
 

 

 

 

 

 

8Θ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΘΘ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΘ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΟΤ 

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Μεταρρφθμιςη Δημόςιου Σομζα 

 

 

CCI 2014GRO5M20P001 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φεβρουάριοσ 2018  

 

 
 



 

2 

 

Περιεχόμενα 

 

Ενότθτα Γ : Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ ________________________________________ 8 

Θεματικόσ Άξονασ Α΄: Διοικητική και οργανωτική μεταρρφθμιςη για την αφξηςη τησ 
αποδοτικότητασ και αποτελεςματικότητασ του Δημοςίου Σομζα (Άξονεσ 
Προτεραιότητασ 1, 2, 3) ________________________________________________ 8 

Αποκεματικό Επίδοςθσ _______________________________________________________ 9 

Θεματικόσ ςτόχοσ 11 – Επενδυτικι Προτεραιότθτα 11i ____________________________ 11 
Δράςθ Α.1.1.1: Μελζτεσ και ανάπτυξθ εργαλείων παρακολοφκθςθσ τθσ πολιτικισ τθσ Ιςότθτασ των 
φφλων 13 

Δράςθ Α.1.1.2: Ρροϊκθςθ τθσ πολυεπίπεδθσ διακυβζρνθςθσ και ενίςχυςθ των επιτελικϊν 
λειτουργιϊν  του ΥΡΕΣ _______________________________________________________________ 17 

Δράςθ Α.1.1.3: Δθμιουργία Ραρατθρθτθρίου για τθν Ρεριφερειακι Διοίκθςθ και τθν Τοπικι 
Αυτοδιοίκθςθ ______________________________________________________________________ 22 

Δράςθ Α.1.1.5: Ενίςχυςθ του ςυντονιςμοφ και τθσ επικοινωνίασ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων 25 
Δράςθ Α.1.1.6: Ενίςχυςθ τθσ ςτρατθγικισ ικανότθτασ και επιτελικϊν λειτουργιϊν τθσ Ειδικισ 
Γραμματείασ Κοινωνικισ Ζνταξθσ των ομά _____________________________________________ 30 

Δράςθ Α.1.2.1: Κωδικοποίθςθ Νομοκεςίασ ςε διάφορουσ τομείσ πολιτικισ ____________________ 34 
Δράςθ Α.1.2.2: Εκνικι Ρφλθ Κωδικοποίθςθσ ______________________________________________ 39 
Δράςθ Α.2.1.1: Απλοποίθςθ Εςωτερικϊν Διαδικαςιϊν Φορζων του Δθμόςιου Τομζα και βελτίωςθ τθσ 
λειτουργίασ τουσ (αϋ φάςθ εξειδίκευςθσ) _______________________________________________ 43 

Δράςθ Α.2.1.2: Καταπολζμθςθ τθσ Ειςφοροδιαφυγισ και Ειςφοροαποφυγισ (κάκετοσ τομζασ 
πολιτικισ: κοινωνικι αςφάλιςθ) _______________________________________________________ 47 

Δράςθ Α.2.1.3: Βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ και απλοποίθςθ διαδικαςιϊν του (κάκετου) τομζα πολιτικισ 
φορολογικισ-δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ ______________________________________________ 50 

Δράςθ Α.2.1.4: Αναδιοργάνωςθ και διοικθτικι μεταρρφκμιςθ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Α και Β 
Βακμοφ – απλοφςτευςθ και προτυποποίθςθ διαδικαςιϊν λειτουργίασ ΟΤΑ αϋ και βϋ βακμοφ – 
πιλοτικι λειτουργία (κάκετοσ - τομζασ πολιτικισ: εφαρμογι τθσ μεταρρφκμιςθσ «Ρρόγραμμα 
Καλλικράτθσ») _____________________________________________________________________ 53 

Δράςθ Α.2.1.5: Οργάνωςθ και λειτουργικόσ εκςυγχρονιςμόσ των επτά (7) Αποκεντρωμζνων 
Διοικιςεων ________________________________________________________________________ 57 

Δράςθ Α.2.1.6: Διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ τθσ εκλογικισ διαδικαςίασ και ζκδοςθσ εκλογικϊν 
αποτελεςμάτων ____________________________________________________________________ 60 

Δράςθ Α.2.1.7: Οικονομικι μεταρρφκμιςθ των Φορζων Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και οργανωτικι 
αναδιοργάνωςθ τθσ ΘΔΙΚΑ ΑΕ ________________________________________________________ 63 

Δράςθ Α.2.1.8: Ανάπτυξθ Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Κφκλου Ηωισ Κρατικϊν Οχθμάτων ________ 67 
Δράςθ Α.2.1.9: Δθμιουργία ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ςτεγαςτικϊν αιτθμάτων και διαςφνδεςθσ των 
δομϊν παροχισ υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ ςε αςτζγουσ _____________________________ 70 

Δράςθ Α.2.1.10: Διαδικαςία διαχείριςθσ  τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ που ανικει ςτο Υπ. Εργαςίασ και 
διαχειρίηεται θ Γ.Γ. Ρρόνοιασ _________________________________________________________ 73 

Δράςεισ Α.2.1.11: Δράςεισ βελτίωςθσ τθσ λειτουργίασ του τομζα ψυχικισ υγείασ (κάκετοσ τομζασ 
πολιτικισ: υγεία) ___________________________________________________________________ 76 

Δράςθ Α.2.1.12: Δράςεισ αναδιοργάνωςθσ και βελτίωςθσ τθσ λειτουργίασ του τομζα πολιτικισ: υγεία
 79 

Δράςθ Α.2.1.13: Δράςεισ βελτίωςθσ τθσ διαχείριςθσ των μνθμείων παγκόςμιασ κλθρονομιάσ UNESCO

 ________________________________________________________________________ 83 
Δράςθ Α.2.1.15: Αναδιοργάνωςθ τθσ ΕΓΣΔΙΤ και υποςτιριξθ του ζργου τθσ ____________________ 86 
Δράςθ Α.2.1.16: Αναβάκμιςθ των υπθρεςιϊν που παρζχονται από τισ δομζσ που λειτουργοφν υπό τθν 
εποπτεία τθσ Γενικισ Γραμματείασ Αντεγκλθματικισ Ρολιτικισ ______________________________ 89 

Δράςθ Α.2.2.1: Απλοφςτευςθ και Ρροτυποποίθςθ υπθρεςιϊν προσ τον πολίτθ ςτον (κάκετο) τομζα 
πολιτικισ  κοινωνικι αςφάλιςθ _______________________________________________________ 92 

Δράςθ Α.2.2.2: Ρροτυποποίθςθ υπθρεςιϊν προσ τον πολίτθ ςτον (κάκετο) τομζα πολιτικισ: 
φορολογικισ – δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ _____________________________________________ 95 



 

  3 

 

Δράςθ Α.2.2.3: Απλοποίθςθ εξωςτρεφϊν διαδικαςιϊν του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ 
ςτον τομζα του Ρολιτιςμοφ ___________________________________________________________ 98 

Δράςθ Α.2.2.4: Δράςεισ Βελτιςτοποίθςθσ τθσ οισ Ροινικισ, Ρολιτικισ και Διοικθτικισ Διαδικαςίασ 
(κάκετοσ τομζα πολιτικισ: δικαιοςφνθ) ________________________________________________ 101 

Δράςθ Α.2.2.5: Βελτίωςθ και εκςυγχρονιςμόσ διαδικαςιϊν τθσ Γεν. Γραμματείασ Ρλθκυςμοφ και 
Κοινωνικισ Συνοχισ προσ πολίτεσ τρίτων χωρϊν ________________________________________ 104 

Δράςθ Α.2.2.6: Δράςεισ βελτίωςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτον τομζα του Τουριςμοφ ____ 108 
Δράςθ Α.2.2.7: Δράςεισ απλοποίθςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ 
Ακλθτιςμοφ ______________________________________________________________________ 111 

Δράςθ Α.2.2.8: «Δράςεισ βελτίωςθσ τθσ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ, τομζασ πολιτικισ: υγεία»
 114 

Δράςθ Α.3.1.1: «e-Goal setting»- Ανάπτυξθ Θλεκτρονικοφ εργαλείου για τθν εφαρμογι και  
παρακολοφκθςθ του ςυςτιματοσ Διοίκθςθσ μζςω Στόχων ________________________________ 119 

Δράςθ Α.3.1.2: Ενζργειεσ Αξιολόγθςθσ Μονάδων Ψυχικισ Υγείασ ανά (Υγειονομικι) Ρεριφζρεια & 
Τομζα Ψυχικισ Υγείασ (κάκετοσ τομζασ πολιτικισ – υγεία) ________________________________ 122 

Δράςθ Α.3.2.1: Διαχείριςθ Δθμοςιονομικϊν Ελζγχων _____________________________________ 125 
Δράςθ Α.3.2.2: Ολοκλθρωμζνο Σφςτθμα Διαχείριςθσ Καταγγελιϊν __________________________ 128 
Δράςθ Α.3.2.3: Υποςτιριξθ Εςωτερικισ Λειτουργίασ Υπθρεςιϊν Ελζγχου Ελεγκτικοφ Συνεδρίου __ 131 
Δράςθ Α.3.3.1: Μθχανιςμόσ Ρολυεπίπεδθσ Διαβοφλευςθσ τθσ Ο.Κ.Ε. ________________________ 134 
Δράςθ Α.3.3.2: Δράςεισ αναβάκμιςθσ τθσ λειτουργίασ τθσ ΑΔΕΔΥ ___________________________ 137 

Θεματικόσ Άξονασ Β΄: Ενίςχυςη τησ Ηλεκτρονικήσ Διακυβζρνηςησ (Άξονεσ 
Προτεραιότητασ 4, 5, 6) ______________________________________________ 155 

Αποκεματικό Επίδοςθσ _____________________________________________________ 155 

Θεματικόσ ςτόχοσ 2 – Επενδυτικι Προτεραιότθτα 2c _____________________________ 159 
Δράςθ B.1.1.1: Ανάπτυξθ υποδομϊν ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν που αφοροφν ςε οριηόντιεσ 
λειτουργίεσ των δθμοςίων φορζων ___________________________________________________ 160 

Δράςθ B.1.1.2: Ανάπτυξθ και πιλοτικι λειτουργία του ψθφιακοφ κεματικοφ αποκετθρίου  τθσ 
βιβλιοκικθσ τθσ ΓΓΙΦ και των προςαρμοςμζνων υπθρεςιϊν προσ χριςτεσ/τριεσ με αναπθρίεσ. __ 166 

Δράςθ B.1.1.3: Ψθφιοποίθςθ Αρχείων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ________________________________ 169 
Δράςθ B.1.1.4: Ολοκλιρωςθ μεταρρυκμιςτικϊν δράςεων οργάνωςθσ και λειτουργίασ του δθμοςίου 
τομζα - υποδομζσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ ςυμπλθρωματικϊν των δράςεων του Θεματικοφ 
Άξονα 1 172 

Δράςθ B.1.1.5: Υποδομζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ για τθν εφαρμογι των νζων μοντζλων 
λειτουργίασ των  ΟΤΑ Αϋ και Βϋ βακμοφ ________________________________________________ 175 

Δράςθ B.1.1.6: Δικτφωςθ Δθμόςιου Τομζα ______________________________________________ 178 
Δράςθ B.1.1.7: Εκςυγχρονιςμόσ των χερςαίων ςυνοριακϊν ςτακμϊν τθσ χϊρασ _______________ 184 
Δράςθ B.1.1.8: Εκςυγχρονιςμόσ των υπθρεςιϊν τθσ ελλθνικισ αςτυνομίασ____________________ 187 
Δράςθ B.1.1.9: Ενιαίο ςφςτθμα εξυπθρζτθςθσ υποκζςεων πολιτϊν τρίτων χωρϊν ______________ 190 
Δράςθ B.1.1.10: Γεωπλθροφοριακι υποδομι Υπουργείου Οικονομικϊν ______________________ 194 
Δράςθ B.1.1.11: Ψθφιακό Κζντρο Ενθμζρωςθσ ___________________________________________ 197 
Δράςθ B.1.1.13: Δράςεισ Αναβάκμιςθσ και βελτίωςθσ των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν αϋ βάκμιασ και β' 
βάκμιασ βακμίδασ εκπαίδευςθσ ______________________________________________________ 200 

Δράςθ B.1.1.14: Αναβάκμιςθ και βελτίωςθ των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν γ' βάκμιασ βακμίδασ 
εκπαίδευςθσ ______________________________________________________________________ 203 

Δράςθ Β.1.1.15: Δθμιουργία Υποδομϊν Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ για τθν ενίςχυςθ των 
λειτουργιϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ςτον Τομζα του Τουριςμοφ ___________________________ 206 

Δράςθ B.1.1.20: Δικτφωςθ Υπουργείου Ναυτιλίασ & Νθςιωτικισ Ρολιτικισ ____________________ 224 
Δράςθ B.1.2.1: Ενιαία πολιτικι για τθν προμικεια, χριςθ, λειτουργία, διαχείριςθ και ςυντιρθςθ των 
βαςικϊν πλθροφοριακϊν υποδομϊν __________________________________________________ 227 

Δράςθ B.1.2.2: Διαλειτουργικότθτα μθτρϊων και υπθρεςιϊν Δθμόςιου Τομζα ________________ 230 
Δράςθ B.1.2.4: Ενιαίο πλαίςιο αυκεντικοποίθςθσ ________________________________________ 234 
Δράςθ B.1.2.5: Ανάπτυξθ Υπθρεςιϊν Ρροςτικζμενθσ Αξίασ του Ρρογράμματοσ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ________ 238 
Δράςθ B.1.2.6: Διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ δεδομζνων ςτον (κάκετο) τομζα πολιτικισ φορολογίασ - 
δθμοςιονομικισ πολιτικισ __________________________________________________________ 241 

Δράςθ B.2.1.1: Κεντρικι Ρφλθ Ανάρτθςθσ Συνόλων Ανοικτϊν Δθμόςιων Δεδομζνων (data.gov.gr). 244 



 

4 

 

Δράςθ B.2.1.2: Σφςτθμα Ενιαίασ Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν ___________________________________ 247 
Δράςθ B.2.1.4: Ολοκλθρωμζνο Σφςτθμα Διαχείριςθσ Δικαςτικϊν Υποκζςεων για τθν Ρολιτικι και 
Ροινικι Διαδικαςία Αϋ (phasing) και Β' Φάςθ (κάκετοσ τομζασ πολιτικισ: δικαιοςφνθ) __________ 251 

Δράςθ B.2.1.5: Ραροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν του τομζα τουριςμοφ για τθν προβολι του 
τουριςτικοφ προϊόντοσ _____________________________________________________________ 255 

Δράςθ B.2.1.6: Ραροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ _________ 258 
Δράςθ B.2.1.7: Υποδομζσ για τθν ψθφιακι καταγραφι, αποκικευςθ και διάκεςθ πρακτικϊν 
ςυνεδριάςεων  δικαςτθρίων _________________________________________________________ 261 

Δράςθ B.2.1.8: Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ των Σωμάτων Αςφαλείασ του Υπουργείου Ρροςταςίασ του 
Ρολίτθ 264 

Θεματικόσ Άξονασ Γ΄: ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ 
ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ (Άξονεσ Προτεραιότητασ 7, 8, 9) ________ 304 

Αποκεματικό Επίδοςθσ _____________________________________________________ 304 

Θεματικόσ ςτόχοσ 11 – Επενδυτικι Προτεραιότθτα 11i ___________________________ 308 
Δράςθ Γ.1.1.1: Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ανκρωπίνου δυναμικοφ ____________________ 309 
Δράςθ Γ.2.1.1: Δράςεισ προειςαγωγικισ και ςυνεχιηόμενθσ εκπαίδευςθσ τθσ Εκνικισ Σχολισ 
Δικαςτικϊν Λειτουργϊν _____________________________________________________________ 315 

Δράςθ Γ.2.1.2: Δράςεισ ανάπτυξθσ γνϊςεων δεξιοτιτων και ικανοτιτων του ανκρϊπινου δυναμικοφ 
του Δθμόςιου Τομζα _______________________________________________________________ 318 

Δράςθ Γ.2.1.3: Επιμόρφωςθ του προςωπικοφ των Διμων και των Ρεριφερειϊν ςτθν εφαρμογι των 
νζων μοντζλων λειτουργίασ _________________________________________________________ 322 

Δράςθ Γ.2.1.4: Κατάρτιςθ προςωπικοφ τθσ Διεφκυνςθσ Δίωξθσ Θλεκτρονικοφ Εγκλιματοσ _______ 325 
Δράςθ Γ.2.1.5: Ανάπτυξθ ανκρϊπινου δυναμικοφ του ΥΡΕΞ ________________________________ 328 
Δράςθ Γ.2.1.6: Δράςεισ αναβάκμιςθσ του ανκρωπίνου δυναμικοφ του τομζα υγείασ ____________ 331 
Δράςθ Γ.2.1.7: Δράςεισ αναβάκμιςθσ του ανκρωπίνου δυναμικοφ των καταςτθμάτων κράτθςθσ __ 334 
Δράςθ Γ.2.1.8: Δράςεισ αναβάκμιςθσ του ανκρωπίνου δυναμικοφ του ΕΛΓΑ ___________________ 336 
Δράςθ Γ.2.2.1: Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ςχεδιαςμοφ των προγραμμάτων ςπουδϊν και του 
εκπαιδευτικοφ υλικοφ του ΕΚΔΔΑ _____________________________________________________ 339 

Δράςθ Γ.2.2.2: Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ςχεδιαςμοφ των προγραμμάτων ςπουδϊν και του 
εκπαιδευτικοφ υλικοφ τθσ Εκνικισ Σχολισ Δικαςτικϊν Λειτουργϊν __________________________ 342 

Δράςθ Γ.2.2.3: Ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ςτον τομζα ψυχικισ υγείασ ___________ 344 

Θεματικόσ Άξονασ Δ: Σεχνική Τποςτήριξη για την εφαρμογή/ υλοποίηςη των 
δράςεων ΕΚΣ του ΕΠ (Άξονεσ Προτεραιότητασ 10, 11, 12) __________________ 352 

Θεματικόσ ςτόχοσ 11 – Επενδυτικι Προτεραιότθτα 11i ___________________________ 352 
ΔΑΣΘ Δ.1.1. : Ενζργειεσ Τεχνικισ Βοικειασ ΕΚΤ (λειτουργικά ζξοδα) ________________________ 354 
ΔΑΣΘ Δ.2.1 : Ενζργειεσ Τεχνικισ Βοικειασ ΕΚΤ (πλθροφόρθςθ - δθμοςιότθτα) ________________ 357 
ΔΑΣΘ Δ.3.1 : Ενζργειεσ Τεχνικισ Βοικειασ ΕΚΤ (μελζτεσ -εμπειρογνωμοςφνεσ - αξιολογιςεισ) ___ 360 

Θεματικόσ Άξονασ Ε: Σεχνική Τποςτήριξη για την εφαρμογή/υλοποίηςη των 
δράςεων ΕΣΠΑ του ΕΠ (Άξονεσ Προτεραιότητασ 13, 14, 15) _________________ 365 

Θεματικόσ ςτόχοσ 2 – Επενδυτικι Προτεραιότθτα 2c _____________________________ 365 
ΔΑΣΘ Ε.1.1.: Ενζργειεσ Τεχνικισ Βοικειασ ΕΤΡΑ (λειτουργικά ζξοδα) ________________________ 367 
ΔΑΣΘ Ε.2.1 : Ενζργειεσ Τεχνικισ Βοικειασ ΕΤΡΑ (πλθροφόρθςθ - δθμοςιότθτα) _______________ 370 
ΔΑΣΘ Ε.3.1 : Ενζργειεσ Τεχνικισ Βοικειασ ΕΤΡΑ (μελζτεσ -εμπειρογνωμοςφνεσ - αξιολογιςεισ) __ 373 

Κεφάλαιο Β: Ολοκληρωμζνεσ Δράςεισ Χωρικήσ Ανάπτυξησ __________________ 379 
 

 



 

  5 

 

Ειςαγωγι 

Θ παροφςα 8θ επικαιροποίθςθ τθσ εξειδίκευςθσ εφαρμογισ  του Επιχειρθςιακοφ 

Ρρογράμματοσ «Μεταρρφκμιςθ Δθμόςιου Τομζα» αφορά ςτθν εξειδίκευςθ νζων ϊριμων 

δράςεων προσ υλοποίθςθ αναφορικά με το φυςικό τουσ αντικείμενο ι/και τον πρ/ςμό 

τουσ. Αναλυτικότερα: 

 προςτίκενται τζςςερισ   (4) νζεσ δράςεισ που αφοροφν:  

o ςτθν ενίςχυςθ τθσ ςτρατθγικισ ικανότθτασ και επιτελικϊν λειτουργιϊν τθσ 

Ειδικισ Γραμματείασ Κοινωνικισ Ζνταξθσ των ομά (δράςθ Α.1.1.6) 

o ςτθν αναδιοργάνωςθ του τρόπου διοίκθςθσ των καταςτθμάτων κράτθςθσ με 

ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθ του Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (δράςθ Γ.1.1.2) 

o ςε δράςεισ αναβάκμιςθσ του ανκρωπίνου δυναμικοφ των καταςτθμάτων 

κράτθςθσ (δράςθ Γ.2.1.7) 

o ςε δράςεισ αναβάκμιςθσ του ανκρωπίνου δυναμικοφ του ΕΛΓΑ (δράςθ Γ.2.1.8) 

 τροποποιικθκε θ δράςθ Β.1.1.1 «Ανάπτυξθ υποδομϊν ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν 

που αφοροφν ςε οριηόντιεσ λειτουργίεσ των δθμοςίων φορζων» με αφξθςθ του 

φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου προκειμζνου να χρθματοδοτθκοφν δράςεισ που 

ςυνειςφζρουν ςτθν αναμόρφωςθ του δθμοςιονομικοφ ςυςτιματοσ  

 τροποποιικθκε θ δράςθ Β.1.1.6 «Δικτφωςθ Δθμόςιου Τομζα», θ οποία πλζον αφορά 

ςτο ςφνολο τθσ το μεγάλο ζργο ΣΥΗΕΥΞΙΣ ΙΙ και τθ χρθματοδότθςι του από εκνικοφσ 

πόρουσ, από ςυγχρθματοδοτοφμενουσ πόρουσ από το ΕΡ ΜΔΤ και από 

ςυγχρθματοδοτοφμενουσ μθ επιλζξιμουσ πόρουσ. Για διαχειριςτικοφσ λόγουσ 

δθμιουργικθκε θ νζα δράςθ Β.1.1.20 «Δικτφωςθ Υπουργείου Ναυτιλίασ & Νθςιωτικισ 

Ρολιτικισ» θ οποία αποτελοφςε τμιμα τθσ δράςθσ Β.1.1.6 

 τροποποιικθκε θ δράςθ Β.1.1.16 «Εφαρμογι Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςε κφριουσ 

τομείσ εκκλθςιαςτικισ διοίκθςθσ», με αφξθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ 

αντικειμζνου τθσ για τθν αρτιότερθ παροχι υπθρεςιϊν ςτουσ πολίτεσ. Ταυτόχρονα για 

διαχειριςτικοφσ λόγουσ μειϊκθκε το φυςικό και οικονομικό αντικείμενο τθσ δράςθσ 

Β.1.1.3 «Ψθφιοποίθςθ Αρχείων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ»  

Επίςθσ, το ςφνολο των δράςεων προςαρμόςκθκε ςτθν υπ. αρικμ. πρωτ. C(2017) 8794 

final/15.12.2017 Απόφαςθ τθσ Ε.Ε. με τθν οποία εγκρίκθκε θ 1θ ανακεϊρθςθ/τροποποίθςθ 

του Ρρογράμματοσ. Συγκεκριμζνα εφαρμόςκθκαν οι νζεσ κλείδεσ επιμεριςμοφ τθσ 

ςυνολικισ Δθμόςιασ Δαπάνθσ ςτισ κατθγορίεσ περιφερειϊν. 

Στθ ςυνζχεια, για λόγουσ πλθρότθτασ παρατίκεται το ςυνολικό κείμενο του Εγγράφου 

Εξειδίκευςθσ όπωσ διαμορφϊκθκε από τθν ζγκριςι τθσ 7θσ Επικαιροποίθςθσ ςφμφωνα με 

τθ γραπτι διαδικαςία τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ τθσ 22θσ Νοεμβρίου 2017, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των ανωτζρω αλλαγϊν.  

Ιςτορικό 

Θ εξειδίκευςθ του ΕΡ ΜΔΤ περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ φάςεισ: 
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- Θ ΕΑΣ διαμόρφωςε το τυποποιθμζνο ζγγραφο «Εξειδίκευςθ Εφαρμογισ του ΕΡ» (ΕΕΕΡ) 

το οποίο απζςτειλε ςτισ Διαχειριςτικζσ Αρχζσ (ΔΑ) με τθν με αρικ. πρωτ. 32030 / ΕΥΣΣΑ 

798/ 20-3-2015 εγκφκλιό τθσ για τθν Εξειδίκευςθ των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων 

(ΕΡ) τθσ Ρρογραμματικισ Ρεριόδου 2014-2020. 

- Αϋ φάςθ: Θ ζγκριςθ του πρϊτου ΕΕΕΡ ζγινε ςτθν 1θ Συνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ 

Ραρακολοφκθςθσ (30.6.2015) και περιελάμβανε ϊριμεσ δράςεισ προσ υλοποίθςθ όπωσ 

προζκυψαν κατόπιν ςυναντιςεων φορζων (επιτελικϊν δομϊν ΕΣΡΑ Υπουργείων, ΝΡΔΔ)  

με το Υπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ.  

- Θ 1θ επικαιροποίθςθ του ΕΕΡ ζγινε μζςω γραπτισ διαδικαςίασ (1.9.2015) και αφοροφςε 

ςτθ χρθματοδότθςθ ενεργειϊν για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ των υπερ-

χρεωμζνων νοικοκυριϊν με τθ ςφςταςθ Ειδικισ Γραμματείασ Διαχείριςθσ Ιδιωτικοφ 

Χρζουσ (κεντρικι υπθρεςία) και τριάντα (30) Κζντρων Ενθμζρωςθσ Δανειολθπτϊν 

(περιφερειακζσ Υπθρεςίεσ).  

- Θ 2θ επικαιροποίθςθ του ΕΕΡ ζγινε μζςω γραπτισ διαδικαςίασ (13.1.2016) και 

αφοροφςε ςτθν εξειδίκευςθ νζων ϊριμων δράςεων προσ υλοποίθςθ που προζκυψαν 

από τθ διαδικαςία ςυναντιςεων φορζων με το Υπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ 

Αναςυγκρότθςθσ κατά αναλογία τθσ διαδικαςίασ τθσ Αϋ φάςθσ 

- Θ 3θ επικαιροποίθςθ του ΕΕΡ ζγινε μζςω γραπτισ διαδικαςίασ (25.4.2016) και 

αφοροφςε ςτθν εξειδίκευςθ νζων ϊριμων δράςεων προσ υλοποίθςθ που προζκυψαν 

από τθ διαδικαςία ςυναντιςεων φορζων με το Υπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ 

Αναςυγκρότθςθσ κατά αναλογία τθσ διαδικαςίασ τθσ Αϋ φάςθσ 

- Θ 4θ επικαιροποίθςθ του ΕΕΡ ζγινε μζςω γραπτισ διαδικαςίασ (20.7.2016) και 

αφοροφςε ςτθν εξειδίκευςθ νζων ϊριμων δράςεων που ξεκίνθςαν να υλοποιοφνται ςτο 

πλαίςιο του ΕΡ «Ψθφιακι Σφγκλιςθ». Επιςθμαίνεται ότι οι ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ ζχουν 

τφχει διαβοφλευςθσ με τθν ΕΕ ωσ ζργα phasing  και καταγράφονται τόςο ςτο με αρικ. 

πρωτ. 1540/09-06-2016 ζγγραφο του Γενικοφ Γραμματζα ΕΣΡΑ με κζμα «Ειδικι κατ’ 

εξαίρεςθ αντιμετϊπιςθ ςυγκεκριμζνων ζργων ΤΡΕ για τθν ζνταξι τουσ ςε ΕΡ τθσ 

περιόδου 2014-2020» όςο και ςτθ ςχετικι κετικι απάντθςθ τθσ ΕΕ (Ares(2016)3273735- 

08/07/2016) 

- Θ 5θ επικαιροποίθςθ του ΕΕΡ ζγινε ςτθν 2θ Συνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ 

του Ε.Ρ. (11.10.2016) και αφοροφςε ςτθν εξειδίκευςθ νζων ϊριμων δράςεων προσ 

υλοποίθςθ που προζκυψαν από τθ διαδικαςία ςυναντιςεων φορζων με το Υπουργείο 

Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ κατά αναλογία τθσ διαδικαςίασ τθσ Αϋ φάςθσ  

- Θ 6θ επικαιροποίθςθ του ΕΕΡ ζγινε μζςω γραπτισ διαδικαςίασ (14.12.2016) και 

αφοροφςε ςτθν εξειδίκευςθ νζων ϊριμων δράςεων που ξεκίνθςαν να υλοποιοφνται ςτο 

πλαίςιο του ΕΡ «Ψθφιακι Σφγκλιςθ». Επιςθμαίνεται ότι ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ ζχουν 

τφχει διαβοφλευςθσ με τθν ΕΕ ωσ ζργα phasing αλλά λόγω υπερδζςμευςθσ του ΕΡ 

Ψθφιακι Σφγκλιςθ απεντάςςονται από αυτό και κατόπιν διαβοφλευςθσ με τθν ΕΕ, 

υποβλικθκαν προσ ζγκριςθ για ζνταξθ ςτο ΕΡ Μεταρρφκμιςθ Δθμόςιου Τομζα 

ςφμφωνα με τα με αρικ. π. ΓΓΔΕ ΕΣΡΑ3202/16.11.2016 ζγγραφο του Γενικοφ Γραμματζα 

ΕΣΡΑ με κζμα «Κατ’ εξαίρεςθ αντιμετϊπιςθ ςυγκεκριμζνων ζργων ΤΡΕ ςε ςχζςθ με τθν 
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αυτοδζςμευςθ θ οποία εφαρμόηεται ςτθν ΕΑC 2.1» και το με αρικ. π.  

ARES(2016)6726308/1.12.2016  ζγγραφο τθσ ΕΕ με τθ ςχετικι κετικι απάντθςθ 

- Θ 7θ επικαιροποίθςθ του ΕΕΡ ζγινε μζςω γραπτισ διαδικαςίασ (22.11.2017) και 

αφοροφςε ςτθν εξειδίκευςθ νζων ϊριμων δράςεων που ζχουν εγκρικεί τόςο από τθ 

Γενικι Γραμματεία Ψθφιακισ Ρολιτικισ ότι ςυνάδουν με τθν Εκνικι Ψθφιακι 

Στρατθγικι όςο και από το Υπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ αναφορικά με τθ 

ςκοπιμότθτά τουσ ςε ςχζςθ με τθ ςτρατθγικι για τθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ.  

- Το ζγγραφο ΕΕΕΡ ανακεωρείται υποχρεωτικά ωσ αποτζλεςμα ενδεχόμενθσ 

ανακεϊρθςθσ του ΕΡ. Στισ ςυνεδριάςεισ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ -και 

τουλάχιςτον μία φορά ανά ζτοσ- παρουςιάηεται ο βακμόσ επίτευξθσ των τεκζντων ςτο 

ζγγραφο ΕΕΕΡ ςτόχων. Εξειδίκευςθ δράςεων ςτισ Επενδυτικζσ Ρροτεραιότθτεσ που 

ςυνδζονται με εκ των προτζρων κεματικζσ αιρεςιμότθτεσ ι/και τυχόν ςχετικζσ 

«αυτοδεςμεφςεισ» που δεν ζχουν εκπλθρωκεί (βλ. Θ.Α ΙΙ του ΕΡ ΜΔΤ) κα μπορεί να 

πραγματοποιθκεί από τθν ΔΑ. Θα πρζπει ωςτόςο να λαμβάνονται υπόψθ πικανοί 

κίνδυνοι/επιπτϊςεισ που απορρζουν από ενδεχόμενθ μθ εκπλιρωςι τουσ.  
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Ενότθτα Γ : Ρεριεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΡ 

Θεματικόσ Άξονασ Αϋ: Διοικθτικι και οργανωτικι μεταρρφκμιςθ για 
τθν αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ και αποτελεςματικότθτασ του 
Δθμοςίου Σομζα (Άξονεσ Προτεραιότθτασ 1, 2, 3) 

Θεματικοί ςτόχοι (ΘΣ) 11 

Ταμείο ΕΚΣ 

Σφνδεςθ με κεματικζσ 
αιρεςιμότθτεσ 

 

Ρροχπολογιςμόσ (ςε ΔΔ) 167.242.215,00  € 

% Κοινοτικισ ςυμμετοχισ 77,23% 

 

Άξονασ Προτεραιότθτασ 1: Διοικθτικι και οργανωτικι μεταρρφκμιςθ για τθν αφξθςθ τθσ 
αποδοτικότθτασ και αποτελεςματικότθτασ του Δθμοςίου Σομζα ςτισ 11 περιφζρειεσ 

 

Θεματικοί ςτόχοι (ΘΣ) 11 

Ταμείο ΕΚΣ 

Σφνδεςθ με κεματικζσ 
αιρεςιμότθτεσ 

 

Ρροχπολογιςμόσ (ςε ΔΔ) 151.742.835,00 € 

% Κοινοτικισ ςυμμετοχισ 80% 

 

Άξονασ Προτεραιότθτασ 2: Διοικθτικι και οργανωτικι μεταρρφκμιςθ για τθν αφξθςθ τθσ 
αποδοτικότθτασ και αποτελεςματικότθτασ του Δθμοςίου Σομζα ςτθ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Θεματικοί ςτόχοι (ΘΣ) 11 

Ταμείο ΕΚΣ 

Σφνδεςθ με κεματικζσ 
αιρεςιμότθτεσ 

 

Ρροχπολογιςμόσ (ςε ΔΔ) 13.461.652,00 € 

% Κοινοτικισ ςυμμετοχισ 50% 

 

Άξονασ Προτεραιότθτασ 3: Διοικθτικι και οργανωτικι μεταρρφκμιςθ για τθν αφξθςθ τθσ 
αποδοτικότθτασ και αποτελεςματικότθτασ του Δθμοςίου Σομζα ςτο ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

Θεματικοί ςτόχοι (ΘΣ) 11 

Ταμείο ΕΚΣ 

Σφνδεςθ με κεματικζσ 
αιρεςιμότθτεσ 

 

Ρροχπολογιςμόσ (ςε ΔΔ) 2.037.728,00€ 

% Κοινοτικισ ςυμμετοχισ 50% 
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Αποκεματικό Επίδοςθσ 

Στο πλαίςιο επίδοςθσ του εγκεκριμζνου ΕΡ ζχουν τεκεί οι ακόλουκοι ενδιάμεςοι ςτόχοι 
όπωσ προκφπτουν από το εγκεκριμζνο ΕΡ. Θ ανάλυςθ πραγματοποιείται αρχικά ςε επίπεδο 
Θεματικοφ Άξονα και ςτθ ςυνζχεια αναλφεται ςτουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ που τον 
αποτελοφν. 

Πίνακασ 1: Πλαίςιο επίδοςθσ Θεματικοφ Άξονα 1 

 
Κωδικόσ Δείκτθ ι 
βαςικοφ ςταδίου 

υλοποίθςθσ 

Δείκτθσ ι βαςικό 
ςτάδιο 

υλοποίθςθσ 

Μονάδα 
μζτρθςθσ κατά 

περίπτωςθ 

Ορόςθμο για το 2018 

Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

T4618 Αρικμόσ ζργων 
κωδικοποίθςθσ κεςμικοφ 
και νομοκετικοφ πλαιςίου 

ΑΙΘΜΟΣ   
7 

T4620 Αρικμόσ ζργων 
απλοποίθςθσ εςωτερικϊν 
διαδικαςιϊν φορζων του 
δθμοςίου τομζα  

ΑΙΘΜΟΣ   

10 

T4621 Αρικμόσ ζργων 
απλοποίθςθσ διαδικαςιϊν  
και προτυποποίθςθσ 
υπθρεςιϊν προσ τουσ 
πολίτεσ 

ΑΙΘΜΟΣ   
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Πίνακασ 2α: Πλαίςιο επίδοςθσ Άξονα Προτεραιότθτασ 1 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

 
Κωδικόσ Δείκτθ 

ι βαςικοφ 
ςταδίου 

υλοποίθςθσ 

Δείκτθσ ι βαςικό 
ςτάδιο 

υλοποίθςθσ 

Μονάδα 
μζτρθςθσ 

κατά 
περίπτωςθ 

Ορόςθμο για το 2018 

Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
περιφζρειεσ 

T4618 Αρικμόσ ζργων 
κωδικοποίθςθσ 
κεςμικοφ και 
νομοκετικοφ πλαιςίου 

ΑΙΘΜΟΣ   5,35 

 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
περιφζρειεσ 

T4620 Αρικμόσ ζργων 
απλοποίθςθσ 
εςωτερικϊν 
διαδικαςιϊν φορζων 
του δθμοςίου τομζα  

ΑΙΘΜΟΣ   6,69 

 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
περιφζρειεσ 

T4621 Αρικμόσ ζργων 
απλοποίθςθσ 
εςωτερικϊν 
διαδικαςιϊν φορζων 
του δθμοςίου τομζα  

ΑΙΘΜΟΣ   6,69 

 

Μετάβαςθ T4618 Αρικμόσ ζργων 
κωδικοποίθςθσ 
κεςμικοφ και 
νομοκετικοφ πλαιςίου 

ΑΙΘΜΟΣ   1,44 

 

Μετάβαςθ T4620 Αρικμόσ ζργων 
απλοποίθςθσ 
εςωτερικϊν 
διαδικαςιϊν φορζων 
του δθμοςίου τομζα  

ΑΙΘΜΟΣ   1,79 

 

Μετάβαςθ T4621 Αρικμόσ ζργων 
απλοποίθςθσ 
εςωτερικϊν 
διαδικαςιϊν φορζων 
του δθμοςίου τομζα  

ΑΙΘΜΟΣ   1,79 
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Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
περιφζρειεσ 

T4618 Αρικμόσ ζργων 
κωδικοποίθςθσ 
κεςμικοφ και 
νομοκετικοφ πλαιςίου 

ΑΙΘΜΟΣ   0,73 

 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
περιφζρειεσ 

T4620 Αρικμόσ ζργων 
απλοποίθςθσ 
εςωτερικϊν 
διαδικαςιϊν φορζων 
του δθμοςίου τομζα  

ΑΙΘΜΟΣ   0,92 

 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
περιφζρειεσ 

T4621 Αρικμόσ ζργων 
απλοποίθςθσ 
εςωτερικϊν 
διαδικαςιϊν φορζων 
του δθμοςίου τομζα  

ΑΙΘΜΟΣ   0,92 

 

 

Πίνακασ 3β: Πλαίςιο επίδοςθσ Άξονα Προτεραιότθτασ 2 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

 
Κωδικόσ Δείκτθ 

ι βαςικοφ 
ςταδίου 

υλοποίθςθσ 

Δείκτθσ ι βαςικό 
ςτάδιο 

υλοποίθςθσ 

Μονάδα 
μζτρθςθσ 

κατά 
περίπτωςθ 

Ορόςθμο για το 2018 

Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

Μετάβαςθ T4618 Αρικμόσ ζργων 
κωδικοποίθςθσ 
κεςμικοφ και 
νομοκετικοφ 
πλαιςίου 

ΑΙΘΜΟΣ 

    

0,42 
 

Μετάβαςθ T4620 Αρικμόσ ζργων 
απλοποίθςθσ 
εςωτερικϊν 
διαδικαςιϊν φορζων 
του δθμοςίου τομζα  

ΑΙΘΜΟΣ 

    

0,52 
 

Μετάβαςθ T4621 Αρικμόσ ζργων 
απλοποίθςθσ 
διαδικαςιϊν  και 
προτυποποίθςθσ 
υπθρεςιϊν προσ τουσ 
πολίτεσ 

ΑΙΘΜΟΣ 

    

0,52 
 

 

Πίνακασ 4γ: Πλαίςιο επίδοςθσ Άξονα Προτεραιότθτασ 3 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

 
Κωδικόσ Δείκτθ 

ι βαςικοφ 
ςταδίου 

υλοποίθςθσ 

Δείκτθσ ι βαςικό 
ςτάδιο 

υλοποίθςθσ 

Μονάδα 
μζτρθςθσ 

κατά 
περίπτωςθ 

Ορόςθμο για το 2018 

Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
περιφζρειεσ 

T4618 Αρικμόσ ζργων 
κωδικοποίθςθσ 
κεςμικοφ και 
νομοκετικοφ 
πλαιςίου 

ΑΙΘΜΟΣ 

    

0,06 
 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
περιφζρειεσ 

T4620 Αρικμόσ ζργων 
απλοποίθςθσ 
εςωτερικϊν 
διαδικαςιϊν φορζων 
του δθμοςίου τομζα  

ΑΙΘΜΟΣ 

    

0,08 
 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
περιφζρειεσ 

T4621 Αρικμόσ ζργων 
απλοποίθςθσ 
διαδικαςιϊν  και 
προτυποποίθςθσ 
υπθρεςιϊν προσ τουσ 

ΑΙΘΜΟΣ 

    

0,08 
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πολίτεσ 

 

 

Οι ενζργειεσ που κα αναλθφκοφν από τθ ΔΑ προκειμζνου να επιτευχκοφν οι ενδιάμεςοι 
ςτόχοι που ζχουν τεκεί για τθν κατανομι του αποκεματικοφ επίδοςθσ είναι, μεταξφ άλλων 
και ενδεικτικά, οι ακόλουκεσ: 

- Ενθμζρωςθ των εμπλεκόμενων φορζων (π.χ. δικαιοφχοι, επιτελικζσ δομζσ κλπ.) για τθ 
ςυμβολι τθσ δράςθσ ςτθν επίτευξθ των οροςιμων του 2018 και κατ’ επζκταςθ για τθν 
κατανομι του αποκεματικοφ επίδοςθσ, 

- Κατάρτιςθ προςωπικοφ ΔΑ και εμπλεκόμενων φορζων ςε κζματα μζτρθςθσ και 
παρακολοφκθςθσ δεικτϊν, 

- Ραρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ επίτευξθσ των ςτόχων, διαςφάλιςθ ςυλλογισ 
αναγκαίων ςτοιχείων, ανάλυςθ κινδφνου μθ επίτευξθσ και πρόταςθ διορκωτικϊν 
ενεργειϊν κλπ. 

 

Θεματικόσ ςτόχοσ 11 – Επενδυτικι Προτεραιότθτα 11i 

Θεματικόσ ςτόχοσ (ΘΣ) Ενίςχυςθ τθσ κεςμικισ ικανότθτασ των δθμόςιων αρχϊν 
και των ενδιαφερομζνων φορζων και τθσ αποτελεςματικισ 
δθμόςιασ διοίκθςθσ 

Επενδυτικι προτεραιότθτα Επζνδυςθ ςτθ κεςμικι ικανότθτα και ςτθν 
αποτελεςματικότθτα των δθμόςιων διοικιςεων και 
υπθρεςιϊν ςε εκνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο εν 
όψει των μεταρρυκμίςεων, καλφτερθ κανονιςτικι ρφκμιςθ 
και χρθςτι διακυβζρνθςθ 

Σφνδεςθ με κεματικζσ 
αιρεςιμότθτεσ 

 

Ειδικοί ςτόχοι 1. Αφξθςθ των τομζων δθμόςιασ δράςθσ ςτουσ οποίουσ 
εφαρμόηονται νζα ςυςτιματα και διαδικαςίεσ για τθν 
ενίςχυςθ του επιτελικοφ χαρακτιρα τθσ δθμόςιασ 
διοίκθςθσ 

2. Αφξθςθ των φορζων του δθμοςίου τομζα ςτουσ 
οποίουσ εφαρμόηονται ςχζδια λειτουργικισ 
αναδιοργάνωςθσ και απλοποίθςθσ διοικθτικϊν 
διαδικαςιϊν 

3. Αφξθςθ των φορζων του δθμόςιου τομζα που 
εφαρμόηουν ςυςτιματα ςτοχοκεςίασ, αξιολόγθςθσ 
και εςωτερικοφ ελζγχου για τθ βελτίωςθ τθσ 
αποτελεςματικότθτασ και τθσ διαφάνειασ ςτθ 
δθμόςια διοίκθςθ     

Δείκτεσ αποτελζςματοσ 1. a) Αρικμόσ τομζων δθμόςιασ πολιτικισ ςτουσ 
οποίουσ εφαρμόςτθκε κωδικοποίθςθ του 
ρυκμιςτικοφ περιβάλλοντοσ, θ οποία διατίκεται από 
το διαδίκτυο 

b) Αρικμόσ επιτελικϊν λειτουργιϊν τθσ Δθμόςιασ 
Διοίκθςθσ που ενιςχφονται  

c) Αρικμόσ λειτουργικϊν περιοχϊν ςτισ οποίεσ 
εφαρμόηεται επαναοριοκζτθςθ αρμοδιοτιτων 
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μεταξφ των τεςςάρων επιπζδων διοίκθςθσ 

2. a) Αρικμόσ φορζων του δθμόςιου τομζα που 
εφαρμόηουν απλοποιθμζνεσ εςωτερικζσ διαδικαςίεσ 

b) Αρικμόσ τομζων ςτουσ οποίουσ εφαρμόηεται 
απλοποίθςθ διαδικαςιϊν και προτυποποίθςθ 
υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ 

3. a) Αρικμόσ φορζων που εφαρμόηουν ςυςτιματα 
ςτοχοκεςίασ και αξιολόγθςθσ 

b) Αρικμόσ φορζων του δθμόςιου τομζα που 
εφαρμόηουν ςυςτιματα εςωτερικοφ ελζγχου 

c) Αρικμόσ ελεγκτικϊν φορζων ςτουσ οποίουσ 
εφαρμόηονται δράςεισ αναβάκμιςθσ τθσ λειτουργίασ 
τουσ 
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Δράςθ Α.1.1.1: Μελζτεσ και ανάπτυξθ εργαλείων παρακολοφκθςθσ τθσ πολιτικισ 
τθσ Ιςότθτασ των φφλων 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και Υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

Σφνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ  

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…προβλζπονται 

δράςεισ για τθν ενίςχυςθ τθσ ςτρατθγικισ ικανότθτασ και των επιτελικϊν λειτουργιϊν των 

φορζων του Δθμοςίου Σομζα. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτα Τπουργεία κακϊσ και ςε 

άλλουσ επιλεγμζνουσ κεςμοφσ διακυβζρνθςθσ που ζχουν εξϋ οριςμοφ ςκοπό τθν παραγωγι, 

τθν παρακολοφκθςθ, τον ζλεγχο και τθν αξιολόγθςθ δθμοςίων πολιτικϊν ϊςτε να ενιςχυκεί 

ο επιτελικόσ τουσ χαρακτιρασ μζςω τθσ ενίςχυςθσ των λειτουργιϊν που αφοροφν 

επιτελικοφσ τομείσ και τθσ ςταδιακισ απαγκίςτρωςισ τουσ από τισ εκτελεςτικζσ 

λειτουργίεσ.» Σε αυτό το πλαίςιο εντάςςεται θ ςυγκεκριμζνθ προτεινόμενθ δράςθ που 

αφορά ςτθν ανάπτυξθ εργαλείων, εκπόνθςθ μελετϊν ςτον τομζα τθσ ιςότθτασ των φφλων,  

υλοποίθςθ οριηόντιων παρεμβάςεων εκνικισ εμβζλειασ, με ςτόχο τθν πρόλθψθ και 

καταπολζμθςθ τθσ βίασ κατά των γυναικϊν, προκειμζνου αφενόσ να υποςτθριχκεί θ Γενικι 
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Γραμματεία Ιςότθτασ των φφλων ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ τθσ πολιτικισ 

ιςότθτασ ςε όλο το Δθμόςιο Τομζα και αφετζρου να βελτιωκεί ο ςυντονιςμόσ και θ 

εποπτεία των δομϊν βίασ. Ενδεικτικζσ ενζργειεσ είναι οι ακόλουκεσ: 

1. Θ ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν ςε ηθτιματα ίςθσ ςυμμετοχισ ανδρϊν και γυναικϊν 

ςε κζςεισ εξουςίασ και λιψθσ αποφάςεων. Οι δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ επιχειροφν 

να ςυμβάλουν ςτθ πολφπλευρθ διάχυςθ τθσ ενθμζρωςθσ ςε κζματα προϊκθςθσ τθσ 

ιςότθτασ των φφλων ςτθ διαδικαςία λιψθσ πολιτικϊν αποφάςεων, και ενδεικτικά 

περιλαμβάνουν: διοργάνωςθ Συνεδρίων, διοργάνωςθ περιφερειακϊν Θμερίδων, 

παραγωγι τθλεοπτικοφ και ραδιοφωνικοφ ςποτ, παραγωγι ζντυπου υλικοφ, εκδόςεισ 

κ.ά. 

2. Θ επικαιροποίθςθ και ο εμπλουτιςμόσ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Δεικτϊν Φφλου 

ςφμφωνα με τισ εξειδικεφςεισ που προκφπτουν κάκε φορά από τθν ΕΕ και τουσ φορείσ 

τθσ αλλά και ςφμφωνα με νζα κείμενα που δθμιουργοφν αντίςτοιχεσ δεςμεφςεισ ςτθ 

χϊρα (βλ. Σφμβαςθ Κωνςταντινοφπολθσ). Τθ διεφρυνςθ των πθγϊν από όπου 

αντλοφνται τα ποιοτικά και ποςοτικά δεδομζνα που τροφοδοτοφν το μθχανιςμό και 

τυποποίθςθ των διαδικαςιϊν ανταλλαγισ των δεδομζνων με κάκε πθγι/ φορζα. 

