ερευνών, αξιολογήσεων, έργων 

τεχνικής υποστήριξης 

Αριθμός    15 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 
Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 212: Προϋπολογισμός 

Άξονας 

Προτεραιότητας 
  1 2 3 

   Σύνολο Χώρας  

 Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες  

 Περιφέρειες 

σε μετάβαση  

 Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες  

 Περιφέρειες 

σε μετάβαση  

 Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες  

 Συνολικό Κόστος (α)  1.752.119,16 1.101.558,33 338.496,84 134.269,77 157.756,73 20.037,50 

Δημόσια Δαπάνη (β)  1.752.119,16 1.101.558,33 338.496,84 134.269,77 157.756,73 20.037,50 

Ενωσιακή Συνδρομή 

(γ)  

1.348.357,06 881.246,66 270.797,47 107.415,81 78.878,36 10.018,75 

Εθνική Συμμετοχή (δ)  403.762,10 220.311,67 67.699,37 26.853,95 78.878,36 10.018,75 

 εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα  
          

  

 εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα 

έργα  

          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα  
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής  

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ  
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε)  
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

 
Δυνητικοί δικαιούχοι 

 ΕΥΔ του ΕΠ ΜΔΤ 

 Επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών  

 Επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας 

 Επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας   

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 

ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30.6.2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α’ και Β’ τρίμηνο 

2016 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Πίνακας 213: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ)  

Κωδ. 

ΑΠ 
ΔΔ Κωδ. Θ Σ ΔΔ 

Κωδ. Επεν. 

Προτ. 
ΔΔ 

Κωδ. Ειδικού 

στόχου 
ΔΔ 

Κωδ. 

Δράσης/ 

πρόσκλησης 

ΔΔ 
Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κωδ. πεδίου 

παρέμβασης 
ΔΔ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

10 
         

4.648.343,00    
11 

         

4.648.343,00    
11i 

            

4.648.343,00    

11i.1 1.494.629,38 
Δ.1.1 

1.206.577,00 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
121 1.206.577,00 

11i.2 1.001.265,40 Δ.2.1 817.090,71 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
123 817.090,71 

11i.3 2.152.448,22 Δ.3.1 1.101.558,33 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
122 1.101.558,33 

10 
         

1.428.385,00    
11 

         

1.428.385,00    
11i 

            

1.428.385,00    

11i.1 459.283,27 Δ.1.1 370.767,93 Mετάβαση 121 370.767,93 

11i.2 307.677,91 Δ.2.1 251.083,04 Mετάβαση 123 251.083,04 

11i.3 661.423,81 Δ.3.1 338.496,84 Mετάβαση 122 338.496,84 

10 
             

566.590,00    
11 

             

566.590,00    
11i 

                

566.590,00    

11i.1 182.181,49 Δ.1.1 147.070,57 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
121 147.070,57 

11i.2 122.044,99 Δ.2.1 99.595,80 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
123 99.595,80 

11i.3 262.363,52 Δ.3.1 134.269,77 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
122 134.269,77 

11 
             

665.700,00    
11 

             

665.700,00    
11i 

                

665.700,00    

11i.1 214.049,35 Δ.1.1 172.796,70 Mετάβαση 121 172.796,70 

11i.2 143.393,54 Δ.2.1 117.017,46 Mετάβαση 123 117.017,46 

11i.3 308.257,11 Δ.3.1 157.756,73 Mετάβαση 122 157.756,73 

12 
                

84.554,00    
11 

                

84.554,00    
11i 

                   

84.554,00    

11i.1 27.187,51 Δ.1.1 21.947,80 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
121 21.947,80 

11i.2 18.213,16 Δ.2.1 14.862,99 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
123 14.862,99 

11i.3 39.153,33 Δ.3.1 20.037,50 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
122 20.037,50 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Πίνακας 214: Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων 

 

Κωδικός 

Δράσης 

Χαρακτηρισμός 

δράσης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 
ΔΔ 

Τρόπος 

υλοποίησης 

δράσης 

ΔΔ 

ΔΔ που 

συνεισφέρει 

στο πλαίσιο 

επίδοσης 

ΔΔ μη 

εκπληρούμενων 

θεματικών 

αιρεσιμοτήτων 

ΔΔ μη 

εκπληρούμενων 

αυτοδεσμεύσεων 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Δ.1.1 

  Όλη η χώρα 
         

1.919.160,00    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση 

με ίδια μέσα 

       

1.919.160,00 

€  

      

Δ.2.1 

  Όλη η χώρα 
         

1.299.650,00    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση 

με ίδια μέσα 

       