Συνεργαςία με αντίςτοιχουσ μθχανιςμοφσ ι/ και ςυμμετοχι ςε κεματικά δίκτυα και 

ομάδεσ εργαςίασ (π.χ. ΟΘΕ, EIGE, Network on Employment and Gender Equality Issues 

κ.α.) ςε ηθτιματα ςχετικά με τθν ενςωμάτωςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςε όλουσ τουσ 

τομείσ πολιτικισ και ςε όλο το εφροσ τθσ δθμόςιασ δράςθσ.  

3. Θ υλοποίθςθ ερευνϊν οι οποίεσ αναμζνεται να ςυνειςφζρουν ςτθν ανάδειξθ πτυχϊν 

του κζματοσ τθσ ίςθσ ςυμμετοχισ με ςτόχο τθν ενθμζρωςθ/ευαιςκθτοποίθςθ και τθν 

ανάπτυξθ ςχετικϊν πολιτικϊν, όπωσ π.χ. ζρευνα ςε κζματα διακρίςεων ταυτότθτασ 

φφλου και ςεξουαλικοφ προςανατολιςμοφ, διερεφνθςθ τθσ ςτάςθσ των ΜΜΕ ςε 

ηθτιματα ςεξιςμοφ και ζμφυλων διακρίςεων. 

4. Θ υλοποίθςθ οριηόντιων παρεμβάςεων εκνικισ εμβζλειασ, με ςτόχο τθν πρόλθψθ και 

καταπολζμθςθ τθσ βίασ κατά των γυναικϊν μζςω του ςυντονιςμοφ και εποπτείασ των 

δομϊν βίασ. Οι παρεμβάςεισ κα λειτουργοφν ςυμπλθρωματικά με τθ λειτουργία των 

δομϊν καταπολζμθςθσ τθσ βίασ κατά των γυναικϊν που κα υλοποιθκοφν από Ρράξεισ 

άλλων ΕΡ. Στο πλαίςιο του παρόντοσ Ρρογράμματοσ, προβλζπεται: 

 θ επικαιροποίθςθ/αναβάκμιςθ του υλικοφ (όπωσ ενδεικτικά οδθγόσ δικτφωςθσ, 

κανονιςμόσ λειτουργίασ, κϊδικασ δεοντολογίασ κ.λπ.) και των εργαλείων 

ςυμβουλευτικισ 

 θ παροχι Νομικισ Βοικειασ  για τισ ανάγκεσ των Συμβουλευτικϊν Κζντρων 

 δράςεισ επιμόρφωςθ/ ενθμζρωςθσ ευαιςκθτοποίθςθσ 

 αναβάκμιςθ και λειτουργία τθσ βάςθσ δεδομζνων δζςμθσ ςυντονιςμζνων 

παρεμβάςεων πρόλθψθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ.  
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Δείκτεσ εκροισ  

Πίνακασ 1: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

T4616 Αρικμόσ ζργων 
ενίςχυςθσ επιτελικϊν 

λειτουργιϊν τθσ 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, 
περιλαμβανομζνων 

μθχανιςμϊν και 
ςυςτθμάτων 

παρακολοφκθςθσ 
εφαρμογισ δθμόςιων 

πολιτικϊν 

Αρικμόσ    1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Τ4620 Αρικμόσ ζργων 
απλοποίθςθσ 
εςωτερικϊν 
διαδικαςιϊν φορζων 
του δθμοςίου τομζα 

Αρικμόσ    1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Τ4621 Αρικμόσ ζργων 
απλοποίθςθσ και 
προτυποποίθςθσ 
υπθρεςιϊν προσ τουσ 
πολίτεσ 

Αρικμόσ    1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 Μελζτεσ - 
εμπειρογνωμοςφνεσ - 
ζρευνεσ – 
αξιολογιςεισ 

Αρικμόσ 

 

  
5 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 Αρικμόσ εκδθλϊςεων 
(ενεργειϊν 
ενθμζρωςθσ και 
ευαιςκθτοποίθςθσ) 

Αρικμόσ 

 

  
30 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 2: Προχπολογιςμόσ  

Άξονασ 
Προτεραιότθτασ 

  1 2 3 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειε
σ ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ ςε 
μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 3.446.360,00 2.224.238,06 597.100,19 305.626,06 277.404,24 41.991,46 

Δθμόςια Δαπάνθ 
(β) 

3.446.360,00 2.224.238,06 597.100,19 305.626,06 277.404,24 41.991,46 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

2.661.269,29 1.779.390,44 477.680,16 244.500,85 138.702,12 20.995,73 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

785.090,71 444.847,61 119.420,04 61.125,21 138.702,12 20.995,73 

εκ τθσ οποίασ για 
τα εμπροςκοβαρι 
ζργα 

          
  



 

16 

 

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα 
ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι 
υμμετοχι (ε) 

          
  

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 

 Γενικι Γραμματεία Ιςότθτασ Φφλων και εποπτευόμενοι φορείσ τθσ 

 Κζντρο Ερευνϊν για κζματα Ιςότθτασ 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Βϋ τρίμθνο 2016 
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Δράςθ Α.1.1.2: Προϊκθςθ τθσ πολυεπίπεδθσ διακυβζρνθςθσ και ενίςχυςθ των 
επιτελικϊν λειτουργιϊν  του ΤΠΕ 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και Υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

Σφνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ  

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…Περιλαμβάνονται 

ζργα αφενόσ για τθν ανάπτυξθ ενόσ ιςχυροφ μθχανιςμοφ που κα ζχει τθν ευκφνθ να 

ςχεδιάηει, να ςυντονίηει, να παρακολουκεί και να ελζγχει τθν εφαρμογι των βαςικϊν 

δθμοςίων μεταρρυκμιςτικϊν πολιτικϊν και αφετζρου ζργα για τθν ανάπτυξθ μθχανιςμϊν 

που κα εξαςφαλίηουν τθ ςυνεκτικότθτα και ςυντονιςμό των λειτουργιϊν και δράςεων των 

φορζων του Δθμοςίου, τόςο ςτο επίπεδο τθσ Κεντρικισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, όςο και μεταξφ 

των διαφορετικϊν επιπζδων (Κεντρικι, Αποκεντρωμζνθ, Περιφερειακι και Σοπικι 

Αυτοδιοίκθςθ). 

Οι εν λόγω δράςεισ αφοροφν ςυνολικά ςτο ςφςτθμα διακυβζρνθςθσ και αναφζρονται ςτο 

ςχεδιαςμό και ςτθν υποςτιριξθ μθχανιςμϊν, διαδικαςιϊν και εργαλείων που ζχουν 

αντικείμενο τον κεντρικό ςτρατθγικό ςχεδιαςμό των δθμοςίων πολιτικϊν κακϊσ και τον 
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ςυντονιςμό, τθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ εφαρμογισ τουσ τόςο ςτο επίπεδο του 

κυβερνθτικοφ ζργου όςο και γενικότερα ςτο επίπεδο του ζργου των φορζων του Δθμοςίου 

Σομζα και κατά ςυνζπεια του ςυνόλου των κεςμϊν διακυβζρνθςθσ…».  

Σε αυτό το πλαίςιο εντάςςεται θ ςυγκεκριμζνθ προτεινόμενθ δράςθ, θ οποία αφορά 

αφενόσ ςτθν ενίςχυςθ τθσ ςτρατθγικισ ικανότθτασ του Υπουργείου Εςωτερικϊν ςτθν 

ανάπτυξθ και παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των δθμόςιων πολιτικϊν (ενδεικτικά 

αναφζρεται θ τοπικι αυτοδιοίκθςθ και περιφερειακι διοίκθςθ) και αφετζρου κα 

προωκθκεί θ πολυεπίπεδθ διακυβζρνθςθ (ενδεικτικά ςτθ λειτουργικι περιοχι τθσ 

διαχείριςθσ των αποβλιτων). Ενδεικτικζσ ενζργειεσ είναι οι  ακόλουκεσ: 

1. Καταγραφι και αξιολόγθςθ όλων των δθμόςιων πολιτικϊν που αςκεί το ΥΡΕΣ (όπωσ, 

Αποκζντρωςθ & Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ, Ιςότθτα των Φφλων κ.α.) και οργάνωςθ των 

επιτελικϊν λειτουργιϊν των υπθρεςιϊν του Υπουργείου που αςκοφν τισ αρμοδιότθτεσ 

των πολιτικϊν αυτϊν με χριςθ και ΤΡΕ. Στο πλαίςιο αυτό προβλζπεται και θ 

αναμόρφωςθ τθσ ιςτοςελίδασ του Υπουργείου ϊςτε να παρζχεται εφκολα όλθ θ 

αναγκαία πλθροφόρθςθ για τθ διευκόλυνςθ των πολιτϊν/επιχειριςεων, κακϊσ και θ 

δυνατότθτα “online” υποβολισ ερωτθμάτων/αιτθμάτων με άμεςθ απάντθςθ.   

2. Διαςφάλιςθ τθσ διαλειτουργικότθτασ /ςυντονιςμοφ των Υπθρεςιϊν του ΥΡΕΣ με τισ 

Υπθρεςίεσ των άλλων Υπουργείων, των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων και των  ΟΤΑ. 

3. Θ ςυγκρότθςθ και λειτουργία τθσ Αυτοτελοφσ Υπθρεςίασ Εποπτείασ των ΟΤΑ α` και β` 

βακμοφ (θ οποία ζχει ςυςτακεί με το Ν.3852/2010, άρκρ. 214 επ.), μζςω: τθσ 

εκπόνθςθσ και υλοποίθςθσ Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου Υποςτιριξθσ Εφαρμογισ του 

κανονιςτικοφ πλαιςίου, δράςεων ενθμζρωςθσ, μζςω των οποίων κα παρουςιαςτεί 

ςτουσ ΟΤΑ όλθσ τθ χϊρασ θ νζα δομι ελζγχου και ο τρόποσ λειτουργίασ τθσ ςε μία νζα 

ςφγχρονθ βάςθ,  

4. Θ αποτίμθςθ των υπαρχουςϊν δομϊν κοινωνικισ πολιτικισ ςτουσ Διμουσ και ο 

ςχεδιαςμόσ μιασ ςυνεκτικισ και ςυνολικισ Κοινωνικισ Ρολιτικισ για τισ Δομζσ αυτζσ. 

Οι διεργαςίεσ αποτίμθςθσ, επαναοριοκζτθςθσ και ςχεδιαςμοφ κα γίνουν ςε 

διυπουργικό επίπεδο, κυρίωσ ςε ςυνζργεια με το Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, κακϊσ και με όλα τα άλλα ςυναρμόδια 

Υπουργεία. Στο πλαίςιο αυτό προβλζπεται: 

a. Μελζτθ καταγραφισ και αποτίμθςθσ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ για το 

ςφνολο των Κοινωνικϊν Δομϊν που λειτουργοφν ςτουσ Διμουσ. 

b. Εκπόνθςθ Ενιαίασ Στρατθγικισ Κοινωνικισ Ρολιτικισ των Διμων με 

γνϊμονα τθν προτυποποίθςθ και βελτιςτοποίθςθ των παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν και τθ διεφρυνςθ τθσ ομάδασ των ωφελουμζνων. 

c. Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ και ελζγχου τθσ λειτουργίασ των 

Δομϊν ςτουσ Διμουσ πανελλαδικά με τθ χριςθ ΤΡΕ. 

5. Επαναοριοκζτθςθ των αρμοδιοτιτων ςτθ λειτουργικι περιοχι τθσ διαχείριςθσ των 

αποβλιτων μεταξφ των τεςςάρων επιπζδων τθσ Διοίκθςθσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ 

πολυεπίπεδθσ διακυβζρνθςθσ και τθσ διαδικαςίασ λιψθσ αποφάςεων με βάςθ τθν 

αρχι τθσ επικουρικότθτασ. Στο πλαίςιο αυτό κα αναπτυχκεί εργαλείο υποςτιριξθσ τθσ 

λιψθσ αποφάςεων ςχετικά με τθ βελτίωςθ του κανονιςτικοφ πλαιςίου, τον 

εξορκολογιςμό των ςχετικϊν διοικθτικϊν πρακτικϊν, τθν προϊκθςθ του Εκνικοφ και 

των Ρεριφερειακϊν Σχεδιαςμϊν κακϊσ και των Δθμοτικϊν Τοπικϊν Σχεδίων  

Διαχείριςθσ Απορριμμάτων, τθν προαγωγι τθσ εκνικισ ςτρατθγικισ ςτον τομζα τθσ 
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διαχείριςθσ των αποβλιτων, τθν μζριμνα για τθν τιρθςθ των κανόνων και αρχϊν τθσ 

ευρωπαϊκισ και εκνικισ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ. Το Ο.Ρ.Σ. «Διαχείριςθσ 

αποβλιτων» ζχει ςκοπό, τθν υποςτιριξθ  του εποπτικοφ ρόλου των αρμόδιων 

Υπουργείων και του ςυντονιςμοφ τθσ δράςθσ των Υπουργείων Εςωτερικϊν, 

Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, Οικονομίασ, άλλων Υπουργείων που εμπλζκονται ςτθ 

διαχείριςθ αποβλιτων, των Ρεριφερειϊν και των Διμων, κακϊσ και όλων των 

αρμοδίων Υπθρεςιϊν και φορζων δθμόςιων και ιδιωτικϊν, ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ 

των πάςθσ φφςεωσ αποβλιτων ςε εκνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

Το Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα κα μπορεί:  

 να παρακολουκεί τθν πορεία υλοποίθςθσ των ζργων διαχείριςθσ αποβλιτων και 

των Συςτθμάτων Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων, ςυνδεόμενο με 

όλουσ τουσ ςυναρμόδιουσ φορείσ, 

 να ςυγκεντρϊνει τα ςτοιχεία που απαιτοφνται για τθν αξιολόγθςθ τθσ 

αποδοτικότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των δράςεων των δθμόςιων και 

ιδιωτικϊν φορζων ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων, με χριςθ δεικτϊν  

αποδοτικότθτασ των δράςεων, απορρόφθςθσ χρθματοδοτιςεων κλπ., 

 να παράγει αναφορζσ και υποςτθρικτικό υλικό για τθν ςφνταξθ τθσ ετιςιασ 

ζκκεςθσ για τθν αρμόδια Επιτροπι Ρεριβάλλοντοσ τθσ Βουλισ και των εκκζςεων 

για Διεκνι όργανα, 

 να καταγράφει, με χριςθ ςυςτθμάτων G.I.S.: Χϊρουσ διαχείριςθσ αποβλιτων, 

Χϊρουσ παραγωγισ αποβλιτων, Θζςεισ οικιςμϊν και γενικά Χϊρουσ 

περιβαλλοντικισ ςθμαςίασ,  

 να υποςτθρίηει: α) τθ λιψθ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ καταγγελιϊν 

ςχετικά με παραβάςεισ τθσ εκνικισ και ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ επί τθσ 

διαχείριςθσ των αποβλιτων, β) τουσ Δθμόςιουσ και Ιδιωτικοφσ Φορείσ ςτα πλαίςια 

των διαδικαςιϊν αδειοδότθςθσ, ζνταξθσ ςε προγράμματα χρθματοδότθςθσ και 

υλοποίθςθσ των ζργων διαχείριςθσ αποβλιτων. 

 

Θ δράςθ ολοκλθρϊνεται από τθ δράςθ Β.1.1.4 που αφορά ςε υποδομζσ θλεκτρονικισ 

διακυβζρνθςθσ του Θεματικοφ Άξονα 2.  

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 3: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

T4615 

Αρικμόσ ςχεδίων 
επαναοριοκζτθςθσ 
αρμοδιοτιτων των  
τεςςάρων επιπζδων 
Διοίκθςθσ 

Αρικμόσ 
 

    

3 ΟΧΙ ΟΧΙ 

T4616 

Αρικμόσ ζργων 
ενίςχυςθσ επιτελικϊν 
λειτουργιϊν τθσ 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, 

Αρικμόσ 

 

  
1 ΟΧΙ ΟΧΙ 
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περιλαμβανομζνων 
μθχανιςμϊν και 
ςυςτθμάτων 
παρακολοφκθςθσ 
εφαρμογισ δθμόςιων 
πολιτικϊν  

 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

 
Πίνακασ 4: Προχπολογιςμόσ  

Άξονασ Προτεραιότθτασ   1 2 3 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 2.180.000,00 1.406.945,00 377.696,59 193.324,20 175.472,45 26.561,76 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 2.180.000,00 1.406.945,00 377.696,59 193.324,20 175.472,45 26.561,76 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

1.683.389,74 1.125.556,00 302.157,27 154.659,36 87.736,23 13.280,88 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

496.610,26 281.389,00 75.539,32 38.664,84 87.736,23 13.280,88 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 

          
  

 

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Εςωτερικϊν και εποπτευόμενοι φορείσ του 

 Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και εποπτευόμενοι φορείσ του 

 Υπουργείο Οικονομίασ και εποπτευόμενοι φορείσ του 

 Υπουργεία που εμπλζκονται ςτθ διαχείριςθ αποβλιτων 

 Ρεριφζρειεσ, Διμοι και εποπτευόμενοι φορείσ τουσ 

 

 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 
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Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Γϋ τρίμθνο 2016 
& 

Δ’ τρίμθνο 2018 



 

22 

 

Δράςθ Α.1.1.3: Δθμιουργία Παρατθρθτθρίου για τθν Περιφερειακι Διοίκθςθ και 
τθν Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και Υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

Σφνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ  

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «Περιλαμβάνονται 

ζργα αφενόσ για τθν ανάπτυξθ ενόσ ιςχυροφ μθχανιςμοφ που κα ζχει τθν ευκφνθ να 

ςχεδιάηει, να ςυντονίηει, να παρακολουκεί και να ελζγχει τθν εφαρμογι των βαςικϊν 

δθμόςιων μεταρρυκμιςτικϊν πολιτικϊν και αφετζρου ζργα για τθν ανάπτυξθ μθχανιςμϊν 

που κα εξαςφαλίηουν τθ ςυνεκτικότθτα και ςυντονιςμό των λειτουργιϊν και δράςεων των 

φορζων του Δθμοςίου, τόςο ςτο επίπεδο τθσ Κεντρικισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, όςο και μεταξφ 

των διαφορετικϊν επιπζδων (Κεντρικι, Αποκεντρωμζνθ, Περιφερειακι και Σοπικι 

Αυτοδιοίκθςθ). 

Οι εν λόγω δράςεισ αφοροφν ςυνολικά ςτο ςφςτθμα διακυβζρνθςθσ και αναφζρονται ςτο 

ςχεδιαςμό και ςτθν υποςτιριξθ μθχανιςμϊν, διαδικαςιϊν και εργαλείων που ζχουν 

αντικείμενο τον κεντρικό ςτρατθγικό ςχεδιαςμό των δθμοςίων πολιτικϊν κακϊσ και τον 
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ςυντονιςμό, τθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ εφαρμογισ τουσ τόςο ςτο επίπεδο του 

κυβερνθτικοφ ζργου όςο και γενικότερα ςτο επίπεδο του ζργου των φορζων του Δθμοςίου 

Σομζα και κατά ςυνζπεια του ςυνόλου των κεςμϊν διακυβζρνθςθσ. Ενδεικτικι δράςθ για 

τον τομζα εφαρμογισ “Πρόγραμμα Καλλικράτθσ” είναι θ δθμιουργία Παρατθρθτθρίου για 

τθν Περιφερειακι Διοίκθςθ και τθν Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ» 

 

Σε αυτό το πλαίςιο εντάςςεται θ ςυγκεκριμζνθ προτεινόμενθ δράςθ που κα περιλαμβάνει 

ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενζργειεσ: 

1. Τθν ανάπτυξθ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ καταγραφισ των Οργανιςμϊν Εςωτερικισ 

Υπθρεςίασ (ΟΕΥ) των ΟΤΑ και διαρκοφσ παρακολοφκθςισ των μεταβολϊν τουσ,  

2. Τθν ανάπτυξθ Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ παρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ των 

δθμόςιων πολιτικϊν από τισ Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ και τθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ 

(για τουσ τομείσ τθσ πολεοδομίασ, προςταςίασ περιβάλλοντοσ, αδειοδότθςθσ 

επιχειριςεων, κοινωνικισ πολιτικισ κλπ.),   

3. Τθν ενίςχυςθ του Κεντρικοφ Κόμβου Διαλειτουργικότθτασ του ΥΡΕΣ, 

4. Τθ δθμιουργία πλατφόρμασ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ του ΥΡΕΣ με τισ οικονομικζσ 

υπθρεςίεσ των ΟΤΑ, 

5. Τθ δθμιουργία θλεκτρονικισ βάςθσ για τθν παρακολοφκθςθ των ρυκμίςεων των 

οφειλϊν. 

 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 5: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

T4617 

Αρικμόσ ζργων 
Δθμιουργίασ 
Ραρατθρθτθρίου για 
τθν Ρεριφερειακι 
Διοίκθςθ και τθν 
Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ 

Αρικμόσ 
 

    

1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 6: Προχπολογιςμόσ  

Άξονασ Προτεραιότθτασ   1 2 3 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 1.100.000,00 709.926,37 190.580,85 97.548,91 88.541,14 13.402,72 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 1.100.000,00 709.926,37 190.580,85 97.548,91 88.541,14 13.402,72 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

849.416,84 567.941,10 152.464,68 78.039,13 44.270,57 6.701,36 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

250.583,16 141.985,27 38.116,17 19.509,78 44.270,57 6.701,36 
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εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 

          
  

 

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Εςωτερικϊν και εποπτευόμενοι φορείσ 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Γϋ τρίμθνο 2016 
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Δράςθ Α.1.1.5: Ενίςχυςθ του ςυντονιςμοφ και τθσ επικοινωνίασ των μθ 
εξυπθρετοφμενων δανείων  

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και Υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

  ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

Σφνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ  

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…Περιλαμβάνονται 

ζργα αφενόσ για τθν ανάπτυξθ ενόσ ιςχυροφ μθχανιςμοφ που κα ζχει τθν ευκφνθ να 

ςχεδιάηει, να ςυντονίηει, να παρακολουκεί και να ελζγχει τθν εφαρμογι των βαςικϊν 

δθμοςίων μεταρρυκμιςτικϊν πολιτικϊν και αφετζρου ζργα για τθν ανάπτυξθ μθχανιςμϊν 

που κα εξαςφαλίηουν τθ ςυνεκτικότθτα και ςυντονιςμό των λειτουργιϊν και δράςεων των 

φορζων του Δθμοςίου, τόςο ςτο επίπεδο τθσ Κεντρικισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, όςο και μεταξφ 

των διαφορετικϊν επιπζδων (Κεντρικι, Αποκεντρωμζνθ, Περιφερειακι και Σοπικι 

Αυτοδιοίκθςθ). 

Οι εν λόγω δράςεισ αφοροφν ςυνολικά ςτο ςφςτθμα διακυβζρνθςθσ και αναφζρονται ςτο 

ςχεδιαςμό και ςτθν υποςτιριξθ μθχανιςμϊν, διαδικαςιϊν και εργαλείων που ζχουν 

αντικείμενο τον κεντρικό ςτρατθγικό ςχεδιαςμό των δθμοςίων πολιτικϊν κακϊσ και τον 
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ςυντονιςμό, τθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ εφαρμογισ τουσ τόςο ςτο επίπεδο του 

κυβερνθτικοφ ζργου όςο και γενικότερα ςτο επίπεδο του ζργου των φορζων του Δθμοςίου 

Σομζα και κατά ςυνζπεια του ςυνόλου των κεςμϊν διακυβζρνθςθσ...»  

 

Σε αυτό το πλαίςιο εντάςςεται θ ςυγκεκριμζνθ προτεινόμενθ δράςθ, όπου 

προγραμματίηεται θ υποςτιριξθ του ζργου του Κυβερνθτικοφ Συμβουλίου Διαχείριςθσ 

Ιδιωτικοφ Χρζουσ (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ),  (Άρκρο 1 του Ν.4224/2013 «Κυβερνθτικό Συμβοφλιο 

Διαχείριςθσ Ιδιωτικοφ Χρζουσ - Ελλθνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίθςθσ») μζςω: 

 Τθσ ςφςταςθσ (Άρκρο 5 Κεφαλαίου Βϋ τθσ Ραραγράφου Αϋ τθσ Υποπαραγράφου Α4 

του Μζρουσ Βϋ του Ν.4336/2015) Ειδικισ Γραμματείασ Διαχείριςθσ Ιδιωτικοφ 

Χρζουσ: με αρμοδιότθτεσ τθν υποςτιριξθ του ζργου του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. τθν οργάνωςθ 

πολιτικι ενθμζρωςθσ και παροχισ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν προσ τουσ 

καταναλωτζσ - δανειολιπτεσ, το ςυντονιςμό του ζργου όλων των ςυναρμοδίων 

φορζων.  

 Τθσ ςφςταςθσ (Άρκρο 5 Κεφαλαίου Βϋ τθσ Ραραγράφου Αϋ τθσ Υποπαραγράφου Α4 

του Μζρουσ Βϋ του Ν.4336/2015) τριάντα (30) Κζντρων Ενθμζρωςθσ Δανειολθπτϊν, 

ωσ περιφερειακζσ Υπθρεςίεσ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Διαχείριςθσ Ιδιωτικοφ 

Χρζουσ, με αρμοδιότθτα τθν ενθμζρωςθ των δανειολθπτϊν, τθν παροχι 

οικονομικϊν και νομικϊν ςυμβουλϊν. 

 

Ενδεικτικά προβλζπονται τα εξισ: 

 εκπόνθςθ μελετϊν, αξιοποίθςθ καλϊν πρακτικϊν για τθ βζλτιςτθ λειτουργία τθσ  

Ειδικισ Γραμματείασ Διαχείριςθσ Ιδιωτικοφ Χρζουσ, 

 ανάπτυξθ εργαλείων και εφαρμογι τουσ για το ςυντονιςμό των εμπλεκομζνων 

μερϊν, 

 ανάπτυξθ και λειτουργία θλεκτρονικισ βάςθσ παρακολοφκθςθσ των 

ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν προσ τουσ δανειολιπτεσ. 

Οι ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ (οικονομικισ και νομικισ φφςθσ) και θ εν γζνει 

ενθμζρωςθ των πολιτϊν για κζματα διαχείριςθσ οφειλϊν εξυπθρετοφμενων ι μθ 

ιδιωτικϊν δανείων αφορά  ςε: 

o  ενθμζρωςθ των δανειολθπτϊν ωσ προσ τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ 

τουσ ςε ςχζςθ με τισ οφειλζσ τουσ προσ τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, 

εξυπθρετοφμενων ι μθ ιδιωτικϊν δανείων, 

o παροχι ςτουσ δανειολιπτεσ ςυμβουλϊν διαχείριςθσ των δανειακϊν τουσ 

υποχρεϊςεων λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιδιαίτερεσ ατομικζσ ςυνκικεσ - 

ιδιότθτεσ (ηθτιματα υγείασ, ανεργίασ κ.α.), 

o μεςολάβθςθ, κατόπιν αιτιςεων των δανειολθπτϊν, και ςυνδιαλλαγισ με τα 

χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα προκειμζνου να επιτευχκεί ςυμφωνία 

ρφκμιςθσ – διακανονιςμοφ τθσ πλθρωμισ των οφειλϊν των αιτοφντων από 

εξυπθρετοφμενα ι μθ ιδιωτικά δάνεια, 

o παρακολοφκθςθ  και παρζμβαςθ, κατόπιν αιτιςεωσ των δανειολθπτϊν, για 

λογαριαςμό τουσ για τθν προςαρμογι/τροποποίθςθ των ςυμφωνιϊν ςε 

περίπτωςθ νζων δεδομζνων για τον δανειολιπτθ που ανατρζπουν τον 

αρχικό ςχεδιαςμό τθσ αποπλθρωμισ και 
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o υποςτιριξθ και κακοδιγθςθ των δανειολθπτϊν ςτθν κατάρτιςθ 

οικογενειακϊν ι ατομικϊν προχπολογιςμϊν που βοθκοφν ςτθν τιρθςθ των 

ςυμφωνθμζνων με τισ τράπεηεσ ρυκμίςεων  - διακανονιςμϊν πλθρωμισ 

των οφειλϊν τουσ.  

το πλαίςιο αυτό, κα γίνει αφενόσ αξιολόγθςθ  των αποτελεςμάτων του 

ζργου με κωδ. ΟΠ 323369 και τίτλο «Δίκτυο υποςτιριξθσ καταναλωτϊν ςε 

κζματα υπερχρζωςθσ», το οποίο χρθματοδοτικθκε από το Ε.Π. «Διοικθτικι 

Μεταρρφκμιςθ 2007-2013» και αφετζρου αξιοποίθςθ του υπάρχοντοσ 

δικτφου. Σο ζργο αφοροφςε ςτθν  ανάπτυξθ δικτφου, αποτελοφμενου από 

κατά τόπουσ μονάδεσ κατάλλθλα ςτελεχωμζνεσ ςτισ οποίεσ, λόγω τθσ 

πολυπλοκότθτασ των χρθματοπιςτωτικϊν υπθρεςιϊν και των ςοβαρϊν 

ςυνεπειϊν που ςυνεπάγονται για τθ ηωι του καταναλωτι, κα παρζχονται 

δωρεάν ενθμζρωςθ και ςυμβουλζσ ςε καταναλωτζσ ςε κζματα διαχείριςθσ 

των δανειακϊν τουσ υποχρεϊςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

περιπτϊςεων οριςτικισ αδυναμίασ να εκπλθρϊςουν αυτζσ λόγω 

υπερχρζωςθσ βάςει του Νόμου 3869/2010 «Ρφκμιςθ των οφειλϊν 

υπερχρεωμζνων φυςικϊν προςϊπων».  

 ςτελζχωςθ και λειτουργία των Κζντρων Ενθμζρωςθσ Δανειολθπτϊν για πζντε (5) 

ζτθ.  

Τα Κζντρα Ενθμζρωςθσ, επιπλζον του διοικθτικοφ προςωπικοφ τθσ Ειδικισ 

Γραμματείασ Διαχείριςθσ Ιδιωτικοφ Χρζουσ, κα ςτελεχωκοφν και με 4 τουλάχιςτον 

εξειδικευμζνα ςτελζχθ (πτυχίο Νομικισ, Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Κοινωνικϊν 

Επιςτθμϊν κλπ), τα οποία κα δφνανται να παρζχουν υπθρεςίεσ με ςχζςθ εργαςίασ 

ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, [ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.2190/1994 

(Α` 28), όπωσ ιςχφουν+ και τα οποία κα λάβουν επιπλζον κατάρτιςθ για τθν  ενιαία 

εξυπθρζτθςθ των δανειολθπτϊν,  

 αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ δράςθσ μετά τα δφο ζτθ λειτουργίασ των 

Κζντρων Ενθμζρωςθσ των Δανειολθπτϊν και 

 δράςεισ δθμοςιότθτασ και ενθμζρωςθσ των δανειολθπτϊν. 

 

Επιςθμαίνεται ότι ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ μπορεί να γίνει χριςθ τθσ ριτρασ ευελιξίασ ΕΤΡΑ 

ζωσ 10%.   

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 7: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) 
Δείκτθ

σ 
πλαιςί

ου 
επίδος

θσ 
(ΝΑΙ/Ο

ΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

T4616 

Αρικμόσ ζργων 
ενίςχυςθσ επιτελικϊν 
λειτουργιϊν τθσ 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, 

Αρικμόσ 

 

  
1 ΟΧΙ ΟΧΙ 
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περιλαμβανομζνων 
μθχανιςμϊν και 
ςυςτθμάτων 
παρακολοφκθςθσ 
εφαρμογισ δθμόςιων 
πολιτικϊν  

12201 

Μελζτεσ - 
εμπειρογνωμοςφνεσ - 
ζρευνεσ – 
αξιολογιςεισ 

Αρικμόσ 

 

  3 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 
Δθμιουργία Κζντρων 
Ενθμζρωςθσ 
Δανειολθπτϊν 

Αρικμόσ 

 

  30 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Αρικμόσ εκδθλϊςεων 
(ενεργειϊν 
ενθμζρωςθσ και 
ευαιςκθτοποίθςθσ) 

Αρικμόσ 

 

   ΟΧΙ ΟΧΙ 

90101/ 
90102 

Ρρομικεια 
εξοπλιςμοφ 

Αρικμόσ 

 

   ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 8: Προχπολογιςμόσ  

 
Άξονασ 

Προτεραιότθτ
ασ 

  1 2 3 

  φνολο Χϊρασ 
Λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ ςε 
μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ ςε 
μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό 
Κόςτοσ (α) 

15.000.000,0
0 

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

Δθμόςια 
Δαπάνθ (β) 

15.000.000,0
0 

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

Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

11.582.956,9
1 

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

Εκνικι 
Συμμετοχι 
(δ) 

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

εκ τθσ οποίασ 
για τα 
εμπροςκοβα
ρι ζργα 

          

  

εκ τθσ οποίασ 
για 
τμθματοποι
θμζνα ζργα 

          

  

εκ τθσ οποίασ 
για μεγάλα 
ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ 
για Μζςα 
Χρθματοοικο
νομικισ 
Τεχνικισ 
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εκ τθσ οποίασ 
για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, 
ΤΑΡΤΟΚ 

          

  

Ιδιωτικι 
υμμετοχι 
(ε) 

          
  

 

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Ειδικι Γραμματεία Διαχείριςθσ Ιδιωτικοφ Χρζουσ. 
 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ  

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Γϋ τρίμθνο 2016 
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  Δράςθ Α.1.1.6: Ενίςχυςθ τθσ ςτρατθγικισ ικανότθτασ και επιτελικϊν λειτουργιϊν 
τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Κοινωνικισ Ζνταξθσ των Ρομά  

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και Υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

ΝΑΙ 

  ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

Σφνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ  

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

  Περιγραφι δράςθσ 

  Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…Περιλαμβάνονται 

ζργα αφενόσ για τθν ανάπτυξθ ενόσ ιςχυροφ μθχανιςμοφ που κα ζχει τθν ευκφνθ να 

ςχεδιάηει, να ςυντονίηει, να παρακολουκεί και να ελζγχει τθν εφαρμογι των βαςικϊν 

δθμοςίων μεταρρυκμιςτικϊν πολιτικϊν και αφετζρου ζργα για τθν ανάπτυξθ μθχανιςμϊν 

που κα εξαςφαλίηουν τθ ςυνεκτικότθτα και ςυντονιςμό των λειτουργιϊν και δράςεων των 

φορζων του Δθμοςίου, τόςο ςτο επίπεδο τθσ Κεντρικισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, όςο και μεταξφ 

των διαφορετικϊν επιπζδων (Κεντρικι, Αποκεντρωμζνθ, Περιφερειακι και Σοπικι 

Αυτοδιοίκθςθ). 

 Οι εν λόγω δράςεισ αφοροφν ςυνολικά ςτο ςφςτθμα διακυβζρνθςθσ και αναφζρονται ςτο 

ςχεδιαςμό και ςτθν υποςτιριξθ μθχανιςμϊν, διαδικαςιϊν και εργαλείων που ζχουν 

αντικείμενο τον κεντρικό ςτρατθγικό ςχεδιαςμό των δθμοςίων πολιτικϊν κακϊσ και τον 

ςυντονιςμό, τθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ εφαρμογισ τουσ τόςο ςτο επίπεδο του 
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κυβερνθτικοφ ζργου όςο και γενικότερα ςτο επίπεδο του ζργου των φορζων του Δθμοςίου 

Σομζα και κατά ςυνζπεια του ςυνόλου των κεςμϊν διακυβζρνθςθσ…».  

 

 Σε αυτό το πλαίςιο εντάςςεται θ ςυγκεκριμζνθ προτεινόμενθ δράςθ για τθν ενίςχυςθ 

επιχειρθςιακϊν λειτουργιϊν επιτελικοφ χαρακτιρα τθσ Ειδικισ Γραμματείασ για τθν 

Κοινωνικι Ζνταξθ των ομά (ΕΓ ομά) (Ν.4430/2016, Ν.4483/2017). Θ εν λόγω δράςθ 

ςτοχεφει να αντιμετωπίςει ελλείψεισ: 

 ςτθν διαμόρφωςθ, παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ τθσ δθμόςιασ πολιτικισ για τθν 

διαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ, του πολυβάκμιου ςυντονιςμοφ και 

ανατροφοδότθςθσ τθσ εκνικισ ςτρατθγικισ για τθν κοινωνικι ομάδα των ομά και 

 ςτα εργαλεία δθμόςιασ λογοδοςίασ και ελζγχου ζναντι των αρμοδίων οργάνων τθσ 

Ρολιτείασ και κοινωνίασ των πολιτϊν.  

Ειδικότερα, προβλζπονται να υλοποιθκοφν δράςεισ όπωσ, ενδεικτικά: 

 θ ανάπτυξθ υπθρεςίασ και εργαλείων πλθροφόρθςθσ για τθν υποςτιριξθ των δομϊν 

τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ που καλοφνται να υλοποιιςουν δράςεισ ςτουσ τομείσ 

ςτζγαςθσ-υποδομϊν, απαςχόλθςθσ, εκπαίδευςθσ τθσ υγείασ και γενικότερθ 

κοινωνικισ ςτιριξθσ και μζριμνασ (π.χ. λειτουργία help-desk), 

 θ δθμιουργία ςτακεροφ ςθμείου αναφοράσ με τθν κεντρικισ διοίκθςθσ (πχ ΕΓ ομά) 

για τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ α’ και β’ βακμοφ μζςω τθσ παροχισ υπθρεςιϊν 

ςυμβουλευτικισ και υποςτιριξθσ προσ τα κζματα που προκφπτουν κατά τθ 

λειτουργία των Ραραρτθμάτων ομά, 

 θ δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων για τθν διαμόρφωςθ τθσ δθμόςιασ πολιτικισ για τθν 

κοινωνικι ομάδα των ομά και τθν ςτιριξθ των φορζων εφαρμογισ τθσ (Υπουργεία 

και Διμοι),  

 πλατφόρμα διαβοφλευςθσ, 

 εκπαίδευςθ αςτυνομικϊν «πρϊτθσ γραμμισ» που υπθρετοφν ςε περιοχζσ με 

ςθμαντικζσ πλθκυςμιακζσ ςυγκεντρϊςεισ ομά ςε κζματα κοινωνικισ 

διαμεςολάβθςθσ και προλθπτικισ αςφάλειασ και θ δθμιουργία υπο-ομάδων 

παρζμβαςθσ και 

 θ εκπόνθςθ μελζτθσ πεδίου ςε κζματα τοπικισ διαβοφλευςθσ, κοινωνικισ 

διαμεςολάβθςθσ 

 

Επιςθμαίνεται ότι ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ μπορεί να γίνει χριςθ τθσ ριτρασ ευελιξίασ ΕΤΡΑ 

ζωσ 10%.   

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 9: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) 
Δείκτθσ 
πλαιςί

ου 
επίδος

θσ 
(ΝΑΙ/Ο

ΧΙ) 

Δείκτθσ RIS3 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 
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T4616 

Αρικμόσ ζργων 
ενίςχυςθσ επιτελικϊν 
λειτουργιϊν τθσ 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, 
περιλαμβανομζνων 
μθχανιςμϊν και 
ςυςτθμάτων 
παρακολοφκθςθσ 
εφαρμογισ δθμόςιων 
πολιτικϊν  

Αρικμόσ 

 

  
1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Μελζτεσ - 
εμπειρογνωμοςφνεσ - 
ζρευνεσ – 
αξιολογιςεισ 

Αρικμόσ 

 

  1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 10: Προχπολογιςμόσ  

 
Άξονασ 

Προτεραιότθτ
ασ 

  1 2 3 

  φνολο Χϊρασ 
Λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ ςε 
μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ ςε 
μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό 
Κόςτοσ (α) 

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

Δθμόςια 
Δαπάνθ (β) 

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

Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

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

Εκνικι 
Συμμετοχι 
(δ) 

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

εκ τθσ οποίασ 
για τα 
εμπροςκοβα
ρι ζργα 

          

  

εκ τθσ οποίασ 
για 
τμθματοποι
θμζνα ζργα 

          

  

εκ τθσ οποίασ 
για μεγάλα 
ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ 
για Μζςα 
Χρθματοοικο
νομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ 
για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, 
ΤΑΡΤΟΚ 

          

  

Ιδιωτικι 
υμμετοχι 
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(ε) 

 

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ/Ειδικι 
Γραμματεία Κοινωνικισ Ζνταξθσ ομά. 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30.06.2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Αϋ τρίμθνο 2018 
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Δράςθ Α.1.2.1: Κωδικοποίθςθ Νομοκεςίασ ςε διάφορουσ τομείσ πολιτικισ 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και Υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

Σφνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ  

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…Προβλζπονται 

δράςεισ των φορζων παραγωγισ νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν ρυκμίςεων με ςτόχο τθν 

εφαρμογι τθσ καλισ νομοκζτθςθσ, δθλαδι τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των νομοκετικϊν και 

κανονιςτικϊν ρυκμίςεων και των διαδικαςιϊν παραγωγισ τουσ, και τθν 

αποτελεςματικότερθ λειτουργία του Κράτουσ. Επίςθσ κα ενιςχυκεί θ διαδικαςία 

ςυντονιςμοφ των δράςεων Καλισ Νομοκζτθςθσ όπωσ ορίηεται ςτο Ν.4048/2012 

(ΦΕΚ34Α/2012)…». 

 

Σε αυτό το πλαίςιο εντάςςεται θ ςυγκεκριμζνθ προτεινόμενθ δράςθ που κα περιλαμβάνει 

ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενζργειεσ: 

1. Κωδικοποίθςθ τθσ δαςικισ νομοκεςίασ. Στο πλαίςιο αυτό προβλζπονται τα εξισ: 

o ςυγκζντρωςθ και κατθγοριοποίθςθ τθσ νομοκετικισ, κανονιςτικισ και λοιπισ 

φλθσ ςχετικισ με το ευρφτατο πεδίο τθσ δαςικισ πολιτικισ και τθσ προςταςίασ 
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του φυςικοφ περιβάλλοντοσ ςε δαςικζσ εκτάςεισ, κακϊσ και δθμιουργία των 

ςχετικϊν μεταδεδομζνων, 

o τεκμθριωμζνθ ανάπλαςθ τθσ δαςικισ νομοκεςίασ ςε καίρια ςθμεία, 

λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τισ αρχζσ καλισ νομοκζτθςθσ και τθν ανάγκθ 

μακροπρόκεςμθσ προςαρμογισ ςτθν κλιματικι αλλαγι, 

o δθμιουργία κϊδικα, με ενοποίθςθ και ςυςτθματικι ταξινόμθςθ των διατάξεων 

που εφαρμόηονται ςε εκνικό επίπεδο, ϊςτε το ςχετικό νομικό πλαίςιο να 

παρουςιάηεται με απλό και εφλθπτο τρόπο ςτο ςφνολο των εμπλεκομζνων ςτο 

ςυγκεκριμζνο τομζα πολιτικισ, (πολίτεσ, επιχειριςεισ, εμπλεκόμενοι εκνικοί 

και κοινοτικοί φορείσ), 

o προβολι, δθμοςιότθτα και εν γζνει διάχυςθ των αποτελεςμάτων ςτο 

προςωπικό του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ςε όλουσ τουσ 

εμπλεκόμενουσ κεντρικοφσ και περιφερειακοφσ φορείσ δθμόςιου, αλλά και ςτο 

ευρφ κοινό. 

2. Κωδικοποίθςθ του κανονιςτικοφ πλαιςίου των ΟΤΑ. Στο πλαίςιο αυτό προβλζπονται τα 

εξισ: 

o κωδικοποίθςθ Νομοκεςίασ Εςόδων Διμων και Ρεριφερειϊν, 

o διαμόρφωςθ ενιαίου Κϊδικα Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ,  

o διαμόρφωςθ ενιαίου Κϊδικα Κατάςταςθσ Υπαλλιλων ΟΤΑ Α’ και Β’ Βακμοφ 

και Ρεικαρχικοφ Δικαίου ΟΤΑ Α’ και Β’ Βακμοφ.  

3. Κωδικοποίθςθ τθσ τουριςτικισ νομοκεςίασ. Στο πλαίςιο αυτό προβλζπονται τα εξισ: 

o θ αποτελεςματικι ςυγκζντρωςθ και οργάνωςθ τθσ νομοκετικισ και  

κανονιςτικισ φλθσ που άπτεται των αρμοδιοτιτων τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Τουριςτικισ Ρολιτικισ και Ανάπτυξθσ,  

o θ ςυγκζντρωςθ του ςυνόλου τθσ νομοκετικισ και κανονιςτικισ φλθσ του 

τουριςμοφ που κα περιλαμβάνει τθ χρονικι περίοδο από το 1914 ζωσ και το 

2014, 

o θ δθμιουργία ςχεδίου Διοικθτικισ Κωδικοποίθςθσ με ενοποίθςθ, εκκακάριςθ  

και ςυςτθματικι ταξινόμθςθ των νομοκετικϊν κειμζνων και κανονιςτικϊν 

διατάξεων τθσ τουριςτικισ νομοκεςίασ, ϊςτε το ςφνολο  των εμπλεκομζνων 

ςτον τομζα του τουριςμοφ να γνωρίηει τισ υφιςτάμενεσ και ςε ιςχφ νομοκετικζσ 

και κανονιςτικζσ διατάξεισ. 

4. Κωδικοποίθςθ του νομοκετικοφ και κανονιςτικοφ πλαιςίου παροχισ κοινωνικισ 

προςταςίασ και κοινωνικισ πρόνοιασ. Ενδεικτικά, θ κωδικοποίθςθ κα αφορά ςτθ 

νομοκεςία που διζπει τουσ εξισ τομείσ:  

o προςταςία παιδιοφ-οικογζνειασ, θλικιωμζνων, απόρων,  ΑμεΑ, αςτζγων, ομά, 

τοξικο-εξαρτθμζνων, προςφφγων, 

o κακεςτϊσ λειτουργίασ και δράςθσ ΝΡΔΔ και ΝΡΙΔ (ςυμπεριλαμβανομζνων των 

ΜΚΟ) που εποπτεφονται και επιχορθγοφνται από το Υπ. Εργαςίασ, Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ,  

o κοινωνικι κατοικία. 

Στο πλαίςιο αυτό προβλζπεται και νομοκετικι μεταρρυκμιςτικι διαδικαςία για τθν 

υιοκζτθςθ και εφαρμογι ενόσ ενιαίου, ςφγχρονου, απλοποιθμζνου και 

αποτελεςματικότερου νομοκετικοφ πλαιςίου  που κα διζπει όλο το πλζγμα πολιτικϊν 

και δράςεων κοινωνικισ προςταςίασ και αλλθλεγγφθσ, και κα εφαρμόηεται από όλουσ 
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τουσ εποπτευόμενουσ από του Υπ. Εργαςίασ, Κοιν. Αςφάλιςθσ και Κοιν. Αλλθλεγγφθσ 

φορείσ παροχισ κοινωνικισ προςταςίασ ι προνοιακϊν υπθρεςιϊν.  

Το  ενιαίο αυτό κεςμικό πλαίςιο κα καλφπτει τρία επίπεδα, ανάλογα με το είδοσ των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν: πρωτοβάκμια κοινωνικι προςταςία, δευτεροβάκμια και 

τριτοβάκμια.  

5. Κωδικοποίθςθ τομζων βάςει:  

 των περιπτϊςεων 1,  4.1. και 5.1 τθσ παρ. Γ του άρκρου 3 του μζρουσ Β του 

Ν.4336/2015, 

 των προτάςεων που ζχουν εκπονθκεί ςτα πλαίςια του ζργου «Αξιολόγθςθ 

ρυκμίςεων που δθμιουργοφν τα μεγαλφτερα διοικθτικά βάρθ ςε επιλεγμζνουσ 

τομείσ πολιτικισ (ΟΠ 376564)» που υλοποιικθκε ςτο πλαίςιο ςυμφωνίασ  

ςτρατθγικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και του Ο.Ο.Σ.Α. 

Στο πλαίςιο αυτό προτεραιότθτα παρουςιάηουν οι τομείσ: 

 Νομοκεςία για τουσ δθμόςιουσ διαγωνιςμοφσ (πρόταςθ Ο.Ο.Σ.Α.),  

 Αδειοδότθςθ επιχειριςεων τροφίμων, ςυμπεριλαμβανομζνων των διατάξεων 

περί υγιεινισ *health regulations+ (πρόταςθ Ο.Ο.Σ.Α.),  

 Επιχειριςεισ υδατοκαλλιζργειασ (πρόταςθ Ο.Ο.Σ.Α.),  

 Εργατικι Νομοκεςία,  

 Μετανάςτευςθ (Υπουργείο Μεταναςτευτικισ Ρολιτικισ),  

 Γεωργία και γεωργικζσ επιδοτιςεισ, 

 Ετιςιοι λογαριαςμοί/εταιρικό δίκαιο, 

 Ενζργεια, 

 Ρεριβάλλον, 

 Αλιεία, 

 Υγειονομικι - φαρμακευτικι νομοκεςία, 

 Στατιςτικι, 

 Τθλεπικοινωνίεσ, 

Ο προγραμματιςμόσ και  θ υλοποίθςθ των κωδικοποιιςεων των διαφόρων τομζων κα 

πραγματοποιθκεί ςε ςυνεργαςία με τθ Γενικι Γραμματεία τθσ Κυβζρνθςθσ, ςτθ βάςθ 

Συμφωνίασ Συνεργαςίασ που ζχει υπογραφεί μεταξφ του τότε Αναπλθρωτι Υπουργοφ 

Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ και του Γενικοφ Γραμματζα τθσ 

Κυβζρνθςθσ. Λοιποί δθμόςιοι φορείσ με προςτικζμενθ αξία ςτο ζργο είναι το Γραφείο 

του Υπουργοφ Επικρατείασ για το Συντονιςμό Κυβερνθτικοφ Ζργου και  τα επιμζρουσ 

Υπουργεία. 

Θ Διοίκθςθ του ζργου βαςίηεται ςτα εξισ όργανα:  

α) Επιτροπι τρατθγικισ Εποπτείασ (υψθλοφ επιπζδου) υπό τθν προεδρία τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ τθσ Κυβζρνθςθσ, και το επιςπεφδον Υπουργείο Διοικθτικισ 

Αναςυγκρότθςθσ, θ οποία κα ορίςει τισ  περιοχζσ που κα γίνει θ κωδικοποίθςθ με 

βάςθ τισ αρχζσ και κατευκφνςεισ που κα προςδιοριςτοφν ςτο ζργο «Εκνικι Πφλθ 

Κωδικοποίθςθσ και Αναμόρφωςθσ Δικαίου». Θ εν λόγω επιτροπι κα προβεί ςτθν 

παρακολοφκθςθ επίτευξθσ των ςτρατθγικϊν ςτόχων ςτθν αξιολόγθςθ προτφπων καλισ 

νομοκζτθςθσ και ςτισ προτάςεισ για κωδικοποίθςθ και αναμόρφωςθ τομζων 

νομοκεςίασ ςε επιλεγμζνουσ τομείσ.  
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β) Ομάδα Διοίκθςθσ Ζργου, υπό τθν Ρροεδρία του Υπουργείου Διοικθτικισ 

Αναςυγκρότθςθσ ςτθν οποία κα ςυμμετζχουν ςτελζχθ των εμπλεκόμενων φορζων με 

ςχετικι τεχνογνωςία προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ πλθρότθτα του ςυςτιματοσ. Θ 

Ομάδα Διοίκθςθσ Ζργου επιςπεφδει και παρακολουκεί το ζργο ςε όλα τα ςτάδια και τα 

υποζργα και είναι υπεφκυνθ για το ςυνολικό προγραμματιςμό και τθν υλοποίθςθ του 

ζργου. Θ εν λόγω ομάδα κα είναι υπεφκυνθ για τθν υλοποίθςθ τθσ “ςυμφωνίασ 

πλαίςιο” ενϊ κάκε εκτελεςτικι ςφμβαςθ κα αφορά ςε μία κεματικι περιοχι και κα 

υπάρχει ειδικι υποομάδα που κα βαςίηεται ςτα ςτελζχθ των φορζων που ζχουν τθν 

αρμοδιότθτα ςτθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι.  

γ) Μεικτζσ ομάδεσ αυτεπιςταςίασ  από υπαλλιλουσ του δθμόςιου τομζα με τεχνικι, 

επιχειρθςιακι και νομικι κατάρτιςθ και εξωτερικοφσ εμπειρογνϊμονεσ για τθν 

εκπόνθςθ των δράςεων κωδικοποίθςθσ, αναμόρφωςθσ δικαίου και υποςτιριξθσ ςτουσ 

Τομείσ Ρολιτικισ που κα ζχουν επιλεγεί κατά προτεραιότθτα από τθν Επιτροπι 

Στρατθγικισ Εποπτείασ. 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 11: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

T4618 Αρικμόσ ζργων 
κωδικοποίθςθσ κεςμικοφ 
και νομοκετικοφ 
πλαιςίου 

Αρικμόσ 

 

  
5 ΝΑΙ ΟΧΙ  

Τ4620 Αρικμόσ ζργων 
απλοποίθςθσ 
εςωτερικϊν διαδικαςιϊν 
φορζων του δθμοςίου 
τομζα 

Αρικμόσ 

 

  2 ΝΑΙ ΟΧΙ  

Τ4621 Αρικμόσ ζργων 
απλοποίθςθσ και 
προτυποποίθςθσ 
υπθρεςιϊν προσ τουσ 
πολίτεσ 

Αρικμόσ 

 

  2 ΝΑΙ ΟΧΙ  

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 12: Προχπολογιςμόσ  

Άξονασ 
Προτεραιότθτασ 

  1 2 3 

  φνολο Χϊρασ 
Λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 4.822.925,00 3.112.656,06 835.597,40 427.700,98 388.206,64 58.763,93 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 4.822.925,00 3.112.656,06 835.597,40 427.700,98 388.206,64 58.763,93 

Ενωςιακι Συνδρομι 
(γ) 

3.724.248,83 2.490.124,84 668.477,92 342.160,78 194.103,32 29.381,96 

 Εκνικι Συμμετοχι (δ) 1.098.676,17 622.531,21 167.119,48 85.540,20 194.103,32 29.381,96 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 
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εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα 
ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 

          
  

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

• Γενικι Γραμματεία  τθσ Κυβζρνθςθσ 
• Υπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
• Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και εποπτευόμενοι φορείσ  του 
• Υπουργείο Εςωτερικϊν και εποπτευόμενοι φορείσ  του 
• Υπουργείο Τουριςμοφ και εποπτευόμενοι φορείσ  του 
• Υπουργείο Εργαςίασ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ/Γενικι 

Γραμματεία Ρρόνοιασ 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Δϋ τρίμθνο 2015 

 



 

  39 

 

Δράςθ Α.1.2.2: Εκνικι Πφλθ Κωδικοποίθςθσ 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και Υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

Σφνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ  

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…Προβλζπονται 

δράςεισ των φορζων παραγωγισ νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν ρυκμίςεων με ςτόχο τθν 

εφαρμογι τθσ καλισ νομοκζτθςθσ, δθλαδι τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των νομοκετικϊν και 

κανονιςτικϊν ρυκμίςεων και των διαδικαςιϊν παραγωγισ τουσ, και τθν 

αποτελεςματικότερθ λειτουργία του Κράτουσ. Επίςθσ κα ενιςχυκεί θ διαδικαςία 

ςυντονιςμοφ των δράςεων Καλισ Νομοκζτθςθσ, όπωσ ορίηεται ςτο Ν.4048/2012 

(ΦΕΚ34Α/2012)…». 

 

Σε αυτό το πλαίςιο εντάςςεται θ προτεινόμενθ δράςθ που αφορά ςτθ δθμιουργία Εκνικισ 

Ρφλθσ για τθν Κωδικοποίθςθ και Αναμόρφωςθ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ, θ οποία 

προβλζπεται να αποτελζςει τον κόμβο όπου κα ςυγκεντρωκεί  το ςφνολο τθσ πλθροφορίασ, 

των προτφπων και των διαδικαςιϊν που αφοροφν τθν κωδικοποίθςθ και αναμόρφωςθ τθσ 

νομοκεςίασ ςτθν Ελλάδα, με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των δομϊν καλισ νομοκζτθςθσ και τθ 
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διάκεςι τθσ ςτο ευρφ κοινό. Επίςθσ προβλζπεται να αποτελζςει το εργαλείο για τθ 

δθμιουργία και επικαιροποίθςθ προτφπων και διαδικαςιϊν καλισ νομοκζτθςθσ και 

θλεκτρονικισ διακίνθςθσ νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν κειμζνων  κατά τθ 

νομοπαραγωγικι διαδικαςία. Στο πλαίςιο του ζργου κα προτακοφν μεταξφ άλλων και οι 

απαραίτθτεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ για τθν εφαρμογι των ωσ άνω προτφπων και 

διαδικαςιϊν από το ςφνολο τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, οφτωσ ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ 

ςυνζχεια και θ βιωςιμότθτα των προκρινόμενων λφςεων.  

Για τθν υλοποίθςθ και διοίκθςθ τθσ πράξθσ προβλζπονται τα εξισ:  

α) Επιτροπι τρατθγικισ Εποπτείασ (υψθλοφ επιπζδου) υπό τθν προεδρία τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ τθσ Κυβζρνθςθσ με επιςπεφδον το Υπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 

ςτθν οποία κα ςυμμετζχουν εκπρόςωποι τθσ Ολομζλειασ των Δικθγορικϊν Συλλόγων.  

Θ Επιτροπι κα ορίςει τισ  αρχζσ και κατευκφνςεισ των κωδικοποιιςεων που κα 

περιλαμβάνει θ Εκνικι Ρφλθ Κωδικοποίθςθσ και Αναμόρφωςθσ Δικαίου, κα προβεί ςτθν 

παρακολοφκθςθ επίτευξθσ των ςτρατθγικϊν ςτόχων ςτθν αξιολόγθςθ προτφπων καλισ 

νομοκζτθςθσ και ςτισ προτάςεισ για κωδικοποίθςθ και αναμόρφωςθ τομζων νομοκεςίασ 

ςε επιλεγμζνουσ τομείσ,  

β) Ομάδα Διοίκθςθσ Ζργου, υπό τθν Ρροεδρία του Υπουργείου Διοικθτικισ 

Αναςυγκρότθςθσ ςτθν οποία κα ςυμμετζχουν ςτελζχθ των εμπλεκόμενων φορζων με 

ςχετικι τεχνογνωςία προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ πλθρότθτα του ςυςτιματοσ.  

Θ Ομάδα Διοίκθςθσ Ζργου επιςπεφδει και παρακολουκεί το ζργο ςε όλα τα ςτάδια και 

τα υποζργα και είναι υπεφκυνθ για το ςυνολικό προγραμματιςμό και τθν υλοποίθςθ του 

ζργου,   

γ)  Μεικτζσ ομάδεσ αυτεπιςταςίασ  από υπαλλιλουσ του δθμόςιου τομζα με τεχνικι, 

επιχειρθςιακι και νομικι κατάρτιςθ και από εξωτερικοφσ εμπειρογνϊμονεσ για τθν 

εκπόνθςθ των δράςεων κωδικοποίθςθσ, αναμόρφωςθσ δικαίου και υποςτιριξθσ ςτουσ 

Τομείσ Ρολιτικισ που κα ζχουν επιλεγεί κατά προτεραιότθτα από τθν Επιτροπι 

Στρατθγικισ Εποπτείασ.  

Θ δράςθ  περιλαμβάνει ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενζργειεσ: 

1. Τθ ςυγκζντρωςθ του ςυνόλου των ζργων κωδικοποίθςθσ που ζχουν παραχκεί από 

τουσ φορείσ του ςτενοφ και ευρφτερου δθμόςιου τομζα ι από ιδιϊτεσ μζςω 

χρθματοδοτοφμενων ζργων,  

2. Τθ δθμιουργία ςυνεργατικοφ εργαλείου νομοπαραγωγικισ και κανονιςτικισ 

διαδικαςίασ το οποίο κα διευκολφνει τθν περαιτζρω κωδικοποίθςθ και ταξινόμθςθ 

κάκε νζου νομοκετιματοσ ι κανονιςτικισ πράξθσ (ανάπτυξθ κακολικοφ νομικοφ 

κεματικοφ ευρετθρίου), 

3. Τθ διαςφνδεςθ μεταξφ των ποικίλων βάςεων νομικϊν δεδομζνων ςε εκνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο, 

4. Τθν επικαιροποίθςθ των προτφπων καλισ νομοκζτθςθσ, κωδικοποίθςθσ και 

αναμόρφωςθσ τθσ νομοκεςίασ και πρόταςθ για κωδικοποίθςθ και αναμόρφωςθ 

τομζων νομοκεςίασ ςε επιλεγμζνουσ τομείσ και 

5. Τθν πρόταςθ για νομοκετικζσ παρεμβάςεισ ςχετικά με τθν εφαρμογι των 

προτφπων και των διαδικαςιϊν που κα περιγραφοφν. 

Επιςθμαίνεται ότι θ παροφςα δράςθ αποτελεί ζργο – ςθμαία του Ρρογράμματοσ και  

μπορεί να γίνει χριςθ τθσ ριτρασ ευελιξίασ ΕΤΡΑ. 
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Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 13: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

T4618 
 

Αρικμόσ ζργων 
κωδικοποίθςθσ κεςμικοφ 
και νομοκετικοφ 
πλαιςίου 
 

Αρικμόσ 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ  

 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 14: Προχπολογιςμόσ  

Άξονασ Προτεραιότθτασ   1 2 3 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

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

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

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

2.049.411,18 1.370.286,98 367.855,69 188.287,13 106.812,82 16.168,56 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

604.588,82 342.571,75 91.963,92 47.071,78 106.812,82 16.168,56 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 

          
  

 

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

• Υπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ  

 Υπουργεία  – Γενικζσ Γραμματείεσ 
• ΟΤΑ – Ρεριφζρειεσ – Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ – ΝΡΔΔ 
• Γενικι Γραμματεία Συντονιςμοφ 
• Γενικι Γραμματεία τθσ Κυβζρνθςθσ 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 
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Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Δϋ τρίμθνο 2015 
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Δράςθ Α.2.1.1: Απλοποίθςθ Εςωτερικϊν Διαδικαςιϊν Φορζων του Δθμόςιου 
Σομζα και βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τουσ (αϋ φάςθ εξειδίκευςθσ) 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και Υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

Σφνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ  

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…Επίςθσ, με βάςθ 

τα νζα οργανογράμματα που κα προκφψουν, προβλζπονται δράςεισ επανακακοριςμοφ των 

αρμοδιοτιτων των διοικθτικϊν δομϊν του κάκε φορζα κακϊσ και δράςεισ 

επανακακοριςμοφ των ανακεωρθμζνων εςωτερικϊν διαδικαςιϊν που αυτζσ εφαρμόηουν 

προκειμζνου να βελτιωκεί θ εςωτερικι λειτουργία κάκε φορζα και να καταςτεί ςυνεκτικι. 

Εςωτερικζσ διαδικαςίεσ αποτελοφν ο προςανατολιςμόσ ςτο αποτζλεςμα, θ αποφυγι 

επικαλφψεων και θ βζλτιςτθ επικοινωνία, ςυνεργαςία και ςυμπλθρωματικότθτα των 

διοικθτικϊν δομϊν εντόσ του ιδίου φορζα αλλά και ο εντοπιςμόσ των κρίςιμων ςυνεργιϊν 

με άλλουσ φορείσ του δθμόςιου τομζα. Ειδικά για τισ οριηόντιεσ ομοειδείσ δομζσ και 

λειτουργίεσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ (για παράδειγμα οικονομικζσ υπθρεςίεσ) επιδιϊκεται θ 

ανάπτυξθ και εφαρμογι κοινϊν κατευκυντιριων γραμμϊν και προτφπων…». 
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Σε αυτό το πλαίςιο ςυγχρθματοδοτοφνται δράςεισ βελτίωςθσ τθσ εςωτερικισ λειτουργίασ 

των φορζων του Δθμόςιου Τομζα (ενδεικτικά του τομζα Ρολιτιςμοφ, τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Θρθςκευμάτων, κτλ.) μζςω του επανακακοριςμοφ και απλοποίθςθσ και 

προτυποποίθςθσ των εςωτερικϊν διαδικαςιϊν που εφαρμόηουν οι φορείσ, τθσ 

θλεκτρονικοποίθςθσ υπθρεςιϊν κ.α. Ενδεικτικζσ δράςεισ είναι οι ακόλουκεσ: 

1. Θ απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν των Διευκφνςεων τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 

Αρχαιοτιτων και Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ και τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 

Αναςτιλωςθσ και Τεχνικϊν Ζργων. 

Οι οργανικζσ μονάδεσ οι οποίεσ επιλζχκθκαν είναι αυτζσ που δζχονται τθν 

πλειονότθτα των αιτθμάτων από τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ για 

διεκπεραίωςθ: 

α.  Διεφκυνςθ Ρροϊςτορικϊν και Κλαςικϊν Αρχαιοτιτων (ΔΙΡΚΑ). 

Θ Διεφκυνςθ Ρροϊςτορικϊν και Κλαςικϊν Αρχαιοτιτων είναι επιφορτιςμζνθ με το 

διττό ρόλο τθσ χάραξθσ πολιτικισ για τα μνθμεία και τουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ 

και τθν προςταςία τουσ, και ςυγχρόνωσ τθσ διοικθτικισ υποςτιριξθσ του ζργου τθσ 

Αρχαιολογικισ Υπθρεςίασ,  

β. Διεφκυνςθ Βυηαντινϊν και Μεταβυηαντινϊν Αρχαιοτιτων (ΔΒΜΑ). 

Αρμοδιότθτα τθσ Διεφκυνςθσ είναι θ προςταςία, θ μελζτθ, θ ανάδειξθ και 

διαχείριςθ βυηαντινϊν και μεταβυηαντινϊν μνθμείων και χϊρων.  

2. Θ απλοφςτευςθ των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν του Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου τθσ 

Ελλάδασ (ΤΕΕ). 

Στο πλαίςιο τθσ πράξθσ κα γίνει αξιολόγθςθ, απλοποίθςθ, επαναςχεδιαςμόσ και 

όπου απαιτείται το κατάλλθλο θλεκτρονικό ςφςτθμα διαδικαςιϊν του ΤΕΕ, οι 

οποίεσ κα αφοροφν τθν εςωτερικι του οργάνωςθ κακϊσ και τισ παρεχόμενεσ 

υπθρεςίεσ προσ μζλθ και μθ μζλθ του. Θ γενικότερθ ςτρατθγικι είναι μείωςθ του 

διοικθτικοφ κόςτουσ, μείωςθ των ςυναλλαγϊν για ζνα αποτζλεςμα (transactions), 

μείωςθ των χρόνων διεκπεραίωςθσ, δθμιουργία θλεκτρονικϊν διεπαφϊν με άλλεσ 

υπθρεςίεσ και φορείσ (G2G), αφξθςθ των χρόνων απόκριςθσ, αυτοματοποίθςθ, 

καλφτερεσ και πιο ποιοτικζσ υπθρεςίεσ, βελτίωςθ εν τζλει του τρόπου λειτουργίασ 

του ΤΕΕ αλλά και τθσ διαχείριςθσ των μελϊν του. 

3. Θ απλοφςτευςθ των διαδικαςιϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Θρθςκευμάτων μζςω 

τθσ ανάπτυξθσ και εφαρμογισ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ και επεξεργαςίασ 

αρχείων/εγγράφων και παρακολοφκθςθσ των υποκζςεων τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ, μζςω τθσ ανάπτυξθσ ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ 

το οποίο κα αποτελείται από τα παρακάτω βαςικά υποςυςτιματα  και κα παρζχει 

τθ δυνατότθτα επιτελικισ παρακολοφκθςθσ οργανωτικϊν ςτόχων και δράςεων τθσ 

Γενικισ Γραμματείασ Θρθςκευμάτων:  

a. Σφςτθμα διαχείριςθσ και  επεξεργαςίασ αρχείων/εγγράφων. 

Το ςφςτθμα διαχείριςθσ  και επεξεργαςίασ αρχείων/εγγράφων κα 

καταγράφει τθν πορεία διακίνθςθσ τθσ επίςθμθσ αλλθλογραφίασ τθσ 

Γενικισ Γραμματείασ Θρθςκευμάτων και κα παρακολουκεί τθν ςυνολικι 

κατάςταςθ των ζντυπων και θλεκτρονικϊν εγγράφων. Οι χριςτεσ κα ζχουν 

πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα μζςα από διαδικτυακό περιβάλλον (web) και κα 

επιτρζπεται θ πρόςβαςθ ςε όςουσ χριςτεσ είναι πιςτοποιθμζνοι και τα 

δικαιϊματά τουσ κα είναι βαςιςμζνα ςε προκακοριςμζνα προφίλ,  
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b. Σφςτθμα παρακολοφκθςθσ υποκζςεων τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Θρθςκευμάτων. 

Το ςφςτθμα  παρακολοφκθςθσ υποκζςεων τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Θρθςκευμάτων κα μπορεί να διαχειρίηεται πλθροφορία ςχετικά με 

υποδράςεισ ι υποζργα (project) ϊςτε να κρατά ενιμερεσ τισ αρμόδιεσ 

διευκφνςεισ και τμιματα. Το προτεινόμενο ςφςτθμα δφναται να καλφψει 

μια ςειρά αναγκϊν για ζγκαιρθ και ζγκυρθ παρακολοφκθςθ ποιοτικϊν και 

ςυγκρίςιμων δεδομζνων, μεταδεδομζνων και οικονομικϊν δεικτϊν. 

Ενδεικτικά κάποιεσ από τισ υπάρχουςεσ διαδικαςίεσ /υποκζςεισ τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Θρθςκευμάτων που θ παρακολοφκθςι τουσ κρίνεται 

αναγκαία είναι: (α) πορεία διοριςμϊν, μετακζςεων, αποςπάςεων και 

γενικά κζματα υπθρεςιακισ κατάςταςθσ του προςωπικοφ των ςχολείων τθσ 

εκκλθςιαςτικισ εκπαίδευςθσ, (β) καταγραφι τθσ πορείασ χοριγθςθσ 

αδειϊν ίδρυςθσ, ανζγερςθσ και λειτουργίασ χϊρων λατρείασ και (γ) κζματα 

διοίκθςθσ και εποπτείασ τθσ λειτουργίασ των ςχολϊν εκκλθςιαςτικισ 

εκπαίδευςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ δφναται να γίνει χριςθ τθσ ριτρασ ευελιξίασ 

ΕΤΡΑ ζωσ 10%. 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 15: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

T4620 Αρικμόσ ζργων 
απλοποίθςθσ 
εςωτερικϊν 
διαδικαςιϊν φορζων 
του δθμοςίου τομζα  

Αρικμόσ 

 

  
3 ΝΑΙ ΟΧΙ  

Τ4621 Αρικμόσ ζργων 
απλοποίθςθσ και 
προτυποποίθςθσ 
υπθρεςιϊν προσ τουσ 
πολίτεσ 

Αρικμόσ 

 

  1 ΝΑΙ ΟΧΙ  

 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 16: Προχπολογιςμόσ  

Άξονασ Προτεραιότθτασ   1 2 3 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 1.957.749,92 1.263.507,55 339.190,58 173.614,88 157.583,11 23.853,80 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 1.957.749,92 1.263.507,55 339.190,58 173.614,88 157.583,11 23.853,80 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

1.511.768,86 1.010.806,04 271.352,47 138.891,91 78.791,55 11.926,90 

           Εκνικι 445.981,06 252.701,51 67.838,12 34.722,98 78.791,55 11.926,90 
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Συμμετοχι (δ) 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 

          
  

 

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ 

 Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Α.Ε. (ΚτΡ ΑΕ) 

 Εκνικό Δίκτυο Ζρευνασ και Τεχνολογίασ (ΕΔΕΤ ΑΕ) 

 Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ (ΤΕΕ) 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Δϋ τρίμθνο 2015 
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Δράςθ Α.2.1.2: Καταπολζμθςθ τθσ Ειςφοροδιαφυγισ και Ειςφοροαποφυγισ 
(κάκετοσ τομζασ πολιτικισ: κοινωνικι αςφάλιςθ) 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

Σφνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ  

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…Επίςθσ, με βάςθ 

τα νζα οργανογράμματα που κα προκφψουν, προβλζπονται δράςεισ επανακακοριςμοφ των 

αρμοδιοτιτων των διοικθτικϊν δομϊν του κάκε φορζα κακϊσ και δράςεισ 

επανακακοριςμοφ των ανακεωρθμζνων εςωτερικϊν διαδικαςιϊν που αυτζσ εφαρμόηουν 

προκειμζνου να βελτιωκεί θ εςωτερικι λειτουργία κάκε φορζα και να καταςτεί ςυνεκτικι. 

Εςωτερικζσ διαδικαςίεσ αποτελοφν ο προςανατολιςμόσ ςτο αποτζλεςμα, θ αποφυγι 

επικαλφψεων και θ βζλτιςτθ επικοινωνία, ςυνεργαςία και ςυμπλθρωματικότθτα των 

διοικθτικϊν δομϊν εντόσ του ιδίου φορζα αλλά και ο εντοπιςμόσ των κρίςιμων ςυνεργιϊν 

με άλλουσ φορείσ του δθμόςιου τομζα. Ειδικά για τισ οριηόντιεσ ομοειδείσ δομζσ και 

λειτουργίεσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ (για παράδειγμα οικονομικζσ υπθρεςίεσ) επιδιϊκεται θ 

ανάπτυξθ και εφαρμογι κοινϊν κατευκυντιριων γραμμϊν και προτφπων.» 

Θ προτεινόμενθ δράςθ αφορά ςτο ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ 

υποςτιριξθσ του πλιρουσ ελεγκτικοφ κφκλου για τθν καταπολζμθςθ τθσ ειςφοροδιαφυγισ / 
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ειςφοροαποφυγισ, που κα προβλζπει τθν παροχι νζων ι/και αποδοτικότερων υπθρεςιϊν 

προσ τουσ ςυναλλαςςόμενουσ με αυτό. Στο πλαίςιο αυτό ενδεικτικζσ ενζργειεσ είναι: 

1. θ  εκπόνθςθ και εφαρμογι ενιαίασ ςτρατθγικισ για τισ ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ και 

ειδικότερα όςο αφορά ςτθν επιλογι και ςτόχευςθ των ελζγχων, αξιοποιϊντασ 

ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ επεξεργαςίασ και ανάλυςθσ δεδομζνων και από άλλουσ 

εκτόσ ΙΚΑ φορείσ. 

2. θ διενζργεια ελζγχων, με κάλυψθ του ςυνόλου των διαδικαςιϊν παρακολοφκθςθσ 

και διαχείριςθσ των ελζγχων. 

Ειδικότερα προβλζπεται: 

 θ εκπόνθςθ μελζτθσ εφαρμογισ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ διενζργειασ ελζγχων,  

 θ  ανάπτυξθ και εγκατάςταςθ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ διενζργειασ ελζγχων, το 

οποίο κα διακζτει ωσ πυρινα τρία βαςικά «λειτουργικά» υποςυςτιματα τα οποία 

αντιςτοιχοφν ςτισ τρεισ φάςεισ του ελεγκτικοφ κφκλου: Υποςφςτθμα ςτόχευςθσ 

ελζγχων, Υποςφςτθμα διαχείριςθσ διαδικαςιϊν ελζγχων, Υποςφςτθμα υποςτιριξθσ 

επιτόπιων ελζγχων 

 πιλοτικι λειτουργία του ςυςτιματοσ 

Επιςθμαίνεται ότι ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ δφναται να γίνει χριςθ τθσ ριτρασ ευελιξίασ 

ΕΤΡΑ ζωσ 10%. 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 17: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

T4620 Αρικμόσ ζργων 
απλοποίθςθσ 
εςωτερικϊν 
διαδικαςιϊν φορζων 
του δθμοςίου τομζα  

Αρικμόσ 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ  

 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 18: Προχπολογιςμόσ  

Άξονασ 
Προτεραιότθτασ 

  1 2 3 

  φνολο Χϊρασ 
Λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ 
(α) 

4.386.180,00 2.830.786,24 759.929,01 388.970,07 353.052,18 53.442,50 

Δθμόςια 
Δαπάνθ (β) 

4.386.180,00 2.830.786,24 759.929,01 388.970,07 353.052,18 53.442,50 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

3.386.995,60 2.264.628,99 607.943,21 311.176,06 176.526,09 26.721,25 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

999.184,40 566.157,25 151.985,80 77.794,01 176.526,09 26.721,25 



 

  49 

 

εκ τθσ οποίασ 
για τα 
εμπροςκοβαρι 
ζργα 

          

  

εκ τθσ οποίασ 
για 
τμθματοποιθμζν
α ζργα 

          

  

εκ τθσ οποίασ 
για μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ 
για Μζςα 
Χρθματοοικονομι
κισ Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ 
για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι 
υμμετοχι (ε) 

          
  

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 2: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

T4620 Αρικμόσ ζργων 
απλοποίθςθσ 
εςωτερικϊν 
διαδικαςιϊν φορζων 
του δθμοςίου τομζα  

Αρικμόσ 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ  

 

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

Γενικι Γραμματεία Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων / ΕΦΚΑ 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Δ ϋ τρίμθνο 2015 
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Δράςθ Α.2.1.3: Βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ και απλοποίθςθ διαδικαςιϊν του 
(κάκετου) τομζα πολιτικισ φορολογικισ-δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

Σφνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ  

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…Επίςθσ, με βάςθ 

τα νζα οργανογράμματα που κα προκφψουν, προβλζπονται δράςεισ επανακακοριςμοφ των 

αρμοδιοτιτων των διοικθτικϊν δομϊν του κάκε φορζα κακϊσ και δράςεισ 

επανακακοριςμοφ των ανακεωρθμζνων εςωτερικϊν διαδικαςιϊν που αυτζσ εφαρμόηουν 

προκειμζνου να βελτιωκεί θ εςωτερικι λειτουργία κάκε φορζα και να καταςτεί ςυνεκτικι. 

Εςωτερικζσ διαδικαςίεσ αποτελοφν ο προςανατολιςμόσ ςτο αποτζλεςμα, θ αποφυγι 

επικαλφψεων και θ βζλτιςτθ επικοινωνία, ςυνεργαςία και ςυμπλθρωματικότθτα των 

διοικθτικϊν δομϊν εντόσ του ιδίου φορζα αλλά και ο εντοπιςμόσ των κρίςιμων ςυνεργιϊν 

με άλλουσ φορείσ του δθμόςιου τομζα. Ειδικά για τισ οριηόντιεσ ομοειδείσ δομζσ και 

λειτουργίεσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ (για παράδειγμα οικονομικζσ υπθρεςίεσ) επιδιϊκεται θ 

ανάπτυξθ και εφαρμογι κοινϊν κατευκυντιριων γραμμϊν και προτφπων.» 
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Στον κάκετο τομζα πολιτικισ φορολογικισ-δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ κα 

χρθματοδοτθκοφν δράςεισ: 

 Βελτίωςθσ τθσ υλοποίθςθσ των εφαρμοηόμενων μζτρων αςφάλειασ και 

τυποποίθςθσ των διαδικαςιϊν με απϊτερο όφελοσ τθν ιχνθλαςιμότθτα εκτζλεςισ 

τουσ ςε περίπτωςθ ελζγχων, μζςω τθσ εκπόνθςθσ μελζτθσ υλοποίθςθ διαδικαςίασ 

πιςτοποίθςθσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊσ Συςτθμάτων & Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ (ΓΓΡΣΔΥ), τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ) και τθσ Γ.Γ. 

Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ κατά ISO 20000 και ISO 27001 κακϊσ επίςθσ και 

ενεργειϊν εκπαίδευςθσ και πιςτοποίθςθσ επιλεγμζνων υπαλλιλων τθσ ΓΓΡΣΔΥ ςτθ 

διαχείριςθ υπθρεςιϊν Τεχνολογίασ Ρλθροφοριϊν (Information Technology – IT) 

κατά ITIL.  

 Αναδιοργάνωςθσ του ςυςτιματοσ ςυλλογισ λθξιπροκζςμων οφειλϊν το οποίο κα 

οδθγιςει ςτθν αναδιάρκρωςθ διαδικαςιϊν και ανάπτυξθ εργαλείων για τθν 

αποδοτικότερθ ςυλλογι λθξιπροκζςμων οφειλϊν, ολοκλθρϊνοντασ υφιςτάμενα 

ςυςτιματα και υποδομζσ. 

 Επζκταςθσ του υφιςτάμενου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ Ρεριουςιολογίου 

Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ ςε άλλα αντικείμενα, όπωσ τα ςκάφθ αναψυχισ, κάκε λογισ 

οχιματα, αντικείμενα μεγάλθσ αξίασ, ςθμαντικζσ κινθτζσ αξίεσ κ.λπ. 

 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 19: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

T4620 Αρικμόσ ζργων 
απλοποίθςθσ 
εςωτερικϊν 
διαδικαςιϊν φορζων 
του δθμοςίου τομζα  

Αρικμόσ 

 

  
3 ΝΑΙ ΟΧΙ  

 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 20: Προχπολογιςμόσ  

 
Άξονασ Προτεραιότθτασ   1 2 3 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 2.400.000,00 1.548.930,27 415.812,76 212.833,99 193.180,68 29.242,30 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 2.400.000,00 1.548.930,27 415.812,76 212.833,99 193.180,68 29.242,30 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

1.853.273,11 1.239.144,22 332.650,21 170.267,19 96.590,34 14.621,15 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

546.726,89 309.786,05 83.162,55 42.566,80 96.590,34 14.621,15 
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εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 

          
  

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Οικονομικϊν 

 Γενικι Γραμματεία Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων και Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ  

 Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Εςόδων 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Β ϋ τρίμθνο 2016 
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Δράςθ Α.2.1.4: Αναδιοργάνωςθ και διοικθτικι μεταρρφκμιςθ τθσ Σοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ Α και Β Βακμοφ – απλοφςτευςθ και προτυποποίθςθ διαδικαςιϊν 
λειτουργίασ ΟΣΑ αϋ και βϋ βακμοφ – πιλοτικι λειτουργία (κάκετοσ - τομζασ 
πολιτικισ: εφαρμογι τθσ μεταρρφκμιςθσ «Πρόγραμμα Καλλικράτθσ») 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

Σφνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ  

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…Επίςθσ, με βάςθ 

τα νζα οργανογράμματα που κα προκφψουν, προβλζπονται δράςεισ επανακακοριςμοφ των 

αρμοδιοτιτων των διοικθτικϊν δομϊν του κάκε φορζα κακϊσ και δράςεισ 

επανακακοριςμοφ των ανακεωρθμζνων εςωτερικϊν διαδικαςιϊν που αυτζσ εφαρμόηουν 

προκειμζνου να βελτιωκεί θ εςωτερικι λειτουργία κάκε φορζα και να καταςτεί ςυνεκτικι. 

Εςωτερικζσ διαδικαςίεσ αποτελοφν ο προςανατολιςμόσ ςτο αποτζλεςμα, θ αποφυγι 

επικαλφψεων και θ βζλτιςτθ επικοινωνία, ςυνεργαςία και ςυμπλθρωματικότθτα των 

διοικθτικϊν δομϊν εντόσ του ιδίου φορζα αλλά και ο εντοπιςμόσ των κρίςιμων ςυνεργιϊν 

με άλλουσ φορείσ του δθμόςιου τομζα. Ειδικά για τισ οριηόντιεσ ομοειδείσ δομζσ και 
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λειτουργίεσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ (για παράδειγμα οικονομικζσ υπθρεςίεσ) επιδιϊκεται θ 

ανάπτυξθ και εφαρμογι κοινϊν κατευκυντιριων γραμμϊν και προτφπων…». 

 

Στον κάκετο τομζα πολιτικισ εφαρμογι τθσ μεταρρφκμιςθσ «Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» 

ςχεδιάηεται θ αναδιοργάνωςθ και ο εκςυγχρονιςμόσ των λειτουργιϊν  τθσ Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ, με αξιοποίθςθ και των ΤΡΕ, με γνϊμονα τθ βελτίωςθ τθσ άςκθςθσ 

πολιτικϊν, αλλά κυρίωσ τθν παροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ και τισ 

επιχειριςεισ.  Στο πλαίςιο αυτό προβλζπεται: 

- Συγκρότθςθ δικτφων για το ςυντονιςμό, τθν παρακολοφκθςθ, αξιολόγθςθ και 

δθμοςιότθτα του Στρατθγικοφ Σχεδίου,  

- Ανάπτυξθ μεκοδολογίασ απλοφςτευςθσ και θλεκτρονικοποίθςθσ των 

διαδικαςιϊν λειτουργίασ των Διμων και των Ρεριφερειϊν κακϊσ και τθν 

ανάπτυξθ μεκοδολογίασ εφαρμογισ (roll-out) των νζων προτφπων λειτουργίασ 

ςτουσ Διμουσ και ςτισ Ρεριφζρειεσ, 

- Απλοφςτευςθ και προτυποποίθςθ των οριηόντιων διαδικαςιϊν λειτουργίασ των 

Διμων και των Ρεριφερειϊν (Υπθρεςία Ανκρωπίνου Δυναμικοφ, Οικονομικι 

Υπθρεςία, Υπθρεςία Ρρογραμματιςμοφ και Ανάπτυξθσ, Διοικθτικι Υπθρεςία & 

Υπθρεςία Ρλθροφορικισ, Τεχνικι Υπθρεςία), 

- Απλοφςτευςθ και προτυποποίθςθ των διαδικαςιϊν λειτουργίασ των κάκετων 

υπθρεςιϊν των Διμων (Ρεριβάλλον, Ρολεοδομία, Κοινωνικι πολιτικι, 

Αδειοδοτιςεισ επιχειριςεων, Ρολιτιςμόσ, Ραιδεία και Δια βίου μάκθςθ, 

Δθμοτικι Αςτυνομία κλπ),  

- Απλοφςτευςθ και προτυποποίθςθ των διαδικαςιϊν λειτουργίασ των κάκετων 

υπθρεςιϊν των Ρεριφερειϊν (Αγροτικισ ανάπτυξθσ, Χωροταξικοφ – 

Ρολεοδομικοφ Σχεδιαςμοφ και Ρροςταςίασ Ρεριβάλλοντοσ, Δθμόςιασ Υγείασ, 

Απαςχόλθςθσ, Ρολιτιςμοφ, Τουριςμοφ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και 

Επικοινωνιϊν κλπ), 

- Σφνταξθ των λειτουργικϊν προδιαγραφϊν των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων 

εςωτερικισ υποςτιριξθσ (back – office), 

- Σφνταξθ των λειτουργικϊν προδιαγραφϊν των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν 

εξυπθρζτθςθσ επιχειριςεων και πολιτϊν (front-office),  

- Σφνταξθ των λειτουργικϊν προδιαγραφϊν των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων 

διαχείριςθσ  των γεωχωρικϊν δεδομζνων των Διμων και των Ρεριφερειϊν (GIS) 

- Σφνταξθ των προδιαγραφϊν διαλειτουργικότθτασ,  

- Σχεδιαςμόσ τθσ νζασ αρχιτεκτονικισ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων των ΟΤΑ, 

- Σχεδιαςμόσ προγραμμάτων κατάρτιςθσ και τθλεκατάρτιςθσ (e-learning) και 

- Ανάπτυξθ πιλοτικϊν εφαρμογϊν ςε 10 Διμουσ και 3 Ρεριφζρειεσ/Σχζδιο 

Μετάβαςθσ από το υπάρχον ςτο νζο μοντζλο λειτουργίασ των Διμων και των 

Ρεριφερειϊν. 

Θ εν λόγω δράςθ αποτελεί ζργο - ςθμαία για τθν αναδιοργάνωςθ και διοικθτικι 

μεταρρφκμιςθ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΤΑ Αϋ και Βϋ Βακμοφ) και ςυμπλθρϊνεται από 

δράςθ του Θεματικοφ Άξονα 2 και του Θεματικοφ Άξονα 3. 
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Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 21: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

T4620 Αρικμόσ ζργων 
απλοποίθςθσ 
εςωτερικϊν 
διαδικαςιϊν φορζων 
του δθμοςίου τομζα  

Αρικμόσ 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ  

Τ4621 Αρικμόσ ζργων 
απλοποίθςθσ και 
προτυποποίθςθσ 
υπθρεςιϊν προσ τουσ 
πολίτεσ 

Αρικμόσ 

 

  1 ΝΑΙ ΟΧΙ  

 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 22: Προχπολογιςμόσ  

Άξονασ Προτεραιότθτασ   1 2 3 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 3.600.000,00 2.323.395,41 623.719,14 319.250,98 289.771,02 43.863,45 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 3.600.000,00 2.323.395,41 623.719,14 319.250,98 289.771,02 43.863,45 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

2.779.909,66 1.858.716,33 498.975,31 255.400,78 144.885,51 21.931,73 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

820.090,34 464.679,08 124.743,83 63.850,20 144.885,51 21.931,73 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 

          
  

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Εςωτερικϊν και εποπτευόμενοι φορείσ του   

 Φορείσ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΤΑ Α’ και Βϋ Βακμοφ) 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 
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Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Γϋ τρίμθνο 2016 
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Δράςθ Α.2.1.5: Οργάνωςθ και λειτουργικόσ εκςυγχρονιςμόσ των επτά (7) 
Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

φνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ  

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…Η κατθγορία αυτι 

αποςκοπεί αφενόσ ςτθν υλοποίθςθ ζργων ανάπτυξθσ εργαλείων και μθχανιςμϊν για τθν 

εφαρμογι τθσ προτυποποίθςθσ και τον εξορκολογιςμό διαδικαςιϊν και αφετζρου ςτθν 

αξιολόγθςθ διοικθτικϊν επιβαρφνςεων, ςτον επαναςχεδιαςμό διαδικαςιϊν και ςτθν 

υλοποίθςθ ςχετικϊν δράςεων εφαρμογισ τουσ κακϊσ και ςε ςυναλλαγζσ ευρείασ από τουσ 

πολίτεσ ηιτθςθσ που προτείνουν οι φορείσ του δθμοςίου…». 

Στο πλαίςιο τθσ δράςθσ κα πραγματοποιθκοφν οι ακόλουκεσ ενζργειεσ: 

• Απλοφςτευςθ και προτυποποίθςθ των οριηόντιων και των κάκετων διαδικαςιϊν 

λειτουργίασ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων, 

• Σφνταξθ προδιαγραφϊν των αναγκαίων Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων για τθν 

προϊκθςθ τθσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, 
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• Υποςτιριξθ τθσ εφαρμογισ των νζων μοντζλων λειτουργίασ των Αποκεντρωμζνων 

Διοικιςεων και 

• Επιμόρφωςθ και ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ του προςωπικοφ των 

Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων. 

 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 23: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

T4620 Αρικμόσ ζργων 
απλοποίθςθσ 
εςωτερικϊν 
διαδικαςιϊν φορζων 
του δθμοςίου τομζα  

Αρικμόσ 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ  

 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 24: Προχπολογιςμόσ  

 
Άξονασ Προτεραιότθτασ   4 5 6 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

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

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

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

903.470,64 604.082,81 162.166,98 83.005,25 47.087,79 7.127,81 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

266.529,36 151.020,70 40.541,74 20.751,31 47.087,79 7.127,81 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 

          
  

 

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

Υπουργείο Εςωτερικϊν και εποπτευόμενοι φορείσ 
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Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Δ ϋ τρίμθνο 2018 
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Δράςθ Α.2.1.6: Διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ τθσ εκλογικισ διαδικαςίασ και 
ζκδοςθσ εκλογικϊν αποτελεςμάτων 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

  ΝΑΙ 

  ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

φνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ  

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…Η κατθγορία αυτι 

αποςκοπεί αφενόσ ςτθν υλοποίθςθ ζργων ανάπτυξθσ εργαλείων και μθχανιςμϊν για τθν 

εφαρμογι τθσ προτυποποίθςθσ και τον εξορκολογιςμό διαδικαςιϊν και αφετζρου ςτθν 

αξιολόγθςθ διοικθτικϊν επιβαρφνςεων, ςτον επαναςχεδιαςμό διαδικαςιϊν και ςτθν 

υλοποίθςθ ςχετικϊν δράςεων εφαρμογισ τουσ κακϊσ και ςε ςυναλλαγζσ ευρείασ από τουσ 

πολίτεσ ηιτθςθσ που προτείνουν οι φορείσ του δθμοςίου…». 

 

Θ προτεινόμενθ δράςθ αφορά ςτο ςχεδιαςμό και ςτθν ανάπτυξθ ολοκλθρωμζνου 

Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ για τθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ τθσ εκλογικισ 

διαδικαςίασ και τθν ζκδοςθ των εκλογικϊν αποτελεςμάτων από το Υπουργείο Εςωτερικϊν, 

το Υπουργείο Δικαιοςφνθσ, τα Ρρωτοδικεία και τον Άρειο Ράγο.  
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Βαςικόσ ςτόχοσ είναι θ ζνταξθ και ολοκλιρωςθ όλων των υποςυςτθμάτων και λειτουργιϊν 

που ςιμερα υποςτθρίηουν αποςπαςματικά τθν εκλογικι διαδικαςία, και θ δθμιουργία ενόσ 

ενιαίου ομοιογενοφσ Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ που κα καλφπτει όλεσ τισ πτυχζσ τθσ 

διαδικαςίασ, από τθν ανακιρυξθ των υποψθφίων μζχρι τθν επικφρωςθ των εκλογικϊν 

αποτελεςμάτων.  

Τα λειτουργικά χαρακτθριςτικά (functional requirements) του ςυςτιματοσ περιλαμβάνουν:  

 τθ δθμιουργία αυτοματοποιθμζνθσ διαδικαςίασ ενθμζρωςθσ των εκλογικϊν 

καταλόγων μζςω του Εκνικοφ Δθμοτολογίου, 

 τθν ανακιρυξθ υποψθφίων για όλουσ τουσ τφπουσ εκλογϊν: Βουλευτικζσ, 

Δθμοτικζσ/Ρεριφερειακζσ και Ευρωεκλογζσ, 

 τον οριςμό δικαςτικϊν αντιπροςϊπων από τα Ρρωτοδικεία - Άρειο Ράγο, 

 τθ διαμόρφωςθ των εκλογικϊν τμθμάτων και τθν αντιςτοίχθςι τουσ ςε εκλογικά 

καταςτιματα,  

 τθν παρακολοφκθςθ τθσ παρουςίασ των δικαςτικϊν αντιπροςϊπων και εφόρων τθν 

θμζρα των εκλογϊν, 

 τθν πλιρθ διενζργεια τθσ μετάδοςθσ των εκλογικϊν αποτελεςμάτων από τα 

εκλογικά τμιματα ζωσ το Υπουργείο Εςωτερικϊν και τα Ρρωτοδικεία, μζςω των 

Ρεριφερειακϊν ενοτιτων, 

 τθν πρόβλεψθ - εκτίμθςθ των  εκλογικϊν αποτελεςμάτων με υπάρχοντα 

υπολογιςτικά μοντζλα και αλγορίκμουσ κακϊσ και τθν οπτικοποίθςθ και διάκεςι 

τουσ ςε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ, ςτα Μ.Μ.Ε και ςτο κοινό και 

 τισ διαδικαςίεσ επικφρωςθσ εκλογικϊν αποτελεςμάτων ςτα Ρρωτοδικεία - Άρειο 

Ράγο. 

Επιπλζον κα δοκεί ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςε μθ-λειτουργικά χαρακτθριςτικά (non-functional 

requirements) του ςυςτιματοσ όπωσ θ αςφάλεια δικτυακϊν υποδομϊν, θ αςφαλισ 

επικοινωνία και αυκεντικοποίθςθ μεταξφ των χρθςτϊν και των υποςυςτθμάτων, θ 

αξιοπιςτία, θ ακεραιότθτα των δεδομζνων, κακϊσ και θ διαςφάλιςθ ποιότθτασ των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 25: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

Τ4620 Αρικμόσ ζργων 
απλοποίθςθσ 
εςωτερικϊν διαδικαςιϊν 
φορζων του δθμοςίου 

Αρικμόσ 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 26: Προχπολογιςμόσ  

Άξονασ Προτεραιότθτασ   4 5 6 
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φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

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

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

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

2.702.689,95 1.807.085,32 485.114,89 248.306,32 140.860,91 21.322,51 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

797.310,05 451.771,33 121.278,72 62.076,58 140.860,91 21.322,51 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 

          
  

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Εςωτερικϊν και εποπτευόμενοι φορείσ   

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Γ ϋ τρίμθνο 2016 
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Δράςθ Α.2.1.7: Οικονομικι μεταρρφκμιςθ των Φορζων Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 
οργανωτικι αναδιοργάνωςθ τθσ ΘΔΙΚΑ ΑΕ  

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

  ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

φνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ  

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

 Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…Επίςθσ, με βάςθ 
τα νζα οργανογράμματα που κα προκφψουν, προβλζπονται δράςεισ επανακακοριςμοφ των 
αρμοδιοτιτων των διοικθτικϊν δομϊν του κάκε φορζα κακϊσ και δράςεισ 
επανακακοριςμοφ των ανακεωρθμζνων εςωτερικϊν διαδικαςιϊν που αυτζσ εφαρμόηουν 
προκειμζνου να βελτιωκεί θ εςωτερικι λειτουργία κάκε φορζα και να καταςτεί 
ςυνεκτικι…….. 

 Ενδεικτικζσ δράςεισ ανά κάκετο τομζα πολιτικισ είναι για τον : 
2. τομζα κοινωνικισ αςφάλιςθσ: Αναδιοργάνωςθ ΗΔΙΚΑ,…».  

 
Θ προτεινόμενθ δράςθ αφορά ςτον κάκετο τομζα πολιτικισ τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και 
περιλαμβάνει ενδεικτικά τισ κάτωκι δράςεισ: 

1. «Οικονομικι Μεταρρφκμιςθ των Φορζων Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Βελτιςτοποίθςθ 

του Μθχανιςμοφ Διαχείριςθσ και Ελζγχου των Οικονομικϊν Πόρων τουσ για τθ 

Διαςφάλιςθ τθσ Βιωςιμότθτασ του Αςφαλιςτικοφ υςτιματοσ», ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ 
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προβλζπεται θ προετοιμαςία για τθν καταχϊρθςθ των λογιςτικϊν γεγονότων και 

πράξεων, θ διενζργεια τθσ καταχϊρθςισ τουσ και θ κατάρτιςθ των Ιςολογιςμϊν-

Απολογιςμϊν, των οικονομικϊν καταςτάςεων που προβλζπονται από το Ρ.Δ.80/1997, 

κακϊσ και των ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων των Αςφαλιςτικϊν Ταμείων 

που κα επιτρζψει τθν αποτφπωςθ τθσ οικονομικισ κζςθσ, κακϊσ και τθν οικονομικι 

απόδοςθ των Φορζων Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ. Κατά τθν οργάνωςθ και ειςαγωγι των 

ςτοιχείων κα διενεργοφνται αυτόματοι μθχανιςμοί ελζγχου, οπότε και θ διαδικαςία 

ειςαγωγισ κα αποτελείται από διακριτά ςτάδια τα οποία κα ελαχιςτοποιοφν τθν 

φπαρξθ λακϊν ςε  διακριτά ςτάδια με ςτόχο τθν ελαχιςτοποίθςθ φπαρξθσ λακϊν. 