1.299.650,00 

€  

      

Δ.3.1 

  Όλη η χώρα 
         

1.752.119,16    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση 

με ίδια μέσα 

       

1.752.119,16 

€  
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Θεματικός Άξονας Ε: Τεχνική Υποστήριξη για την εφαρμογή/υλοποίηση των δράσεων ΕΤΠΑ του ΕΠ 

(Άξονες Προτεραιότητας 13, 14, 15) 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 2 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση με θεματικές 

αιρεσιμότητες 

T02.1 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 3.677.821,84 €€ 

% Κοινοτικής συμμετοχής 77,75% 

 

Άξονας Προτεραιότητας 13: Τεχνική Υποστήριξη για την εφαρμογή/υλοποίηση των δράσεων ΕΚΤ 

του ΕΠ στις 11 περιφέρειες 

 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 2 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση με θεματικές 

αιρεσιμότητες 

T02.1 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 3.402.431,99 € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 80% 

 

Άξονας Προτεραιότητας 14: Τεχνική Υποστήριξη για την εφαρμογή/υλοποίηση των δράσεων ΕΚΤ 

του ΕΠ στη ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 2 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση με θεματικές 

αιρεσιμότητες 

T02.1 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 184.770,62 € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 50% 

 

Άξονας Προτεραιότητας 15: Τεχνική Υποστήριξη για την εφαρμογή/υλοποίηση των δράσεων ΕΚΤ 

του ΕΠ στο ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 2 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση με θεματικές 

αιρεσιμότητες 

T02.1 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 90.619.73 € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 50% 

 

 

Θεματικός στόχος 2 – Επενδυτική Προτεραιότητα 2c 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των 

τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών 

Επενδυτική προτεραιότητα Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, 

ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό 

πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία 

Σύνδεση με θεματικές 

αιρεσιμότητες 

T02.1 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Ειδικοί στόχοι 13.1 Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης 

και εφαρμογής του ΕΠ 

14.1 Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης 

και εφαρμογής του ΕΠ 

15.1 Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης 

και εφαρμογής του ΕΠ 

Δείκτες αποτελέσματος ____ 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

ΔΡΑΣΗ Ε.1.1.: Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας ΕΤΠΑ (λειτουργικά έξοδα)  

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν για 

τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες T02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Η εν λόγω κατηγορία δράσης όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ αφορά «… στην προετοιμασία, 

οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση της υλοποίησης, ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων, 

επιθεώρηση, έλεγχο και αξιολόγηση του επιχειρησιακού προγράμματος, καθώς και σε έργα ή 

ενέργειες που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των οργανωτικών δομών και των διαδικασιών 

εφαρμογής του. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνουν έργα ή ενέργειες ανάπτυξης / αναβάθμισης 

συμπληρωματικών / εξειδικευμένων υποστηρικτικών συστημάτων και εργαλείων, προμήθεια 

υλικοτεχνικού εξοπλισμού, αγορά ή/και ανάπτυξη λογισμικού, ανάπτυξη και διάχυση μεθόδων 

οργάνωσης, προμήθεια / ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών κλπ. που ενδεχομένως απαιτούνται για την 

εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών αποτελεσματικής υλοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των 

παρεμβάσεων του Προγράμματος, πέραν εκείνων που καλύπτονται κεντρικά από το τομεακό 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα 

του ΕΣΠΑ 2014-2020.» 

Το αντικείμενο της προτεινόμενης δράσης αφορά ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας σχετικές με την 

προετοιμασία, οργάνωση, διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του ΕΠ από την ΕΥΔ ΕΠ 

ΜΔΤ, την επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα 

πληροφορικής και επικοινωνιών και την επιτελική δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας.  

Αναλυτικότερα στο πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθούν ενδεικτικά: 

 Προμήθεια λογισμικού  

 Υπηρεσίες τεχνικής, νομικής και συμβουλευτικής υποστήριξης  

 Διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδριάσεων/συσκέψεων Επιτροπών Παρακολούθησης και 

Τεχνικών Συσκέψεων 

 Δαπάνες για την εκπαίδευση και τη συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια του προσωπικού των 

ανωτέρω φορέων 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

 Έξοδα 

μετακινήσεων του προσωπικού των ανωτέρω φορέων στο εσωτερικό και το εξωτερικό 

 Λειτουργικά έξοδα των ανωτέρω φορέων 

 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 215: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Σύνολο 
Χώρας 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4641 Αριθμός έργων για την 
βελτίωση των συστημάτων 
και των διαδικασιών 
διοίκησης και εφαρμογής 
του ΕΠ. 