2. «Αναδιοργάνωςθ τθσ ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για τθν ευκυγράμμιςθ του λειτουργικοφ και 

οργανωτικοφ τθσ μοντζλου με τισ ανάγκεσ και ςυνκικεσ που διαμορφϊνονται από τθ 

βζλτιςτθ αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων των δράςεων εκςυγχρονιςμοφ και ειςαγωγισ 

ςυςτθμάτων νζων τεχνολογιϊν ςτθν Κοινωνικι Αςφάλιςθ και τθν Τγεία» ςτο πλαίςιο 

τθσ οποίασ προβλζπεται: 

 θ καταγραφι - αξιολόγθςθ - προςαρμογι τθσ οργανωτικισ δομισ και των 

υφιςτάμενων διαδικαςιϊν τθσ ΘΔΙΚΑ Α.Ε., με τθν πλιρθ αξιοποίθςθ του ςυνόλου 

του υπθρετοφντοσ προςωπικοφ, 

 θ απλοφςτευςθ και αναμόρφωςθ των κφριων επιχειρθςιακϊν τθσ λειτουργιϊν,  

 ο ςχεδιαςμόσ τθσ λειτουργικισ προςαρμογισ και θ ανάπτυξθ του ςχεδίου 

μετάβαςθσ ςτο νζο λειτουργικό μοντζλο, 

 θ εκπαίδευςθ εμπλεκομζνων υπαλλιλων ςτισ νζεσ διαδικαςίεσ παροχισ των 

απλουςτευμζνων υπθρεςιϊν,  

 θ υποςτιριξθ τθσ εφαρμογισ του νζου λειτουργικοφ μοντζλου και 

 θ εξειδικευμζνθ τεχνικι και επιςτθμονικι υποςτιριξθ ςτισ υλοποιοφμενεσ δράςεισ 

ειςαγωγισ νζων τεχνολογιϊν. 

3. «Ενοποίθςθ και πλθροφοριακι υποςτιριξθ όλων των δομϊν που ςυνιςτοφν τον 

Ενοποιθμζνο Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΕΦΚΑ)»: 

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4387/2016 «Ενιαίο Σφςτθμα Κοινωνικισ Αςφάλειασ - 

Μεταρρφκμιςθ αςφαλιςτικοφ - ςυνταξιοδοτικοφ ςυςτιματοσ - υκμίςεισ φορολογίασ 

ειςοδιματοσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 85 Α'), οι ενοποιιςεισ των Φορζων Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ (ΦΚΑ) αποτελοφν τον κφριο πυλϊνα τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεταρρφκμιςθσ, 

κακϊσ κα οδθγιςουν ςε υιοκζτθςθ κοινϊν κανόνων για όλουσ, τόςο ωσ προσ τισ 

ειςφορζσ όςο και ωσ προσ τισ παροχζσ. Απαραίτθτο κεντρικό ςυςτατικό του ΕΦΚΑ είναι 

θ πλθροφοριακι υποςτιριξι του. Στο πλαίςιο αυτό ενδεικτικά προβλζπεται: 

 θ δθμιουργία Ενιαίου Μθτρϊου Αςφαλιςμζνων (εν ενεργεία και ςυνταξιοφχων) 

ΕΦΚΑ και θ διαςφνδεςθ αυτοφ με τθν ΑΑΔΕ (με το Μθτρϊο Φορολογοφμενων),  

 ο υπολογιςμόσ και παρακολοφκθςθ των ειςφορϊν Μθ-Μιςκωτϊν,  

 θ ανταλλαγι πλθροφοριϊν με τθν θλεκτρονικι εφαρμογι τθσ  ΑΡΔ ΙΚΑ 
αναφορικά με ειςφορζσ Εργοδοτϊν και Μιςκωτϊν, 

 θ ςυγκζντρωςθ των ειςφορϊν και θ δυνατότθτα ανταλλαγισ ςτοιχείων με τθ 
ΑΑΔΕ και 

 θ αξιοποίθςθ υπαρχόντων πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν που 

ιδθ λειτουργοφν για τθν υλοποίθςθ και λειτουργία του νζου ςυςτιματοσ 

εκκακάριςθσ και πλθρωμισ ςυντάξεων του ΕΦΚΑ ςε πρϊτθ φάςθ  μόνο για τισ 

νζεσ αιτιςεισ ςυνταξιοδότθςθσ του ΕΦΚΑ. 
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 Επιςθμαίνεται ότι ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ δφναται να γίνει χριςθ τθσ ριτρασ ευελιξίασ 

ΕΤΡΑ ζωσ 10%. 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 27: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

Τ4620 Αρικμόσ ζργων 
απλοποίθςθσ 
εςωτερικϊν 
διαδικαςιϊν φορζων 
του δθμοςίου 

Αρικμόσ 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Τ4621 Αρικμόσ ζργων 
απλοποίθςθσ 
διαδικαςιϊν και 
προτυποποίθςθσ 
υπθρεςιϊν προσ 
πολίτεσ 

Αρικμόσ 

 

  1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 28: Προχπολογιςμόσ  

Άξονασ Προτεραιότθτασ   1 2 3 

  φνολο Χϊρασ 
Λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 4.103.653,10 2.648.446,88 710.979,72 363.915,35 330.311,04 50.000,11 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 4.103.653,10 2.648.446,88 710.979,72 363.915,35 330.311,04 50.000,11 

 Ενωςιακι Συνδρομι (γ) 3.168.829,14 2.118.757,50 568.783,78 291.132,28 165.155,52 25.000,05 

 Εκνικι Συμμετοχι (δ) 934.823,96 529.689,38 142.195,94 72.783,07 165.155,52 25.000,05 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          
  

εκ τθσ οποίασ για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι (ε)             

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ / ΘΔΙΚΑ ΑΕ  

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   
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Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30.6.2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Α ϋ & Δ’ τρίμθνο 
2016 
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Δράςθ Α.2.1.8: Ανάπτυξθ Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Κφκλου Ηωισ Κρατικϊν 
Οχθμάτων 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

  ΝΑΙ 

  ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

φνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ  

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

  Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…Επίςθσ, με βάςθ 
τα νζα οργανογράμματα που κα προκφψουν, προβλζπονται δράςεισ επανακακοριςμοφ των 
αρμοδιοτιτων των διοικθτικϊν δομϊν του κάκε φορζα, κακϊσ και δράςεισ 
επανακακοριςμοφ των ανακεωρθμζνων εςωτερικϊν διαδικαςιϊν που αυτζσ εφαρμόηουν 
προκειμζνου να βελτιωκεί θ εςωτερικι λειτουργία κάκε φορζα και να καταςτεί ςυνεκτικι. 
Εςωτερικζσ διαδικαςίεσ αποτελοφν ο προςανατολιςμόσ ςτο αποτζλεςμα, θ αποφυγι 
επικαλφψεων και θ βζλτιςτθ επικοινωνία, ςυνεργαςία και ςυμπλθρωματικότθτα των 
διοικθτικϊν δομϊν εντόσ του ιδίου φορζα αλλά και ο εντοπιςμόσ των κρίςιμων ςυνεργιϊν 
με άλλουσ φορείσ του δθμόςιου τομζα. Ειδικά για τισ οριηόντιεσ ομοειδείσ δομζσ και 
λειτουργίεσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ (για παράδειγμα οικονομικζσ υπθρεςίεσ) επιδιϊκεται θ 
ανάπτυξθ και εφαρμογι κοινϊν κατευκυντιριων γραμμϊν και προτφπων…». 

 
Στο πλαίςιο αυτό χρθματοδοτείται θ βελτίωςθ τθσ εςωτερικισ λειτουργίασ των φορζων του 

Δθμόςιου Τομζα που διαχειρίηονται Κρατικά Αυτοκίνθτα μζςω τθσ ανάπτυξθσ 
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«Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Κφκλου Ηωισ Κρατικϊν Οχθμάτων». Μζςω του ςυςτιματοσ 

κα παρακολουκοφνται διαδικαςίεσ που ςχετίηονται με τα Κρατικά Αυτοκίνθτα όπωσ: 

 Αγορά από ελεφκερο εμπόριο,  

 Δζςμευςθ καταςχεμζνου οχιματοσ από ΔΔΔΥ και Τελωνεία, 

 Θζςθ ςε κυκλοφορία,  

 Κίνθςθ οχθμάτων (καφςιμα, διελεφςεισ από διόδια), 

 Οδθγοί με ειδικότθτα και οδθγοί με αποφάςεισ κατ’ εξαίρεςθ οδιγθςθσ, 

 Απόςυρςθ αυτοκινιτου, 

 Συμβατικζσ πινακίδεσ, 

 Επιςκευζσ – ςυντιρθςθ, 

 Ατυχιματα. 

Χριςτεσ του ςυςτιματοσ κα είναι:  

 Το Υπουργείο Εςωτερικϊν, 

 Οι Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ, 

 Οι Υπθρεςίεσ και οι φορείσ που χρθςιμοποιοφν κρατικά αυτοκίνθτα. 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 29: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

Τ4620 Αρικμόσ ζργων 
απλοποίθςθσ 
εςωτερικϊν 
διαδικαςιϊν φορζων 
του δθμοςίου 

Αρικμόσ 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 30: Προχπολογιςμόσ  

Άξονασ Προτεραιότθτασ   4 5 6 

  φνολο Χϊρασ 
Λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 330.000,00 212.977,91 57.174,25 29.264,67 26.562,34 4.020,82 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 330.000,00 212.977,91 57.174,25 29.264,67 26.562,34 4.020,82 

 Ενωςιακι Συνδρομι (γ) 254.825,05 170.382,33 45.739,40 23.411,74 13.281,17 2.010,41 

 Εκνικι Συμμετοχι (δ) 75.174,95 42.595,58 11.434,85 5.852,93 13.281,17 2.010,41 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          
  

εκ τθσ οποίασ για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 
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Ιδιωτικι υμμετοχι (ε)             

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

•Υπουργεία – Γενικζσ Γραμματείεσ 
•Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30.6.2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Β ϋ τρίμθνο 2016 
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Δράςθ Α.2.1.9: Δθμιουργία ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ςτεγαςτικϊν αιτθμάτων και 
διαςφνδεςθσ των δομϊν παροχισ υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ ςε αςτζγουσ 

 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

Σφνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ  

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…Επίςθσ, με βάςθ 

τα νζα οργανογράμματα που κα προκφψουν, προβλζπονται δράςεισ επανακακοριςμοφ των 

αρμοδιοτιτων των διοικθτικϊν δομϊν του κάκε φορζα κακϊσ και δράςεισ 

επανακακοριςμοφ των ανακεωρθμζνων εςωτερικϊν διαδικαςιϊν που αυτζσ εφαρμόηουν 

προκειμζνου να βελτιωκεί θ εςωτερικι λειτουργία κάκε φορζα και να καταςτεί ςυνεκτικι. 

Εςωτερικζσ διαδικαςίεσ αποτελοφν ο προςανατολιςμόσ ςτο αποτζλεςμα, θ αποφυγι 

επικαλφψεων και θ βζλτιςτθ επικοινωνία, ςυνεργαςία και ςυμπλθρωματικότθτα των 

διοικθτικϊν δομϊν εντόσ του ιδίου φορζα αλλά και ο εντοπιςμόσ των κρίςιμων ςυνεργιϊν 

με άλλουσ φορείσ του δθμόςιου τομζα. Ειδικά για τισ οριηόντιεσ ομοειδείσ δομζσ και 
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λειτουργίεσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ (για παράδειγμα οικονομικζσ υπθρεςίεσ) επιδιϊκεται θ 

ανάπτυξθ και εφαρμογι κοινϊν κατευκυντιριων γραμμϊν και προτφπων…».  

Με το άρκρο 29 του Ν.4052/2012 κεςπίςτθκε για πρϊτθ φορά ςτθν ελλθνικι νομολογία ο 

οριςμόσ των αςτζγων ωσ ευπακοφσ κοινωνικισ ομάδασ ςτθν οποία παρζχεται κοινωνικι 

προςταςία.  

Θ νομοκετικι αυτι ρφκμιςθ κζτει τθ βάςθ για τθν ανάπτυξθ ενόσ πεδίου πολιτικισ πολφ 

λίγο ανεπτυγμζνου ζωσ ςιμερα ςτθν Ελλάδα, κακϊσ τα εργαλεία που διακζτει θ διοίκθςθ, 

κεντρικι και τοπικι, για τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων κοινωνικισ προςταςίασ για τθν 

ςυγκεκριμζνθ ομάδα ςτόχο αλλά και για τθν καταγραφι και παρακολοφκθςθ τθσ είναι 

ελάχιςτα. 

Συνολικότερα, θ πράξθ επιδιϊκει να καλφψει τθν ζλλειψθ επαρκϊν δεδομζνων για το 

πρόβλθμα τθσ ζλλειψθσ ςτζγθσ ςτθν Ελλάδα, διαςφαλίηοντασ τθν καταγραφι του άςτεγου 

πλθκυςμοφ, και ςυγκεκριμζνα «όςων διαβιοφν ςτον δρόμο, ςε ξενϊνεσ, αυτοί που 

φιλοξενοφνται από ανάγκθ προςωρινά ςε ιδρφματα ι άλλεσ κλειςτζσ δομζσ, κακϊσ και 

αυτοί που διαβιοφν ςε ακατάλλθλα καταλφματα» όπωσ ορίηεται από τθν παρ.2 του αρ. 29 

του Ν.4051. Μακροπρόκεςμοσ ςτόχοσ είναι θ πλιρθσ χαρτογράφθςθ των αναγκϊν και θ 

δυνατότθτα εξαγωγισ αξιόπιςτων ςτοιχείων ςε όλεσ τισ φάςεισ ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ 

των ςχετικϊν πολιτικϊν. Ενδεικτικά, θ δράςθ  περιλαμβάνει: 

 Δθμιουργία εργαλείων καταγραφισ και παρακολοφκθςθσ του πλθκυςμοφ που 

αντιμετωπίηει πρόβλθμα τθσ ζλλειψθσ ςτζγθσ ςφμφωνα με διεκνείσ μεκοδολογίεσ. 

Για τθν απογραφι των ατόμων που διαβιοφν ςτο δρόμο (ςε δθμόςιουσ ι 

εξωτερικοφσ χϊρουσ, ςε ερειπωμζνα και ακατάλλθλα για κατοίκθςθ καταλφματα) θ 

πράξθ προβλζπει πιλοτικι καταγραφι ςε οριςμζνθ χρονικι ςτιγμι (point-in time) 

με τθν ενεργοποίθςθ όλων των φορζων και εκελοντϊν.  

 Οριςμό του τρόπου διαχείριςθσ ςτεγαςτικϊν αιτθμάτων και διαςφνδεςθσ των 

δομϊν παροχισ υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ ςε αςτζγουσ. 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 31: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

T4620   Αρικμόσ ζργων 
απλοποίθςθσ 
εςωτερικϊν 
διαδικαςιϊν φορζων 
του δθμοςίου τομζα 
πολιτικϊν  

Αρικμόσ    1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Τ4621 Αρικμόσ ζργων 
απλοποίθςθσ και 
προτυποποίθςθσ 
υπθρεςιϊν προσ τουσ 
πολίτεσ 

Αρικμόσ    1 ΝΑΙ ΟΧΙ 
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Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 32: Προχπολογιςμόσ 

Άξονασ Προτεραιότθτασ   1 2 3 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

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

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

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

154.439,43 103.262,02 27.720,85 14.188,93 8.049,19 1.218,43 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

45.560,57 25.815,50 6.930,21 3.547,23 8.049,19 1.218,43 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 

          
  

 

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Εργαςίασ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ / Γενικι 
Γραμματεία Ρρόνοιασ. 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30.6.2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Β ϋ τρίμθνο 2016 
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Δράςθ Α.2.1.10: Διαδικαςία διαχείριςθσ  τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ που ανικει ςτο 
Τπ. Εργαςίασ και διαχειρίηεται θ Γ.Γ. Πρόνοιασ 

 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

Σφνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ  

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…Επίςθσ, με βάςθ 

τα νζα οργανογράμματα που κα προκφψουν, προβλζπονται δράςεισ επανακακοριςμοφ των 

αρμοδιοτιτων των διοικθτικϊν δομϊν του κάκε φορζα κακϊσ και δράςεισ 

επανακακοριςμοφ των ανακεωρθμζνων εςωτερικϊν διαδικαςιϊν που αυτζσ εφαρμόηουν 

προκειμζνου να βελτιωκεί θ εςωτερικι λειτουργία κάκε φορζα και να καταςτεί ςυνεκτικι. 

Εςωτερικζσ διαδικαςίεσ αποτελοφν ο προςανατολιςμόσ ςτο αποτζλεςμα, θ αποφυγι 

επικαλφψεων και θ βζλτιςτθ επικοινωνία, ςυνεργαςία και ςυμπλθρωματικότθτα των 

διοικθτικϊν δομϊν εντόσ του ιδίου φορζα αλλά και ο εντοπιςμόσ των κρίςιμων ςυνεργιϊν 

με άλλουσ φορείσ του δθμόςιου τομζα. Ειδικά για τισ οριηόντιεσ ομοειδείσ δομζσ και 

λειτουργίεσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ (για παράδειγμα οικονομικζσ υπθρεςίεσ) επιδιϊκεται θ 

ανάπτυξθ και εφαρμογι κοινϊν κατευκυντιριων γραμμϊν και προτφπων.» 
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Με τον Ν.4052/2012 (αρ. 9) (ΦΕΚ 41, 1-3-2012), θ Γενικι Γραμματεία Ρρόνοιασ (Γ.Γ. 

Ρρόνοιασ) αποτελοφμενθ από τισ Δ/νςεισ Ρροςταςίασ Οικογζνειασ, Κοινωνικισ Αντίλθψθσ 

& Αλλθλεγγφθσ και Ρροςταςίασ ΑμΕΑ και από τα αυτοτελι τμιματα Ρροςωπικοφ Φορζων 

Ρρόνοιασ και Διακρατικϊν Υιοκεςιϊν, μεταφζρκθκε από το Υπουργείο Υγείασ ςτο 

Υπουργείο Εργαςίασ. Με τον Ν.4075/1012 (αρ. 56) (ΦΕΚ 89. 11-4-2012) ςυμπλθρϊνεται θ 

παρ. 29 του αρ. 9 που αναφζρεται ςε ακίνθτθ περιουςία του Υπ. Υγείασ που μεταφζρεται 

ςτο Υπ. Εργαςίασ. 

Σε αυτό το πλαίςιο εντάςςεται θ ςυγκεκριμζνθ προτεινόμενθ δράςθ που κα περιλαμβάνει 

ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενζργειεσ: 

 Επεξεργαςία των απαραίτθτων διοικθτικϊν αναδιαρκρϊςεων για τθ διαχείριςθ τθσ 

ακίνθτθσ περιουςίασ που ανικει ςτο Υπ. Εργαςίασ και διαχειρίηεται θ Γ.Γ. Ρρόνοιασ 

με ςτόχο τθ βζλτιςτθ αξιοποίθςι τουσ για τθ ςτζγαςθ ατόμων που χριηουν 

ςτεγαςτικισ προςταςίασ ι τθ ςυμμετοχι τουσ ωσ υλικϊν πόρων ςε κοινωνικά 

προγράμματα αλλθλεγγφθσ και πρόνοιασ. 

 Καταγραφι, νομικόσ και τεχνικόσ ζλεγχοσ, μεταγραφι, όπου απαιτείται, και 

καταχϊρθςθ ςτο κτθματολόγιο των ακινιτων του Υπ. Εργαςίασ. Ρρόκειται για 216 

ακίνθτα πρϊθν ΕΟΚΦ (Εκνικοφ Οργανιςμοφ Κοινωνικισ Φροντίδασ) που 

μεταφζρκθκαν κατά κυριότθτα και κάκε εμπράγματο δικαίωμα από το Υπ. Υγείασ 

με το αρ. 9 του Ν.4052/2012 όπωσ τροποποιικθκε με το αρ. 56 Ν.4075/2012. 

 Δθμιουργία ψθφιακϊν Φακζλων Ακινιτων και βάςθσ δεδομζνων ςυμβατισ με το 

πλθροφοριακό ςφςτθμα που ζχει δθμιουργθκεί ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ 

«Ψθφιακζσ Υπθρεςίεσ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ» (Ψ.Υ.ΔΘ.ΡΕ.Ε.Κ.) που υλοποιεί θ «Γ.Γ. 

Δθμόςιασ Ρεριουςίασ».  

 

Επιςθμαίνεται ότι ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ δφναται να γίνει χριςθ τθσ ριτρασ ευελιξίασ 

ΕΤΡΑ ζωσ 10%. 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 33: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

T4620 Αρικμόσ ζργων 
απλοποίθςθσ 
εςωτερικϊν 
διαδικαςιϊν 
φορζων του 
δθμοςίου τομζα  

Αρικμόσ 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Τ4621 

Αρικμόσ ζργων 
απλοποίθςθσ και 
προτυποποίθςθσ 
υπθρεςιϊν προσ 
τουσ πολίτεσ 

Αρικμόσ 

 

  1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 
Αρικμόσ φακζλων 
ακινιτων που 
ψθφιοποιοφνται 

Αρικμόσ 
 

  146 ΟΧΙ ΟΧΙ 
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Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 34: Προχπολογιςμόσ  

Άξονασ 

Προτεραιότθτασ 
  7 8 9 

  
φνολο 

Χϊρασ 

Λιγότερο 

ανεπτυγμζνε

σ 

Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 

ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 

ανεπτυγμζνε

σ 

Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 

ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 

ανεπτυγμζνε

σ 

Περιφζρειεσ 

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

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

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

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

εκ τθσ οποίασ για τα 

εμπροςκοβαρι ζργα 

 

      
  

  

εκ τθσ οποίασ για 

τμθματοποιθμζνα ζργα 
          

  

εκ τθσ οποίασ για 

μεγάλα ζργα 
          

  

εκ τθσ οποίασ για 

Μζςα 

Χρθματοοικονομικισ 

Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για ΟΧΕ, 

ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτικι υμμετοχι (ε)             

 

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Εργαςίασ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ/Γενικι 
Γραμματεία Ρρόνοιασ και εποπτευόμενοι φορείσ 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Βϋ τρίμθνο 2016 
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Δράςεισ Α.2.1.11: Δράςεισ βελτίωςθσ τθσ λειτουργίασ του τομζα ψυχικισ υγείασ 
(κάκετοσ τομζασ πολιτικισ: υγεία) 

 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

Σφνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ  

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…προβλζπονται 

δράςεισ επανακακοριςμοφ των αρμοδιοτιτων των διοικθτικϊν δομϊν του κάκε φορζα 

κακϊσ και δράςεισ επανακακοριςμοφ των ανακεωρθμζνων εςωτερικϊν διαδικαςιϊν που 

αυτζσ εφαρμόηουν προκειμζνου να βελτιωκεί θ εςωτερικι λειτουργία κάκε φορζα και να 

καταςτεί ςυνεκτικι. Εςωτερικζσ διαδικαςίεσ αποτελοφν ο προςανατολιςμόσ ςτο 

αποτζλεςμα, θ αποφυγι επικαλφψεων και θ βζλτιςτθ επικοινωνία, ςυνεργαςία και 

ςυμπλθρωματικότθτα των διοικθτικϊν δομϊν εντόσ του ιδίου φορζα αλλά και ο εντοπιςμόσ 

των κρίςιμων ςυνεργιϊν με άλλουσ φορείσ του δθμόςιου τομζα. Ειδικά για τισ οριηόντιεσ 

ομοειδείσ δομζσ και λειτουργίεσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ (για παράδειγμα οικονομικζσ 
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υπθρεςίεσ) επιδιϊκεται θ ανάπτυξθ και εφαρμογι κοινϊν κατευκυντιριων γραμμϊν και 

προτφπων…». 

 

Θ προτεινόμενθ δράςθ αφορά ςτθν αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων τθσ μζχρι τϊρα 

υλοποίθςθσ των Εκνικϊν Σχεδίων Δράςθσ Ψυχαργϊσ προκειμζνου να διαςφαλιςκεί ωσ 

βιϊςιμο το ςφςτθμα υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ.  

Στο πλαίςιο αυτό κα υλοποιθκοφν ενδεικτικά τα κάτωκι: 

 Κακιζρωςθ και εφαρμογι προτφπων ποιότθτασ των μονάδων ψυχικισ υγείασ. 

Ειδικότερα κα εκπονθκοφν κεραπευτικά πρωτόκολλα και κατευκυντιριεσ οδθγίεσ 

ςυνοδευόμενεσ από φαρμακευτικι και ψυχοκεραπευτικι προςζγγιςθ για 

κατάκλιψθ και ψυχικζσ διαταραχζσ παιδιοφ – εφιβου. 

 Ανάπτυξθ πρωτοκόλλων και κατευκυντιριων οδθγιϊν για τθ νοςθλεία των οξζων 

περιςτατικϊν (ςυμπεριλαμβανομζνων των νοςθλειϊν υπό κακεςτϊσ ακοφςιασ 

νοςθλείασ) και για τθν εξωνοςοκομειακι παρακολοφκθςθ – ςυνζχεια ςτθ φροντίδα 

μετά τθ νοςθλεία. 

 Ρροτυποποίθςθ τθσ ςυνεργαςίασ – διαςφνδεςθσ των υπθρεςιϊν Ψυχικισ Υγείασ με 

τθν ΡΦΥ. 

 Ρροτυποποίθςθ τθσ δικτφωςθσ και επικοινωνίασ δομϊν Ψυχικισ Υγείασ.  

 Ανάπτυξθ βάςθσ δεδομζνων ατόμων με άνοια – Alzheimer. 

 Δθμιουργία μθχανιςμϊν υποςτιριξθσ των δομϊν Ψυχικισ Υγείασ. 

 Ρροτυποποίθςθ και ανάπτυξθ πρωτόκολλων για τθν πρόλθψθ των πρϊτων 

επειςοδίων ψφχωςθσ και τθσ ςυνακόλουκθσ αναπθρίασ. 

Επιςθμαίνεται ότι ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ μπορεί να γίνει χριςθ τθσ ριτρασ ευελιξίασ ΕΤΡΑ 

ζωσ 10%.   

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 35: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

 Ανάπτυξθ Θεραπευτικϊν 
πρωτοκόλλων και 
κατευκυντθρίων 
οδθγιϊν 

Αρικμόσ 

 

   ΟΧΙ  

 Ανάπτυξθ πρωτοκόλλων 
δικτφωςθσ κα 
επικοινωνίασ δομϊν 
Ψυχικισ Υγείασ 

Αρικμόσ 

 

   ΟΧΙ  

 Εκπόνθςθ μελετϊν – 
ερευνϊν  

Αρικμόσ 
 

  3 ΟΧΙ  
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Χρθματοδοτικό ςχιμα 

 
Πίνακασ 36: Προχπολογιςμόσ  

Άξονασ Προτεραιότθτασ   4 5 6 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 5.624.300,00 3.629.853,55 974.439,88 498.767,58 452.710,87 68.528,11 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 5.624.300,00 3.629.853,55 974.439,88 498.767,58 452.710,87 68.528,11 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

4.343.068,30 2.903.882,84 779.551,90 399.014,06 226.355,44 34.264,06 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

1.281.231,70 725.970,71 194.887,98 99.753,52 226.355,44 34.264,06 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 

          
  

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Υγείασ και εποπτευόμενοι φορείσ 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ  

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Γϋ τρίμθνο 2016 
& 

Α’ τρίμθνο 2018 
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Δράςθ Α.2.1.12: Δράςεισ αναδιοργάνωςθσ και βελτίωςθσ τθσ λειτουργίασ του 
τομζα πολιτικισ: υγεία 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

Σφνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ  

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…προβλζπονται 

δράςεισ επανακακοριςμοφ των αρμοδιοτιτων των διοικθτικϊν δομϊν του κάκε φορζα 

κακϊσ και δράςεισ επανακακοριςμοφ των ανακεωρθμζνων εςωτερικϊν διαδικαςιϊν που 

αυτζσ εφαρμόηουν προκειμζνου να βελτιωκεί θ εςωτερικι λειτουργία κάκε φορζα και να 

καταςτεί ςυνεκτικι. Εςωτερικζσ διαδικαςίεσ αποτελοφν ο προςανατολιςμόσ ςτο 

αποτζλεςμα, θ αποφυγι επικαλφψεων και θ βζλτιςτθ επικοινωνία, ςυνεργαςία και 

ςυμπλθρωματικότθτα των διοικθτικϊν δομϊν εντόσ του ιδίου φορζα αλλά και ο εντοπιςμόσ 

των κρίςιμων ςυνεργιϊν με άλλουσ φορείσ του δθμόςιου τομζα. Ειδικά για τισ οριηόντιεσ 

ομοειδείσ δομζσ και λειτουργίεσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ (για παράδειγμα οικονομικζσ 

υπθρεςίεσ) επιδιϊκεται θ ανάπτυξθ και εφαρμογι κοινϊν κατευκυντιριων γραμμϊν και 

προτφπων…». 
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Σε αυτό το πλαίςιο χρθματοδοτοφνται δράςεισ βελτίωςθσ τθσ εςωτερικισ λειτουργίασ των 

φορζων του τομζα Υγείασ μζςω του επανακακοριςμοφ, απλοποίθςθσ και προτυποποίθςθσ 

των εςωτερικϊν διαδικαςιϊν που εφαρμόηουν οι φορείσ, τθσ θλεκτρονικοποίθςθσ 

υπθρεςιϊν, κ.α. Ενδεικτικζσ δράςεισ είναι οι ακόλουκεσ: 

 Θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ του εκνικοφ ςυςτιματοσ αιμοδοςίασ: 

Θ δράςθ αφορά ςτθν επζκταςθ τθσ πράξθσ «Κεντρικζσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ 

Διαχείριςθσ Εκνικοφ Μθτρϊου Εκελοντϊν Αιμοδοτϊν» που χρθματοδοτικθκε από το 

Ε.Ρ. «Ψθφιακι Σφγκλιςθ 2007-2013», με τρόπο ϊςτε να βελτιϊςει τθν εςωτερικι 

οργάνωςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Αιμοδοςίασ και τθ λειτουργία των υπθρεςιϊν 

αιμοδοςίασ, των κζντρων αίματοσ και του Εκνικοφ Κζντρου Αιμοδοςίασ (ΕΚΕΑ), μζςω 

τθσ χριςθσ θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν και ςε άλλεσ κακθμερινζσ 

διαδικαςίεσ τθσ λειτουργίασ του τομζα τθσ αιμοδοςίασ. Ενδεικτικά κα υλοποιθκοφν 

νζεσ υπθρεςίεσ/βελτιωκοφν οι υπάρχουςεσ για: 

o τθν παρακολοφκθςθ τθσ διακίνθςθσ των δειγμάτων αίματοσ προσ ζλεγχο, 

o τθν αυτοματοποιθμζνθ καταχϊριςθ και διαβίβαςθ των αποτελεςμάτων των 

ελζγχων (μοριακόσ, ορολογικόσ και ομάδεσ αίματοσ) ςτισ υπθρεςίεσ 

αιμοδοςίασ, 

o τθ ςιμανςθ των μονάδων αίματοσ και το χαρακτθριςμό των αιμοδοτϊν, 

o τθν καταχϊριςθ των επανελζγχων των μονάδων αίματοσ και των αιμοδοτϊν, 

o τθν καταχϊριςθ τθσ διάςπαςθσ των μονάδων αίματοσ ςε παράγωγα αίματοσ, 

o τθν παρακολοφκθςθ τθσ διακίνθςθσ αίματοσ, 

o τθν καταχϊριςθ των αςκενϊν που κα μεταγγιςτοφν ι/και τθ διαςφνδεςθ με το 

ςφςτθμα κίνθςθσ αςκενϊν των νοςοκομείων, 

o τθν καταχϊριςθ των εξετάςεων που πρζπει να γίνουν για τθ ςυμβατότθτα του 

αίματοσ και τθν καταχϊριςθ των αποτελεςμάτων των εξετάςεων, 

o τθ δζςμευςθ μονάδων αίματοσ για διαςταφρωςθ με ςυγκεκριμζνο αςκενι, 

o τθν καταγραφι τθσ αποςτολισ μονάδων ςτουσ αςκενείσ και τθσ χριςθσ τουσ, 

o τθν καταχϊριςθ των αιτθμάτων των κλινικϊν (δθμόςιων και ιδιωτικϊν) για 

μονάδεσ αίματοσ και τθν παρακολοφκθςθ των αιτθμάτων αυτϊν, 

o τθν ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου αιμοδότθ μζςω διαδικτφου και 

o τθν αυκεντικοποίθςθ των χρθςτϊν που ζχουν πρόςβαςθ ςε ευαίςκθτα 

προςωπικά δεδομζνα μζςω προςωπικϊν ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν. 

 

 Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ποιότθτασ και αςφάλειασ, ςυςτιματοσ 

αδειοδότθςθσ και ελζγχου μονάδων υγείασ και ενιαίου πλαιςίου διαχείριςθσ ςοβαρϊν 

ανεπικφμθτων ςυμβάντων, ςτον τομζα τθσ δωρεάσ και μεταμόςχευςθσ οργάνων, ιςτϊν 

και κυττάρων: 

Θ δράςθ αφορά ςτθν εκπλιρωςθ όλων των προχποκζςεων για ουςιαςτικι και 

ολοκλθρωμζνθ εφαρμογι των Ευρωπαϊκϊν Οδθγιϊν ςτον τομζα τθσ δωρεάσ και 

μεταμόςχευςθσ οργάνων, ιςτϊν και κυττάρων. Ενδεικτικά κα υλοποιθκοφν νζεσ 

υπθρεςίεσ/βελτιωκοφν οι υπάρχουςεσ για: 

o τθν ενίςχυςθ των αντίςτοιχων μονάδων υγείασ ςτθν εφαρμογι τυποποιθμζνων 

διαδικαςιϊν ποιότθτασ και αςφάλειασ, 

o τθ διαςφάλιςθ τθσ ιχνθλαςιμότθτασ (κωδικοποίθςθ, ταυτοποίθςθ) από το 

δωρθτι ζωσ τον(-ουσ) λιπτθ(-εσ), 
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o τθν ανάπτυξθ ςυςτιματοσ βιοεπαγρφπνθςθσ για τθν αναφορά, διερεφνθςθ, 

καταγραφι των ςοβαρϊν ανεπικφμθτων ςυμβάντων και αντιδράςεων, τθ λιψθ 

μζτρων και τθν κοινοποίθςθ ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ, 

o τθν ανάπτυξθ ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ για τον ζλεγχο, τθν αδειοδότθςθ και 

εποπτεία των εμπλεκόμενων φορζων ςτθ μεταμοςχευτικι διαδικαςία και 

o τθ διαμόρφωςθ προτάςεων κεςμικοφ και επιχειρθςιακοφ περιεχομζνου για τθν 

εφαρμογι ενόσ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ ποιότθτασ και 

αςφάλειασ οργάνων, ιςτϊν και κυττάρων προσ μεταμόςχευςθ. 

 

Επιςθμαίνεται ότι ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ μπορεί να γίνει χριςθ τθσ ριτρασ ευελιξίασ ΕΤΡΑ 

ζωσ 10%.   

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 37: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

Τ4620 Αρικμόσ ζργων 
απλοποίθςθσ 
εςωτερικϊν 
διαδικαςιϊν φορζων 
του δθμοςίου τομζα  
 

Αρικμόσ 

 

  2 ΝΑΙ  

Τ4621 Αρικμόσ ζργων 
απλοποίθςθσ και 
προτυποποίθςθσ 
υπθρεςιϊν προσ τουσ 
πολίτεσ  
 

Αρικμόσ 

 

  1 ΝΑΙ  

 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 38: Προχπολογιςμόσ  

Άξονασ Προτεραιότθτασ   4 5 6 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 4.394.700,00 2.836.284,94 761.405,14 389.725,63 353.737,97 53.546,31 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 4.394.700,00 2.836.284,94 761.405,14 389.725,63 353.737,97 53.546,31 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

3.393.574,72 2.269.027,96 609.124,11 311.780,51 176.868,99 26.773,15 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

1.001.125,28 567.256,99 152.281,03 77.945,13 176.868,99 26.773,15 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για             



 

82 

 

μεγάλα ζργα 

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 

          
  

 

Δυνθτικοί Δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Υγείασ και εποπτευόμενοι φορείσ   

 ΕΔΕΤ Α.Ε. 

 Εκνικόσ Οργανιςμόσ Μεταμοςχεφςεων  

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30.6.2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Γϋ τρίμθνο 2016 
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Δράςθ Α.2.1.13: Δράςεισ βελτίωςθσ τθσ διαχείριςθσ των μνθμείων παγκόςμιασ 
κλθρονομιάσ UNESCO 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

ΝΑΙ 

  ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

Σφνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ  

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

  Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…προβλζπονται 

δράςεισ επανακακοριςμοφ των αρμοδιοτιτων των διοικθτικϊν δομϊν του κάκε φορζα 

κακϊσ και δράςεισ επανακακοριςμοφ των ανακεωρθμζνων εςωτερικϊν διαδικαςιϊν που 

αυτζσ εφαρμόηουν προκειμζνου να βελτιωκεί θ εςωτερικι λειτουργία κάκε φορζα και να 

καταςτεί ςυνεκτικι. Εςωτερικζσ διαδικαςίεσ αποτελοφν ο προςανατολιςμόσ ςτο 

αποτζλεςμα, θ αποφυγι επικαλφψεων και θ βζλτιςτθ επικοινωνία, ςυνεργαςία και 

ςυμπλθρωματικότθτα των διοικθτικϊν δομϊν εντόσ του ιδίου φορζα αλλά και ο εντοπιςμόσ 

των κρίςιμων ςυνεργιϊν με άλλουσ φορείσ του δθμόςιου τομζα. Ειδικά για τισ οριηόντιεσ 

ομοειδείσ δομζσ και λειτουργίεσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ (για παράδειγμα οικονομικζσ 

υπθρεςίεσ) επιδιϊκεται θ ανάπτυξθ και εφαρμογι κοινϊν κατευκυντιριων γραμμϊν και 

προτφπων…».  

Σε αυτό το πλαίςιο εντάςςεται θ προτεινόμενθ δράςθ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και 

Ακλθτιςμοφ (τομζασ Ρολιτιςμοφ), θ οποία αφορά ςτθν εκπόνθςθ Σχεδίων Διαχείριςθσ για 
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τα ιδθ εγγεγραμμζνα μνθμεία τθσ Ελλάδασ ςτον Κατάλογο Ραγκόςμιασ Κλθρονομιάσ τθσ 

“Unesco”.  

Θ κατάρτιςθ των ςχεδίων διαχείριςθσ περιλαμβάνει ςφνολο δράςεων για τθν προςταςία, 

ςυντιρθςθ, βελτίωςθ τθσ επικοινωνίασ και τθν ανάδειξθ ενόσ χϊρου/μνθμείου, ϊςτε να 

προςτατευκεί και να γίνει πλθρζςτερα κατανοθτι θ μνθμειακι του αξία και να 

μεταβιβαςτεί αναλλοίωτθ ςτισ επόμενεσ γενιζσ. Με το ςχζδιο δράςθσ ειςάγεται ο 

ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ ςε όλεσ τισ πτυχζσ διαχείριςθσ ενόσ πολιτιςτικοφ αγακοφ 

ςφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ διεκνείσ αντιλιψεισ για κάκε μνθμείο χωριςτά, κζτοντασ 

προτεραιότθτεσ, ςτόχουσ και χρονοδιαγράμματα τόςο για τθν αρμόδια Εφορεία 

Αρχαιοτιτων  όςο και τισ  ςυναρμόδιεσ υπθρεςίεσ του ΥΡ.ΡΟ.Α. Με αυτόν τον τρόπο, κα 

ζχουν κακοριςτικι επίδραςθ ςτθν εφαρμογι ςυςτθμάτων μζτρθςθσ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ τθσ διοικθτικισ δράςθσ και τθσ ικανοποίθςθσ των χρθςτϊν των 

υπθρεςιϊν που προςφζρονται προσ το κοινό, προκειμζνου τα αποτελζςματα των 

μετριςεων αυτϊν να λαμβάνονται υπόψθ για τον αναςχεδιαςμό των δράςεων και τθ 

βελτίωςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ των υπθρεςιϊν του ΥΡ.ΡΟ.Α. 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 39: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

Τ4622 Αρικμόσ ζργων 

ειςαγωγισ ςυςτθμάτων 

ςτοχοκεςίασ και 

αξιολόγθςθσ ςε φορείσ 

του δθμόςιου τομζα 
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Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 40: Προχπολογιςμόσ  

Άξονασ Προτεραιότθτασ   1 2 3 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 1.300.000,00 839.003,90 225.231,91 115.285,08 104.639,53 15.839,58 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 1.300.000,00 839.003,90 225.231,91 115.285,08 104.639,53 15.839,58 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

1.003.856,27 671.203,12 180.185,53 92.228,06 52.319,77 7.919,79 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

296.143,73 167.800,78 45.046,38 23.057,02 52.319,77 7.919,79 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

      

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

     
 

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 
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εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

     

 

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

     
 

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 

          
  

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ (τομζασ Ρολιτιςμοφ) και εποπτευόμενοι 
φορείσ 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30.6.2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Βϋ τρίμθνο 2016 
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Δράςθ Α.2.1.15: Αναδιοργάνωςθ τθσ ΕΓΔΙΣ και υποςτιριξθ του ζργου τθσ 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

  ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

Σφνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ  

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…προβλζπονται 
δράςεισ επανακακοριςμοφ των αρμοδιοτιτων των διοικθτικϊν δομϊν του κάκε φορζα 
κακϊσ και δράςεισ επανακακοριςμοφ των ανακεωρθμζνων εςωτερικϊν διαδικαςιϊν που 
αυτζσ εφαρμόηουν προκειμζνου να βελτιωκεί θ εςωτερικι λειτουργία κάκε φορζα και να 
καταςτεί ςυνεκτικι. Εςωτερικζσ διαδικαςίεσ αποτελοφν ο προςανατολιςμόσ ςτο 
αποτζλεςμα, θ αποφυγι επικαλφψεων και θ βζλτιςτθ επικοινωνία, ςυνεργαςία και 
ςυμπλθρωματικότθτα των διοικθτικϊν δομϊν εντόσ του ιδίου φορζα αλλά και ο εντοπιςμόσ 
των κρίςιμων ςυνεργιϊν με άλλουσ φορείσ του δθμόςιου τομζα. Ειδικά για τισ οριηόντιεσ 
ομοειδείσ δομζσ και λειτουργίεσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ (για παράδειγμα οικονομικζσ 
υπθρεςίεσ) επιδιϊκεται θ ανάπτυξθ και εφαρμογι κοινϊν κατευκυντιριων γραμμϊν και 
προτφπων…». 
 
Στο πλαίςιο αυτό, αντικείμενο τθσ  προτεινόμενθσ δράςθσ είναι θ βελτίωςθ τθσ διοικθτικισ 

λειτουργίασ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Συμπράξεων Δθμόςιου και Ιδιωτικοφ Τομζα (ΕΓΣΔΙΤ) 
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και θ υποςτιριξθ του ζργου τθσ ςε νομικό, λειτουργικό και οργανωτικό επίπεδο και θ 

ςυνακόλουκθ πιλοτικι εφαρμογι των νζων προτφπων και διαδικαςιϊν που κα προκφψουν. 

Ενδεικτικζσ ενζργειεσ που κα αποτελζςουν αντικείμενο χρθματοδότθςθσ ςυνιςτοφν οι 

κατωτζρω: 

 Ανάπτυξθ προτφπων ι/και οδθγϊν με ςτόχο τθν βελτιςτοποίθςθ τθσ 

διοικθτικισ ικανότθτασ τθσ ΕΓΣΔΙΤ ωσ προσ τθν αξιολόγθςθ των προτεινόμενων 

ζργων από τουσ Δθμόςιουσ φορείσ (π.χ. πρότυπο κοςτολογικό μοντζλο, 

πρότυπο χρθματοοικονομικό μοντζλο, πρότυπο αξιολόγθςθσ νομικϊν και 

κεςμικϊν ηθτθμάτων για τθν υλοποίθςθ ζργων ωσ ζργων ΣΔΙΤ ανά κατθγορία, 

ςφνταξθ τυποποιθμζνων οδθγϊν προετοιμαςίασ προτάςεων των Δθμόςιων 

Φορζων που ςκοπεφουν να προχωριςουν ςε μία ΣΔΙΤ ςφμφωνα με το Ν. 

3389/2005, κ.α.), 

 Τυποποίθςθ διαδικαςιϊν και τεχνικϊν προδιαγραφϊν ανά κατθγορία ζργου 

προσ όφελοσ τόςο τθσ ΕΓΣΔΙΤ όςο και τθσ ΔΓΣΔΙΤ και λοιπϊν εμπλεκόμενων 

φορζων (π.χ. ςφνταξθ τυποποιθμζνθσ διαδικαςίασ παρακολοφκθςθσ 

ςυμβάςεων προκειμζνου για τθν παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ κάκε ζργου 

αλλά και τιρθςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του ιδιωτικοφ φορζα 

ςφμπραξθσ, κ.α.),  

 Σχεδιαςμό και εγκατάςταςθ Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ για 

τθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ των ζργων ΣΔΙΤ και 

 Ριλοτικι εφαρμογι.   

 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 41: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

T4620 

Αρικμόσ ζργων 
απλοποίθςθσ 
εςωτερικϊν 
διαδικαςιϊν  φορζων 
του δθμόςιου τομζα 

Αρικμόσ 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ  

 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 42: Προχπολογιςμόσ  

 
Άξονασ Προτεραιότθτασ   1 2 3 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 1.680.000,00 1.084.251,19 291.068,93 148.983,79 135.226,48 20.469,61 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 1.680.000,00 1.084.251,19 291.068,93 148.983,79 135.226,48 20.469,61 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

1.297.291,17 867.400,95 232.855,15 119.187,03 67.613,24 10.234,81 
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           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

382.708,83 216.850,24 58.213,79 29.796,76 67.613,24 10.234,81 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 

          
  

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Ειδικι Γραμματεία Συμπράξεων Δθμόςιου και Ιδιωτικοφ Τομζα  

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Α ϋ τρίμθνο 2018 
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Δράςθ Α.2.1.16: Αναβάκμιςθ των υπθρεςιϊν που παρζχονται από τισ δομζσ που 
λειτουργοφν υπό τθν εποπτεία τθσ Γενικισ Γραμματείασ Αντεγκλθματικισ 
Πολιτικισ  

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

Σφνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ  

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

  Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…προβλζπονται 

δράςεισ επανακακοριςμοφ των αρμοδιοτιτων των διοικθτικϊν δομϊν του κάκε φορζα 

κακϊσ και δράςεισ επανακακοριςμοφ των ανακεωρθμζνων εςωτερικϊν διαδικαςιϊν που 

αυτζσ εφαρμόηουν προκειμζνου να βελτιωκεί θ εςωτερικι λειτουργία κάκε φορζα και να 

καταςτεί ςυνεκτικι. Εςωτερικζσ διαδικαςίεσ αποτελοφν ο προςανατολιςμόσ ςτο 

αποτζλεςμα, θ αποφυγι επικαλφψεων και θ βζλτιςτθ επικοινωνία, ςυνεργαςία και 

ςυμπλθρωματικότθτα των διοικθτικϊν δομϊν εντόσ του ιδίου φορζα αλλά και ο εντοπιςμόσ 

των κρίςιμων ςυνεργιϊν με άλλουσ φορείσ του δθμόςιου τομζα. Ειδικά για τισ οριηόντιεσ 

ομοειδείσ δομζσ και λειτουργίεσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ (για παράδειγμα οικονομικζσ 

υπθρεςίεσ) επιδιϊκεται θ ανάπτυξθ και εφαρμογι κοινϊν κατευκυντιριων γραμμϊν και 

προτφπων…». 
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Το εν λόγω ζργο ςτοχεφει ςτθν αναβάκμιςθ των υπθρεςιϊν που παρζχονται από τισ δομζσ 

που λειτουργοφν υπό τθν εποπτεία τθσ Γενικισ Γραμματείασ Αντεγκλθματικισ Ρολιτικισ και 

ειδικότερα, τισ δομζσ φιλοξενίασ ανθλίκων, τα καταςτιματα κράτθςθσ και τισ υπθρεςίεσ 

επιμελθτϊν ανθλίκων και κοινωνικισ αρωγισ. 

Ενδεικτικζσ ενζργειεσ που κα αποτελζςουν αντικείμενο χρθματοδότθςθσ ςυνιςτοφν οι 

κατωτζρω: 

 Μελζτεσ οι οποίεσ κα καταλιγουν ςτθ διατφπωςθ ςυγκεκριμζνων προτάςεων για τθν 

αναβάκμιςθ τθσ λειτουργίασ κακεμίασ εκ των ανωτζρω τριϊν δομϊν (π.χ. 