Αριθμός 0       όχι όχι 

Τ4646 Αριθμός έργων για την 
βελτίωση των συστημάτων 
και των διαδικασιών 
διοίκησης και εφαρμογής 
του ΕΠ. 

Αριθμός 6       όχι όχι 

Τ4642 Αριθμός ελέγχων και 
επιθεωρήσεων σε πράξεις 
του ΕΠ 

Αριθμός 0       όχι όχι 

 
 
Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 216: Προϋπολογισμός 

Άξονας 

Προτεραιότητας 
  10 11 12 

   Σύνολο Χώρας  

 Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες  

 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση  

 Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες  

 

Περιφέρειες 

σε 

μετάβαση  

 Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες  

 Συνολικό 

Κόστος (α)  

1.680.840,00 1.052.851,14 182.373,61 319.756,20 84.443,96 41.415,08 

 Δημόσια 

Δαπάνη (β)  

1.680.840,00 1.052.851,14 182.373,61 319.756,20 84.443,96 41.415,08 

Ενωσιακή 

Συνδρομή (γ)  

1.306.914,29 842.280,92 145.898,89 255.804,96 42.221,98 20.707,54 

Εθνική 

Συμμετοχή (δ)  

373.925,71 210.570,23 36.474,72 63.951,24 42.221,98 20.707,54 

 εκ της οποίας 

για τα 

εμπροσθοβαρή 

έργα  

          

  

 εκ της οποίας 

για 

τμηματοποιημέ

να έργα  
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

 εκ της οποίας 

για μεγάλα 

έργα  

          

  

 εκ της οποίας 

για Μέσα 

Χρηματοοικονο

μικής Τεχνικής  

          

  

 εκ της οποίας 

για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 

ΤΑΠΤΟΚ  

          

  

 Ιδιωτική 

Συμμετοχή (ε)  
          

  

 
Δυνητικοί δικαιούχοι 

 ΕΥΔ του ΕΠ ΜΔΤ 

 Επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών  

 Επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας 

 Επιτελική δομή ΕΣΠΑ τομέα Τεχνολογιών και Πληροφορικής 

 Κοινωνία της Πληροφορίας  

 Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών 

 Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30.6.2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Β΄ τρίμηνο 2017 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

ΔΡΑΣΗ Ε.2.1 : 

Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας ΕΤΠΑ (πληροφόρηση - δημοσιότητα)  

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν για 

τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες T02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Η εν λόγω κατηγορία δράσης όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ περιλαμβάνει  « ……..οι 

απαιτούμενες ενέργειες προβολής, πληροφόρησης και δημοσιότητας του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος και των επιμέρους παρεμβάσεών του που απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόμενους 

φορείς (Περιφερειακές, τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, 

επαγγελματικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις ΑμεΑ κλπ) όσο και στην 

Ελληνική και διεθνή κοινή γνώμη, καθώς και ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων 

σχετικά με όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος, την δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής σε αυτές, την σύσταση και 

παρακολούθηση της εταιρικής σχέσης κλπ.»  

 

Το αντικείμενο της προτεινόμενης δράσης αφορά ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας σχετικές με την 

πληροφόρηση και δημοσιότητα του ΕΠ ΜΔΤ για την περίοδο 2016-2020 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας 217: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης 

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

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Σύνολο 
Χώρας 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T4644 Δράσεις ενημέρωσης των 
δυνητικών δικαιούχων 
σχετικά με τους στόχους 
και τις δυνατότητες 
χρηματοδότησης από το ΕΠ 

Αριθμός 0       όχι όχι 

Τ4649 Δράσεις ενημέρωσης των 
δυνητικών δικαιούχων 
σχετικά με τους στόχους 
και τις δυνατότητες 
χρηματοδότησης από το ΕΠ 

Αριθμός 2       όχι όχι 

 
Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 218: Προϋπολογισμός 

Άξονας 

Προτεραιότητας 
  1 2 3 

  
 Σύνολο 

Χώρας  

 Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες  

 Περιφέρειες 

σε μετάβαση  

 Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες  

 Περιφέρειες 

σε μετάβαση  

 Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες  

 Συνολικό Κόστος (α)  700.350,00 438.687,98 75.989,01 133.231,75 35.184,98 17.256,28 

Δημόσια Δαπάνη (β)  700.350,00 438.687,98 75.989,01 133.231,75 35.184,98 17.256,28 