μεκοδολογικό πλαίςιο και εργαλεία ςυμβουλευτικισ, ανάγκεσ ςτελζχωςθσ δομϊν ςε 

πλικοσ και ειδικότθτεσ, δυνατότθτεσ αξιοποίθςθσ τεχνολογιϊν τθλεματικισ, κ.α.), 

 Επιμόρφωςθ υπάρχοντοσ ςτελεχιακοφ δυναμικοφ ςτθ βάςθ των ποριςμάτων των ωσ 

άνω μελετϊν και πιλοτικι εφαρμογι νζων εργαλείων και προςεγγίςεων και   

 Αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ των ανωτζρω αλλαγϊν και παρεμβάςεων από τθν αρμόδια 

κεντρικι επιβλζπουςα αρχι με τθν αντίςτοιχθ προςαρμογι του ιςχφοντοσ 

κανονιςτικοφ πλαιςίου, όπου απαιτθκεί. 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 43: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

T4620 

Αρικμόσ ζργων 
απλοποίθςθσ 
εςωτερικϊν 
διαδικαςιϊν  φορζων 
του δθμόςιου τομζα 

Αρικμόσ 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ  

 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 44: Προχπολογιςμόσ  

 
Άξονασ Προτεραιότθτασ   1 2 3 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 403.620,00 260.491,35 69.929,31 35.793,36 32.488,16 4.917,82 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 403.620,00 260.491,35 69.929,31 35.793,36 32.488,16 4.917,82 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

311.674,20 208.393,08 55.943,45 28.634,68 16.244,08 2.458,91 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

91.945,80 52.098,27 13.985,86 7.158,67 16.244,08 2.458,91 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 
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εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 

          
  

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Δικαιοςφνθσ Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων/Γενικι 

Γραμματεία Αντεγκλθματικισ Ρολιτικισ 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Α ϋ τρίμθνο 2018 

 



 

92 

 

Δράςθ Α.2.2.1: Απλοφςτευςθ και Προτυποποίθςθ υπθρεςιϊν προσ τον πολίτθ ςτον 
(κάκετο) τομζα πολιτικισ  κοινωνικι αςφάλιςθ 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

Σφνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ  

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…Η κατθγορία αυτι 

αποςκοπεί αφενόσ ςτθν υλοποίθςθ ζργων ανάπτυξθσ εργαλείων και μθχανιςμϊν για τθν 

εφαρμογι τθσ προτυποποίθςθσ και τον εξορκολογιςμό διαδικαςιϊν και αφετζρου ςτθν 

αξιολόγθςθ διοικθτικϊν επιβαρφνςεων, ςτον επαναςχεδιαςμό διαδικαςιϊν και ςτθν 

υλοποίθςθ ςχετικϊν δράςεων εφαρμογισ τουσ κακϊσ και ςε ςυναλλαγζσ ευρείασ από τουσ 

πολίτεσ ηιτθςθσ που προτείνουν οι φορείσ του δθμοςίου…». 

 

Στον κάκετο τομζα πολιτικισ τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ προτείνεται για χρθματοδότθςθ θ 

ανάπτυξθ ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν και θ παροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν για τθν 

υποςτιριξθ τθσ άμεςθσ απονομισ ςφνταξθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι θ ςυγκεκριμζνθ δράςθ αποτελεί ζργο – ςθμαία του προγράμματοσ 
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Επιςθμαίνεται επίςθσ ότι ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ δφναται να γίνει χριςθ τθσ ριτρασ 

ευελιξίασ ΕΤΡΑ ζωσ 10%. 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 45: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

T4621 

Αρικμόσ ζργων 
απλοποίθςθσ 
διαδικαςιϊν  και 
προτυποποίθςθσ 
υπθρεςιϊν προσ τουσ 
πολίτεσ 

Αρικμόσ 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ  

 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 46: Προχπολογιςμόσ  

 
Άξονασ Προτεραιότθτασ   1 2 3 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 8.023.782,00 5.178.449,52 1.390.162,90 711.555,63 645.849,86 97.764,10 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 8.023.782,00 5.178.449,52 1.390.162,90 711.555,63 645.849,86 97.764,10 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

6.195.941,41 4.142.759,61 1.112.130,32 569.244,50 322.924,93 48.882,05 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

1.827.840,59 1.035.689,90 278.032,58 142.311,13 322.924,93 48.882,05 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 

          
  

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Γενικι Γραμματεία Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων /ΕΦΚΑ 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 
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Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Δ ϋ τρίμθνο 2015 
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Δράςθ Α.2.2.2: Προτυποποίθςθ υπθρεςιϊν προσ τον πολίτθ ςτον (κάκετο) τομζα 
πολιτικισ: φορολογικισ – δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

Σφνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ  

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…Η κατθγορία αυτι 

αποςκοπεί αφενόσ ςτθν υλοποίθςθ ζργων ανάπτυξθσ εργαλείων και μθχανιςμϊν για τθν 

εφαρμογι τθσ προτυποποίθςθσ και τον εξορκολογιςμό διαδικαςιϊν και αφετζρου ςτθν 

αξιολόγθςθ διοικθτικϊν επιβαρφνςεων, ςτον επαναςχεδιαςμό διαδικαςιϊν και ςτθν 

υλοποίθςθ ςχετικϊν δράςεων εφαρμογισ τουσ κακϊσ και ςε ςυναλλαγζσ ευρείασ από τουσ 

πολίτεσ ηιτθςθσ που προτείνουν οι φορείσ του δθμοςίου...». 

 

Στον κάκετο τομζα πολιτικισ φορολογικισ – δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ κα 

επικαιροποιθκοφν και προτυποποιθκοφν οι παρεχόμενεσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ, 

ςφμφωνα με τισ πρόςφατεσ φορολογικζσ, τελωνειακζσ και νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ 

πράξεισ και κα υλοποιθκοφν νζεσ υπθρεςίεσ, ςυμβάλλοντασ ςτθ βελτίωςθ του επιπζδου 

εξυπθρζτθςθσ των ςυναλλαςςομζνων με τθ Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ)  

διαςφαλίηοντασ ταυτόχρονα τθν αποτελεςματικι – ποιοτικι ανταπόκριςθ τθσ ΑΑΔΕ ςτισ 
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ανάγκεσ των εςωτερικϊν χρθςτϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται 

για τθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ. 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 47: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

T4621 Αρικμόσ ζργων 
απλοποίθςθσ 
διαδικαςιϊν  και 
προτυποποίθςθσ 
υπθρεςιϊν προσ τουσ 
πολίτεσ 

Αρικμόσ 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ  

 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 48: Προχπολογιςμόσ  

 
Άξονασ Προτεραιότθτασ   1 2 3 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 4.757.025,00 3.070.125,01 824.179,88 421.856,91 382.902,22 57.960,98 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 4.757.025,00 3.070.125,01 824.179,88 421.856,91 382.902,22 57.960,98 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

3.673.361,04 2.456.100,01 659.343,90 337.485,53 191.451,11 28.980,49 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

1.083.663,96 614.025,00 164.835,98 84.371,38 191.451,11 28.980,49 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 

          
  

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Εςόδων 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 
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Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Δ ϋ τρίμθνο 2015 
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Δράςθ Α.2.2.3: Απλοποίθςθ εξωςτρεφϊν διαδικαςιϊν του Τπουργείου Πολιτιςμοφ 
και Ακλθτιςμοφ ςτον τομζα του Πολιτιςμοφ 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

Σφνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ  

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…Η κατθγορία αυτι 

αποςκοπεί αφενόσ ςτθν υλοποίθςθ ζργων ανάπτυξθσ εργαλείων και μθχανιςμϊν για τθν 

εφαρμογι τθσ προτυποποίθςθσ και τον εξορκολογιςμό διαδικαςιϊν και αφετζρου ςτθν 

αξιολόγθςθ διοικθτικϊν επιβαρφνςεων, ςτον επαναςχεδιαςμό διαδικαςιϊν και ςτθν 

υλοποίθςθ ςχετικϊν δράςεων εφαρμογισ τουσ κακϊσ και ςε ςυναλλαγζσ ευρείασ από τουσ 

πολίτεσ ηιτθςθσ που προτείνουν οι φορείσ του δθμοςίου.» 

 

Σε αυτό το πλαίςιο εντάςςεται θ ςυγκεκριμζνθ προτεινόμενθ δράςθ που αφορά  ςτθν 

απλοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ χοριγθςθσ αντιγράφων των Ρρακτικϊν και Γνωμοδοτιςεων 

του Κεντρικοφ Αρχαιολογικοφ Συμβουλίου (ΚΑΣ) του Συμβουλίου Μουςείων (ΣΜ) και  του 

Κεντρικοφ Συμβουλίου Νεωτζρων Μνθμείων (ΚΣΝΜ) με ςτόχο τθν απλι και άμεςθ 

πρόςβαςθ των πολιτϊν ςτο αντίςτοιχο περιεχόμενο με αποτζλεςμα να υπάρξει ςθμαντικι 
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βελτίωςθ ςτθν εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν, να ενκαρρυνκεί θ διαφάνεια και θ ανάπτυξθ 

ςχζςεων εμπιςτοςφνθσ πολίτθ - κράτουσ και να ςυντελεςτεί δραματικι μείωςθ ςτο χρόνο 

υλοποίθςθσ επενδφςεων κακϊσ θ προςκόμιςθ Ρρακτικϊν και Γνωμοδοτιςεων των 

Συμβουλίων αποτελεί μία από τισ βαςικζσ προχποκζςεισ ολοκλιρωςθσ πολλϊν 

επενδυτικϊν πρωτοβουλιϊν που αναλαμβάνονται από τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ. 

Ειδικότερα, πρόκειται να πραγματοποιθκοφν τα ακόλουκα:  

1. Μελζτθ διαδικαςίασ (μοντελοποίθςθ, ανάλυςθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ), 

2. Καταγραφι του υλικοφ που πρόκειται να ψθφιοποιθκεί, 

3. Ψθφιοποίθςθ των χειρόγραφων Ρρακτικϊν και Γνωμοδοτιςεων, 

4. Κωδικοποίθςθ και τεκμθρίωςθ του υλικοφ που κα ψθφιοποιθκεί,  

5. Ειςαγωγι, διαχείριςθ και οργάνωςθ του ςυνόλου του υλικοφ Ρρακτικϊν και 

Γνωμοδοτιςεων και Μεταδεδομζνων (για το Κ.Α.Σ. είναι ψθφιοποιθμζνα από το 

ζτοσ 1999 και μετά) ςε βάςθ δεδομζνων ςφμφωνα με διεκνι πρότυπα, 

6. Ανάπτυξθ θλεκτρονικισ εφαρμογισ θ οποία κα ενςωματωκεί λειτουργικά ςτθν 

υπάρχουςα διαδικτυακι υποδομι του Υπουργείου για τθν παροχι πρόςβαςθσ ςτο 

ςχετικό περιεχόμενο ςτουσ πολίτεσ, τισ επιχειριςεισ, τουσ δθμόςιουσ φορείσ. 

Μζςω διαδικτυακισ πφλθσ  οι πολίτεσ, οι φορείσ και οι υπθρεςιακοί παράγοντεσ 

κα ζχουν πρόςβαςθ ςτο απαραίτθτο υλικό ενϊ κα πραγματοποιθκεί διαςφνδεςθ 

αυτισ με τθν ιςτοςελίδα υποςτιριξθσ του προγράμματοσ «Διαφγεια» του 

Υπουργείου Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, 

7. Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ςτθ νζα διαδικαςία, 

8. Δοκιμαςτικι λειτουργία και 

9. Δθμοςιότθτα 

 

Επιςθμαίνεται ότι ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ δφναται να γίνει χριςθ τθσ ριτρασ ευελιξίασ 

ΕΤΡΑ ζωσ 10%. 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 49: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

T4621 Αρικμόσ ζργων 
απλοποίθςθσ 
διαδικαςιϊν  και 
προτυποποίθςθσ 
υπθρεςιϊν προσ τουσ 
πολίτεσ 

Αρικμόσ 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ  
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Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 50: Προχπολογιςμόσ  

Άξονασ Προτεραιότθτασ   1 2 3 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 734.551,80 474.070,63 127.265,01 65.140,66 59.125,51 8.949,99 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 734.551,80 474.070,63 127.265,01 65.140,66 59.125,51 8.949,99 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

567.218,79 379.256,51 101.812,00 52.112,53 29.562,75 4.475,00 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

167.333,01 94.814,13 25.453,00 13.028,13 29.562,75 4.475,00 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 

          
  

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ (τομζασ του Ρολιτιςμοφ) 

 Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Α.Ε. 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Δϋ τρίμθνο 2015 
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Δράςθ Α.2.2.4: Δράςεισ Βελτιςτοποίθςθσ τθσ Ροισ Ποινικισ, Πολιτικισ και 
Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (κάκετοσ τομζα πολιτικισ: δικαιοςφνθ) 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

Σφνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ  

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…Η κατθγορία αυτι 

αποςκοπεί αφενόσ ςτθν υλοποίθςθ ζργων ανάπτυξθσ εργαλείων και μθχανιςμϊν για τθν 

εφαρμογι τθσ προτυποποίθςθσ και τον εξορκολογιςμό διαδικαςιϊν και αφετζρου ςτθν 

αξιολόγθςθ διοικθτικϊν επιβαρφνςεων, ςτον επαναςχεδιαςμό διαδικαςιϊν και ςτθν 

υλοποίθςθ ςχετικϊν δράςεων εφαρμογισ τουσ κακϊσ και ςε ςυναλλαγζσ ευρείασ από τουσ 

πολίτεσ ηιτθςθσ που προτείνουν οι φορείσ του δθμοςίου…». 

 

Ζνασ από τουσ νευραλγικοφσ τομείσ για τθν Ελλάδα είναι ο χϊροσ τθσ δικαιοςφνθσ, ςτον 

οποίο είναι απαραίτθτο να καταβλθκοφν προςπάκειεσ εκςυγχρονιςμοφ και βελτίωςθσ τθσ 

ποιότθτασ και αποτελεςματικότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 

Το Υπουργείο Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, λαμβάνοντασ υπ’ 

όψιν τα υπάρχοντα ςτοιχεία και με γνϊμονα τθν επιτακτικι ανάγκθ να εξαςφαλιςτεί θ 
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προςταςία των δικαιωμάτων των πολιτϊν, προχϊρθςε ςτθ διατφπωςθ πρόταςθσ για 

χρθματοδότθςθ με κφριο γνϊμονα τον εξορκολογιςμό και τθ βελτίωςθ τθσ απονομισ τθσ 

πολιτικισ , ποινικισ και διοικθτικισ δικαιοςφνθσ και ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ 

και ταχφτθτασ των λειτουργιϊν τθσ Δικαιοςφνθσ, τθν αποτελεςματικότερθ διοίκθςι τουσ, τθ 

διεφρυνςθ του κράτοσ δικαίου και τθν ενίςχυςθ, τελικϊσ, του αιςκιματοσ τθσ διαφάνειασ 

των πράξεων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

Στο πλαίςιο αυτό προβλζπεται: 

 ο ςχεδιαςμόσ ενιαίασ και ολοκλθρωμζνθσ επιχειρθςιακισ αρχιτεκτονικισ  τθσ Ροινικισ, 

Ρολιτικισ και Διοικθτικισ διαδικαςίασ, κακϊσ και των διαδικαςιϊν διοικθτικισ 

υποςτιριξθσ, ςε όλεσ τισ βακμίδεσ Δικαςτθρίων και Ειςαγγελιϊν, με ςτόχο τθ 

βελτιςτοποίθςθ τθσ ροισ των διαδικαςιϊν αυτϊν και τθν αποτελεςματικότερθ διοίκθςι 

τθσ, 

 θ βελτίωςθ τθσ διοίκθςθσ του ςυςτιματοσ και των διαδικαςιϊν τθσ Δικαιοςφνθσ, 

 θ ειςαγωγι καινοτόμων τεχνολογικϊν μζςων ςτα Δικαςτιρια με ςκοπό τθν 

υποβοικθςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ τουσ και τθν παροχι καλφτερων υπθρεςιϊν προσ 

τουσ πολίτεσ και 

 θ προϊκθςθ των απαιτοφμενων νομοκετικϊν παρεμβάςεων, οι οποίεσ κα 

ενςωματϊνουν και κα περικλείουν τισ αλλαγζσ ςτθ διαδικαςία απονομισ δικαιοςφνθσ 

κακϊσ και ςτα κζματα διοικθτικισ υποςτιριξθσ των δικαςτθρίων. 

 

Το ζργο αποτελεί ζργο – ςθμαία του προγράμματοσ.  

 

Επιςθμαίνεται ότι ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ δφναται να γίνει χριςθ τθσ ριτρασ ευελιξίασ 

ΕΤΡΑ ζωσ 10%. 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 51: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

T4621 Αρικμόσ ζργων 
απλοποίθςθσ 
διαδικαςιϊν  και 
προτυποποίθςθσ 
υπθρεςιϊν προσ τουσ 
πολίτεσ 

Αρικμόσ 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ  

Τ4620 Αρικμόσ ζργων 
απλοποίθςθσ 
εςωτερικϊν διαδικαςιϊν  
φορζων του δθμόςιου 
τομζα 

Αρικμόσ 

 

  1 ΝΑΙ ΟΧΙ  

 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 52: Προχπολογιςμόσ  

Άξονασ Προτεραιότθτασ   1 2 3 
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φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 1.041.300,00 672.042,12 180.410,76 92.343,35 83.816,27 12.687,50 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 1.041.300,00 672.042,12 180.410,76 92.343,35 83.816,27 12.687,50 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

804.088,87 537.633,70 144.328,61 73.874,68 41.908,13 6.343,75 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

237.211,13 134.408,42 36.082,15 18.468,67 41.908,13 6.343,75 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 

          
  

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Δ ϋ τρίμθνο 2015 
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Δράςθ Α.2.2.5: Βελτίωςθ και εκςυγχρονιςμόσ διαδικαςιϊν τθσ Γεν. Γραμματείασ 
Πλθκυςμοφ και Κοινωνικισ υνοχισ προσ πολίτεσ τρίτων χωρϊν 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

φνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ  

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…Η κατθγορία αυτι 

αποςκοπεί αφενόσ ςτθν υλοποίθςθ ζργων ανάπτυξθσ εργαλείων και μθχανιςμϊν για τθν 

εφαρμογι τθσ προτυποποίθςθσ και τον εξορκολογιςμό διαδικαςιϊν και αφετζρου ςτθν 

αξιολόγθςθ διοικθτικϊν επιβαρφνςεων, ςτον επαναςχεδιαςμό διαδικαςιϊν και ςτθν 

υλοποίθςθ ςχετικϊν δράςεων εφαρμογισ τουσ κακϊσ και ςε ςυναλλαγζσ ευρείασ από τουσ 

πολίτεσ ηιτθςθσ που προτείνουν οι φορείσ του δθμοςίου…». 

 

Το Υπουργείο Μεταναςτευτικισ Ρολιτικισ: 

Α) ζχει δρομολογιςει μια ςειρά από νομικζσ και κεςμικζσ αλλαγζσ που αφοροφν ςτθ 

βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ ζκδοςθσ αδειϊν και απόδοςθσ ικαγζνειασ και ταυτόχρονα 

υποςτθρίηει ιςόρροπα τισ παραδοςιακζσ και τισ θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ και προτίκεται να 

εφαρμόςει ζνα νομικό και κεςμικό πλαίςιο το οποίο κα είναι προςαρμοςμζνο ςτο 
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θλεκτρονικό περιβάλλον. Ζνα τζτοιο πλαίςιο πρζπει να εξαςφαλίςει ότι θ Δθμόςια 

Διοίκθςθ κα λειτουργιςει προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ κακολικισ επικοινωνίασ, 

προςφζροντασ ςτουσ πολίτεσ πολφτιμεσ υπθρεςίεσ.  

Συνεπϊσ, θ ανάπτυξθ και λειτουργία ενόσ κατάλλθλου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ που κα 

υποςτθρίηει τθν αναδιοργάνωςθ των ςχετικϊν διαδικαςιϊν ϊςτε αυτζσ να πλθροφν τα 

κριτιρια τθσ μζγιςτθσ λειτουργικότθτασ, διαλειτουργικότθτασ, εποπτείασ, ελζγχου, 

διαφάνειασ, χρθςτικότθτασ και πλθροφόρθςθσ του ςυναλλαςςόμενου αποτελεί ζργο 

κομβικισ ςθμαςίασ για τθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ τθσ πολιτικισ χρθςτισ διαχείριςθσ του 

κακεςτϊτοσ διαμονισ του αλλοδαποφ πλθκυςμοφ ςτθν ελλθνικι επικράτεια. Θ παραγωγι 

του κατάλλθλου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ κα ζχει κετικι επίδραςθ οριηόντια ςε όλεσ τισ 

προαναφερκείςεσ προβλθματικζσ καταςτάςεισ που επιβαρφνουν τισ διαδικαςίεσ ζκδοςθσ 

άδειασ διαμονισ και απόδοςθσ ικαγζνειασ. Σε αυτό το πλαίςιο εντάςςεται θ ςυγκεκριμζνθ 

προτεινόμενθ δράςθ που περιλαμβάνει ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενζργειεσ: 

1. Σχεδιαςμόσ και Υλοποίθςθ Ρλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ Υποςτιριξθσ των Θεςμικϊν 

αλλαγϊν του Ν.3907/2011. Οι υπθρεςίεσ που κα προςφερκοφν, κα αφοροφν τισ 

υπθρεςίεσ ανάπτυξθ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ το οποίο κα διατθρεί και κα 

διαχειρίηεται το ςφνολο τθσ πλθροφορίασ, ενϊ ταυτόχρονα κα προςφζρει 

υπθρεςίεσ προσ τρίτουσ, αναφορϊν  και ςτατιςτικισ επεξεργαςίασ δεδομζνων που 

κα υπάρχουν αποκθκευμζνεσ και 

2. Υπθρεςίεσ Ροιότθτασ και Αςφάλειασ. Στα πλαίςια ανάπτυξθσ ενόσ ςυςτιματοσ 

αυτοφ του μεγζκουσ και πολυπλοκότθτασ το οποίο και κα διαχειρίηεται και 

επεξεργάηεται προςωπικά και άλλα ςθμαντικά ςτοιχεία, θ αςφάλεια αποτελεί 

προτεραιότθτα και κα πρζπει να είναι ςε υψθλό επίπεδο. 

Β) για τθ βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ πολίτεσ τρίτων χωρϊν (ΡΤΧ) 

ςχεδιάηει:  

1. Τον ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ λογιςμικοφ ςυςτιματοσ και εφαρμογϊν που 

απαιτοφνται για τθν ενίςχυςθ των ειδικϊν δεξιοτιτων και τθ διαςφάλιςθ των 

υπαλλιλων που εργάηονται ςτισ Υπθρεςίεσ Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ και 

Αςτικισ Κατάςταςθσ / Ικαγζνειασ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων τθσ Χϊρασ και 

τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Υπουργείου, ςτο πλαίςιο βελτίωςθσ τθσ  ποιότθτασ 

των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Θα εφαρμοςτεί ςφςτθμα «κακολικισ πολιτικισ 

διαφάνειασ και αςφάλειασ» για τθ διαχείριςθ και χριςθ του κεντρικοφ 

πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ μετανάςτευςθσ και ικαγζνειασ, ςτα διάφορα επίπεδα 

πρόςβαςθσ των χρθςτϊν, όπωσ και πλιρθσ και ςυνεχισ διαςφάλιςθ των χρθςτϊν, 

ανάλογα με το επίπεδο/δικαιϊματα πρόςβαςθσ που ζχουν ςε αυτό. 

2. Τθ διαδικτυακι ενθμζρωςθ των πολιτϊν τρίτων χωρϊν ςχετικά με τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία, όςον αφορά ιδίωσ, ςτθν εφαρμογι και τισ διαδικαςίεσ που 

ακολουκοφνται για τθν χοριγθςθ/ανανζωςθ των αδειϊν διαμονισ, ανά κατθγορία 

και τα δικαιϊματα που ο κάτοχόσ τθσ απολαμβάνει, μζςω τθσ δθμιουργίασ κόμβου 

πλθροφόρθςθσ, με φωνθτικι και γλωςςικι υποςτιριξθ ςτισ δζκα κυριότερεσ 

γλϊςςεσ που ομιλοφνται από τουσ πολίτεσ τρίτων χωρϊν που διαμζνουν ςτθν 

Ελλάδα. 

Θ δράςθ ολοκλθρϊνεται από τθ δράςθ Β.1.1.4 που αφορά ςε υποδομζσ θλεκτρονικισ 

διακυβζρνθςθσ του Θεματικοφ Άξονα 2 κακϊσ επίςθσ  δφναται να γίνει χριςθ τθσ ριτρασ 

ευελιξίασ ΕΤΡΑ. 
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Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 53: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

T4621 Αρικμόσ ζργων 
απλοποίθςθσ 
διαδικαςιϊν  και 
προτυποποίθςθσ 
υπθρεςιϊν προσ τουσ 
πολίτεσ 

Αρικμόσ 

 

  
2 ΝΑΙ ΟΧΙ  

 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 54: Προχπολογιςμόσ  

 
Άξονασ Προτεραιότθτασ   4 5 6 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 5.660.854,77 3.653.445,55 980.773,19 502.009,28 455.653,24 68.973,51 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 5.660.854,77 3.653.445,55 980.773,19 502.009,28 455.653,24 68.973,51 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

4.371.295,79 2.922.756,44 784.618,55 401.607,43 227.826,62 34.486,75 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

1.289.558,98 730.689,11 196.154,64 100.401,86 227.826,62 34.486,75 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 

          
  

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Μεταναςτευτικισ Ρολιτικισ και εποπτευόμενοι φορείσ 

 Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Α.Ε. 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 
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Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Δ ϋ τρίμθνο 2015 
& 

Β’ τρίμθνο 2016 
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Δράςθ Α.2.2.6: Δράςεισ βελτίωςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτον τομζα του 
Σουριςμοφ 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

φνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ  

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…Η κατθγορία αυτι 

αποςκοπεί αφενόσ ςτθν υλοποίθςθ ζργων ανάπτυξθσ εργαλείων και μθχανιςμϊν για τθν 

εφαρμογι τθσ προτυποποίθςθσ και τον εξορκολογιςμό διαδικαςιϊν και αφετζρου ςτθν 

αξιολόγθςθ διοικθτικϊν επιβαρφνςεων, ςτον επαναςχεδιαςμό διαδικαςιϊν και ςτθν 

υλοποίθςθ ςχετικϊν δράςεων εφαρμογισ τουσ κακϊσ και ςε ςυναλλαγζσ ευρείασ από τουσ 

πολίτεσ ηιτθςθσ που προτείνουν οι φορείσ του δθμοςίου…». 

 
Με τθν προτεινόμενθ δράςθ επιδιϊκεται θ απλοφςτευςθ των διαδικαςιϊν και θ μείωςθ 

των διοικθτικϊν βαρϊν ςτο Υπουργείο Τουριςμοφ. Θ δράςθ κα ςυμβάλει ςτον 

εκςυγχρονιςμό των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν και ςτθν προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ 

ςτον ςυγκεκριμζνο τομζα, μζςα από τθν παροχι ποιοτικϊν και εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν 

από τθ Δθμόςια Διοίκθςθ προσ τισ επιχειριςεισ και τουσ επαγγελματίεσ του κλάδου. 

Στο πλαίςιο τθσ δράςθσ, κα χρθματοδοτθκοφν ενδεικτικά: 
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 Θ ανάλυςθ και αξιολόγθςθ των υφιςτάμενων διαδικαςιϊν παροχισ των υπθρεςιϊν 

του Υπουργείου Τουριςμοφ, 

 Θ απλοφςτευςθ επιλεγζντων και κρίςιμων διαδικαςιϊν και υπθρεςιϊν του 

Υπουργείου Τουριςμοφ, 

 Θ μείωςθ των διοικθτικϊν βαρϊν προσ τισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ τουσ 

επαγγελματίεσ του τομζα τουριςμοφ, 

 Θ ανάπτυξθ ενόσ νζου ολοκλθρωμζνου επιχειρθςιακοφ μοντζλου απλουςτευμζνων 

διαδικαςιϊν και παρεχόμενων υπθρεςιϊν του Υπουργείου Τουριςμοφ, 

 Θ ςφνταξθ τυποποιθμζνου οδθγοφ παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 

 Θ βελτιςτοποίθςθ και προτυποποίθςθ των διαδικαςιϊν παροχισ των παρεχόμενων 

εςωςτρεφϊν και εξωςτρεφϊν υπθρεςιϊν, Υπουργείου Τουριςμοφ και 

 Θ διαβοφλευςθ των απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν και υπθρεςιϊν του Υπουργείου 

Τουριςμοφ. 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 55: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

T4621 Αρικμόσ ζργων 
απλοποίθςθσ 
διαδικαςιϊν  και 
προτυποποίθςθσ 
υπθρεςιϊν προσ τουσ 
πολίτεσ 

Αρικμόσ 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ  

 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 56: Προχπολογιςμόσ 

Άξονασ Προτεραιότθτασ   7 8 9 

  φνολο Χϊρασ 
Λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 1.250.000,00 806.734,52 216.569,15 110.851,03 100.614,94 15.230,37 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 1.250.000,00 806.734,52 216.569,15 110.851,03 100.614,94 15.230,37 

Ενωςιακι Συνδρομι (γ) 965.246,41 645.387,61 173.255,32 88.680,83 50.307,47 7.615,18 

Εκνικι Συμμετοχι (δ) 284.753,59 161.346,90 43.313,83 22.170,21 50.307,47 7.615,18 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

 
      

  
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για μεγάλα 
ζργα 

            
εκ τθσ οποίασ για Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          
  

εκ τθσ οποίασ για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι (ε)             
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 Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Τουριςμοφ και εποπτευόμενοι φορείσ 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30.6.2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Β ϋ τρίμθνο 2016 
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Δράςθ Α.2.2.7: Δράςεισ απλοποίθςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

φνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ  

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…Η κατθγορία αυτι 

αποςκοπεί αφενόσ ςτθν υλοποίθςθ ζργων ανάπτυξθσ εργαλείων και μθχανιςμϊν για τθν 

εφαρμογι τθσ προτυποποίθςθσ και τον εξορκολογιςμό διαδικαςιϊν και αφετζρου ςτθν 

αξιολόγθςθ διοικθτικϊν επιβαρφνςεων, ςτον επαναςχεδιαςμό διαδικαςιϊν και ςτθν 

υλοποίθςθ ςχετικϊν δράςεων εφαρμογισ τουσ κακϊσ και ςε ςυναλλαγζσ ευρείασ από τουσ 

πολίτεσ ηιτθςθσ που προτείνουν οι φορείσ του δθμοςίου…». 

 
Με τθν προτεινόμενθ δράςθ επιδιϊκεται θ απλοφςτευςθ και ο αναςχεδιαςμόσ διαδικαςιϊν 

τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ προκειμζνου να εφαρμοςκεί ο Ν.4373/2016. 

Ενδεικτικά ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ κα μελετθκοφν τα εξισ: 

 Το κεςμικό πλαίςιο που διζπει τθν εκτζλεςθ τθσ κάκε διοικθτικισ 

πράξθσ/υπθρεςίασ με ςκοπό τθν αναβάκμιςθ και/ι απλοφςτευςθ τθσ διαδικαςίασ 

 Τθ ροι εργαςίασ που ακολουκεί θ εκτζλεςθ τθσ διαδικαςίασ, 
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 Τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ (εποπτευόμενουσ φορείσ και Κεντρικι Υπθρεςία) ςτθν 

εκτζλεςθ τθσ διαδικαςίασ με βάςει το ρόλο/κακθκοντολόγιο/ςυμμετοχι τουσ, 

κακϊσ και τουσ αποδζκτεσ των υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με τισ υπθρεςίεσ τισ οποίεσ 

χρθςιμοποιοφν και λαμβάνουν, 

 Τισ ειςόδουσ και εξόδουσ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ, κακϊσ και τθ δομι των 

δεδομζνων ειςόδου και εξόδου, 

 Τα διακινοφμενα ζντυπα και πλθροφορίεσ τθσ υφιςτάμενθσ διαδικαςίασ και 

 Τα τυχόν πλθροφοριακά ςυςτιματα ι εφαρμογζσ που υποςτθρίηουν τθν εκτζλεςθ 

τθσ διαδικαςίασ, 

και κα γίνει απλοφςτευςθ/αναδιοργάνωςθ επιλεγμζνων διαδικαςιϊν με ςτόχο τθ μείωςθ 

των απαιτοφμενων βθμάτων υλοποίθςθσ, τον περιοριςμό τθσ γραφειοκρατίασ ςτθν παροχι 

υπθρεςιϊν ι ςτθ διεκπεραίωςθ διοικθτικϊν λειτουργιϊν. Ενδεικτικζσ διαδικαςίεσ είναι: 

 Θ  Άδεια Άςκθςθσ Ακλθτικοφ Επαγγζλματοσ και 

 Θ Βεβαίωςθ επίτευξθσ υψθλισ Ακλθτικισ επίδοςθσ για τθν προςμζτρθςθ 

επιπρόςκετων μορίων κατά τθν ζνταξθ μακθτϊν/ακλθτϊν ςτθν Τριτοβάκμια 

Εκπαίδευςθ. 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 57: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

T4621 Αρικμόσ ζργων 
απλοποίθςθσ 
διαδικαςιϊν  και 
προτυποποίθςθσ 
υπθρεςιϊν προσ τουσ 
πολίτεσ 

Αρικμόσ 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ  

 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 58: Προχπολογιςμόσ 

Άξονασ Προτεραιότθτασ   7 8 9 

  φνολο Χϊρασ 
Λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

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

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

Ενωςιακι Συνδρομι (γ) 154.439,43 103.262,02 27.720,85 14.188,93 8.049,19 1.218,43 

Εκνικι Συμμετοχι (δ) 45.560,57 25.815,50 6.930,21 3.547,23 8.049,19 1.218,43 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

 
      

  
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για μεγάλα 
ζργα 

            

εκ τθσ οποίασ για Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
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Τεχνικισ 

εκ τθσ οποίασ για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι (ε)             

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ/Γενικι Γραμματεία Ακλθτιςμοφ και 
εποπτευόμενοι φορείσ 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30.6.2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Β ϋ τρίμθνο 2016 
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Δράςθ Α.2.2.8: «Δράςεισ βελτίωςθσ τθσ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ, τομζασ 
πολιτικισ: υγεία» 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

Σφνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ  

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…Η κατθγορία αυτι 

αποςκοπεί αφενόσ ςτθν υλοποίθςθ ζργων ανάπτυξθσ εργαλείων και μθχανιςμϊν για τθν 

εφαρμογι τθσ προτυποποίθςθσ και τον εξορκολογιςμό διαδικαςιϊν και αφετζρου ςτθν 

αξιολόγθςθ διοικθτικϊν επιβαρφνςεων, ςτον επαναςχεδιαςμό διαδικαςιϊν και ςτθν 

υλοποίθςθ ςχετικϊν δράςεων εφαρμογισ τουσ κακϊσ και ςε ςυναλλαγζσ ευρείασ από τουσ 

πολίτεσ ηιτθςθσ που προτείνουν οι φορείσ του δθμοςίου. 

Ενδεικτικζσ δράςεισ ανά κάκετο τομζα πολιτικισ είναι για τον : 

• τομζα υγείασ: Βελτίωςθ των Παρεχόμενων Τπθρεςιϊν Πρωτοβάκμιασ Τγείασ με 

ςτόχο τον Περιοριςμό τθσ Προςφυγισ ςε εξειδικευμζνεσ Νοςοκομειακζσ 

Τπθρεςίεσ…». 
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Το Υπουργείο Υγείασ ςτόχο ζχει τθν μεταρρφκμιςθ τθσ Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ 

(ΡΦΥ) δια τθσ αντικατάςταςθσ του υφιςτάμενου νοςοκεντρικοφ ςυςτιματοσ, από ζνα  

ανκρωποκεντρικό ςφςτθμα υγείασ. Ρυρινα του νζου ςυςτιματοσ κα αποτελεί θ 

ανακατεφκυνςθ τθσ ηιτθςθσ των πολιτϊν από τθ δευτεροβάκμια και τριτοβάκμια 

φροντίδα, όπωσ είναι τα Νοςοκομεία, προσ ποιοτικζσ και ολιςτικισ προςζγγιςθσ 

πρωτοβάκμιεσ δομζσ υγείασ. 

Στο Ε.Σ.Υ., ςτο Ρρωτοβάκμιο Εκνικό Δίκτυο Υγείασ (ΡΕΔΥ) που λειτουργεί υπό τισ 

Υγειονομικζσ Ρεριφζρειεσ (ΥΡε) ςυγκροτοφνται  διεπιςτθμονικζσ ομάδεσ (εφ’ εξισ «Σοπικι 

Ομάδα Τγείασ») αποτελοφμενεσ από ιατρικό, νοςθλευτικό, διοικθτικό και λοιπό 

προςωπικό. Θ μετατόπιςθ του ςθμείου ειςόδου ςτο ςφςτθμα υγείασ από το εξειδικευμζνο 

νοςοκομείο ςτθν γενικι περιπατθτικι φροντίδα δθμιουργεί τισ ςυνκικεσ για περιςςότερο 

ολοκλθρωμζνθ φροντίδα, ςυνζχεια και ανκρωποκεντρικότθτα, τομείσ όπου οι οικογενειακοί 

ιατροί τα καταφζρνουν καλφτερα. Είναι ο μόνοσ τρόποσ για να ξεκινιςει μια διαρκρωτικι 

αντίδραςθ ςτισ ςυςςωρευμζνεσ ςτρεβλϊςεισ του Ελλθνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ. Επίςθσ 

όςον αφορά τισ κοινζσ αςκζνειεσ, παρζχουν υπθρεςίεσ τουλάχιςτον ιςάξιεσ με αυτζσ που 

παρζχονται από τουσ εξειδικευμζνουσ ιατροφσ ςτα νοςοκομεία. 

Οι Τοπικζσ Ομάδεσ Υγείασ ζχουν τθν ευκφνθ - με τθν εποπτεία τθσ οικείασ Υγειονομικισ 

Ρεριφζρειασ - για τθν παροχι προςβάςιμθσ, κατάλλθλθσ, αποτελεςματικισ, αποδοτικισ και 

ποιοτικισ ανκρωποκεντρικισ φροντίδασ. Οι ομάδεσ λειτουργοφν με δυναμικό πλιρουσ και 

αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ. Τζτοιου είδουσ Τοπικζσ Ομάδεσ Υγείασ είναι πιο πικανό να 

επιτφχουν ςυνζχεια ςτθν φροντίδα και μια ςτενι ςχζςθ με τθν κοινότθτα.  

Θ κάκε Τοπικι Ομάδα Υγείασ ξεχωριςτά, διεξάγει επίςθσ ετιςια επίςθμθ αυτο-αξιολόγθςθ, 

με τισ άλλεσ Τοπικζσ Ομάδεσ Υγείασ ςτο δίκτυο του τομζα, κακϊσ και με τισ περιφερειακζσ 

υγειονομικζσ αρχζσ και γνωςτοποιεί τα αποτελζςματα ςτθν κοινότθτα. Θ ςυνεργαςία με τισ 

υπόλοιπεσ Τοπικζσ Ομάδεσ Υγείασ του τομζα, κακιςτά δυνατι τθν επιςτθμονικι 

αντιμετϊπιςθ των κεμάτων υγείασ του πλθκυςμοφ τουσ και αναπτφςςει ζμμεςα τον 

αυτοζλεγχο.  

Θ Τοπικι Ομάδα Υγείασ επίςθσ εξαςφαλίηει πρόςβαςθ τισ κακθμερινζσ ςε δφο βάρδιεσ και 

ςφμφωνα με τα γεωγραφικά και δθμογραφικά χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ, τθν εποχι, το 

εφροσ του καταλόγου (εγγεγραμμζνου πλθκυςμοφ) και τθ διαμόρφωςθ των ομάδων, οι 

ϊρεσ λειτουργίασ μπορεί να υπόκεινται ςε μείωςθ ι διεφρυνςθ. 

 

Σε αυτό το πλαίςιο, από το Ε.Ρ. «Μεταρρφκμιςθ Δθμόςιου Τομζα» χρθματοδοτείται θ 

πιλοτικι αϋ φάςθ ζωσ και 11 μινεσ που αφορά ςτθ δθμιουργία και λειτουργία 239 Τοπικϊν 

Ομάδων Υγείασ ςε όλθ τθν γεωγραφικι περιφζρεια τθσ Ελλάδασ. Οι Τοπικζσ Ομάδεσ Υγείασ 

κα ςτελεχωκοφν με 3.053 άτομα (ιατροφσ, νοςθλευτζσ, επιςκζπτεσ υγείασ, κοινωνικοφσ 

λειτουργοφσ και διοικθτικό προςωπικό). 

Στο πλαίςιο τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ των Τοπικϊν Ομάδων Υγείασ κα ενςωματϊνονται 

νζεσ λειτουργίεσ και διαδικαςίεσ για τισ νζεσ Τοπικζσ Ομάδεσ Υγείασ τθσ  ΡΦΥ. Οι 

διαδικαςίεσ αυτζσ που κα τίκενται ςε εφαρμογι και κα αξιολογοφνται ενδεικτικά είναι: το 

μθτρϊο του πλθκυςμοφ ευκφνθσ τθσ Ομάδασ, θ διαςφνδεςθ με άλλεσ βακμίδεσ παροχισ 

υπθρεςιϊν υγείασ – διαδικαςίεσ παραπομπισ  θ  ςυνεργαςία με τοπικζσ δομζσ όπωσ 

ςχολεία, τοπικι αυτοδιοίκθςθ, δομζσ πρόνοιασ, θ επικοινωνία με τον πλθκυςμό ευκφνθσ 

ςυνολικά και ατομικά κ.α., ο φάκελοσ υγείασ. 
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Επιςθμαίνεται ότι θ ςυνολικι παρζμβαςθ παρουςιάηει ςυνζργια με τα Ρ.Ε.Ρ. δεδομζνου ότι 

θ χρθματοδότθςθ τθσ λειτουργίασ τθσ κάκε Τοπικισ Ομάδασ Υγείασ μετά το 11μθνο κα 

γίνεται από τα ΡΕΡ.  

 

Επιςθμαίνεται ότι το ζργο που ςυνειςφζρει επιπλζον ςτθν μεταρρφκμιςθ τθσ Ρ.Φ.Υ. αφορά 

ςτθν Ολοκλθρωμζνθ Ρλθροφοριακι Υποςτιριξθ του Εκνικοφ Δικτφου Ρρωτοβάκμιασ 

Φροντίδασ Υγείασ.  

Το ζργο αφορά ςτθ μοντελοποίθςθ των διαδικαςιϊν και τθν ολοκλθρωμζνθ πλθροφοριακι 

υποςτιριξθ μεταξφ όλων των δομϊν που ςυνιςτοφν το Εκνικό Δίκτυο Ρ.Φ.Υ., με ςτόχο τθν 

αποτελεςματικι και αποδοτικι διαςφνδεςθ δομϊν και παρεχόμενων υπθρεςιϊν.  

Ειδικότερα, θ ανάπτυξθ υποδομϊν και υπθρεςιϊν ςτθν Ρρωτοβάκμια Φροντίδα Υγείασ 

περιλαμβάνει τθν πλθροφοριακι υποςτιριξθ και διαςφνδεςθ των Μονάδων Ρρωτοβάκμιασ 

Υγείασ. Θ διαχείριςθ τθσ πλθροφορίασ κα είναι ςε ενοποιθμζνθ μορφι και κα παρζχονται 

δυνατότθτεσ πλθροφοριακισ υποςτιριξθσ ςτουσ επαγγελματίεσ υγείασ, τα διοικθτικά 

ςτελζχθ και τουσ εξυπθρετοφμενουσ - πολίτεσ. Οι δυνατότθτεσ που κα παρζχονται ςτουσ 

επαγγελματίεσ υγείασ αφοροφν ςτθν αξιολόγθςθ ενόσ περιςτατικοφ (ατομικοφ ι ομαδικοφ), 

ςτον προγραμματιςμό παροχισ υπθρεςιϊν κατά περιςτατικό και τθν παρακολοφκθςθ και 

αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν. Στα διοικθτικά 

ςτελζχθ κα παρζχονται δυνατότθτεσ ςυγκζντρωςθσ, επεξεργαςίασ και ανάλυςθσ των 

δεδομζνων αςκενϊν - εξυπθρετοφμενων ςε ςυνάρτθςθ με τθν χριςθ πόρων (ανκρωπίνων 

και υλικϊν) που κα προκφπτουν από τθν ςυνολικι διαδικαςία παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ 

και κοινωνικισ φροντίδασ. Στουσ αςκενείσ / εξυπθρετοφμενουσ κα παρζχονται δυνατότθτεσ 

πρόςβαςθσ ςε πλθροφορίεσ που τουσ αφοροφν και διευκολφνουν τθν ςχζςθ τουσ με το 

ςφςτθμα Ρ.Φ.Υ. 

Θ ενδεικτικι λειτουργικότθτα περιλαμβάνει: 

o Τθν ανάπτυξθ του Ατομικοφ Θλεκτρονικοφ Φακζλου Υγείασ (ΑΘΥΦΥ) και τθν 

ολοκλιρωςθ με το Συνοπτικό Ιςτορικό Υγείασ (ΣΙΥ) και  

o Τθν μελζτθ και ανάπτυξθ των απαιτοφμενων υποδομϊν και θλεκτρονικϊν 

υπθρεςιϊν για τθν ςυλλογι, τθν διαχείριςθ και τθν ενοποίθςθ δεδομζνων που 

καταγράφονται ςτα ςθμεία παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ ςτον πολίτθ 

Το ζργο αποτελεί ζργο - ςθμαία του Ε.Ρ. «Μεταρρφκμιςθ Δθμόςιου Τομζα» 

 

Επιςθμαίνεται ότι ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ μπορεί να γίνει χριςθ τθσ ριτρασ ευελιξίασ ΕΤΡΑ 

ζωσ 10%.   

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 59: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθ

σ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) 
Δείκτθσ 
πλαιςίο

υ 
επίδοςθ

σ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ

) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

 Εκπόνθςθ μελετϊν – 
ερευνϊν  

Αρικμόσ 
 

   ΟΧΙ ΟΧΙ 
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T4621 Αρικμόσ ζργων 
απλοποίθςθσ 
εςωτερικϊν 
διαδικαςιϊν και 
προτυποποίθςθσ 
υπθρεςιϊν προσ τουσ 
πολίτεσ 

Αρικμόσ 

 

  1 NAI ΟΧΙ 

 Αρικμόσ Τοπικϊν 
Μονάδων Υγείασ που 
δθμιουργοφνται  

Αρικμόσ 

 

  239 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 Δράςεισ Δθμοςιότθτασ Αρικμόσ 

 

   ΟΧΙ ΟΧΙ 

 Ρρομικεια εξοπλιςμοφ Αρικμόσ 

 

   ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 60: Προχπολογιςμόσ  

Άξονασ Προτεραιότθτασ     1   2 3 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 77.600.000,00 46.174.015,13 12.080.679,28 12.174.738,94 5.593.685,39 1.576.881,25 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 37.600.000,00 22.372.976,40 5.853.525,01 5.899.100,31 2.710.342,41 764.055,86 

Ενωςιακι υνδρομι (γ) 29.037.680,52 17.898.381,12 4.682.820,01 4.719.280,25 1.355.171,20 382.027,93 

Εκνικι υμμετοχι (δ) 8.562.319,48 4.474.595,28 1.170.705,00 1.179.820,06 1.355.171,20 382.027,93 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

υγχρθματοδοτοφμε
νοι μθ επιλζξιμοι πόροι  
(ε) 

40.000.000,00 23.801.038,73 6.227.154,27 6.275.638,63 2.883.342,99 812.825,39 

Δυνθτικοί Δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Υγείασ και εποπτευόμενοι φορείσ   

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 
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Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30.6.2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Αϋ τρίμθνο 2017 
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Δράςθ Α.3.1.1: «e-Goal setting»- Ανάπτυξθ Θλεκτρονικοφ εργαλείου για τθν 
εφαρμογι και  παρακολοφκθςθ του ςυςτιματοσ Διοίκθςθσ μζςω τόχων 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

Σφνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ Αιρεςιμότθτα 11.1 κριτιριο 3, το οποίο εκπλθρϊκθκε ςτον 
3/2015 

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…προβλζπεται  θ 

εφαρμογι ενόσ ςυςτιματοσ διοίκθςθσ βάςει ςτόχων με το οποίο επιδιϊκεται θ 

αποτελεςματικότερθ λειτουργία του Δθμόςιου Σομζα ϊςτε να επικεντρϊνονται ςτα 

αποτελζςματα και όχι ςτθν τιρθςθ των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν βάςει οριηόντιων 

κατευκυντιριων αρχϊν και προτφπων.. .».  