Ενωσιακή Συνδρομή 

(γ)  

544.547,62 350.950,38 60.791,20 106.585,40 17.592,49 8.628,14 

Εθνική Συμμετοχή (δ)  155.802,38 87.737,60 15.197,80 26.646,35 17.592,49 8.628,14 

 εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα  
          

  

 εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα 

έργα  

          

  

 εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα  
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής  

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ  
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε)  
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

 
Δυνητικοί δικαιούχοι 

 ΕΥΔ του ΕΠ ΜΔΤ 

 Επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών  

 Επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας 

 Επιτελική δομή ΕΣΠΑ τομέα Τεχνολογιών και Πληροφορικής 

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30.6.2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 27.4.2017 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

ΔΡΑΣΗ Ε.3.1 : Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας ΕΤΠΑ (μελέτες -εμπειρογνωμοσύνες - 

αξιολογήσεις)    

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Μεταφερόμενο 

Ενέργειες που θα αναληφθούν για 

τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα 

τμηματοποιημένα  έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: Υλοποίηση με ίδια μέσα 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 

επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες T02.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφή δράσης 

Η εν λόγω κατηγορία δράσης όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ περιλαμβάνει «… 

 Παροχή εξειδικευμένων μελετών, παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων για την υλοποίηση 

έργων τεχνικής υποστήριξης, μελετών και εμπειρογνωμοσυνών ή και αξιολογήσεων. 

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης των φορέων υλοποίησης από εξωτερικούς 

εμπειρογνώμονες. 

 Εκπόνηση αξιολογήσεων, όπως προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013….» 

Το αντικείμενο της προτεινόμενης δράσης αφορά ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας σχετικές με την 

εκπόνηση μελετών, εμπειρογνωμοσυνών αξιολογήσεων και παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής 

υποστήριξης.  

Αναλυτικότερα θα χρηματοδοτηθούν: 

 Η εκπόνηση αξιολογήσεων, που περιγράφονται στο Σχέδιο Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος βάσει των προβλέψεων του Κανονισμού 1303/2013. 

 Η εκπόνηση στρατηγικών και προπαρασκευαστικών μελετών . 

 Η παροχή εμπειρογνωμοσυνών 

 Η εκπόνηση ερευνών 
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

 
Δείκτες εκροής 

Πίνακας 219: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 

δείκτη 
Δείκτης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

(κατά 

περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) 
Δείκτης 

πλαισίου 

επίδοσης 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Τ4650 Αριθμός 
μελετών,  εμπειρογνωμοσυνώ
ν, ερευνών, αξιολογήσεων, 
έργων τεχνικής υποστήριξης 

Αριθμός 8    όχι όχι 

 
Χρηματοδοτικό σχήμα 

Πίνακας 220: Προϋπολογισμός 

Άξονας 

Προτεραιότητας 
  1 2 3 

   Σύνολο Χώρας  

 Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες  

 Περιφέρειες 

σε μετάβαση  

 Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες  

 Περιφέρειες 

σε μετάβαση  

 Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες  

 Συνολικό Κόστος (α)  1.296.631,84 812.189,33 140.686,46 246.666,00 65.141,67 31.948,37 

Δημόσια Δαπάνη (β)  1.296.631,84 812.189,33 140.686,46 246.666,00 65.141,67 31.948,37 

Ενωσιακή Συνδρομή 

(γ)  

1.008.178,46 649.751,47 112.549,17 197.332,80 32.570,84 15.974,19 

Εθνική Συμμετοχή (δ)  288.453,38 162.437,87 28.137,29 49.333,20 32.570,84 15.974,19 

 εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα  
          

  

 εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα 

έργα  

          

  

εκ της οποίας για 

μεγάλα έργα  
          

  

εκ της οποίας για 

Μέσα 

Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής  

          

  

εκ της οποίας για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ  
          

  

Ιδιωτική Συμμετοχή 

(ε)  
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Δυνητικοί δικαιούχοι 

 ΕΥΔ του ΕΠ ΜΔΤ 

 Επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών   

 Επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας 

 Επιτελική δομή ΕΣΠΑ τομέα Τεχνολογιών και Πληροφορικής 

 Κοινωνία της Πληροφορίας  

 
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Ares (2017)1566327  -

23/3/2017 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής   

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 30.6.2015 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Β΄ τρίμηνο 2017  
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Πίνακας 221: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη ΔΔ) 

  

Κωδ. ΑΠ ΔΔ Κωδ. Θ Σ ΔΔ 

Κωδ. 