 

Σε αυτό το πλαίςιο εντάςςεται θ ςυγκεκριμζνθ προτεινόμενθ δράςθ που αφορά ςτθν 

θλεκτρονικι εφαρμογι και παρακολοφκθςθ του ςυςτιματοσ “Διοίκθςθ μζςω ςτόχων”, 

όπωσ αυτό προκφπτει από το ιςχφον κεςμικό  πλαίςιο (Ν.3230/2004, όπωσ ιςχφει) και 

περιλαμβάνει ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενζργειεσ: 
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1. Τθ διαμόρφωςθ τθσ αρχιτεκτονικισ για τθν οριηόντια θλεκτρονικι εφαρμογι 

ςυςτιματοσ ςτοχοκεςίασ, τόςο ςε επίπεδο φορζα, όςο και ςε επίπεδο διοικθτικϊν 

δομϊν με βάςθ τα νζα οργανογράμματα (ςχεδιαςμόσ & ανάπτυξθ του 

θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ). Στθ φάςθ αυτι, προβλζπεται θ αποτφπωςθ τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και των απαιτιςεων για τθν  εφαρμογι τθσ Διοίκθςθσ 

μζςω Στόχων ςε 8 επιλεγμζνεσ δθμόςιουσ υπθρεςίεσ και φορείσ, 

2. Τθ δθμιουργία Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ για τον  ςχεδιαςμό και τθν 

υλοποίθςθ τθσ Διοίκθςθσ μζςω Στόχων, τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων και 

τθν παρακολοφκθςθ τθσ διαδικαςίασ μζςω “web” εφαρμογισ και 

3. Τθν πιλοτικι εφαρμογι του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ ςτουσ 8 επιλεγζντεσ 

δθμόςιουσ οργανιςμοφσ και διάκεςθ του ςυςτιματοσ ςτουσ λοιποφσ  φορείσ τθσ 

Δθμόςιασ  Διοίκθςθσ 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 61: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

T4622 Αρικμόσ ζργων 
ειςαγωγισ 
ςυςτθμάτων 
ςτοχοκεςίασ και 
αξιολόγθςθσ ςε 
φορείσ του δθμόςιου 
τομζα 

Αρικμόσ 

 

  
1 ΟΧΙ ΟΧΙ  

 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 62: Προχπολογιςμόσ  

 
Άξονασ Προτεραιότθτασ   1 2 3 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 250.000,00 161.346,90 43.313,83 22.170,21 20.122,99 3.046,07 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 250.000,00 161.346,90 43.313,83 22.170,21 20.122,99 3.046,07 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

193.049,28 129.077,52 34.651,06 17.736,17 10.061,49 1.523,04 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

56.950,72 32.269,38 8.662,77 4.434,04 10.061,49 1.523,04 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
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Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 

          
  

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

Υπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ και εποπτευόμενοι φορείσ 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Αϋ τρίμθνο 2016 
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Δράςθ Α.3.1.2: Ενζργειεσ Αξιολόγθςθσ Μονάδων Ψυχικισ Τγείασ ανά (Τγειονομικι) 
Περιφζρεια & Σομζα Ψυχικισ Τγείασ (κάκετοσ τομζασ πολιτικισ – υγεία) 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 

αναλθφκοφν για τα 

εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 

και τα τμθματοποιθμζνα  

ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 

μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 

πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

φνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ  

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…Χρθματοδοτοφνται 

ζργα που αφοροφν ςτθν ενίςχυςθ του εςωτερικοφ ελζγχου και τθσ επικεϊρθςθσ ςτουσ 

δθμόςιουσ φορείσ. το πλαίςιο τθσ αναδιάρκρωςθσ των δομϊν κεςμοκετοφνται Μονάδεσ 

Εςωτερικοφ Ελζγχου ςε κάκε Τπουργείο, οι οποίεσ υπάγονται άμεςα ςτον Τπουργό. Οι 

δράςεισ αφοροφν ςτθν επιχειρθςιακι ενδυνάμωςθ των ελεγκτικϊν λειτουργιϊν με τθν 

ενίςχυςθ των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ελζγχου που εφαρμόηουν κακϊσ και ςτθν 

παροχι ςυμβουλευτικοφ ρόλου προσ τουσ εποπτευόμενουσ οργανιςμοφσ, ϊςτε αυτοί να 

κακίςτανται πιο παραγωγικοί και να διαςφαλίηεται θ εφρυκμθ λειτουργία τουσ. τόχο 
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αποτελεί θ προάςπιςθ του δθμόςιου ςυμφζροντοσ, θ χρθςτι διοίκθςθ και θ παροχι υψθλισ 

ποιότθτασ υπθρεςιϊν με παράλλθλθ ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ…». 

 

Θ προτεινόμενθ δράςθ αφορά ςτθ δθμιουργία ανεξάρτθτου φορζα αξιολόγθςθσ μονάδων 

φροντίδασ ατόμων με αναπθρία ι/και προβλιματα ψυχικισ υγείασ. 

Στο πλαίςιο αυτό κα υλοποιθκοφν ενδεικτικά τα κάτωκι: 

 Σφςταςθ και ςτελζχωςθ του φορζα και πιλοτικι λειτουργία για περίοδο 36 μθνϊν. 

Ειδικότερα κα εκπονθκεί ο κανονιςμόσ λειτουργίασ του φορζα και κα γίνουν οι 

απαραίτθτεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ, 

 Ρροςαρμογι υφιςτάμενων εργαλείων αξιολόγθςθσ και κεραπευτικϊν 

πρωτοκόλλων, ενςωμάτωςθ δεικτϊν ζκβαςθσ και αποτελεςματικότθτασ για τθ 

διαμόρφωςθ ενόσ χρθςτικοφ εργαλείου αξιολόγθςθσ, 

Θα παραχκεί ζνα ενιαίο εργαλείο αξιολόγθςθσ για όλουσ του τφπουσ δομϊν που κα 

ενςωματϊςει  -  προςαρμόςει τα υφιςτάμενα εργαλεία αξιολόγθςθσ ϊςτε να είναι 

δυνατι μια ολιςτικι αξιολόγθςθ των υπθρεςιϊν των δομϊν ςε εφλογο χρονικό 

διάςτθμα. Συμπλθρωματικά κα αναπτυχκοφν ι προςαρμοςκοφν Οδθγοί 

Αυτοαξιολόγθςθσ ϊςτε να είναι δυνατι θ αυτοεκπαίδευςθ του προςωπικοφ των 

δομϊν ςτθν προαγωγι τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και  

 Αξιολόγθςθ δομϊν ςτισ Υγειονομικζσ Ρεριφζρειεσ από 3μελείσ Επιτροπζσ 

Αξιολογθτϊν με τθ μορφι τθσ επιτόπιασ επίςκεψθσ – ζρευνασ πεδίου. Θ 

αξιολόγθςθ των Μονάδων κα γίνει ςε δφο φάςεισ, ςτθν αϋ κα υποβάλλονται 

ςυςτάςεισ προσ ςυμμόρφωςθ και ςτθ δεφτερθ κα παρζχεται πιςτοποίθςθ. 

 

Επιςθμαίνεται ότι ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ μπορεί να γίνει χριςθ τθσ ριτρασ ευελιξίασ ΕΤΡΑ 

ζωσ 10%.   

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 63: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 

δείκτθ 
Δείκτθσ 

Μονάδα 

μζτρθςθσ 

Κατθγορία 

περιφζρειασ 

(κατά 

περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) 
Δείκτθσ 

πλαιςίου 

επίδοςθσ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

Τ4619 Αρικμόσ 
εποπτευόμενων 
φορζων δθμόςιου 
τομζα που 
αξιολογοφνται 

Αρικμόσ 

 

  1.150 ΟΧΙ  

Τ4622 Αρικμόσ ζργων 
ειςαγωγισ ςυςτθμάτων 
ςτοχοκεςίασ και 
αξιολόγθςθσ ςε φορείσ 
του δθμόςιου τομζα  
 

Αρικμόσ 

 

  1 ΟΧΙ  

Τ4623 Αρικμόσ ςυςτθμάτων 
εςωτερικοφ ελζγχου 
φορζων του δθμόςιου 
τομζα που 

Αρικμόσ 

 

  2 ΟΧΙ  
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δθμιουργοφνται ι 
αναβακμίηονται  
 

 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 64: Προχπολογιςμόσ  

Άξονασ Προτεραιότθτασ   4 5 6 

  
φνολο 

Χϊρασ 

Λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ 

Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 

ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 

ανεπτυγμζνεσ 

Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 

ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 

ανεπτυγμζνεσ 

Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 2.114.287,00 1.364.534,64 366.311,46 187.496,72 170.183,08 25.761,09 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 2.114.287,00 1.364.534,64 366.311,46 187.496,72 170.183,08 25.761,09 

           Ενωςιακι 

Συνδρομι (γ) 
1.632.646,35 1.091.627,71 293.049,17 149.997,38 85.091,54 12.880,55 

           Εκνικι 

Συμμετοχι (δ) 
481.640,65 272.906,93 73.262,29 37.499,34 85.091,54 12.880,55 

εκ τθσ οποίασ για τα 

εμπροςκοβαρι ζργα 
          

  

εκ τθσ οποίασ για 

τμθματοποιθμζνα ζργα 
          

  

εκ τθσ οποίασ για 

μεγάλα ζργα 
          

  

εκ τθσ οποίασ για 

Μζςα 

Χρθματοοικονομικισ 

Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτικι υμμετοχι 

(ε) 
          

  

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Υγείασ και εποπτευόμενοι φορείσ   

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Γ ϋ τρίμθνο 2016 

& 

Α’ τρίμθνο 2018 
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Δράςθ Α.3.2.1: Διαχείριςθ Δθμοςιονομικϊν Ελζγχων 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

Σφνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ Αιρεςιμότθτα 11.1 κριτιριο 3, το οποίο εκπλθρϊκθκε ςτον 
3/2015 

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…Χρθματοδοτοφνται 

ζργα που αφοροφν ςτθν ενίςχυςθ του εςωτερικοφ ελζγχου και τθσ επικεϊρθςθσ ςτουσ 

δθμόςιουσ φορείσ. το πλαίςιο τθσ αναδιάρκρωςθσ των δομϊν κεςμοκετοφνται Μονάδεσ 

Εςωτερικοφ Ελζγχου ςε κάκε Τπουργείο, οι οποίεσ υπάγονται άμεςα ςτον Τπουργό. Οι 

δράςεισ αφοροφν ςτθν επιχειρθςιακι ενδυνάμωςθ των ελεγκτικϊν λειτουργιϊν με τθν 

ενίςχυςθ των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ελζγχου που εφαρμόηουν κακϊσ και ςτθν 

παροχι ςυμβουλευτικοφ ρόλου προσ τουσ εποπτευόμενουσ οργανιςμοφσ, ϊςτε αυτοί να 

κακίςτανται πιο παραγωγικοί και να διαςφαλίηεται θ εφρυκμθ λειτουργία τουσ. τόχο 

αποτελεί θ προάςπιςθ του δθμόςιου ςυμφζροντοσ, θ χρθςτι διοίκθςθ και θ παροχι υψθλισ 

ποιότθτασ υπθρεςιϊν με παράλλθλθ ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ…».  
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 Σε αυτό το πλαίςιο εντάςςεται θ ςυγκεκριμζνθ προτεινόμενθ δράςθ που αφορά ςτθν 

αποτελεςματικι λειτουργία του ελεγκτικοφ μθχανιςμοφ τθσ Επιτροπισ Δθμοςιονομικοφ 

Ελζγχου (ΕΔΕΛ) και τθσ Επιτροπισ Συντονιςμοφ Ελζγχων (ΕΣΕΛ), μζςω τθσ  δθμιουργίασ 

Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Δθμοςιονομικϊν Ελζγχων το 

οποίο περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τα εξισ υποςυςτιματα: 

• Υποςφςτθμα παρουςίαςθσ 
i. Ραρουςίαςθ αποτελεςμάτων των δθμοςιονομικϊν ελζγχων 

ii. Υποδοχι καταγγελιϊν 
iii. Στατιςτικά 

• Υποςφςτθμα επιλογισ δείγματοσ ελζγχου 
i. “Risk management” ςφςτθμα για τθν επιλογι του δείγματοσ 

ii.  Ζνταξθ ςυγκεκριμζνων καταγγελιϊν ςτο δείγμα ελζγχου 
• Υποςφςτθμα εςωτερικισ διαχείριςθσ “workflow” ελζγχων 

i.  Χρζωςθ ελεγκτϊν ςε υποκζςεισ ελζγχου και διαχείριςθ μθτρϊου 
ελεγκτϊν 

ii.  Ραρακολοφκθςθ πορείασ υπόκεςθσ ελζγχου 
iii.  Υποςτιριξθ ςτθν κατάρτιςθ τθσ ζκκεςθσ ελζγχου 
iv.  Αποκετιριο νομοκεςίασ εκνικισ και κοινοτικισ κανονιςτικοφ 

πλαιςίου και αποτελεςμάτων ελζγχων 
• Διαλειτουργικότθτα με άλλουσ ελεγκτικοφσ μθχανιςμοφσ, με TAXIS και ΟΡΣ-ΔΡ. 
 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 65: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

Τ4625 Αρικμόσ ςχεδίων 
αναβάκμιςθσ τθσ 
λειτουργίασ 
ελεγκτικϊν φορζων 

Αρικμόσ 

 

  1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 66: Προχπολογιςμόσ  

Άξονασ Προτεραιότθτασ   1 2 3 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 600.000,00 387.232,57 103.953,19 53.208,50 48.295,17 7.310,58 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 600.000,00 387.232,57 103.953,19 53.208,50 48.295,17 7.310,58 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

463.318,28 309.786,05 83.162,55 42.566,80 24.147,58 3.655,29 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

136.681,72 77.446,51 20.790,64 10.641,70 24.147,58 3.655,29 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 
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εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 

          
  

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Οικονομικϊν  

 Γενικι Γραμματεία Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων και Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ  

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Α ϋ τρίμθνο 2016 
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Δράςθ Α.3.2.2: Ολοκλθρωμζνο φςτθμα Διαχείριςθσ Καταγγελιϊν 

 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

Σφνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ Αιρεςιμότθτα 11.1 κριτιριο 3, το οποίο εκπλθρϊκθκε τον 
3/2015 

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…Χρθματοδοτοφνται 

ζργα που αφοροφν ςτθν ενίςχυςθ του εςωτερικοφ ελζγχου και τθσ επικεϊρθςθσ ςτουσ 

δθμόςιουσ φορείσ... Οι δράςεισ αφοροφν ςτθν επιχειρθςιακι ενδυνάμωςθ των ελεγκτικϊν 

λειτουργιϊν με τθν ενίςχυςθ των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ελζγχου που εφαρμόηουν 

κακϊσ και ςτθν παροχι ςυμβουλευτικοφ ρόλου προσ τουσ εποπτευόμενουσ οργανιςμοφσ, 

ϊςτε αυτοί να κακίςτανται πιο παραγωγικοί και να διαςφαλίηεται θ εφρυκμθ λειτουργία 

τουσ. τόχο αποτελεί θ προάςπιςθ του δθμόςιου ςυμφζροντοσ, θ χρθςτι διοίκθςθ και θ 

παροχι υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςιϊν με παράλλθλθ ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ…».  

 

Σε αυτό το πλαίςιο εντάςςεται θ ςυγκεκριμζνθ προτεινόμενθ δράςθ που αφορά ςτθ 

δθμιουργία και λειτουργία εκνικοφ μθχανιςμοφ εξζταςθσ καταγγελιϊν τθσ Γενικισ 
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Γραμματείασ Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ, θ οποία μεταξφ άλλων, ςυντονίηει όλεσ τισ 

υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ που εμπλζκονται ςτθν εφαρμογι τθσ εκνικισ ςτρατθγικισ για 

τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ και τθσ απάτθσ. Το προτεινόμενο ςφςτθμα κα 

ςυςτθματοποιεί, διαςταυρϊνει και αξιολογεί από πλευράσ αξιοπιςτίασ και ςθμαντικότθτασ, 

δίνοντασ βακμοφσ προτεραιότθτασ ςτισ καταγγελίεσ ενϊ κα παρζχει και λειτουργικότθτα 

παραμετροποίθςθσ αξιολόγθςθσ κινδφνου (risk analysis) για εντοπιςμό τομζων, νομικϊν και 

φυςικϊν προςϊπων με αυξθμζνο ενδεχόμενο διάπραξθσ αδικθμάτων απάτθσ και 

διαφκοράσ. 

 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 67: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

Τ4625 Αρικμόσ ςχεδίων 
αναβάκμιςθσ τθσ 

λειτουργίασ 
ελεγκτικϊν φορζων 

Αρικμόσ 

 

  1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 68: Προχπολογιςμόσ  

Άξονασ Προτεραιότθτασ   1 2 3 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 500.000,00 322.693,81 86.627,66 44.340,41 40.245,97 6.092,15 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 500.000,00 322.693,81 86.627,66 44.340,41 40.245,97 6.092,15 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

386.098,56 258.155,05 69.302,13 35.472,33 20.122,99 3.046,07 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

113.901,44 64.538,76 17.325,53 8.868,08 20.122,99 3.046,07 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 

          
  



 

130 

 

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ & Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων/Γενικι 

Γραμματεία Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.) και Ελεγκτικά Σϊματα -

Μθχανιςμοί 

 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/10/2016 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Βϋ τρίμθνο 2018* 
* Προχπόκεςθ για τθν ζκδοςθ τθσ Πρόςκλθςθσ είναι θ ςυνάφεια του ζργου με τθν Εκνικι τρατθγικι 
για τθ Ψθφιακι Πολιτικι (Απόφαςθ τθσ ΓΓΨΠ) 
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Δράςθ Α.3.2.3: Τποςτιριξθ Εςωτερικισ Λειτουργίασ Τπθρεςιϊν Ελζγχου Ελεγκτικοφ 
υνεδρίου 

 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

Σφνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ  

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…Χρθματοδοτοφνται 

ζργα που αφοροφν ςτθν ενίςχυςθ του εςωτερικοφ ελζγχου και τθσ επικεϊρθςθσ ςτουσ 

δθμόςιουσ φορείσ. ….. Οι δράςεισ αφοροφν ςτθν επιχειρθςιακι ενδυνάμωςθ των 

ελεγκτικϊν λειτουργιϊν με τθν ενίςχυςθ των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ελζγχου που 

εφαρμόηουν κακϊσ και ςτθν παροχι ςυμβουλευτικοφ ρόλου προσ τουσ εποπτευόμενουσ 

οργανιςμοφσ, ϊςτε αυτοί να κακίςτανται πιο παραγωγικοί και να διαςφαλίηεται θ εφρυκμθ 

λειτουργία τουσ. τόχο αποτελεί θ προάςπιςθ του δθμόςιου ςυμφζροντοσ, θ χρθςτι 

διοίκθςθ και θ παροχι υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςιϊν με παράλλθλθ ελαχιςτοποίθςθ του 

κόςτουσ...».  
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Σε αυτό το πλαίςιο εντάςςεται θ ςυγκεκριμζνθ προτεινόμενθ δράςθ που αφορά ςτθν 

υλοποίθςθ νζασ εφαρμογισ καταςταλτικοφ ελζγχου για τθ βελτίωςθ τθσ πλθροφοριακισ 

υποςτιριξθσ των εςωτερικϊν λειτουργιϊν των υπθρεςιϊν ελζγχου του Ελεγκτικοφ 

Συνεδρίου και ςτθν επίτευξθ διαλειτουργικότθτασ τθσ νζασ εφαρμογισ καταςταλτικοφ 

ελζγχου με τα πλθροφοριακά ςυςτιματα των ελεγχόμενων από το Ελεγκτικό Συνζδριο 

φορζων για τθν αμφίδρομθ τροφοδοςία με ελεγκτικά δεδομζνα των εμπλεκόμενων 

φορζων του Δθμοςίου Τομζα κατά τρόπο ζγκαιρο και ζγκυρο. 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 69: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

Τ4623 

Αρικμόσ ςυςτθμάτων 
εςωτερικοφ ελζγχου 
φορζων του δθμόςιου 
τομζα που 
δθμιουργοφνται ι 
αναβακμίηονται 

Αρικμόσ 

 

  1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 70: Προχπολογιςμόσ  

Άξονασ Προτεραιότθτασ   1 2 3 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 75.000,00 48.404,07 12.994,15 6.651,06 6.036,90 913,82 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 75.000,00 48.404,07 12.994,15 6.651,06 6.036,90 913,82 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

57.914,78 38.723,26 10.395,32 5.320,85 3.018,45 456,91 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

17.085,22 9.680,81 2.598,83 1.330,21 3.018,45 456,91 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 
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Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ & Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων/Ελεγκτικό 
Συνζδριο 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/10/2016 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Αϋ τρίμθνο 2018 
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Δράςθ Α.3.3.1: Μθχανιςμόσ Πολυεπίπεδθσ Διαβοφλευςθσ τθσ Ο.Κ.Ε. 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

Σφνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ, χρθματοδοτοφνται 

δράςεισ : «… που αποςκοποφν ςτθ βελτίωςθ τθσ ςυμμετοχισ τθσ κοινωνίασ και των πολιτϊν 

ςτο ςχεδιαςμό των δθμόςιων πολιτικϊν και ςτθ λειτουργία τθσ διοίκθςθσ. το πλαίςιο αυτό 

περιλαμβάνονται δράςεισ οργάνωςθσ και λειτουργίασ κεςμοκετθμζνων οργάνων 

εκπροςϊπθςθσ τθσ κοινωνίασ, όπωσ οι κοινωνικοί εταίροι, με ςκοπό τθν ενεργό ςυμμετοχι 

τουσ ςτον ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι δθμοςίων πολιτικϊν και τθ λειτουργία τθσ Διοίκθςθσ. 

Οι δράςεισ αυτζσ κα αποτελζςουν βιμα για τθν παροχι ανατροφοδότθςθσ και υποδείξεων 

ςχετικϊν με τισ διοικθτικζσ διαδικαςίεσ και τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ που εφαρμόηονται…».  

 

Σε αυτό το πλαίςιο εντάςςεται θ ςυγκεκριμζνθ προτεινόμενθ δράςθ που αφορά ςε 

ανάπτυξθ, κεςμικι κωράκιςθ και λειτουργία ενόσ ολοκλθρωμζνου μθχανιςμοφ πολφ-

επίπεδθσ διαβοφλευςθσ με ςτόχο τθν αναβάκμιςθ τθσ ςυμμετοχισ των κοινωνικϊν εταίρων 
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και τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν ςτο οικονομικό και κοινωνικό γίγνεςκαι και τθ διευκόλυνςθ 

τθσ Οικονομικισ και Κοινωνικισ Επιτροπισ (Ο.Κ.Ε.) ςτθν εκτζλεςθ του ςυνταγματικά 

κατοχυρωμζνου ρόλου τθσ για τθ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτο δθμόςιο διάλογο και τθν 

ενδυνάμωςθ τθσ ςυνειςφοράσ τουσ  ςτισ διαδικαςίεσ διαμόρφωςθσ των πολιτικϊν.  

Θ ανάπτυξθ ενόσ μθχανιςμοφ πολυεπίπεδθσ διαβοφλευςθσ αποςκοπεί:  

 ςτθν ενίςχυςθ, διεφρυνςθ και κεςμικι αναβάκμιςθ του κοινωνικοφ διαλόγου και 

τθσ ςυμμετοχικότθτασ μζςα από τθ διαςφάλιςθ τθσ κάκετθσ και ολοκλθρωμζνθσ 

διαβοφλευςθσ ςε κρίςιμα ηθτιματα για τθν ανάπτυξθ τθσ χϊρασ, ζτςι ϊςτε να 

επιτευχκοφν τα μζγιςτα δυνατά πολλαπλαςιαςτικά αποτελζςματα, θ μζγιςτθ 

δυνατι προςτικζμενθ αξία και θ μζγιςτθ δυνατι πλαιςίωςθ και επιτάχυνςθ των 

μεταρρυκμιςτικϊν διαδικαςιϊν, 

 ςτθν ζγκαιρθ πρόλθψθ ςυγκροφςεων και αντικζςεων ςε τοπικό και περιφερειακό 

επίπεδο και 

 ςτθ βελτίωςθ των ςχζςεων τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ περιφερειακισ 

διοίκθςθσ με τθν κοινωνία και τθν κεντρικι διοίκθςθ και θ ενίςχυςθ τθσ 

αμφίδρομθσ επικοινωνίασ και τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν. 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 71: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

Τ4626 Αρικμόσ ζργων που 
αφοροφν ςτθν 
ενίςχυςθ τθσ 
ςυμμετοχισ των 
πολιτϊν 

Αρικμόσ 

 

  1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 72: Προχπολογιςμόσ  

Άξονασ Προτεραιότθτασ   1 2 3 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 600.000,00 387.232,57 103.953,19 53.208,50 48.295,17 7.310,58 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 600.000,00 387.232,57 103.953,19 53.208,50 48.295,17 7.310,58 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

463.318,28 309.786,05 83.162,55 42.566,80 24.147,58 3.655,29 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

136.681,72 77.446,51 20.790,64 10.641,70 24.147,58 3.655,29 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 
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εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 

          
  

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Οικονομικι και Κοινωνικι Επιτροπι (Ο.Κ.Ε) 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ (Συμπλιρωςθ δελτίων 
ταυτότθτασ, Στοχοκζτθςθ νζων δεικτϊν & ειςαγωγι τουσ ςτο ΟΡΣ) 

 

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/10/2016 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Αϋ τρίμθνο 2017 
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Δράςθ Α.3.3.2: Δράςεισ αναβάκμιςθσ τθσ λειτουργίασ τθσ ΑΔΕΔΤ 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

Σφνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ  

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

  Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτον κείμενο του ΕΡ χρθματοδοτοφνται 

δράςεισ  «… που αποςκοποφν ςτθ βελτίωςθ τθσ ςυμμετοχισ τθσ κοινωνίασ και των πολιτϊν 

ςτο ςχεδιαςμό των δθμόςιων πολιτικϊν και ςτθ λειτουργία τθσ διοίκθςθσ. το πλαίςιο αυτό 

περιλαμβάνονται δράςεισ οργάνωςθσ και λειτουργίασ κεςμοκετθμζνων οργάνων 

εκπροςϊπθςθσ τθσ κοινωνίασ, όπωσ οι κοινωνικοί εταίροι, με ςκοπό τθν ενεργό ςυμμετοχι 

τουσ ςτον ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι δθμοςίων πολιτικϊν και τθ λειτουργία τθσ 

Διοίκθςθσ. Οι δράςεισ αυτζσ κα αποτελζςουν βιμα για τθν παροχι ανατροφοδότθςθσ και 

υποδείξεων ςχετικϊν με τισ διοικθτικζσ διαδικαςίεσ και τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ που 

εφαρμόηονται…».    

 

Στο πλαίςιο αυτό, προβλζπεται να υλοποιθκοφν δράςεισ για τθν ενίςχυςθ τθσ διοικθτικισ 

ικανότθτασ τθσ οργάνωςθσ  ΑΔΕΔΥ ωσ  κοινωνικοφ  εταίρου. Θ ενίςχυςθ αυτι ςυνδζεται 
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ενδεικτικά με τθ διοικθτικι και επιχειρθςιακι ενίςχυςθ τθσ ΑΔΕΔΥ ςε κεντρικό και 

περιφερειακό επίπεδο. 

 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 73: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

Τ4626 

Αρικμόσ ζργων που 
αφοροφν ςτθν ενίςχυςθ 
τθσ ςυμμετοχισ των 
πολιτϊν 

Αρικμόσ 

 

  1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 Αρικμόσ ζργων πλιρωσ ι 
μερικϊσ εκτελεςκζντων 
από Κοινωνικοφσ 
Εταίρουσ 

Αρικμόσ 

 

  1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 74: Προχπολογιςμόσ  

Άξονασ Προτεραιότθτασ   1 2 3 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 2.000.000,00 1.290.775,23 346.510,63 177.361,65 160.983,90 24.368,58 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 2.000.000,00 1.290.775,23 346.510,63 177.361,65 160.983,90 24.368,58 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

1.544.394,25 1.032.620,18 277.208,51 141.889,32 80.491,95 12.184,29 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

455.605,75 258.155,05 69.302,13 35.472,33 80.491,95 12.184,29 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 

          
  

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 ΑΔΕΔΥ/ Κοινωνικό Ρολφκεντρο 
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Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30.06.2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Αϋ τρίμθνο 2017 
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Πίνακασ 75: Ανάλυςθ προχπολογιςμοφ (ςε δθμόςια δαπάνθ-ΔΔ)  

Κωδ. 
ΑΠ 

ΔΔ 
Κωδ. 
Θ  

ΔΔ 
Κωδ. 
Επεν. 
Προτ. 

ΔΔ 
Κωδ. 

Ειδικοφ 
ςτόχου 

ΔΔ 
Κωδ. Δράςθσ/ 
πρόςκλθςθσ 

ΔΔ 
Κατθγορία 

περιφζρειασ 
Κωδ. πεδίου 
παρζμβαςθσ 

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 
2.224.238,06 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ  

119 2.224.238,06 

Α.1.1.2 
1.406.945,00 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ  

119 1.406.945,00 

A.1.1.3 
709.926,37 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ  

119 709.926,37 

Α.1.1.5 
9.680.814,20 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ  

119 9.680.814,20 

Α.1.1.6 
364.469,75 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ  

119 364.469,75 

Α.1.2.1 
3.112.656,06 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ  

119 3.112.656,06 

Α.1.2.2 
1.712.858,73 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ  

119 1.712.858,73 

11i.2 84.929.095,65 

Α.2.1.1 
1.263.507,55 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ  

119 1.263.507,55 

Α.2.1.2 
2.830.786,24 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ  

119 2.830.786,24 

Α.2.1.3 
1.548.930,27 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ  

119 1.548.930,27 

Α.2.1.4 
2.323.395,41 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ  

119 2.323.395,41 

Α.2.1.5 
755.103,51 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ  

119 755.103,51 

Α.2.1.6 
2.258.856,65 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ  

119 2.258.856,65 
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Α.2.1.7 
2.648.446,88 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ  

119 2.648.446,88 

Α.2.1.8 
212.977,91 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ  

119 212.977,91 

Α.2.1.9 
129.077,52 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ  

119 129.077,52 

Α.2.1.10 
193.616,28 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ  

119 193.616,28 

Α.2.1.11 
3.629.853,55 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ  

119 3.629.853,55 

Α.2.1.12 
2.836.284,94 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ  

119 2.836.284,94 

Α.2.1.13 
839.003,90 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ  

119 839.003,90 

Α.2.1.15 
1.084.251,19 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ  

119 1.084.251,19 

Α.2.1.16 
260.491,35 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ  

119 260.491,35 

Α.2.2.1 
5.178.449,52 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ  

119 5.178.449,52 

Α.2.2.2 
3.070.125,01 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ  

119 3.070.125,01 

Α.2.2.3 
474.070,63 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ  

119 474.070,63 

Α.2.2.4 
672.042,12 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ  

119 672.042,12 

Α.2.2.5 
3.653.445,55 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ  

119 3.653.445,55 

    
Α.2.2.6 

806.734,52 
Λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ  
119 806.734,52 

    
Α.2.2.7 

129.077,52 
Λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ  
119 129.077,52 
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Α.2.2.8 

24.266.574,26 
Λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ  
119 24.266.574,26 

11i.3       9.453.818,47    

Α.3.1.1 
161.346,90 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ  

119 161.346,90 

Α.3.1.2 
1.364.534,64 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ  

119 1.364.534,64 

Α.3.2.1 
387.232,57 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ  

119 387.232,57 

                
Α.3.2.2 

322.693,81 
Λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ  
119 322.693,81 

                
Α.3.2.3 

48.404,07 
Λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ  
119 48.404,07 

                
A.3.3.1 

387.232,57 
Λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ  
119 387.232,57 

                
Α.3.3.2 

1.290.775,23 
Λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ  
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.1.1.1 597.100,19 Mετάβαςθ 119 597.100,19 

Α.1.1.2 377.696,59 Mετάβαςθ 119 377.696,59 

A.1.1.3 190.580,85 Mετάβαςθ 119 190.580,85 

Α.1.1.5 2.598.829,76 Mετάβαςθ 119 2.598.829,76 

Α.1.1.6 97.842,48 Mετάβαςθ 119 97.842,48 

Α.1.2.1 835.597,40 Mετάβαςθ 119 835.597,40 

Α.1.2.2 459.819,61 Mετάβαςθ 119 459.819,61 

11i.2 22.799.348,94 

Α.2.1.1 339.190,58 Mετάβαςθ 119 339.190,58 

Α.2.1.2 759.929,01 Mετάβαςθ 119 759.929,01 

Α.2.1.3 415.812,76 Mετάβαςθ 119 415.812,76 

Α.2.1.4 623.719,14 Mετάβαςθ 119 623.719,14 

Α.2.1.5 202.708,72 Mετάβαςθ 119 202.708,72 

Α.2.1.6 606.393,61 Mετάβαςθ 119 606.393,61 

Α.2.1.7 710.979,72 Mετάβαςθ 119 710.979,72 

Α.2.1.8 57.174,25 Mετάβαςθ 119 57.174,25 

Α.2.1.9 34.651,06 Mετάβαςθ 119 34.651,06 
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Α.2.1.10 51.976,60 Mετάβαςθ 119 51.976,60 

Α.2.1.11 974.439,88 Mετάβαςθ 119 974.439,88 

Α.2.1.12 761.405,14 Mετάβαςθ 119 761.405,14 

Α.2.1.13 225.231,91 Mετάβαςθ 119 225.231,91 

Α.2.1.15 291.068,93 Mετάβαςθ 119 291.068,93 

Α.2.1.16 69.929,31 Mετάβαςθ 119 69.929,31 

Α.2.2.1 1.390.162,90 Mετάβαςθ 119 1.390.162,90 

Α.2.2.2 824.179,88 Mετάβαςθ 119 824.179,88 

Α.2.2.3 127.265,01 Mετάβαςθ 119 127.265,01 

Α.2.2.4 180.410,76 Mετάβαςθ 119 180.410,76 

Α.2.2.5 980.773,19 Mετάβαςθ 119 980.773,19 

    Α.2.2.6 216.569,15 Mετάβαςθ 119 216.569,15 

    Α.2.2.7 34.651,06 Mετάβαςθ 119 34.651,06 

    Α.2.2.8 6.514.399,92 Mετάβαςθ 119 6.514.399,92 

11i.3       2.537.892,40    

Α.3.1.1 43.313,83 Mετάβαςθ 119 43.313,83 

Α.3.1.2 366.311,46 Mετάβαςθ 119 366.311,46 

Α.3.2.1 103.953,19 Mετάβαςθ 119 103.953,19 

                Α.3.2.2 86.627,66 Mετάβαςθ 119 86.627,66 

                Α.3.2.3 12.994,15 Mετάβαςθ 119 12.994,15 

                A.3.3.1 103.953,19 Mετάβαςθ 119 103.953,19 

                Α.3.3.2 346.510,63 Mετάβαςθ 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 
305.626,06 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 305.626,06 

Α.1.1.2 
193.324,20 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 193.324,20 

A.1.1.3 
97.548,91 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 97.548,91 

Α.1.1.5 
1.330.212,41 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 1.330.212,41 

Α.1.1.6 
50.080,72 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 50.080,72 
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Α.1.2.1 
427.700,98 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 427.700,98 

Α.1.2.2 
235.358,92 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 235.358,92 

11i.2 11.669.859,03 

Α.2.1.1 
173.614,88 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 173.614,88 

Α.2.1.2 
388.970,07 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 388.970,07 

Α.2.1.3 
212.833,99 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 212.833,99 

Α.2.1.4 
319.250,98 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 319.250,98 

Α.2.1.5 
103.756,57 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 103.756,57 

Α.2.1.6 
310.382,90 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 310.382,90 

Α.2.1.7 
363.915,35 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 363.915,35 

Α.2.1.8 
29.264,67 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 29.264,67 

Α.2.1.9 
17.736,17 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 17.736,17 

Α.2.1.10 
26.604,25 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 26.604,25 

Α.2.1.11 
498.767,58 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 498.767,58 

Α.2.1.12 
389.725,63 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 389.725,63 

Α.2.1.13 
115.285,08 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 115.285,08 

Α.2.1.15 
148.983,79 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 148.983,79 
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Α.2.1.16 
35.793,36 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 35.793,36 

Α.2.2.1 
711.555,63 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 711.555,63 

Α.2.2.2 
421.856,91 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 421.856,91 

Α.2.2.3 
65.140,66 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 65.140,66 

Α.2.2.4 
92.343,35 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 92.343,35 

Α.2.2.5 
502.009,28 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 502.009,28 

    
Α.2.2.6 

110.851,03 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 110.851,03 

    
Α.2.2.7 

17.736,17 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 17.736,17 

    
Α.2.2.8 

3.334.399,11 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 3.334.399,11 

11i.3       1.299.021,59    

Α.3.1.1 
22.170,21 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 22.170,21 

Α.3.1.2 
187.496,72 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 187.496,72 

Α.3.2.1 
53.208,50 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 53.208,50 

Α.3.2.2 
44.340,41 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 44.340,41 

Α.3.2.3 
6.651,06 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 6.651,06 

A.3.3.1 
53.208,50 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 53.208,50 

                
Α.3.3.2 

177.361,65 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 177.361,65 
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Κωδ. 
ΑΠ 

ΔΔ 
Κωδ. Θ 

 
ΔΔ 

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ. 

ΔΔ 
Κωδ. 

Ειδικοφ 
ςτόχου 

ΔΔ 
Κωδ. Δράςθσ/ 
πρόςκλθςθσ 

ΔΔ 
Κατθγορία 

περιφζρειασ 
Κωδ. πεδίου 
παρζμβαςθσ 

ΔΔ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2 13.461.652,00 11 13.461.652,00 11i 13.461.652,00 

11i.1 1.690.330,95 

Α.1.1.1 277.404,24 Mετάβαςθ 119 277.404,24 

Α.1.1.2 175.472,45 Mετάβαςθ 119 175.472,45 

A.1.1.3 88.541,14 Mετάβαςθ 119 88.541,14 

Α.1.1.5 1.207.379,25 Mετάβαςθ 119 1.207.379,25 

Α.1.1.6 45.456,22 Mετάβαςθ 119 45.456,22 

Α.1.2.1 388.206,64 Mετάβαςθ 119 388.206,64 

Α.1.2.2 213.625,64 Mετάβαςθ 119 213.625,64 

11i.2 10.592.252,43 

Α.2.1.1 157.583,11 Mετάβαςθ 119 157.583,11 

Α.2.1.2 353.052,18 Mετάβαςθ 119 353.052,18 

Α.2.1.3 193.180,68 Mετάβαςθ 119 193.180,68 

Α.2.1.4 289.771,02 Mετάβαςθ 119 289.771,02 

Α.2.1.5 94.175,58 Mετάβαςθ 119 94.175,58 

Α.2.1.6 281.721,82 Mετάβαςθ 119 281.721,82 

Α.2.1.7 330.311,04 Mετάβαςθ 119 330.311,04 

Α.2.1.8 26.562,34 Mετάβαςθ 119 26.562,34 

Α.2.1.9 16.098,39 Mετάβαςθ 119 16.098,39 

Α.2.1.10 24.147,58 Mετάβαςθ 119 24.147,58 

Α.2.1.11 452.710,87 Mετάβαςθ 119 452.710,87 

Α.2.1.12 353.737,97 Mετάβαςθ 119 353.737,97 

Α.2.1.13 104.639,53 Mετάβαςθ 119 104.639,53 

Α.2.1.15 135.226,48 Mετάβαςθ 119 135.226,48 

Α.2.1.16 32.488,16 Mετάβαςθ 119 32.488,16 

Α.2.2.1 645.849,86 Mετάβαςθ 119 645.849,86 

Α.2.2.2 382.902,22 Mετάβαςθ 119 382.902,22 

Α.2.2.3 59.125,51 Mετάβαςθ 119 59.125,51 

Α.2.2.4 83.816,27 Mετάβαςθ 119 83.816,27 
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Α.2.2.5 455.653,24 Mετάβαςθ 119 455.653,24 

    Α.2.2.6 100.614,94 Mετάβαςθ 119 100.614,94 

    Α.2.2.7 16.098,39 Mετάβαςθ 119 16.098,39 

    Α.2.2.8 3.026.497,32 Mετάβαςθ 119 3.026.497,32 

11i.3       1.179.068,62    

Α.3.1.1 20.122,99 Mετάβαςθ 119 20.122,99 

Α.3.1.2 170.183,08 Mετάβαςθ 119 170.183,08 

Α.3.2.1 48.295,17 Mετάβαςθ 119 48.295,17 

Α.3.2.2 40.245,97 Mετάβαςθ 119 40.245,97 

Α.3.2.3 6.036,90 Mετάβαςθ 119 6.036,90 

A.3.3.1  48.295,17 Mετάβαςθ 119 48.295,17 

                Α.3.3.2 160.983,90 Mετάβαςθ 119 160.983,90 

 

Κωδ. 
ΑΠ 

ΔΔ 
Κωδ. Θ 

 
ΔΔ 

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ. 

ΔΔ 
Κωδ. 

Ειδικοφ 
ςτόχου 

ΔΔ 
Κωδ. Δράςθσ/ 
πρόςκλθςθσ 

ΔΔ 
Κατθγορία 

περιφζρειασ 
Κωδ. πεδίου 
παρζμβαςθσ 

ΔΔ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3 2.037.728,00 11 2.037.728,00 11i 2.037.728,00 

11i.1 255.870,13 

Α.1.1.1 
41.991,46 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 41.991,46 

Α.1.1.2 
26.561,76 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 26.561,76 

A.1.1.3 
13.402,72 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 13.402,72 

A.1.1.5 
182.764,38 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 182.764,38 

A.1.1.6 
6.880,84 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 6.880,84 

Α.1.2.1 
58.763,93 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 58.763,93 

Α.1.2.2 
32.337,11 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 32.337,11 

11i.2 1.603.378,94 
Α.2.1.1 

23.853,80 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 23.853,80 
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Α.2.1.2 
53.442,50 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 53.442,50 

Α.2.1.3 
29.242,30 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 29.242,30 

Α.2.1.4 
43.863,45 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 43.863,45 

Α.2.1.5 
14.255,62 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 14.255,62 

Α.2.1.6 
42.645,02 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 42.645,02 

Α.2.1.7 
50.000,11 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 50.000,11 

Α.2.1.8 
4.020,82 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 4.020,82 

Α.2.1.9 
2.436,86 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 2.436,86 

Α.2.1.10 
3.655,29 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 3.655,29 

Α.2.1.11 
68.528,11 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 68.528,11 

Α.2.1.12 
53.546,31 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 53.546,31 

Α.2.1.13 
15.839,58 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 15.839,58 

Α.2.1.15 
20.469,61 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 20.469,61 

Α.2.1.16 
4.917,82 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 4.917,82 

Α.2.2.1 
97.764,10 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 97.764,10 

Α.2.2.2 
57.960,98 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 57.960,98 
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Α.2.2.3 
8.949,99 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 8.949,99 

Α.2.2.4 
12.687,50 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 12.687,50 

Α.2.2.5 
68.973,51 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 68.973,51 

    
Α.2.2.6 

15.230,37 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 15.230,37 

    
Α.2.2.7 

2.436,86 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 2.436,86 

    
Α.2.2.8 

458.129,38 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 458.129,38 

11i.3          178.478,92    

Α.3.1.1 
3.046,07 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 3.046,07 

Α.3.1.2 
25.761,09 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 25.761,09 

Α.3.2.1 
7.310,58 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 7.310,58 

Α.3.2.2 
6.092,15 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 6.092,15 

Α.3.2.3 
913,82 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 913,82 

A.3.3.1  
7.310,58 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 7.310,58 

                
Α.3.3.2 

24.368,58 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 24.368,58 
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Πίνακασ 76: Επιςκόπθςθ χαρακτθριςτικϊν των δράςεων 

Κωδικόσ 
Δράςθσ 

Χαρακτθριςμόσ 
δράςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

ΔΔ 
Σρόποσ υλοποίθςθσ 

δράςθσ 
ΔΔ 

ΔΔ που 
ςυνειςφζρει ςτο 

πλαίςιο 
επίδοςθσ 

ΔΔ μθ 
εκπλθροφμενων 

κεματικϊν 
αιρεςιμοτιτων 

ΔΔ μθ 
εκπλθροφμενων 

αυτοδεςμεφςεων 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Α.1.1.1 

  Πλθ θ χϊρα 

        3.446.360,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα           3.446.360,00      

    

Α.1.1.2 

  Πλθ θ χϊρα 

        2.180.000,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα           2.180.000,00      

    

Α.1.1.3 

  Πλθ θ χϊρα 

        1.100.000,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα           1.100.000,00      

    

Α.1.1.5 

  Πλθ θ χϊρα 

      15.000.000,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα        15.000.000,00      

    

Α.1.1.6 

  Πλθ θ χϊρα 

           564.730,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα              564.730,00      

    

Α.1.2.1 

  Πλθ θ χϊρα 

        4.822.925,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 4.822.925,00 € 4.822.925,00 € 

    

Α.1.2.2 

  Πλθ θ χϊρα 

        2.654.000,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια           2.654.000,00      
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μζςα 

Α.2.1.1 

  Πλθ θ χϊρα 

        1.957.749,92    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα           1.957.749,92            1.957.749,92    

    

Α.2.1.2 

  Πλθ θ χϊρα 

        4.386.180,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα           4.386.180,00            5.323.190,00    

    

Α.2.1.3 

  Πλθ θ χϊρα 

        2.400.000,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα           2.400.000,00            2.400.000,00    

    

Α.2.1.4 

  Πλθ θ χϊρα 

        3.600.000,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα           3.600.000,00            3.600.000,00    

    

Α.2.1.5 

  Πλθ θ χϊρα 

        1.170.000,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα           1.170.000,00            1.170.000,00    

    

Α.2.1.6   Πλθ θ χϊρα 

        3.500.000,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα           3.500.000,00            3.500.000,00    

    

Α.2.1.7   Πλθ θ χϊρα 

        4.103.653,10    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα           4.103.653,10            1.803.631,10    
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Α.2.1.8   Πλθ θ χϊρα 

           330.000,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα              330.000,00                330.000,00    

    

Α.2.1.9   Πλθ θ χϊρα 

           200.000,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα              200.000,00      

    

Α.2.1.10   Πλθ θ χϊρα 

           300.000,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα              300.000,00      

    

Α.2.1.11   Πλθ θ χϊρα 

        5.624.300,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα           5.624.300,00      

    

Α.2.1.12   Πλθ θ χϊρα 

        4.394.700,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα           4.394.700,00      

    

Α.2.1.13   Πλθ θ χϊρα 

        1.300.000,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα           1.300.000,00      

    

Α.2.1.15   Πλθ θ χϊρα 

        1.680.000,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα           1.680.000,00      

    

Α.2.1.15   Πλθ θ χϊρα 

           403.620,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα              403.620,00      
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Α.2.2.1   Πλθ θ χϊρα 

        8.023.782,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα           8.023.782,00            8.523.782,00    

    

Α.2.2.2 

  Πλθ θ χϊρα 

        4.757.025,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα           4.757.025,00            4.757.025,00    

    

Α.2.2.3   

Πλθ θ χϊρα 

           734.551,80    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα              734.551,80                664.441,80        

Α.2.2.4   

Πλθ θ χϊρα 

        1.041.300,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα           1.041.300,00                907.900,00        

Α.2.2.5   

Πλθ θ χϊρα 

        5.660.854,77    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα           5.660.854,77            2.030.090,58        

Α.2.2.6   

Πλθ θ χϊρα 

        1.250.000,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα           1.250.000,00            1.250.000,00        

Α.2.2.7   

Πλθ θ χϊρα 

           200.000,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα              200.000,00                200.000,00        

Α.2.2.8   

Πλθ θ χϊρα 

      37.600.000,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα        37.600.000,00          37.600.000,00        
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Α.3.1.1   

Πλθ θ χϊρα 

           250.000,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα              250.000,00          

Α.3.1.2   

Πλθ θ χϊρα 

        2.114.287,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα           2.114.287,00          

Α.3.2.1   

Πλθ θ χϊρα 

           600.000,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα              600.000,00          

Α.3.2.2   

Πλθ θ χϊρα 

           500.000,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα              500.000,00          

Α.3.2.3   

Πλθ θ χϊρα 

              75.000,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα                75.000,00          

A.3.3.1   

Πλθ θ χϊρα 

           600.000,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα              600.000,00          

Α.3.3.2   

Πλθ θ χϊρα 

        2.000.000,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα           2.000.000,00          
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Θεματικόσ Άξονασ Βϋ: Ενίςχυςθ τθσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 
(Άξονεσ Προτεραιότθτασ 4, 5, 6) 

Θεματικοί ςτόχοι (ΘΣ) 2 

Ταμείο ΕΣΠΑ 

Σφνδεςθ με κεματικζσ 
αιρεςιμότθτεσ 

T02.1 

Ρροχπολογιςμόσ (ςε ΔΔ) 223.137.223,00 € 

% Κοινοτικισ ςυμμετοχισ 77,75% 

 

Άξονασ Προτεραιότθτασ 4: Ενίςχυςθ τθσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςτισ 11 
περιφζρειεσ 

 

Θεματικοί ςτόχοι (ΘΣ) 2 

Ταμείο ΕΣΠΑ 

Σφνδεςθ με κεματικζσ 
αιρεςιμότθτεσ 

T02.1 

Ρροχπολογιςμόσ (ςε ΔΔ) 206.429.008,00 € 

% Κοινοτικισ ςυμμετοχισ 80% 

 

Άξονασ Προτεραιότθτασ 5: Ενίςχυςθ τθσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςτθ ΣΕΡΕΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 

Θεματικοί ςτόχοι (ΘΣ) 2 

Ταμείο ΕΣΠΑ 

Σφνδεςθ με κεματικζσ 
αιρεςιμότθτεσ 

T02.1 

Ρροχπολογιςμόσ (ςε ΔΔ) 11.210.223,00 € 

% Κοινοτικισ ςυμμετοχισ 50% 

 

Άξονασ Προτεραιότθτασ 6: Ενίςχυςθ τθσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςτο ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

Θεματικοί ςτόχοι (ΘΣ) 2 

Ταμείο ΕΣΠΑ 

Σφνδεςθ με κεματικζσ 
αιρεςιμότθτεσ 

T02.1 

Ρροχπολογιςμόσ (ςε ΔΔ) 5.497.992,00 € 

% Κοινοτικισ ςυμμετοχισ 50% 

 

Αποκεματικό Επίδοςθσ 

Στο πλαίςιο επίδοςθσ του εγκεκριμζνου ΕΡ ζχουν τεκεί οι ακόλουκοι ενδιάμεςοι ςτόχοι 
όπωσ προκφπτουν από το εγκεκριμζνο ΕΡ. Θ ανάλυςθ πραγματοποιείται αρχικά ςε επίπεδο 
Θεματικοφ Άξονα και ςτθ ςυνζχεια αναλφεται ςτουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ που τον 
αποτελοφν. 

Πίνακασ 77: Πλαίςιο επίδοςθσ Θεματικοφ Άξονα 2 

 Δείκτθσ ι βαςικό Μονάδα Ορόςθμο για το 2018 
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Κωδικόσ Δείκτθ ι 
βαςικοφ ςταδίου 

υλοποίθςθσ 

ςτάδιο 
υλοποίθςθσ 

μζτρθςθσ κατά 
περίπτωςθ Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

T4627 

Αρικμόσ ζργων 
δθμιουργίασ ι 
αναβάκμιςθσ ςυςτθμάτων 
ΤΡΕ για τθν υποςτιριξθ 
οριηόντιων λειτουργιϊν 
των δθμόςιων φορζων 

Αρικμόσ 

  

8 

T4628 

Αρικμόσ ζργων ενίςχυςθσ 
τθσ διαλειτουργικότθτασ 
μθτρϊων και υπθρεςιϊν 
του Δθμόςιου Τομζα 

Αρικμόσ 

  

5 

T4630 

Αρικμόσ ζργων ανάπτυξθσ 
ι αναβάκμιςθσ βαςικϊν 
υπθρεςιϊν τθσ δθμόςιασ 
διοίκθςθσ που παρζχονται 
πλιρωσ θλεκτρονικά 

Αρικμόσ 

  

1 

T4632 

Αρικμόσ ζργων ΤΡΕ που 
υποςτθρίηουν τθν 
αναβάκμιςθ τθσ 
λειτουργίασ τομζων 
προτεραιότθτασ του ΕΡ 
για τθν παροχι 
υπθρεςιϊν προσ πολίτεσ 

Αρικμόσ 

  

7 

 

Πίνακασ 77α: Πλαίςιο επίδοςθσ Άξονα Προτεραιότθτασ 4 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

 
Κωδικόσ Δείκτθ 

ι βαςικοφ 
ςταδίου 

υλοποίθςθσ 

Δείκτθσ ι βαςικό 
ςτάδιο 

υλοποίθςθσ 

Μονάδα 
μζτρθςθσ 

κατά 
περίπτωςθ 

Ορόςθμο για το 2018 

Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
περιφζρειεσ 

T4627 

Αρικμόσ ζργων 
δθμιουργίασ ι 
αναβάκμιςθσ 
ςυςτθμάτων ΤΡΕ για 
τθν υποςτιριξθ 
οριηόντιων 
λειτουργιϊν των 
δθμόςιων φορζων 

ΑΙΘΜΟΣ   

5,16 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
περιφζρειεσ 

T4628 

Αρικμόσ ζργων 
ενίςχυςθσ τθσ 
διαλειτουργικότθτασ 
μθτρϊων και 
υπθρεςιϊν του 
Δθμόςιου Τομζα 

ΑΙΘΜΟΣ   

3,22 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
περιφζρειεσ 

T4630 

Αρικμόσ ζργων 
ανάπτυξθσ ι 
αναβάκμιςθσ 
βαςικϊν υπθρεςιϊν 
τθσ δθμόςιασ 
διοίκθςθσ που 
παρζχονται πλιρωσ 
θλεκτρονικά 

ΑΙΘΜΟΣ   

0,64 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
περιφζρειεσ 

T4632 

Αρικμόσ ζργων ΤΡΕ 
που υποςτθρίηουν τθν 
αναβάκμιςθ τθσ 
λειτουργίασ τομζων 
προτεραιότθτασ του 
ΕΡ για τθν παροχι 
υπθρεςιϊν προσ 
πολίτεσ 

ΑΙΘΜΟΣ   

4,51 

Μετάβαςθ T4627 Αρικμόσ ζργων    0,89 
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δθμιουργίασ ι 
αναβάκμιςθσ 
ςυςτθμάτων ΤΡΕ για 
τθν υποςτιριξθ 
οριηόντιων 
λειτουργιϊν των 
δθμόςιων φορζων 

Μετάβαςθ T4628 

Αρικμόσ ζργων 
ενίςχυςθσ τθσ 
διαλειτουργικότθτασ 
μθτρϊων και 
υπθρεςιϊν του 
Δθμόςιου Τομζα 

ΑΙΘΜΟΣ   

0,56 

Μετάβαςθ T4630 

Αρικμόσ ζργων 
ανάπτυξθσ ι 
αναβάκμιςθσ 
βαςικϊν υπθρεςιϊν 
τθσ δθμόςιασ 
διοίκθςθσ που 
παρζχονται πλιρωσ 
θλεκτρονικά 

   

0,11 

Μετάβαςθ T4632 

Αρικμόσ ζργων ΤΡΕ 
που υποςτθρίηουν τθν 
αναβάκμιςθ τθσ 
λειτουργίασ τομζων 
προτεραιότθτασ του 
ΕΡ για τθν παροχι 
υπθρεςιϊν προσ 
πολίτεσ 

   

0,78 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
περιφζρειεσ 

T4627 

Αρικμόσ ζργων 
δθμιουργίασ ι 
αναβάκμιςθσ 
ςυςτθμάτων ΤΡΕ για 
τθν υποςτιριξθ 
οριηόντιων 
λειτουργιϊν των 
δθμόςιων φορζων 

ΑΙΘΜΟΣ   

1,57 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
περιφζρειεσ 

T4628 

Αρικμόσ ζργων 
ενίςχυςθσ τθσ 
διαλειτουργικότθτασ 
μθτρϊων και 
υπθρεςιϊν του 
Δθμόςιου Τομζα 

ΑΙΘΜΟΣ   

0,98 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
περιφζρειεσ 

T4630 

Αρικμόσ ζργων 
ανάπτυξθσ ι 
αναβάκμιςθσ 
βαςικϊν υπθρεςιϊν 
τθσ δθμόςιασ 
διοίκθςθσ που 
παρζχονται πλιρωσ 
θλεκτρονικά 

ΑΙΘΜΟΣ   

0,20 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
περιφζρειεσ 

T4632 

Αρικμόσ ζργων ΤΡΕ 
που υποςτθρίηουν τθν 
αναβάκμιςθ τθσ 
λειτουργίασ τομζων 
προτεραιότθτασ του 
ΕΡ για τθν παροχι 
υπθρεςιϊν προσ 
πολίτεσ 

ΑΙΘΜΟΣ   

1,37 

 

Πίνακασ 77β: Πλαίςιο επίδοςθσ Άξονα Προτεραιότθτασ 5 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

 
Κωδικόσ Δείκτθ 

ι βαςικοφ 

Δείκτθσ ι βαςικό 
ςτάδιο 

υλοποίθςθσ 

Μονάδα 
μζτρθςθσ 

κατά 

Ορόςθμο για το 2018 

Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 
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ςταδίου 
υλοποίθςθσ 

περίπτωςθ 

Μετάβαςθ 

T4627 

Αρικμόσ ζργων 
δθμιουργίασ ι 
αναβάκμιςθσ 
ςυςτθμάτων ΤΡΕ για 
τθν υποςτιριξθ 
οριηόντιων 
λειτουργιϊν των 
δθμόςιων φορζων 

ΑΙΘΜΟΣ 

    0,26 
Μετάβαςθ 

T4628 

Αρικμόσ ζργων 
ενίςχυςθσ τθσ 
διαλειτουργικότθτασ 
μθτρϊων και 
υπθρεςιϊν του 
Δθμόςιου Τομζα 

ΑΙΘΜΟΣ 

    0,16 
Μετάβαςθ 

T4630 

Αρικμόσ ζργων 
ανάπτυξθσ ι 
αναβάκμιςθσ 
βαςικϊν υπθρεςιϊν 
τθσ δθμόςιασ 
διοίκθςθσ που 
παρζχονται πλιρωσ 
θλεκτρονικά 

ΑΙΘΜΟΣ 

    0,03 
Μετάβαςθ 

T4632 

Αρικμόσ ζργων ΤΡΕ 
που υποςτθρίηουν τθν 
αναβάκμιςθ τθσ 
λειτουργίασ τομζων 
προτεραιότθτασ του 
ΕΡ για τθν παροχι 
υπθρεςιϊν προσ 
πολίτεσ 

ΑΙΘΜΟΣ 

  0,23 

 

Πίνακασ 77γ: Πλαίςιο επίδοςθσ Άξονα Προτεραιότθτασ 3 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

 
Κωδικόσ Δείκτθ 

ι βαςικοφ 
ςταδίου 

υλοποίθςθσ 

Δείκτθσ ι βαςικό 
ςτάδιο 

υλοποίθςθσ 

Μονάδα 
μζτρθςθσ 

κατά 
περίπτωςθ 

Ορόςθμο για το 2018 

Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
περιφζρειεσ 

T4627 

Αρικμόσ ζργων 
δθμιουργίασ ι 
αναβάκμιςθσ 
ςυςτθμάτων ΤΡΕ για 
τθν υποςτιριξθ 
οριηόντιων 
λειτουργιϊν των 
δθμόςιων φορζων 

ΑΙΘΜΟΣ 

    0,13 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
περιφζρειεσ 

T4628 

Αρικμόσ ζργων 
ενίςχυςθσ τθσ 
διαλειτουργικότθτασ 
μθτρϊων και 
υπθρεςιϊν του 
Δθμόςιου Τομζα 

ΑΙΘΜΟΣ 

    0,08 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
περιφζρειεσ 

T4630 

Αρικμόσ ζργων 
ανάπτυξθσ ι 
αναβάκμιςθσ 
βαςικϊν υπθρεςιϊν 
τθσ δθμόςιασ 
διοίκθςθσ που 
παρζχονται πλιρωσ 
θλεκτρονικά 

ΑΙΘΜΟΣ 

    0,02 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

T4632 
Αρικμόσ ζργων ΤΡΕ 
που υποςτθρίηουν τθν 

ΑΙΘΜΟΣ 
  0,11 
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περιφζρειεσ αναβάκμιςθ τθσ 
λειτουργίασ τομζων 
προτεραιότθτασ του 
ΕΡ για τθν παροχι 
υπθρεςιϊν προσ 
πολίτεσ 

 

 

Οι ενζργειεσ που κα αναλθφκοφν από τθ ΔΑ προκειμζνου να επιτευχκοφν οι ενδιάμεςοι 
ςτόχοι που ζχουν τεκεί για τθν κατανομι του αποκεματικοφ επίδοςθσ είναι, μεταξφ άλλων 
και ενδεικτικά, οι ακόλουκεσ: 

- Ενθμζρωςθ των εμπλεκόμενων φορζων (π.χ. δικαιοφχοι, επιτελικζσ δομζσ κλπ.) για τθ 
ςυμβολι τθσ δράςθσ ςτθν επίτευξθ των οροςιμων του 2018 και κατ’ επζκταςθ για τθν 
κατανομι του αποκεματικοφ επίδοςθσ 

- Κατάρτιςθ προςωπικοφ ΔΑ και εμπλεκόμενων φορζων ςε κζματα μζτρθςθσ και 
παρακολοφκθςθσ δεικτϊν 

- Ραρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ επίτευξθσ των ςτόχων, διαςφάλιςθ ςυλλογισ 
αναγκαίων ςτοιχείων, ανάλυςθ κινδφνου μθ επίτευξθσ και πρόταςθ διορκωτικϊν 
ενεργειϊν κλπ. 

 

Θεματικόσ ςτόχοσ 2 – Επενδυτικι Προτεραιότθτα 2c 

Θεματικόσ ςτόχοσ (ΘΣ) Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ, τθσ χριςθσ και τθσ ποιότθτασ 
των τεχνολογιϊν των πλθροφοριϊν και των επικοινωνιϊν 

Επενδυτικι προτεραιότθτα Ενίςχυςθ των εφαρμογϊν ΣΠΕ για θλεκτρονικι κυβζρνθςθ, 
θλεκτρονικι μάκθςθ, θλεκτρονικι ζνταξθ, θλεκτρονικό 
πολιτιςμό και θλεκτρονικι υγεία 

Σφνδεςθ με κεματικζσ 
αιρεςιμότθτεσ 

T02.1 

Ειδικοί ςτόχοι 2c.1 Αφξθςθ των φορζων και ςυςτθμάτων του δθμοςίου 
τομζα όπου εντείνεται θ χριςθ αποτελεςματικϊν 
μεκόδων θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ  

2c.2 Αφξθςθ των υπθρεςιϊν και ςυςτθμάτων 
θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ που παρζχονται προσ τουσ 
πολίτεσ 

Δείκτεσ αποτελζςματοσ 2c.1 a) Αρικμόσ φορζων των οποίων θ λειτουργία 
αναβακμίηεται με τθ χριςθ ςυςτθμάτων ΤΡΕ 

b) Αρικμόσ μθτρϊων δθμόςιου τομζα που 
διαλειτουργοφν 

2c.2 a) Αρικμόσ  ςυςτθμάτων θλεκτρονικισ 
διακυβζρνθςθσ που παρζχονται ςτουσ πολίτεσ 

b) Αρικμόσ πολιτϊν που ζχουν προςωποποιθμζνθ 
πρόςβαςθ ςτο ενιαίο ςθμείο πρόςβαςθσ των πολιτϊν 

 



 

160 

 

Δράςθ B.1.1.1: Ανάπτυξθ υποδομϊν ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν που αφοροφν ςε 
οριηόντιεσ λειτουργίεσ των δθμοςίων φορζων 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

φνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ Τ02.1 

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

  Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…αφορά ςτθν 

ανάπτυξθ ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν ΣΠΕ που ςχετίηονται άμεςα με τισ μεταρρυκμίςεισ 

που χρθματοδοτοφνται από το Πρόγραμμα και αφοροφν ςτθ διεκπεραίωςθ εςωτερικϊν 

διαδικαςιϊν και οριηόντιων λειτουργιϊν των δθμοςίων φορζων.» 

Σε αυτό το πλαίςιο εντάςςεται θ ςυγκεκριμζνθ προτεινόμενθ δράςθ που κα περιλαμβάνει 

ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενζργειεσ: 

1. Αναμόρφωςθ του Δθμοςιονομικοφ υςτιματοσ με ςτόχο τθν αποτελεςματικότερθ 

παρακολοφκθςθ των δαπανϊν μζςω:  

 ςχεδιαςτικϊν και μελετθτικϊν ενεργειϊν,  

 προςαρμογισ του μοντζλου λειτουργίασ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ ςτισ 

ιδιαίτερεσ ανάγκεσ των Φορζων τθσ Κεντρικισ και Γενικισ Κυβζρνθςθσ,  

 υλοποίθςθσ και  λειτουργίασ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ των 

οικονομικϊν και άλλων πόρων των φορζων και 
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 ενεργειϊν υποςτθρικτικϊν, διαχείριςθσ αλλαγϊν και ανάπτυξθσ υποδομϊν 

ςτθν κατεφκυνςθ τθσ ενςωμάτωςθσ και πλιρουσ επιχειρθςιακισ αξιοποίθςθσ 

των δράςεων ςτθν κακθμερινι λειτουργία των φορζων τθσ Κεντρικισ 

Διοίκθςθσ. 

Οι προτεινόμενεσ δράςεισ λαμβάνουν υπόψθ το μακροπρόκεςμο πλαίςιο 

λειτουργίασ τθσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ, τα βαςικά ςτοιχεία του οποίου είναι: 

 Κάκε υπουργείο κα είναι υπεφκυνο για τθ διαχείριςθ του προχπολογιςμοφ του 

ςε όλα τα ςτάδια από τθν κατάρτιςθ, τθν ψιφιςθ, τθν εκτζλεςθ, τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ, τθν λογιςτικι και τισ δθμοςιονομικζσ 

αναφορζσ. Θ διαχείριςθ κα είναι ςφμφωνθ με το ιςχφον νομικό και 

δθμοςιονομικό πλαίςιο και τελεί υπό τθν εποπτεία και κακοδιγθςθ του 

Υπουργείου Οικονομικϊν. 

 Κάκε υπουργείο κα είναι υπεφκυνο για τουσ φορείσ που εποπτεφει.  

 Το Υπουργείο Οικονομικϊν είναι υπεφκυνο για το ςυντονιςμό τθσ 

δθμοςιονομικισ πολιτικισ, τθν παρακολοφκθςθ του Ρροχπολογιςμοφ τθσ 

Κεντρικισ και τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ και τθν υλοποίθςθ του Μεςοπρόκεςμου 

Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ.  

 Οι αλλαγζσ ςτο Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ (ΓΛΚ) κα υποςτθρίηονται κατά 

βάςθ από τα υπάρχοντα ςυςτιματα και κυρίωσ από το ΟΡΣ-ΔΡ που 

υποςτθρίηει τον Κρατικό Ρροχπολογιςμό κακϊσ και το Σφςτθμα 

Δθμοςιονομικϊν Αναφορϊν, το οποίο ςιμερα ςυλλζγει απολογιςτικά ςτοιχεία 

και παράγει ενοποιθμζνεσ αναφορζσ για το ςφνολο των φορζων τθσ Γενικισ 

Κυβζρνθςθσ.  

 Το ζργο μπορεί να κατθγοριοποιθκεί με βάςθ το πεδίο εφαρμογισ του ςε δφο 

μεγάλεσ κατθγορίεσ α) ζργα που υλοποιοφνται για λογαριαςμό τθσ Κεντρικισ 

Διοίκθςθσ και β) ζργα που υλοποιοφνται για λογαριαςμό τθσ Γενικισ 

Κυβζρνθςθσ.  

Το ζργο αποτελεί ζργο – ςθμαία του προγράμματοσ.  

Για τθν υποςτιριξθ και προετοιμαςία του ωσ άνω ζργου – ςθμαία προβλζπονται 

επίςθσ: 

o δράςεισ επικαιροποίθςθσ του υπάρχοντοσ Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ που 

υποςτθρίηει τον Κρατικό Ρροχπολογιςμό και υλοποίθςθσ νζων εφαρμογϊν, 

ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθ βελτίωςθ του επιπζδου εξυπθρζτθςθσ των 

ςυναλλαςςομζνων με τθν Γενικι Γραμματεία Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων 

& Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ (ΓΓΡΣΔΥ), αλλά και ςτθ διαςφάλιςθ τθσ 

αποτελεςματικισ και ποιοτικισ ανταπόκριςθσ τθσ τελευταίασ ςτισ ανάγκεσ 

των «εςωτερικϊν χρθςτϊν» (Δθμόςια Διοίκθςθ) με τουσ οποίουσ 

ςυνεργάηεται για τθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν προσ τουσ 

πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ και 

o δράςεισ για τθν προςαρμογι τθσ υποδομισ και των εφαρμογϊν τθσ 

Γ.Γ.Ρ.Σ.Δ.Υ. ςτισ επικαιροποιθμζνεσ επιχειρθςιακζσ, λειτουργικζσ και 

διαχειριςτικζσ ανάγκεσ που κα προκφπτουν ωσ αποτζλεςμα τθσ εξζλιξθσ 

των απαιτιςεων για μείωςθ του κόςτουσ λειτουργίασ, αποδοτικότερθ 

χριςθ των υποδομϊν, ανταπόκριςθ ςτθν αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ και επζκταςθ 

τθσ λειτουργικότθτασ, ομογενοποίθςθ των εφαρμογϊν και προςφορά νζων 

θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν φορολογικοφ, δθμοςιονομικοφ και γενικότερου 

οικονομικοφ ενδιαφζροντοσ για τθν ανταπόκριςθ ςτισ ανάγκεσ των 
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χρθςτϊν, πολιτϊν και επιχειριςεων. Σκοπόσ τθσ είναι θ ολοκλιρωςθ τθσ 

μετάβαςθσ ςε μια ενιαία αδειοδοτθμζνθ υποδομι εξυπθρζτθςθσ 

εφαρμογϊν, θ οποία κα καλφπτει το απαιτοφμενο λογιςμικό ςυςτιματοσ 

των ζργων που φιλοξενοφνται ςτθ Γ.Γ.Ρ.Σ.Δ.Υ. ςε επίπεδο βάςθσ δεδομζνων 

και εξυπθρετθτϊν εφαρμογϊν και διαδικτφου.Στο πλαίςιο αυτό, ςτο 

Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ ςτον τομζα τθσ Ναυτιλίασ 

κα αναπτυχκεί Ολοκλθρωμζνο Σφςτθμα Οικονομικισ Διαχείριςθσ και 

Διαχείριςθσ Ρόρων που κα υποςτθρίηει τα εξισ:  

o τθν κατάρτιςθ και τθν εκτζλεςθ του Τακτικοφ Ρροχπολογιςμοφ, 

o τθν κατάρτιςθ και τθν εκτζλεςθ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων 
Επενδφςεων, 

o τθν κατάρτιςθ και τθν εκτζλεςθ Ρροχπολογιςμοφ Εποπτευόμενων 
Φορζων (ΟΛ. ΑΕ, Λιμενικά Ταμεία, Οίκοσ Ναφτου-Γ.Ε.Ν.Ε., κ.α.), 

o τθν κατάρτιςθ και εκτζλεςθ Ρροχπολογιςμοφ τθσ Ρλοθγικισ Υπθρεςίασ 
κακϊσ και τθ λογιςτικι και οικονομικι παρακολοφκθςθ του 
προχπολογιςμοφ τθσ Ρλοθγικισ Υπθρεςίασ, 

o τθν κατάρτιςθ και εκτζλεςθ του κοινωνικοφ προχπολογιςμοφ ΤΑΛΣ, 

o τθν παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ των πάςθσ φφςεωσ δαπανϊν τακτικοφ 
προχπολογιςμοφ και του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων 
(μθτρϊο δεςμεφςεων – πλθρωμϊν), 

o τθν μιςκοδοςία ςτρατιωτικοφ - πολιτικοφ προςωπικοφ του φορζα, ςτο 
εςωτερικό και εξωτερικό, 

o τθν κατάρτιςθ και εκτζλεςθ του Ρροχπολογιςμοφ ΚΝΕ και Σχολϊν Ε/Ν 
κακϊσ και τθ λογιςτικι και οικονομικι παρακολοφκθςθ ΚΝΕ (Κεφάλαιο 
Ναυτικισ Εκπαίδευςθσ), 

o τθν Ραγία Ρροκαταβολι ( Κεντρικισ Υπθρεςίασ, Λιμενικϊν Αρχϊν και 
ΚΝΕ) και 

o τον προγραμματιςμό και τθν υλοποίθςθ πρόχειρων και τακτικϊν 
διαγωνιςμϊν, προκειμζνου να διευκολυνκεί το ζργο τθσ Διεφκυνςθσ 
Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν. 

Επιπρόςκετα, ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Δθμοςίων Επενδφςεων του Υπουργείου 
Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ  κα υλοποιθκοφν παρεμβάςεισ/επεκτάςεισ  ςτο 
πλθροφοριακό ςφςτθμα που υποςτθρίηει το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ) 
ςτθν κακθμερινι λειτουργία του (ΟΡΣ ΡΔΕ). Οι νζεσ λειτουργίεσ, ενδεικτικά είναι: 

 προϊκθςθ τθσ εξωςτρζφειασ του ΡΔΕ, με τθν παροχι υπθρεςιϊν πλθροφόρθςθσ ςε 
πολίτεσ και επιχειριςεισ μζςω διαδικτφου, 

 κάλυψθ όλων των φορζων του δθμοςίου που καταρτίηουν και εκτελοφν ΡΔΕ, 

 παρακολοφκθςθ ζργων και υποζργων (διαδικαςίεσ, χρθματοροζσ, εκτζλεςθ 
ςυμβάςεων), 

 υποςτιριξθ κατάρτιςθσ Ρ/Υ ΡΔΕ, 

 υλοποίθςθ υπθρεςιϊν που χρθςιμοποιοφν “virtualization” ςε υφιςτάμενα “Data 
Centers”. 

2. Ανάπτυξθ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν  Ενιαίασ Μιςκοδοςίασ, με τθν: 

  υλοποίθςθ ςυςτιματοσ υπολογιςμοφ και εκκακάριςθσ τθσ μιςκοδοςίασ όλων 

των μιςκοδοτοφμενων από το Δθμόςιο ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ 

εκκακάριςθσ ανά φορζα ι και υπθρεςία 

 υλοποίθςθ ςυςτιματοσ υποςτιριξθσ ελζγχου και πλθροφόρθςθσ τθσ Ενιαίασ 

Αρχισ Ρλθρωμισ, των εκκακαριςτϊν, των μιςκοδοτοφμενων και των Φορζων.  
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 υλοποίθςθ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ χρθςτϊν και φακζλου μιςκοδοτοφμενων. 

 υλοποίθςθ υπθρεςιϊν μετάπτωςθσ δεδομζνων και εφαρμογϊν. 

3. Πλιρθσ εφαρμογι θλεκτρονικισ διακίνθςθσ εγγράφων και διαχείριςθσ 
υποκζςεων του Τπουργείου Οικονομικϊν μζςω τθσ:  

 ομογενοποίθςθσ του  περιβάλλοντοσ διακίνθςθσ εγγράφων και θλεκτρονικοφ 

πρωτοκόλλου εντόσ του Υπουργείου Οικονομικϊν, 

 αυτοματοποίθςθσ των εςωτερικϊν διαδικαςιϊν των υπθρεςιϊν του 

Υπουργείου και 

 δθμιουργίασ ενόσ ςυςτιματοσ - πιλότου για το ςφνολο των Υπουργείων με 

ανοικτζσ προδιαγραφζσ ϊςτε να μπορζςει να αξιοποιθκεί ςτθ ςυνζχεια ςε όλα 

τα Υπουργεία και να αυτοματοποιιςει τθ διαχείριςθ εγγράφων ςτο ςφνολο του 

Δθμοςίου. 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 78: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

T4632 

Αρικμόσ ζργων ΤΡΕ που 
υποςτθρίηουν τθν 
αναβάκμιςθ τθσ 
λειτουργίασ τομζων 
προτεραιότθτασ  του ΕΡ 
για τθν παροχι 
υπθρεςιϊν προσ τουσ 
πολίτεσ 

Αρικμόσ 

 

  1 ΝΑΙ  

T4627 

Αρικμόσ ζργων 
δθμιουργίασ ι 
αναβάκμιςθσ 
ςυςτθμάτων ΤΡΕ για τθν 
υποςτιριξθ οριηόντιων 
λειτουργιϊν των 
δθμόςιων φορζων 

Αρικμόσ 

 

  
7 ΝΑΙ ΟΧΙ  
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Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 79: Προχπολογιςμόσ  

 
Άξονασ 

Προτεραιότθτασ 
  4 5 6 

  φνολο Χϊρασ 
Λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 35.312.850,64 22.119.401,74 3.831.496,25 6.717.773,91 1.774.087,38 870.091,36 

Δθμόςια Δαπάνθ 
(β) 

35.312.850,64 22.119.401,74 3.831.496,25 6.717.773,91 1.774.087,38 870.091,36 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

27.457.026,89 17.695.521,39 3.065.197,00 5.374.219,13 887.043,69 435.045,68 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

7.855.823,75 4.423.880,35 766.299,25 1.343.554,78 887.043,69 435.045,68 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα 
ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 

          
  

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Οικονομικϊν - Γενικι Γραμματεία Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων και 
Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ) 

 Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/(Τομζασ Ναυτιλίασ ΓΔΟΥ) 

 Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ ΑΕ 

 Υπουργείο Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

 ΜΟΔ ΑΕ 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ  Ares 
(2017)1566327  -
23/3/2017 

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

 
Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ 

12.12.2016 
Α’ τρίμθνο 2018 
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 & Β’ τρίμθνο 
2018* 

*Προχπόκεςθ ζκδοςθσ Πρόςκλθςθσ το Β’ τρίμθνο 2018, θ ςυνάφεια των ζργων με τθν Εκνικι 
τρατθγικι για τθν Ψθφιακι Πολιτικι  
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 Δράςθ B.1.1.2: Ανάπτυξθ και πιλοτικι λειτουργία του ψθφιακοφ κεματικοφ 
αποκετθρίου  τθσ βιβλιοκικθσ τθσ ΓΓΙΦ και των προςαρμοςμζνων υπθρεςιϊν 
προσ χριςτεσ/τριεσ με αναπθρίεσ. 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

φνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ Τ02.1 

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…αφορά ςτθν 

ανάπτυξθ ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν ΣΠΕ που ςχετίηονται άμεςα με τισ μεταρρυκμίςεισ 

που χρθματοδοτοφνται από το Πρόγραμμα και αφοροφν ςτθ διεκπεραίωςθ εςωτερικϊν 

διαδικαςιϊν και οριηόντιων λειτουργιϊν των δθμοςίων φορζων.» 

Σε αυτό το πλαίςιο εντάςςεται θ ςυγκεκριμζνθ προτεινόμενθ δράςθ που κα περιλαμβάνει 

ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενζργειεσ: 

1. Τθν ανάπτυξθ και πιλοτικι λειτουργία του ψθφιακοφ κεματικοφ αποκετθρίου  και 

των προςαρμοςμζνων υπθρεςιϊν προσ χριςτεσ/τριεσ με αναπθρίεσ προκειμζνου 

να επιτραπεί θ παροχι νζων υπθρεςιϊν πλθροφόρθςθσ προσ όφελοσ τθσ 

ενθμζρωςθσ των πολιτϊν. Το αποκετιριο αποκθκεφει, τεκμθριϊνει, ευρετθριάηει 

και δθμοςιοποιεί το ερευνθτικό και επιςτθμονικό ζργο που παράγεται ςτον 

ελλθνικό χϊρο. 
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2. Τθ ψθφιοποίθςθ και αποκικευςθ νζων τεκμθρίων.   Εμπλουτιςμόσ τθσ υπάρχουςασ 

βάςθσ δεδομζνων τθσ Βιβλιοκικθσ Θεμάτων Ιςότθτασ των Φφλων. 

3. Ρρομικεια και εγκατάςταςθ αναγκαίου εξοπλιςμοφ και αναβάκμιςθ Χϊρων 
Βιβλιοκικθσ.  

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 80: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

 
Ρρομικεια λογιςμικοφ Αρικμόσ 

 
  

2 ΟΧΙ 
 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 81: Προχπολογιςμόσ  

 
Άξονασ Προτεραιότθτασ   4 5 6 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 200.000,00 125.276,78 21.700,29 38.047,19 10.047,83 4.927,90 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 200.000,00 125.276,78 21.700,29 38.047,19 10.047,83 4.927,90 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

155.507,28 100.221,43 17.360,24 30.437,75 5.023,91 2.463,95 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

44.492,72 25.055,36 4.340,06 7.609,44 5.023,91 2.463,95 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 

          
  

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Γενικι Γραμματεία Ιςότθτασ των φφλων και εποπτευόμενοι φορείσ 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ  Ares 
(2017)1566327  -
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23/3/2017 

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ (Συμπλιρωςθ δελτίων 
ταυτότθτασ, Στοχοκζτθςθ νζων δεικτϊν & ειςαγωγι τουσ ςτο ΟΡΣ) 

 

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Γ τρίμθνο 2018* 
 

* Προχπόκεςθ θ ςυνάφεια του ζργου με τθν Εκνικι τρατθγικι για τθ Ψθφιακι Πολιτικι 
(Απόφαςθ τθσ ΓΓΨΠ) 
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Δράςθ B.1.1.3: Ψθφιοποίθςθ Αρχείων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

φνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ Τ02.1 

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…αφορά ςτθν 

ανάπτυξθ ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν ΣΠΕ που ςχετίηονται άμεςα με τισ μεταρρυκμίςεισ 

που χρθματοδοτοφνται από το Πρόγραμμα και αφοροφν ςτθ διεκπεραίωςθ εςωτερικϊν 

διαδικαςιϊν και οριηόντιων λειτουργιϊν των δθμοςίων φορζων.» 

Σε αυτό το πλαίςιο εντάςςεται θ ςυγκεκριμζνθ προτεινόμενθ δράςθ που κα περιλαμβάνει 

ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενζργειεσ: 

1. Μελζτθ για τον προςδιοριςμό των αναγκϊν του Δθμοςίου Τομζα για 

ψθφιοποίθςθ 

2. Δθμιουργία κοινοφ λεξικοφ ςθμαςιολογίασ/οντολογίασ και ψθφιακοφ 

λεξιλογίου για το δθμόςιο τομζα (common core semantics/ontologies/ 

vocabularies) 

3. Ρροετοιμαςία αρχείων  

4. Ψθφιοποίθςθ φυςικοφ αρχείου Φορζων 

Βαςικι προχπόκεςθ για τθν ολοκλιρωςθ και ορκι εφαρμογι τθσ δράςθσ είναι θ 

προτυποποίθςθ των μεκόδων ψθφιοποίθςθσ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ του 
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είδουσ του κάκε αρχείου, ζνα κοινό λεξικό ςθμαςιολογίασ/οντολογίασ και ψθφιακοφ 

λεξιλογίου και τθ προςκικθ των απαραίτθτων μεταδεδομζνων ςτα ψθφιοποιθμζνα αρχεία. 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 82: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

Τ4628 

Αρικμόσ ζργων 
ενίςχυςθσ τθσ 
διαλειτουργικότθτασ 
μθτρϊων και 
υπθρεςιϊν του 
Δθμόςιου Τομζα 

Αρικμόσ 

 

  
1 ΝΑΙ 

 

 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 83: Προχπολογιςμόσ  

Άξονασ 
Προτεραιότθτασ 

  4 5 6 

  φνολο Χϊρασ 
Λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 15.550.088,33 9.740.325,25 1.687.207,46 2.958.185,92 781.223,12 383.146,57 
Δθμόςια Δαπάνθ 

(β) 
15.550.088,33 9.740.325,25 1.687.207,46 2.958.185,92 781.223,12 383.146,57 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

12.090.759,76 7.792.260,20 1.349.765,97 2.366.548,74 390.611,56 191.573,28 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

3.459.328,57 1.948.065,05 337.441,49 591.637,18 390.611,56 191.573,28 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

     
 

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα 
ζργα 

     
 

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

     
 

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 

          
  

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ και εποπτευόμενοι φορείσ του  

 Λοιπά Υπουργεία – Γενικζσ Γραμματείεσ 

 ΝΡΔΔ  



 

  171 

 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ  Ares 
(2017)1566327  -
23/3/2017 

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Γ τρίμθνο 2018* 

* Ρροχπόκεςθ θ ςυνάφεια του ζργου με τθν Εκνικι Στρατθγικι για τθ Ψθφιακι Ρολιτικι 
(Απόφαςθ τθσ ΓΓΨΡ) 
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Δράςθ B.1.1.4: Ολοκλιρωςθ μεταρρυκμιςτικϊν δράςεων οργάνωςθσ και 
λειτουργίασ του δθμοςίου τομζα - υποδομζσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ 
ςυμπλθρωματικϊν των δράςεων του Θεματικοφ Άξονα 1  

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

φνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ Τ02.1 

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «Η παροφςα 

κατθγορία δράςεων αφορά ςτθν ανάπτυξθ ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν ΣΠΕ που 

ςχετίηονται άμεςα με τισ μεταρρυκμίςεισ που χρθματοδοτοφνται από το Πρόγραμμα και 

αφοροφν ςτθ διεκπεραίωςθ εςωτερικϊν διαδικαςιϊν και λειτουργιϊν των δθμοςίων 

φορζων. το πλαίςιο αυτό, κα υλοποιθκοφν δράςεισ που ανάπτυξθσ υποδομϊν, 

ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν και οι οποίεσ: 

• ολοκλθρϊνουν μεταρρυκμιςτικζσ δράςεισ οργάνωςθσ και λειτουργίασ του 

δθμοςίου τομζα που κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο των Αξόνων Προτεραιότθτασ του ΕΚΣ 

όπωσ π.χ. θ ανάπτυξθ υποδομϊν και ςυςτθμάτων για το ςφςτθμα διαχείριςθσ ανκρϊπινου 

δυναμικοφ, το ςφςτθμα ςτοχοκεςίασ υπθρεςιϊν, ςφςτθμα ςυντονιςμοφ του κυβερνθτικοφ 

ζργου κλπ.» 

Σε αυτό το πλαίςιο εντάςςεται θ ςυγκεκριμζνθ προτεινόμενθ δράςθ που χρθματοδοτεί 

υποδομζσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, απαραίτθτεσ για τθν εφαρμογι των 
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μεταρρυκμίςεων που υλοποιοφνται ςτουσ Θεματικοφσ Άξονεσ 1 και 3 Ενδεικτικά  

αναφζρονται : 

1. θ παροχι εξοπλιςμοφ για ολοκλιρωςθ μεταρρυκμιςτικϊν δράςεων που 

υποςτθρίηουν τθν καλφτερθ οργάνωςθ και λειτουργία του Δθμοςίου Τομζα και 

ειδικότερα ςτο πλαίςιο  

 προϊκθςθσ τθσ πολυεπίπεδθσ διακυβζρνθςθσ και ενίςχυςθσ των 

επιτελικϊν λειτουργιϊν  του ΥΡΕΣ (δράςθ Α.1.1.2. του ΘΑ 1) 

 τθσ βελτίωςθσ και εκςυγχρονιςμοφ των διαδικαςιϊν του Υπουργείου 

Μεταναςτευτικισ Ρολιτικισ  (δράςθ Α.2.2.5. του ΘΑ 1) 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 84: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

Τ4627 

Αρικμόσ ζργων 
δθμιουργίασ ι 
αναβάκμιςθσ 
ςυςτθμάτων ΤΡΕ για 
τθν υποςτιριξθ 
οριηόντιων 
λειτουργιϊν των 
δθμόςιων φορζων 

Αρικμόσ 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 85: Προχπολογιςμόσ   

Άξονασ Προτεραιότθτασ   4 5 6 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 2.970.000,00 1.860.360,24 322.249,37 565.000,79 149.210,26 73.179,35 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 2.970.000,00 1.860.360,24 322.249,37 565.000,79 149.210,26 73.179,35 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

2.309.283,12 1.488.288,19 257.799,50 452.000,63 74.605,13 36.589,67 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

660.716,88 372.072,05 64.449,87 113.000,16 74.605,13 36.589,67 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 
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Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργεία και εποπτευόμενοι φορείσ 

 Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ ΑΕ 

 Δικαιοφχοι ωσ αναφζρονται ςτισ ανωτζρω δράςεισ του Θεματικοφ  Άξονα 1  

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ * Ρροχπόκεςθ θ 
ςυνάφεια του 
ζργου με τθν 
Εκνικι Στρατθγικι 
για τθ Ψθφιακι 
Ρολιτικι 
(Απόφαςθ τθσ 
ΓΓΨΡ) 
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Δράςθ B.1.1.5: Τποδομζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ για τθν εφαρμογι των νζων 
μοντζλων λειτουργίασ των  ΟΣΑ Αϋ και Βϋ βακμοφ 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

φνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ Τ02.1 

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «Η παροφςα 

κατθγορία δράςεων αφορά ςτθν ανάπτυξθ ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν ΣΠΕ που 

ςχετίηονται άμεςα με τισ μεταρρυκμίςεισ που χρθματοδοτοφνται από το Πρόγραμμα και 

αφοροφν ςτθ διεκπεραίωςθ εςωτερικϊν διαδικαςιϊν και λειτουργιϊν των δθμοςίων 

φορζων. το πλαίςιο αυτό, κα υλοποιθκοφν δράςεισ που ανάπτυξθσ υποδομϊν, 

ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν και οι οποίεσ: 

• ολοκλθρϊνουν μεταρρυκμιςτικζσ δράςεισ οργάνωςθσ και λειτουργίασ του 

δθμοςίου τομζα που κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο των Αξόνων Προτεραιότθτασ του ΕΚΣ 

όπωσ π.χ. θ ανάπτυξθ υποδομϊν και ςυςτθμάτων για το ςφςτθμα διαχείριςθσ ανκρϊπινου 

δυναμικοφ, το ςφςτθμα ςτοχοκεςίασ υπθρεςιϊν, ςφςτθμα ςυντονιςμοφ του κυβερνθτικοφ 

ζργου κλπ.» 

Θ εν λόγω δράςθ αφορά: 
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Α) ςυμπλθρωματικι δράςθ  του ζργου - ςθμαία για τθν αναδιοργάνωςθ και διοικθτικι 

μεταρρφκμιςθ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΤΑ Αϋ και Βϋ Βακμοφ) του Θεματικοφ Άξονα 1 

και αφορά ενδεικτικά: 

1. ςτθν υποςτιριξθ τθσ Εφαρμογισ των νζων μοντζλων λειτουργίασ από τουσ ΟΤΑ 

(Διμουσ και Ρεριφζρειεσ)  

2. ςτθν εφαρμογι ειδικοφ προγράμματοσ  τθλε-υποςτιριξθσ των 85 μικρϊν ορεινϊν και 

νθςιωτικϊν Διμων και των νθςιωτικϊν Ρεριφερειϊν 

Β) ςτθ δθμιουργία Ζξυπνου Κζντρου Επιχειριςεων ςτο Διμο Ακθναίων που κα λαμβάνει 

πλθροφορίεσ από διάφορεσ πθγζσ (καταγγελίεσ και αιτιματα πολιτϊν, παρατθριςεισ 

δθμοτικϊν υπαλλιλων, κάμερεσ ςε χϊρουσ ευκφνθσ του Διμου) και κανάλια (SMS, email, 

εςωτερικζσ εφαρμογζσ του Διμου), κα τισ επεξεργάηεται και κα τισ προωκεί προσ 

διαχείριςθ ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Διμου ενθμερϊνοντασ όπου απαιτείται τουσ 

πολίτεσ για τθν εξζλιξθ των εργαςιϊν ι/και τθν επιτυχι αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων. 

 Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 86: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

Τ4632 

Αρικμόσ ζργων ΤΡΕ που 
υποςτθρίηουν τθν 
αναβάκμιςθ τθσ 
λειτουργίασ τομζων 
προτεραιότθτασ  του ΕΡ 
για τθν παροχι 
υπθρεςιϊν προσ τουσ 
πολίτεσ 

Αρικμόσ 

 

  
2 ΝΑΙ 

 

 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 87: Προχπολογιςμόσ  

 
Άξονασ Προτεραιότθτασ   4 5 6 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 23.920.647,00 13.905.722,98 2.408.732,66 5.943.885,23 1.115.308,99 546.997,14 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 23.920.647,00 13.905.722,98 2.408.732,66 5.943.885,23 1.115.308,99 546.997,14 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

17.646.705,39 11.124.578,38 1.926.986,13 3.763.987,81 557.654,49 273.498,57 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

4.438.173,59 2.781.144,60 481.746,53 344.129,40 557.654,49 273.498,57 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
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Τεχνικισ 

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 

          
  

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

Υπουργείο Εςωτερικϊν  και εποπτευόμενοι φορείσ 

Επιτελικι δομι του ΥΡΕΣ και άλλοι ςυναρμόδιοι φορείσ. 

Διμοσ Ακθναίων και εποπτευόμενοι φορείσ του  

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

 

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ  Ares 
(2017)1566327  -
23/3/2017 

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Δ’ τρίμθνο 2018* 
 

* Ρροχπόκεςθ θ ςυνάφεια του ζργου με τθν Εκνικι Στρατθγικι για τθ Ψθφιακι Ρολιτικι 
(Απόφαςθ τθσ ΓΓΨΡ) 
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Δράςθ B.1.1.6: Δικτφωςθ Δθμόςιου Σομζα 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

  Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

φνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ Τ02.1 

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «Η παροφςα 

κατθγορία δράςεων αφορά ςτθν ανάπτυξθ ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν ΣΠΕ που 

ςχετίηονται άμεςα με τισ μεταρρυκμίςεισ που χρθματοδοτοφνται από το Πρόγραμμα και 

αφοροφν ςτθ διεκπεραίωςθ εςωτερικϊν διαδικαςιϊν και λειτουργιϊν των δθμοςίων 

φορζων. το πλαίςιο αυτό, κα υλοποιθκοφν δράςεισ που ανάπτυξθσ υποδομϊν, 

ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν και οι οποίεσ: 

 βελτιϊνουν τθ λειτουργία των δθμοςίων υπθρεςιϊν, με τθν αναβάκμιςθ τθσ 

μεταξφ τουσ επικοινωνίασ μζςω τθσ παροχισ προθγμζνων τθλεματικϊν υπθρεςιϊν 

με χαμθλό κόςτοσ, και τθσ ενοποιθμζνθσ εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν, με 

αυτοματοποιθμζνα και φιλικά προσ τον χριςτθ ςυςτιματα πλθροφόρθςθσ και 

διεκπεραίωςθσ ςυναλλαγϊν με το Δθμόςιο.» 

 

Το Δίκτυο ΣΥΗΕΥΞΙΣ ΙΙ ςχεδιάηεται να είναι θ ςυνζχεια του δικτφου ΣΥΗΕΥΞΙΣ Ι το οποίο 

χρθματοδοτικθκε ςτο πλαίςιο του Γ’ ΚΡΣ και προςφζρει δικτυακζσ υπθρεςίεσ ςε 4.500 

κτίρια φορζων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. 
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Βαςικόσ ςτόχοσ του ΣΥΗΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι θ δθμιουργία ενόσ ενιαίου δικτφου για τουσ φορείσ τθσ 

δθμόςιασ διοίκθςθσ, μζςω του οποίου κα παρζχεται ςε κάκε κτιριο που ςτεγάηει δθμόςιο 

φορζα ευρυηωνικι ςφνδεςθ ικανι να εξυπθρετιςει τισ ανάγκεσ ςφνδεςθσ του με τισ 

υπόλοιπεσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, τουσ πολίτεσ και το Διαδίκτυο και ζνα ςφνολο υπθρεςιϊν 

για τθν ενίςχυςθ των κεςμϊν τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ.  Επιμζρουσ ςτόχοι 

αποτελοφν: 

 Θ ςχεδόν πλιρθσ κάλυψθ των δθμόςιων φορζων (αφορά 34.000 περίπου κτίρια, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των ςχολείων) 

 H αναβάκμιςθ του βακμοφ ευρυηωνικότθτασ του δικτφου ΣΥΗΕΥΞΙΣ Ι (με αξιοποίθςθ 

όπου είναι εφικτό οπτικϊν υποδομϊν πρόςβαςθσ και ςυμμετρικι πρόςβαςθ 

ταχφτθτασ 10/100/1000Mbps) 

 H αναβάκμιςθ των υφιςτάμενων κεντρικϊν  υπθρεςιϊν του δικτφου ΣΥΗΕΥΞΙΣ  και θ 

ειςαγωγι νζων με ζμφαςθ ςτθν αςφάλεια, τθ διανομι βίντεο τθν τθλεςυνεργαςία 

και τθν αξιοποίθςθ mobile τεχνολογιϊν από τουσ χριςτεσ  

 H παροχι νζων τθλεματικϊν υπθρεςιϊν προςτικεμζνθσ αξίασ 

 Θ αξιοποίθςθ των 68 Μθτροπολιτικϊν Ευρυηωνικϊν Δικτφων Οπτικϊν Ινϊν (ΜΑΝ) 

 Θ εκμετάλλευςθ τθσ άκροιςθσ τθσ ηιτθςθσ για τισ τθλεπικοινωνιακζσ υπθρεςίεσ του 

Δθμόςιου Τομζα με γνϊμονα τθ μείωςθ του κόςτουσ τουσ 

 Ο υποδιπλαςιαςμόσ (ςφμφωνα με μετριςεισ και μελζτεσ) των τθλεπικοινωνιακϊν 

εξόδων του δθμοςίου 

 

Οι ςτόχοι του ζργου επιτυγχάνονται μζςω τθσ υλοποίθςθσ του «κεντρικοφ ζργου ΣΥΗΕΥΞΙΣ 

ΙΙ» και των «Δορυφορικϊν Δράςεων». 

Το κεντρικό ζργο «ΣΥΗΕΥΞΙΣ ΙΙ»  αφορά ςτθν υλοποίθςθ των κάτωκι πζντε (5) δράςεων: 

1. «ΣΥΗΕΥΞΙΣ ΙΙ - Τθλεπικοινωνιακζσ νθςίδεσ φορζων 1-8» που περιλαμβάνει:  

 Ραροχι Υπθρεςίασ Ρρόςβαςθσ ςτουσ Φορείσ των Νθςίδων 1-8 που, κατά τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, κα εξυπθρετοφνται από το Εκνικό Δίκτυο Δθμόςιασ 
Διοίκθςθσ ΣΥΗΕΥΞΙΣ. 

 Ραροχι Υπθρεςίασ Ρρόςβαςθσ ςτουσ Φορείσ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ που 
ανικουν γεωγραφικά ςτισ Νθςίδεσ 1-8.  

 Ραροχι Υπθρεςίασ Ρρόςβαςθσ ςε Φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ που ανικουν 
γεωγραφικά ςτα όρια των Νθςίδων 1-8 και δεν ζχουν ενταχκεί ποτζ οφτε ςτο 
δίκτυο ΣΥΗΕΥΞΙΣ οφτε ςτο Σχολικό Δίκτυο. 

 Ραροχι υπθρεςίασ Τθλεφωνίασ – τθλεομοιοτυπίασ on-net και Off-net τουσ φορείσ 
των Νθςίδων 1-8, με προπλθρωμζνο το κόςτοσ τθσ εξωτερικισ (off-net) τθλεφωνίασ  

 Ραροχι backup ςυνδζςεων πρόςβαςθσ ςτουσ Μικροφσ και Μεςαίουσ Φορείσ 

 Ραροχι ADSL ςυνδζςεων ςε 375 υφιςτάμενα αςφρματα ςθμεία πρόςβαςθσ για 
κοινό (Public Hotspots)  

2. «ΣΥΗΕΥΞΙΣ ΙΙ - Υπθρεςίεσ αςφρματθσ νθςίδασ» 

Ρεριλαμβάνει τθν παροχι υπθρεςιϊν «κινθτικότθτασ» (mobility), τθλεφωνίασ & 

δεδομζνων ςε ςτελζχθ του Δθμοςίου, αναβακμίηοντασ τθν επιχειρθςιακι τουσ 

ικανότθτα και εξαςφαλίηοντασ ότι κα μποροφν να ζχουν διαρκι επικοινωνία κακϊσ και 

πρόςβαςθ ςε θλεκτρονικι πλθροφορία δεδομζνων εντόσ και εκτόσ του ΣΥΗΕΥΞΙΣ ΙΙ.  