Επεν. 

Προτ. 

ΔΔ 

Κωδ. 

Ειδικού 

στόχου 

ΔΔ 

Κωδ. 

Δράσης/ 

πρόσκλησης 

ΔΔ 
Κατηγορία 

περιφέρειας 

Κωδ. πεδίου 

παρέμβασης 
ΔΔ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

13 
          

2.620.680,00    
11 

     

2.620.680,00    
11i 

     

2.620.680,00    

11i.1 873.560,21 E.1.1 1.052.851,14 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
121 1.052.851,14 

11i.2 873.559,58 E.2.1 438.687,98 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
123 438.687,98 

11i.3 873.560,21 E.3.1 812.189,33 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες  
122 812.189,33 

13 
              

453.952,00    
11 

         

453.952,00    
11i 

         

453.952,00    

11i.1 151.317,37 E.1.1 182.373,61 Mετάβαση 121 182.373,61 

11i.2 151.317,26 E.2.1 75.989,01 Mετάβαση 123 75.989,01 

11i.3 151.317,37 E.3.1 140.686,46 Mετάβαση 122 140.686,46 

13 
              

795.914,00    
11 

         

795.914,00    
11i 

         

795.914,00    

11i.1 265.304,73 E.1.1 319.756,20 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
121 319.756,20 

11i.2 265.304,54 E.2.1 133.231,75 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
123 133.231,75 

11i.3 265.304,73 E.3.1 246.666,00 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
122 246.666,00 

14 
              

210.192,00    
11 

         

210.192,00    
11i 

         

210.192,00    

11i.1 70.064,02 E.1.1 84.443,96 Mετάβαση 121 84.443,96 

11i.2 70.063,97 E.2.1 35.184,98 Mετάβαση 123 35.184,98 

11i.3 70.064,02 E.3.1 65.141,67 Mετάβαση 122 65.141,67 

15 
              

103.088,00    
11 

         

103.088,00    
11i 

         

103.088,00    

11i.1 34.362,67 E.1.1 41.415,08 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
121 41.415,08 

11i.2 34.362,65 E.2.1 17.256,28 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
123 17.256,28 
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11i.3 34.362,67 E.3.1 31.948,37 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
122 31.948,37 

 

 

Πίνακας 222: Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων  

 

Κωδικός 

Δράσης 

Χαρακτηρισμός 

δράσης 

Κατηγορία 

περιφέρειας 
ΔΔ 

Τρόπος 

υλοποίησης 

δράσης 

ΔΔ 

ΔΔ που 

συνεισφέρει 

στο πλαίσιο 

επίδοσης 

ΔΔ μη 

εκπληρούμενων 

θεματικών 

αιρεσιμοτήτων 

ΔΔ μη 

εκπληρούμενων 

αυτοδεσμεύσεων 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

E.1.1 

  Όλη η χώρα 
         

1.680.840,00    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση 

με ίδια μέσα 

       

1.680.840,00 €  
      

E.2.1 

  Όλη η χώρα 
             

700.350,00    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση 

με ίδια μέσα 

           

700.350,00 €  
      

E.3.1 

  Όλη η χώρα 
         

1.296.631,84    

Διαγωνιστική 

Διαδικασία 

ή/και 

υλοποίηση 

με ίδια μέσα 

       

1.296.631,84 €  
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Κεφάλαιο Β: Ολοκληρωμένες Δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης 

 

Πίνακας 223: Προϋπολογισμός δράσεων χωρικής ανάπτυξης 

ΕΠ/ 

ΕΔΕΤ 

Κωδ. 

Δράσης 

Τρόπος 

υλοποίησης* 

Κωδ. Επενδυτικής 

προτεραιότητας 

Κωδ. Πεδίου 

παρέμβασης 
ΔΔ 

      

      

      

      

* ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 

 

 

Το κεφάλαιο Β και ο πίνακας 6 θα συμπληρώνονται κατά τη διάρκεια της εξειδίκευσης 
με τα δεδομένα κάθε ΕΠ. Η δέσμευση έγκρισης από την Επιτροπή Παρακολούθησης 
αφορά αποκλειστικά τις δράσεις και τους π/υ κάθε ΕΠ. 

Εφόσον υπάρχουν και ενδεικτικές δράσεις και π/υ που αφορούν σε άλλα ΕΠ ή/ και 
Ταμεία, αυτά είναι δεσμευτικά μόνο αν για αυτά υπάρχει αντίστοιχη έγκριση από την 
Επιτροπή Παρακολούθησής τους.  
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