Ραράλλθλα, μζςω τθσ δυνατότθτα αποςτολισ και λιψθσ μθνυμάτων (SMS) οι φορείσ 

τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ κα ζχουν πλζον τθ δυνατότθτα να επικοινωνοφν και να 

ενθμερϊνουν τουσ πολίτεσ μαηικά για κζματα γενικοφ ι ειδικοφ ενδιαφζροντοσ τθσ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ.  Συγκεκριμζνα προβλζπεται: 
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• θ παροχι ςυνδζςεων και ςυςκευϊν κινθτισ τθλεφωνίασ προσ δθμοςίουσ 

λειτουργοφσ. 

• θ παροχι ςυνδζςεων για ανταλλαγι δεδομζνων εντόσ και εκτόσ του 

ΣΥΗΕΥΞΙΣ ΙΙ. 

• θ παροχι δυνατότθτασ μαηικισ αποςτολισ SMS μθνυμάτων από του Φορείσ 

τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ για ενθμζρωςθ και επικοινωνία με τουσ πολίτεσ 

και με άλλεσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ. 

3.  «ΣΥΗΕΥΞΙΣ ΙΙ - Υποδομζσ αςφάλειασ / τθλεφωνίασ / τθλεδιάςκεψθσ / καλωδίωςθσ» 

Αφορά τθν παροχι ενόσ ςυνόλου υπθρεςιϊν ςχετικϊν με τθν αςφάλεια, τθν 

τθλεφωνία, τθ τθλεδιάςκεψθ και τθν καλωδίωςθ των ςθμείων παρουςίασ των 

δθμόςιων φορζων. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνει τθν: 

• προμικεια, εγκατάςταςθ, παραμετροποίθςθ και λειτουργία εξοπλιςμοφ 

πρόςβαςθσ/αςφάλειασ των φορζων του ΣΥΗΕΥΞΙΣ ΙΙ, κακϊσ και τθσ απαραίτθτθσ 

υποδομισ αςφαλείασ για τθν προςταςία των κεντρικϊν υποδομϊν του 

ΣΥΗΕΥΞΙΣ ΙΙ.   

• προμικεια και λειτουργία υποδομϊν τθλεφωνίασ για τουσ φορείσ των 8 

Νθςίδων του ζργου ΣΥΗΕΥΞΙΣ ΙΙ. 

• προμικεια & λειτουργία υποδομϊν ΙP τθλεφωνίασ, και πακθτικϊν & ενεργϊν 

ςτοιχείων δομθμζνθσ καλωδίωςθσ ςε επιλεγμζνουσ φορείσ των Νθςίδων. 

• προμικεια & λειτουργία ςυςτθμάτων τθλεδιάςκεψθσ ςε επιλεγμζνουσ φορείσ 

των Νθςίδων,  

• παροχι και λειτουργία ςυςτθμάτων τθλεπαρουςίασ (telepresence) ςε 

επιλεγμζνουσ φορείσ των Νθςίδων. 

4. «ΣΥΗΕΥΞΙΣ ΙΙ – Κεντρικι υποδομι διαςφνδεςθσ δικτφου (SIX) και υποδομζσ κζντρων 

δεδομζνων» 

Αφορά: 

 ςτθ δθμιουργία τθσ Κεντρικισ Υποδομισ Διαςφνδεςθσ (SIX - Syzefxis 

IntereXchange) του ΣΥΗΕΥΞΙΣ ΙΙ, θ οποία κα αποτελείται από δφο (2) κόμβουσ, 

SIX-1 και SIX-2 αντίςτοιχα 

 ςτθ ςτζγαςθ των 2 κόμβων SIX και των λοιπϊν κεντρικϊν υποδομϊν του 

Δικτφου ςε δφο (2) Κζντρα Δεδομζνων, DC-1 και DC-2 αντίςτοιχα 

5. «ΣΥΗΕΥΞΙΣ ΙΙ – Κεντρικζσ υπθρεςίεσ ISP και SLA» 

Αφορά ςτθν παροχι ενόσ ςυνόλου υπθρεςιϊν, ωσ ακολοφκωσ:  

• Στθ δθμιουργία υποδομϊν για τθ λειτουργία των εξισ υπθρεςιϊν: 

o Καταλόγου (directory) που κα αποτυπϊνουν τθ διοικθτικι και 

γεωγραφικι δομι των φορζων του Δικτφου, κακϊσ και το ςφνολο των 

χρθςτϊν και των ρόλων τουσ 

o Ονοματολογίασ – (DNS) και καταχωρθτι διευκφνςεων (Hostmaster)  

o Ραραγωγισ, Επεξεργαςίασ και Διάκεςθσ Ψθφιακοφ Ρολυμεςικοφ 

Υλικοφ ςε πραγματικό χρόνο ι κατ’ απαίτθςθ (streaming) 

o Hλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) με αποκθκευτικό χϊρο κυρίδασ 

τουλάχιςτον 5 GB ανά χριςτθ (για τουλάχιςτον 200.000 χριςτεσ) με 

επιπλζον δυνατότθτεσ προθγμζνθσ αναηιτθςθσ και αρχειοκζτθςθσ. 

o Tθλεςυνεργαςίασ με αμφίδρομθ επικοινωνία και ςφγχρονα εργαλεία 

διάκεςθσ και επεξεργαςίασ υλικοφ (collaboration) 

o Φιλοξενίασ εφαρμογϊν και ςυςτθμάτων (web-hosting) 

o Κεντρικοφ Δικτυακοφ Τόπου (Ρφλθσ) του δικτφου ΣΥΗΕΥΞΙΣ ΙΙ 
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o Δικτφου Διανομισ Ρεριεχομζνου (Content Delivery Network) 

• Στθν προμικεια, εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ  και λειτουργία των εξισ υπθρεςιϊν: 

o o Υποςτιριξθσ χρθςτϊν του ΣΥΗΕΥΞΙΣ ΙΙ 

o o Ραρακολοφκθςθσ τθσ λειτουργίασ του δικτφου και των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν 

o o Ραρακολοφκθςθ και διαχείριςθσ τθσ Συμφωνίασ Επιπζδου 

Ραρεχόμενθσ Υπθρεςίασ (SLA). 

 

το πλαίςιο τησ δράςησ τα ανωτζρω ςημεία 1 και 2 χρηματοδοτοφνται από εθνικοφσ 

πόρουσ 

 

Ραράλλθλα κα πραγματοποιθκοφν ςυμπλθρωματικά (δορυφορικά) ζργα, που είναι 

απαραίτθτα για τθν υλοποίθςθ, τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ, οργάνωςθ, δομι, 

παρακολοφκθςθ και ζλεγχο τθσ λειτουργίασ του ΣΥΗΕΥΞΙΣ ΙΙ, κακϊσ και για τθ δθμιουργία 

υπθρεςιϊν προςτικζμενθσ αξίασ προσ τουσ φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, οι οποίεσ κα 

παρζχονται μζςα από το δίκτυο «ΣΥΗΕΥΞΙΣ ΙΙ». Ενδεικτικά ζργα είναι: 

• Αποτφπωςθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ (site survey) για το ΣΥΗΕΥΞΙΣ ΙΙ 

• Διαμόρφωςθ πολιτικισ αςφάλειασ και εποπτεία αςφάλειασ (security auditing) για 

το ΣΥΗΕΥΞΙΣ ΙΙ. 

• Σφςτθμα καταχϊριςθσ και διαχείριςθσ αιτθμάτων παροχισ υπθρεςιϊν 

θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν Δθμοςίου Τομζα. 

• Ανεξάρτθτοσ Επόπτθσ Διαλειτουργικότθτασ και Σφμβουλοσ τεχνικισ υποςτιριξθσ 

για το ΣΥΗΕΥΞΙΣ ΙΙ. 

• Ανάπτυξθ εφαρμογϊν διαλειτουργικότθτασ και υπθρεςιϊν του Δθμοςίου ςε 

κινθτζσ ςυςκευζσ. 

• Αρχειοκζτθςθ ιςτοχϊρων φορζων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και ςφςτθμα 

διαχείριςθσ ονομάτων χϊρου. 

• Ενζργειεσ δθμοςιότθτασ και προϊκθςθσ των υπθρεςιϊν του ΣΥΗΕΥΞΙΣ ΙΙ 
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Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 88: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

Τ4627 

Αρικμόσ ζργων 
δθμιουργίασ ι 
αναβάκμιςθσ 
ςυςτθμάτων ΤΡΕ για τθν 
υποςτιριξθ οριηόντιων 
λειτουργιϊν των 
δθμόςιων φορζων 

Αρικμόσ 

 

  
2 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 89: Προχπολογιςμόσ  

 
Άξονασ 

Προτεραιότθτασ 
    4   

  φνολο Χϊρασ 
Λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό 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 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 48.651.178,00 30.474.315,49 5.278.724,39 9.255.203,37 2.444.193,52 1.198.741,22 

Ενωςιακι υνδρομι (γ) 37.828.061,98 24.379.452,39 4.222.979,52 7.404.162,70 1.222.096,76 599.370,61 

Εκνικι υμμετοχι (δ) 10.823.116,02 6.094.863,10 1.055.744,88 1.851.040,67 1.222.096,76 599.370,61 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

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 τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

υγχρθματοδοτοφμε
νοι μθ επιλζξιμοι πόροι  
(ε) 

133.734.640,16 83.769.227,88 14.510.405,22 25.441.137,16 6.718.713,80 3.295.156,10 

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ  

 Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ ΑΕ 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 
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Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Β’ τρίμθνο 2018* 
 

* Ρροχπόκεςθ θ ςυνάφεια του ζργου με τθν Εκνικι Στρατθγικι για τθ Ψθφιακι Ρολιτικι 
(Απόφαςθ τθσ ΓΓΨΡ) 
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Δράςθ B.1.1.7: Εκςυγχρονιςμόσ των χερςαίων ςυνοριακϊν ςτακμϊν τθσ χϊρασ 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

φνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ Τ02.1 

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ:  «..αφορά ςτθν 

ανάπτυξθ  ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν ΣΠΕ που ςχετίηονται άμεςα με τισ μεταρρυκμίςεισ 

που χρθματοδοτοφνται από το Πρόγραμμα και αφοροφν ςτθ διεκπεραίωςθ εςωτερικϊν 

διαδικαςιϊν και λειτουργιϊν των δθμοςίων φορζων… οι οποίεσ: α) αφοροφν οριηόντιεσ 

λειτουργίεσ των δθμόςιων υπθρεςιϊν, β) ολοκλθρϊνουν μεταρρυκμιςτικζσ δράςεισ 

οργάνωςθσ και λειτουργίασ του δθμοςίου τομζα που κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο των 

Αξόνων Προτεραιότθτασ του ΕΚΣ όπωσ π.χ. θ ανάπτυξθ υποδομϊν και ςυςτθμάτων για το 

ςφςτθμα διαχείριςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ, το ςφςτθμα ςτοχοκεςίασ υπθρεςιϊν, 

ςφςτθμα ςυντονιςμοφ του κυβερνθτικοφ ζργου κλπ. και γ) βελτιϊνουν τθ λειτουργία των 

δθμοςίων υπθρεςιϊν, με τθν αναβάκμιςθ τθσ μεταξφ τουσ επικοινωνίασ μζςω τθσ παροχισ 

προθγμζνων τθλεματικϊν υπθρεςιϊν με χαμθλό κόςτοσ, και τθσ ενοποιθμζνθσ 

εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν, με αυτοματοποιθμζνα και φιλικά προσ τον χριςτθ ςυςτιματα 

πλθροφόρθςθσ και διεκπεραίωςθσ ςυναλλαγϊν με το Δθμόςιο.….» 

Ωσ Συνοριακόσ Στακμόσ κατά τισ διατάξεισ του Ν. 2647/1998 «νοείται το ςφνολο των 

υπθρεςιϊν, ςε κακοριςμζνα ςθμεία των χερςαίων ςυνόρων που ζχουν εντολι να αςκοφν 
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ζλεγχο, κατά λόγο αρμοδιότθτασ, των ειςερχομζνων ςτθ χϊρα, και των εξερχομζνων από 

αυτι προςϊπων και αγακϊν, κακϊσ και των υπθρεςιϊν που ζχουν ταχκεί ςτθν παροχι 

ςχετικϊν πλθροφοριϊν και εξυπθρετιςεων». Θ ευκφνθ για το ςυντονιςμό, τθν 

παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο των δραςτθριοτιτων που αφοροφν τθν ίδρυςθ, καταςκευι, 

ςυντιρθςθ και λειτουργία των Συνοριακϊν Στακμϊν, κακϊσ και θ ευκφνθ για τθ 

χωροκζτθςθ, τθν εκπόνθςθ και τον κακοριςμό των όρων ι προδιαγραφϊν τθσ λειτουργίασ 

και τθσ εν γζνει εμφάνιςθσ των Συνοριακϊν Στακμϊν ανατίκεται με τον παραπάνω Νόμο 

ςτο ΥΡΕΣ. 

Ρεδίο παρζμβαςθσ τθσ προτεινόμενθσ δράςθσ αποτελοφν οι χερςαίεσ πφλεσ ειςόδου – 

εξόδου τθσ χϊρασ, δθλαδι οι Συνοριακοί Στακμοί και τα ςθμεία ειςόδου - εξόδου. Θ δράςθ  

ςυνιςτά μια ολοκλθρωμζνθ παρζμβαςθ για τθν αναβάκμιςθ τθσ εικόνασ και τθσ 

λειτουργίασ τουσ. Καλφπτει δφο Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ (Μακεδονίασ – Θράκθσ και 

Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ) και τισ τζςςερισ Ρεριφζρειεσ που ζχουν χερςαία ςφνορα 

(Θπείρου, Δυτικισ Μακεδονίασ, Κεντρικισ Μακεδονίασ και Ανατολικισ Μακεδονίασ-

Θράκθσ). Οι πφλεσ ειςόδου-εξόδου τθσ χϊρασ, πζραν τθσ ςθμαςίασ τουσ ωσ θ πρϊτθ εικόνα 

τθσ χϊρασ προσ τουσ επιςκζπτεσ τθσ, επιτελοφν ςθμαντικζσ λειτουργίεσ ςτουσ τομείσ τθσ 

οικονομίασ, τθσ δθμόςιασ αςφάλειασ και τθσ δθμόςιασ υγείασ. Σε αυτό το πλαίςιο 

εντάςςεται θ ςυγκεκριμζνθ προτεινόμενθ δράςθ που κα περιλαμβάνει ενδεικτικά τισ 

ακόλουκεσ ενζργειεσ: 

1. διαμόρφωςθσ νζου κεςμικοφ και οργανωτικοφ πλαιςίου λειτουργίασ των 

ςυνοριακϊν ςτακμϊν, δεδομζνου ότι λειτουργοφν υπθρεςίεσ του Υπουργείου 

Οικονομικϊν (Τελωνεία), του Υπουργείου Εςωτερικϊν (Αςτυνομικά Τμιματα), του 

Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ (Στακμοί Υγειονομικοφ Κτθνιατρικοφ 

Ελζγχου- ΕΟΤ (ςε οριςμζνουσ Στακμοφσ)) 

2. ανάπτυξθσ ΤΡΕ και εκςυγχρονιςμοφ υφιςτάμενων θλεκτρονικϊν δομϊν με ςκοπό 

τθν δυνατότθτα άμεςθσ καταχϊρθςθσ τθσ πλθροφορίασ και διάχυςθσ τθσ ςτα 

ςυςτιματα των ςυναρμόδιων υπουργείων ςτα πλαίςια του ελζγχου διακίνθςθσ 

προςϊπων, οχθμάτων και εμπορευμάτων 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 90: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

 
Ρρομικεια εξοπλιςμοφ 
 

Αρικμόσ 
 

  
1 ΝΑΙ 

 

 
 
 
 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 91: Προχπολογιςμόσ  

Άξονασ Προτεραιότθτασ   4 5 6 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 
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υνολικό Κόςτοσ (α) 4.900.000,00 3.069.281,20 531.657,21 932.156,19 246.171,80 120.733,60 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 4.900.000,00 3.069.281,20 531.657,21 932.156,19 246.171,80 120.733,60 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

3.809.928,38 2.455.424,96 425.325,77 745.724,95 123.085,90 60.366,80 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

1.090.071,62 613.856,24 106.331,44 186.431,24 123.085,90 60.366,80 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 

          
  

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Εςωτερικϊν και οι εποπτευόμενοι φορείσ του 

 Υπουργείο Οικονομικϊν και οι εποπτευόμενοι φορείσ του 

 Αποκεντρωμζνεσ διοικιςεισ 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Δ τρίμθνο 2018* 
Ρροχπόκεςθ θ 
ςυνάφεια του ζργου 
με τθν Εκνικι 
Στρατθγικι για τθ 
Ψθφιακι Ρολιτικι 
(Απόφαςθ τθσ ΓΓΨΡ) 
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Δράςθ B.1.1.8: Εκςυγχρονιςμόσ των υπθρεςιϊν τθσ ελλθνικισ αςτυνομίασ 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

φνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ Τ02.1 

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ:  «..αφορά ςτθν 

ανάπτυξθ  ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν ΣΠΕ που ςχετίηονται άμεςα με τισ μεταρρυκμίςεισ 

που χρθματοδοτοφνται από το Πρόγραμμα και αφοροφν ςτθ διεκπεραίωςθ εςωτερικϊν 

διαδικαςιϊν και λειτουργιϊν των δθμοςίων φορζων… οι οποίεσ: α) αφοροφν οριηόντιεσ 

λειτουργίεσ των δθμόςιων υπθρεςιϊν, β) ολοκλθρϊνουν μεταρρυκμιςτικζσ δράςεισ 

οργάνωςθσ και λειτουργίασ του δθμοςίου τομζα που κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο των 

Αξόνων Προτεραιότθτασ του ΕΚΣ όπωσ π.χ. θ ανάπτυξθ υποδομϊν και ςυςτθμάτων για το 

ςφςτθμα διαχείριςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ, το ςφςτθμα ςτοχοκεςίασ υπθρεςιϊν, 

ςφςτθμα ςυντονιςμοφ του κυβερνθτικοφ ζργου κλπ. και γ) βελτιϊνουν τθ λειτουργία των 

δθμοςίων υπθρεςιϊν, με τθν αναβάκμιςθ τθσ μεταξφ τουσ επικοινωνίασ μζςω τθσ παροχισ 

προθγμζνων τθλεματικϊν υπθρεςιϊν με χαμθλό κόςτοσ, και τθσ ενοποιθμζνθσ 

εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν, με αυτοματοποιθμζνα και φιλικά προσ τον χριςτθ ςυςτιματα 

πλθροφόρθςθσ και διεκπεραίωςθσ ςυναλλαγϊν με το Δθμόςιο.….» 

Θ Ελλθνικι Αςτυνομία εκςυγχρονίηει διαρκϊσ τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ τθσ. Από 

23/9/2013, αυξικθκε ο όγκοσ των αρμοδιοτιτων - εργαςιϊν τθσ, λόγω τθσ μεταβίβαςθσ ςε 
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αυτι του ςυνόλου των αρμοδιοτιτων τθσ καταργθκείςασ δθμοτικισ αςτυνομίασ, μεταξφ 

των οποίων είναι και θ βεβαίωςθ παραβάςεων πταιςματικοφ και διοικθτικοφ χαρακτιρα. 

Στο πλαίςιο του εκςυγχρονιςμοφ των υπθρεςιϊν τθσ ελλθνικισ αςτυνομίασ κα 

πραγματοποιθκοφν οι ακόλουκεσ ενζργειεσ 

1. Ρρομικεια ειδικϊν ςυςκευϊν βεβαίωςθσ παραβάςεων με άμεςθ εκτφπωςθ 

προςτίμου προκειμζνου θ Ελλθνικι Αςτυνομία να ανταποκρικεί με επιτυχία ςτο 

βαςικό ζργο τθσ που είναι θ πρόλθψθ και θ καταςτολι του εγκλιματοσ μειϊνονται 

επιδιϊκοντασ τθ μείωςθ τθσ γραφειοκρατίασ. 

2. Αναβάκμιςθ με ςτόχο τθν ομογενοποίθςθ δικτφου τθλεδιαςκζψεων και άλλων 

τεχνολογιϊν πλθροφορικισ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ με λοιποφσ Φορείσ/ Αρχζσ 

χϊρασ. 

3. Ανάπτυξθ και εφαρμογι υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ: ςφςτθμα 

φωνθτικισ πφλθσ για τθν πλθροφόρθςθ και εξυπθρζτθςθ του πολίτθ και ςφςτθμα 

τθλεδιάςκεψθσ/ τθλεδιερμθνειασ ςτθν υπθρεςία 1θσ υποδοχισ μεταναςτϊν. 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 92: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

 
Ρρομικεια Συςκευϊν 
βεβαίωςθσ παραβάςεων 

Αρικμόσ 
 

  
500 

  

 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 93: Προχπολογιςμόσ  

 
Άξονασ Προτεραιότθτασ   4 5 6 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 1.100.000,00 689.022,31 119.351,62 209.259,55 55.263,06 27.103,46 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 1.100.000,00 689.022,31 119.351,62 209.259,55 55.263,06 27.103,46 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

855.290,04 551.217,85 95.481,29 167.407,64 27.631,53 13.551,73 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

244.709,96 137.804,46 23.870,32 41.851,91 27.631,53 13.551,73 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι             
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(ε) 

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Εςωτερικϊν και εποπτευόμενοι φορείσ 

 Ελλθνικι Αςτυνομία 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Δ τρίμθνο 2018* 
 

 
* Ρροχπόκεςθ θ ςυνάφεια του ζργου με τθν Εκνικι Στρατθγικι για τθ Ψθφιακι Ρολιτικι 
(Απόφαςθ τθσ ΓΓΨΡ)" 
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Δράςθ B.1.1.9: Ενιαίο ςφςτθμα εξυπθρζτθςθσ υποκζςεων πολιτϊν τρίτων χωρϊν 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

φνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ Τ02.1 

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ:  «..αφορά ςτθν 

ανάπτυξθ  ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν ΣΠΕ που ςχετίηονται άμεςα με τισ μεταρρυκμίςεισ 

που χρθματοδοτοφνται από το Πρόγραμμα και αφοροφν ςτθ διεκπεραίωςθ εςωτερικϊν 

διαδικαςιϊν και λειτουργιϊν των δθμοςίων φορζων… οι οποίεσ: α) αφοροφν οριηόντιεσ 

λειτουργίεσ των δθμόςιων υπθρεςιϊν, β) ολοκλθρϊνουν μεταρρυκμιςτικζσ δράςεισ 

οργάνωςθσ και λειτουργίασ του δθμοςίου τομζα που κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο των 

Αξόνων Προτεραιότθτασ του ΕΚΣ όπωσ π.χ. θ ανάπτυξθ υποδομϊν και ςυςτθμάτων για το 

ςφςτθμα διαχείριςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ, το ςφςτθμα ςτοχοκεςίασ υπθρεςιϊν, 

ςφςτθμα ςυντονιςμοφ του κυβερνθτικοφ ζργου κλπ. και γ) βελτιϊνουν τθ λειτουργία των 

δθμοςίων υπθρεςιϊν, με τθν αναβάκμιςθ τθσ μεταξφ τουσ επικοινωνίασ μζςω τθσ παροχισ 

προθγμζνων τθλεματικϊν υπθρεςιϊν με χαμθλό κόςτοσ, και τθσ ενοποιθμζνθσ 

εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν, με αυτοματοποιθμζνα και φιλικά προσ τον χριςτθ ςυςτιματα 

πλθροφόρθςθσ και διεκπεραίωςθσ ςυναλλαγϊν με το Δθμόςιο.….» 

Σε αυτό το πλαίςιο εντάςςεται θ ςυγκεκριμζνθ προτεινόμενθ δράςθ που χρθματοδοτεί τθν 

ανάπτυξθ υποδομϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, απαραίτθτεσ για τθν:  
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 Ενίςχυςθ τθσ επιτελικισ αποτελεςματικότθτασ των υπθρεςιϊν που προςφζρουν οι 

δθμόςιοι φορείσ ςε υπθκόουσ τρίτων χωρϊν. 

 Απλοφςτευςθ διαδικαςιϊν μζςω τθσ  ανάπτυξθσ και χριςθσ μεκόδων θλεκτρονικισ 

διακυβζρνθςθσ.  

 Διαςφάλιςθ, Εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ υπάλλθλων με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ και τθσ αξιοπιςτίασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν με θλεκτρονικζσ 

υπθρεςίεσ.  

 Ανάπτυξθ υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ τρίτων χωρϊν με ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ 

τθσ γραφειοκρατίασ τθ βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ και τθν αναβάκμιςθ των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν μζςω τθσ χριςθσ ΤΡΕ. 

Ενδεικτικά πρόκειται να υλοποιθκοφν οι ακόλουκεσ ενζργειεσ: 
1. Ενιαίο ςφςτθμα εξυπθρζτθςθσ υποκζςεων πολιτϊν τρίτων χωρϊν για τθν επιτελικι 

αποτελεςματικότθτα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθκυςμοφ και Κοινωνικισ Συνοχισ, 

μζςω τθσ ανάπτυξθσ λφςθσ λογιςμικοφ και υπθρεςίεσ για υποςτιριξθ /ςυλλογι, 

επεξεργαςία και παρακολοφκθςθ δεδομζνων ροϊν πλθκυςμοφ – πολιτϊν τρίτων 

χωρϊν. 

2. Δθμιουργία παρατθρθτθρίου για τθν ικαγζνεια και μετανάςτευςθ μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ διαςφνδεςθσ όλων των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων των υπθρεςιϊν οι 

οποίεσ διακζτουν ΒΔ αλλοδαπϊν πλθκυςμϊν που διαμζνουν ςτθν Ελλάδα. Στόχοσ θ 

εξαγωγι αςφαλϊν και αξιόπιςτων ςτατιςτικϊν τόςο για τθν άςκθςθ τθσ εκνικισ 

πολιτικισ όςο και για τθν υποβολι τουσ ςτα αρμόδια όργανα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

3. Ρλατφόρμα διαλειτουργικότθτασ με υπθρεςίεσ Κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ και με νζεσ 

εγχϊριεσ υπθρεςίεσ μζςω τθσ αναβάκμιςθσ των διαδικαςιϊν διαλειτουργικότθτασ του 

ςυςτιματοσ Μετανάςτευςθσ & Ικαγζνειασ με άλλεσ βάςεισ δεδομζνων, μθτρϊα και 

αποκικεσ πλθροφοριϊν άλλων Υπουργείων και υπθρεςιϊν του ελλθνικοφ και 

ενωςιακοφ δθμοςίου (π.χ. Υπθρεςίεσ Μετανάςτευςθσ Κρατϊν Μελϊν, Υπθρεςίεσ 

Τρίτων χωρϊν και νζεσ υπθρεςίεσ για Υπ. Οικονομικϊν, Υπ. Εξωτερικϊν, Αςφαλιςτικϊν 

οργανιςμϊν, κεντρικϊν υπθρεςιϊν Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ eu-LISA κ.ο.κ.). 

4. Θλεκτρονικι υποβολι αιτθμάτων από τουσ πολίτεσ τρίτων χωρϊν και επιχειριςεισ για 

υποκζςεισ μετανάςτευςθσ και τισ ικαγζνειασ μζςω τθσ ανάπτυξθσ ςυςτθμάτων και 

εφαρμογϊν τεχνολογίασ και πλθροφορικισ μζςω τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ 

αιτθμάτων προσ τισ υπθρεςίεσ μίασ ςτάςθσ (one-stop-shop) μετανάςτευςθσ και 

ικαγζνειασ. Ρεριλαμβάνεται επίςθσ, θ δθμιουργία εφαρμογϊν διαχείριςθσ 

θλεκτρονικοφ ραντεβοφ για ΡΤΧ, επιχειριςεισ, νομικοφσ εκπροςϊπουσ κακϊσ και 

ςφςτθμα Αυτοματοποιθμζνθσ Επιβεβαίωςθσ Εγκυρότθτασ, Ολοκλιρωςθσ και 

Ριςτότθτασ Υποβαλλόμενων Εγγράφων. 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 94: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

Τ4628 

Αρικμόσ ζργων ενίςχυςθσ 
τθσ διαλειτουργικότθτασ 
μθτρϊων και υπθρεςιϊν 
του Δθμόςιου Τομζα 

Αρικμόσ 

 

  
1 ΝΑΙ 
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Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 95: Προχπολογιςμόσ  

Άξονασ Προτεραιότθτασ   4 5 6 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 4.750.000,00 2.975.323,61 515.381,99 903.620,79 238.635,93 117.037,68 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 4.750.000,00 2.975.323,61 515.381,99 903.620,79 238.635,93 117.037,68 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

3.693.297,92 2.380.258,89 412.305,59 722.896,63 119.317,97 58.518,84 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

1.056.702,08 595.064,72 103.076,40 180.724,16 119.317,97 58.518,84 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 

          
  

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Εςωτερικϊν και εποπτευόμενοι φορείσ 

 Υπουργείο Μεταναςτευτικισ Ρολιτικισ και δυνθτικοί δικαιοφχοι 
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Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ "Γ τρίμθνο 2018* 
 

* Ρροχπόκεςθ θ ςυνάφεια του ζργου με τθν Εκνικι Στρατθγικι για τθ Ψθφιακι Ρολιτικι 
(Απόφαςθ τθσ ΓΓΨΡ)" 
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Δράςθ B.1.1.10: Γεωπλθροφοριακι υποδομι Τπουργείου Οικονομικϊν 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

φνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ Τ02.1 

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ:  «..αφορά ςτθν 

ανάπτυξθ  ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν ΣΠΕ που ςχετίηονται άμεςα με τισ μεταρρυκμίςεισ 

που χρθματοδοτοφνται από το Πρόγραμμα και αφοροφν ςτθ διεκπεραίωςθ εςωτερικϊν 

διαδικαςιϊν και λειτουργιϊν των δθμοςίων φορζων… οι οποίεσ: α) αφοροφν οριηόντιεσ 

λειτουργίεσ των δθμόςιων υπθρεςιϊν, β) ολοκλθρϊνουν μεταρρυκμιςτικζσ δράςεισ 

οργάνωςθσ και λειτουργίασ του δθμοςίου τομζα που κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο των 

Αξόνων Προτεραιότθτασ του ΕΚΣ όπωσ π.χ. θ ανάπτυξθ υποδομϊν και ςυςτθμάτων για το 

ςφςτθμα διαχείριςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ, το ςφςτθμα ςτοχοκεςίασ υπθρεςιϊν, 

ςφςτθμα ςυντονιςμοφ του κυβερνθτικοφ ζργου κλπ. και γ) βελτιϊνουν τθ λειτουργία των 

δθμοςίων υπθρεςιϊν, με τθν αναβάκμιςθ τθσ μεταξφ τουσ επικοινωνίασ μζςω τθσ παροχισ 

προθγμζνων τθλεματικϊν υπθρεςιϊν με χαμθλό κόςτοσ, και τθσ ενοποιθμζνθσ 

εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν, με αυτοματοποιθμζνα και φιλικά προσ τον χριςτθ ςυςτιματα 

πλθροφόρθςθσ και διεκπεραίωςθσ ςυναλλαγϊν με το Δθμόςιο.….» 

Θ  προτεινόμενθ αυτι δράςθ αφορά ςτθν ανάπτυξθ και λειτουργία τθσ γεωπλθροφορικισ 

υποδομισ του Υπουργείου Οικονομικϊν, που είναι αναγκαία προκειμζνου να υλοποιθκοφν 
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οι μεγάλεσ μεταρρυκμίςεισ που απαιτοφνται για τθν ανάκαμψθ τθσ χϊρασ και να 

εξυπθρετοφνται με τον πλθρζςτερο τρόπο οι επιτελικζσ αρμοδιότθτεσ των φορζων του Υπ. 

Οικονομικϊν. Θ δράςθ αφορά επίςθσ τθν επζκταςθ και εμπλουτιςμό τθσ υπάρχουςασ 

ψθφιακισ υποδομισ τθσ δθμόςιασ περιουςίασ (Ψ.Υ.-ΔΘ.ΡΕ.Ε.Κ.). Θ απαραίτθτθ 

γεωπλθροφορικι υποδομι του Υπ. Οικονομικϊν, που κα υλοποιθκεί, ςυνίςταται ςτα εξισ: 

- Ρλιρθσ γεωχωρικι απεικόνιςθ όλων των αντικειμζνων τθσ δθμόςιασ περιουςίασ 

και των κοινωφελϊν περιουςιϊν 

- χωρικά μοντζλα, χρονικά μεταβαλλόμενα όλων των αντικειμζνων του Υπ. 

Οικονομικϊν (ζςοδα, δαπάνεσ, υποςτιριξθ ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν, λακρεμπόριο, 

επενδυτικά ςχζδια και επενδφςεισ κ.α.) 

- μζκοδοι χωρικισ ανάλυςθσ των αντικειμζνων του Υπ. Οικονομικϊν με βάςθ τα 

χωροχρονικά μοντζλα 

Οι ενζργειεσ που κα λάβουν χϊρα είναι: 

- Αποκάλυψθ, ςυςτθματικι καταγραφι και ψθφιοποίθςθ τθσ δθμόςιασ περιουςίασ 

(δθμόςια και ανταλλάξιμα  κτιματα, αιγιαλόσ, απαλλοτριϊςεισ,  και των 

Κοινωφελϊν Ρεριουςιϊν και πλιρθσ γεωχωρικι απεικόνιςθ τθσ 

- Συςτθματικι καταγραφι, ψθφιοποίθςθ και γεωχωρικι απεικόνιςθ του ςυνόλου τθσ 

ιδιωτικισ περιουςίασ του δθμοςίου (Ν. 4092/2012 Μθτρϊο Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ-

ΜΑΡ) 

- Γεωχωρικι απεικόνιςθ και μοντζλα επεξεργαςίασ αντικειμενικοφ προςδιοριςμοφ 

αξιϊν ακινιτων κακϊσ και μιςκωτικϊν αξιϊν κοινόχρθςτων χϊρων (αιγιαλόσ, 

παραλία χϊροι αμμολθψίασ ,κλπ) 

- Ανάπτυξθ χωροχρονικϊν μοντζλων και χωροχρονικι ανάλυςθ των αντικειμζνων του 

Υπουργείου Οικονομικϊν για τθν προπαραςκευι και τεκμθρίωςθ νομοκετικϊν και 

κανονιςτικϊν πράξεων 

- Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ διαχείριςθσ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων του δθμοςίου 

- Κατάρτιςθ και εφαρμογι Στρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ του Υπουργείου με εργαλεία 

χωρικϊν αναλφςεων χρονικά μεταβαλλόμενων  

- Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ διαχείριςθσ Ακινιτων και Κινθτϊν Αξιϊν  

- Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ διαχείριςθσ και ελζγχουτων ακινιτων ιδιωτικισ περιουςίασ 

του Δθμοςίου 

- Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ διαχείριςθσ και ελζγχου των Κοινωφελϊν Ρεριουςιϊν και 

Σχολαηουςϊν Κλθρονομιϊν 

- Ο ζλεγχοσ, θ επεξεργαςία και θ επικφρωςθ του ςυνόλου των περιγραφικϊν και 

γεωχωρικϊν δεδομζνων του ςυςτιματοσ, που κα υλοποιθκοφν από ομάδεσ 

εργαςίασ ςτελεχϊν του ΥΡΟΙΚ ςε όλεσ τισ περιφζρειεσ. 

- Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ κατάρτιςθσ και εφαρμογισ ςχεδίων ανάπτυξθσ μικρισ και 

μεγάλθσ κλίμακασ με προτεραιότθτα ζργα ανάπτυξθσ φιλικά ςτο περιβάλλον και τισ 

τοπικζσ κοινωνίεσ. 

 

Δείκτεσ εκροήσ 

Πίνακασ 96: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) 
Δείκτθσ 

πλαιςίου 
Δείκτθσ 

RIS3 
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(κατά 
περίπτωςθ) Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Τ4628 

Αρικμόσ ζργων ενίςχυςθσ τθσ 
διαλειτουργικότθτασ 
μθτρϊων και υπθρεςιϊν 
του Δθμόςιου Τομζα 

 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 97: Προχπολογιςμόσ  

Άξονασ Προτεραιότθτασ   4 5 6 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 4.000.000,00 2.505.535,67 434.005,89 760.943,83 200.956,57 98.558,04 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 4.000.000,00 2.505.535,67 434.005,89 760.943,83 200.956,57 98.558,04 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

3.110.145,61 2.004.428,54 347.204,71 608.755,06 100.478,29 49.279,02 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

889.854,39 501.107,13 86.801,18 152.188,77 100.478,29 49.279,02 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 

          
  

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

Υπουργείο Οικονομικϊν και οι εποπτευόμενοι φορείσ του 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ "Γ τρίμθνο 2018* 

* Ρροχπόκεςθ θ ςυνάφεια του ζργου με τθν Εκνικι Στρατθγικι για τθ Ψθφιακι Ρολιτικι 
(Απόφαςθ τθσ ΓΓΨΡ)" 
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Δράςθ B.1.1.11: Ψθφιακό Κζντρο Ενθμζρωςθσ 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

φνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ Τ02.1 

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ:  «...αφορά ςτθν 

ανάπτυξθ  ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν ΣΠΕ που ςχετίηονται άμεςα με τισ μεταρρυκμίςεισ 

που χρθματοδοτοφνται από το Πρόγραμμα και αφοροφν ςτθ διεκπεραίωςθ εςωτερικϊν 

διαδικαςιϊν και λειτουργιϊν των δθμοςίων φορζων… οι οποίεσ: α) αφοροφν οριηόντιεσ 

λειτουργίεσ των δθμόςιων υπθρεςιϊν, β) ολοκλθρϊνουν μεταρρυκμιςτικζσ δράςεισ 

οργάνωςθσ και λειτουργίασ του δθμοςίου τομζα που κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο των 

Αξόνων Προτεραιότθτασ του ΕΚΣ όπωσ π.χ. θ ανάπτυξθ υποδομϊν και ςυςτθμάτων για το 

ςφςτθμα διαχείριςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ, το ςφςτθμα ςτοχοκεςίασ υπθρεςιϊν, 

ςφςτθμα ςυντονιςμοφ του κυβερνθτικοφ ζργου κλπ. και γ) βελτιϊνουν τθ λειτουργία των 

δθμοςίων υπθρεςιϊν, με τθν αναβάκμιςθ τθσ μεταξφ τουσ επικοινωνίασ μζςω τθσ παροχισ 

προθγμζνων τθλεματικϊν υπθρεςιϊν με χαμθλό κόςτοσ, και τθσ ενοποιθμζνθσ 

εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν, με αυτοματοποιθμζνα και φιλικά προσ τον χριςτθ ςυςτιματα 

πλθροφόρθςθσ και διεκπεραίωςθσ ςυναλλαγϊν με το Δθμόςιο.….». 

Στο πλαίςιο τθσ δράςθσ κα υλοποιθκοφν τα ακόλουκα: 
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• Ρρομικεια εξοπλιςμοφ  Καταγραφισ Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ - Λειτουργικά 

Συςτιματα – Βάςεισ Δεδομζνων – Στακμοί Εργαςίασ  

• Σφςτθμα Συλλογισ, Καταγραφισ και Αποδελτίωςθσ ΜΜΕ). 

• Πλαηθόπμα διασείπιζηρ Χπηζηών , Πεπιεσομένος & Εθαπμογέρ διανομήρ δημοζιόηηηαρ 

ζηην Κςβέπνηζη  
• ύζηημα ςλλογήρ και Σαξινόμηζηρ Σηλεοπηικών και Ραδιοθυνικών διαθημίζευν. 

• Δημιοςπγία Ππόηςπος Κένηπος Ανάπηςξηρ καλών ππακηικών Ψηθιοποίηζηρ (Οπθέρ 

Ππακηικέρ τηθιοποίηζηρ και τηθιακήρ αποθήκεςζηρ). 

• Υπθρεςίεσ Συλλογισ, αξιολόγθςθσ και τεκμθρίωςθσ περιεχομζνου – Υπθρεςίεσ 

αποδελτίωςθσ Ελλάδοσ και Εξωτερικοφ  

• Εξειδικευμζνθ ομάδα εργαςίασ δθμοςιογραφικισ ανάλυςθσ περιεχομζνου. 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 98: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

 Ρρομικεια λογιςμικοφ Αρικμόσ 
 

   ΟΧΙ  

T4628 

Αρικμόσ ζργων ενίςχυςθσ τθσ 
διαλειτουργικότθτασ 
μθτρϊων και υπθρεςιϊν 
του Δθμόςιου Τομζα 

Αρικμόσ  

  1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

T4629 

Αρικμόσ ζργων αναβάκμιςθσ 
τθσ λειτουργίασ του ενιαίου 
ςθμείου πρόςβαςθσ των 
πολιτϊν ςτισ υπθρεςίεσ του 
δθμόςιου τομζα 

Αρικμόσ  

  1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

T4630 

Αρικμόσ ζργων ανάπτυξθσ ι 
αναβάκμιςθσ βαςικϊν 
υπθρεςιϊν δθμόςιασ 
διοίκθςθσ που παρζχονται 
πλιρωσ θλεκτρονικά 

Αρικμόσ  

  1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

T4632 

Αρικμόσ ζργων ΤΡΕ που 
υποςτθρίηουν τθν 
αναβάκμιςθ τθσ λειτουργίασ 
τομζων προτεραιότθτασ του 
ΕΡ για τθν παροχι 
υπθρεςιϊν προσ πολίτεσ 

Αρικμόσ  

  1 ΝΑΙ ΙΧΘ 

 
Ρρομικεια εξοπλιςμοφ Αρικμόσ 

 

   
ΟΧΙ 
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Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 99: Προχπολογιςμόσ  

Άξονασ Προτεραιότθτασ   4 5 6 

  

φνολο Χϊρασ 
Λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ ςε 
μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ ςε 
μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 7.440.000,00 4.660.296,35 807.250,95 1.415.355,51 373.779,23 183.317,96 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 7.440.000,00 4.660.296,35 807.250,95 1.415.355,51 373.779,23 183.317,96 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

5.784.870,84 3.728.237,08 645.800,76 1.132.284,41 186.889,61 91.658,98 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

1.655.129,16 932.059,27 161.450,19 283.071,10 186.889,61 91.658,98 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          
  

εκ τθσ οποίασ για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι (ε)             

 

Δυνθτικοί Δικαιοφχοι 

Υπουργείο Ψθφιακισ Ρολιτικισ και εποπτευόμενοι φορείσ  

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ 08-12-2017 
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Δράςθ B.1.1.13: Δράςεισ Αναβάκμιςθσ και βελτίωςθσ των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν 
αϋ βάκμιασ και β' βάκμιασ βακμίδασ εκπαίδευςθσ 

 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

φνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ Τ02.1 

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…αφορά ςτθν 

ανάπτυξθ ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν ΣΠΕ που ςχετίηονται άμεςα με τισ μεταρρυκμίςεισ 

που χρθματοδοτοφνται από το Πρόγραμμα και αφοροφν ςτθ διεκπεραίωςθ εςωτερικϊν 

διαδικαςιϊν και οριηόντιων λειτουργιϊν των δθμοςίων φορζων.» 

 

Σε αυτό το πλαίςιο εντάςςεται θ ςυγκεκριμζνθ προτεινόμενθ δράςθ για το διάςτθμα των 

επόμενων πζντε (5) ετϊν με ενζργειεσ περαιτζρω απλοφςτευςθσ τθσ διοικθτικισ 

οργάνωςθσ και λειτουργίασ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ μζςω παροχισ ψθφιακϊν 

υπθρεςιϊν προςτικζμενθσ αξίασ προσ τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα, μθχανογραφικι 

τυποποίθςθ και αυτοματοποίθςθ παρακολοφκθςθσ και εκτζλεςθσ των βαςικϊν διοικθτικϊν 

διαδικαςιϊν ωσ πλιρεισ ψθφιακζσ διαδικαςτικζσ ροζσ μεταξφ όλων των κεςμικά 

εμπλεκομζνων φορζων από το επίπεδο ςχολικϊν μονάδων (π.χ. αυτόματθ ςφνταξθ 

ωρολογίου προγράμματοσ, υλοποίθςθ δελτίων φλθσ, κλπ.) και το ςφνολο των μελϊν τθσ 
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εκπαιδευτικισ κοινότθτασ (γονείσ, μακθτζσ, εκπαιδευτικοί, διοικθτικό προςωπικό) μζχρι τθν 

θλεκτρονικι διακίνθςθ των βαςικϊν δικαιολογθτικϊν και διοικθτικϊν εγγράφων τθσ μζχρι 

τθν αξιοποίθςθ ςφγχρονων μεκόδων ανάλυςθσ δεδομζνων για τθν υποςτιριξθ λιψθσ 

αποφάςεων διοίκθςθσ (π.χ. αποτελεςματικι διαχείριςθ ανκρϊπινων πόρων) κι 

εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ από τθν κεντρικι αλλά και τισ περιφερειακζσ διοικθτικζσ 

υπθρεςίεσ.  

 

Στθν κατεφκυνςθ τθσ «βελτίωςθσ τθσ επικοινωνίασ μζςω τθσ παροχισ προθγμζνων 

τθλεματικϊν υπθρεςιϊν με χαμθλό κόςτοσ» περιλαμβάνονται ενζργειεσ αναβάκμιςθσ, 

βελτίωςθσ και δθμιουργίασ νζων υπθρεςιϊν του Ρανελλινιου Σχολικοφ Δικτφου με 

πρόςβαςθ των υποδομϊν ΤΡΕ των ςχολικϊν και διοικθτικϊν μονάδων του ΥΡΕΘ. 

 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 100: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

Τ4627 

Αρικμόσ ζργων 
δθμιουργίασ ι 
αναβάκμιςθσ 
ςυςτθμάτων ΤΡΕ για τθν 
υποςτιριξθ οριηόντιων 
λειτουργιϊν των 
δθμόςιων φορζων 

Αρικμόσ 

 

  
2 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 101: Προχπολογιςμόσ  

Άξονασ 

Προτεραιότθτασ 
  7 8 9 

  
φνολο 

Χϊρασ 

Λιγότερο 

ανεπτυγμζνε

σ 

Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 

ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 

ανεπτυγμζνε

σ 

Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 

ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 

ανεπτυγμζνε

σ 

Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 5.500.000,00 3.445.111,55 596.758,09 1.046.297,76 276.315,29 135.517,31 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 5.500.000,00 3.445.111,55 596.758,09 1.046.297,76 276.315,29 135.517,31 

Ενωςιακι Συνδρομι (γ) 4.276.450,22 2.756.089,24 477.406,47 837.038,21 138.157,65 67.758,65 

Εκνικι Συμμετοχι (δ) 1.223.549,78 689.022,31 119.351,62 209.259,55 138.157,65 67.758,65 

εκ τθσ οποίασ για τα 

εμπροςκοβαρι ζργα 

 

      
  

  

εκ τθσ οποίασ για 

τμθματοποιθμζνα ζργα 
          

  

εκ τθσ οποίασ για 

μεγάλα ζργα 
          

  

εκ τθσ οποίασ για Μζςα 

Χρθματοοικονομικισ 

Τεχνικισ 
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εκ τθσ οποίασ για ΟΧΕ, 

ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτικι υμμετοχι (ε)             

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων και εποπτευόμενοι φορείσ 

 ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ "Γ τρίμθνο 2018* 

 
* Ρροχπόκεςθ θ ςυνάφεια του ζργου με τθν Εκνικι Στρατθγικι για τθ Ψθφιακι Ρολιτικι 
(Απόφαςθ τθσ ΓΓΨΡ)" 
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Δράςθ B.1.1.14: Αναβάκμιςθ και βελτίωςθ των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν γ' 
βάκμιασ βακμίδασ εκπαίδευςθσ 

 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

φνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ Τ02.1 

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…αφορά ςτθν 

ανάπτυξθ ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν ΣΠΕ που ςχετίηονται άμεςα με τισ μεταρρυκμίςεισ 

που χρθματοδοτοφνται από το Πρόγραμμα και αφοροφν ςτθ διεκπεραίωςθ εςωτερικϊν 

διαδικαςιϊν και οριηόντιων λειτουργιϊν των δθμοςίων φορζων.» 

 

Σε αυτό το πλαίςιο εντάςςεται θ ςυγκεκριμζνθ προτεινόμενθ δράςθ που κα περιλαμβάνει 

ενδεικτικά τθν ακόλουκθ ενζργεια για το διάςτθμα των επόμενων πζντε (5) ετϊν: 

 Επζκταςθ τθσ θλεκτρονικισ υπθρεςίασ για τθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ νζων 

κζςεων διδακτικοφ προςωπικοφ των ΑΕΙ  ("ΑΡΕΛΛΑ") με τθν ενςωμάτωςθ του 

προςωπικοφ των Ερευνθτικϊν Κζντρων  

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 102: Δείκτεσ εκροισ 
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Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

Τ4630 

Αρικμόσ ζργων 
ανάπτυξθσ ι 
αναβάκμιςθσ βαςικϊν 
υπθρεςιϊν τθσ 
δθμόςιασ διοίκθςθσ 
που παρζχονται 
πλιρωσ θλεκτρονικά 

Αρικμόσ 

 

  1 ΝΑΙ  

 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 103: Προχπολογιςμόσ  

Άξονασ 

Προτεραιότθτασ 
  7 8 9 

  
φνολο 

Χϊρασ 

Λιγότερο 

ανεπτυγμζνε

σ 

Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 

ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 

ανεπτυγμζνε

σ 

Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 

ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 

ανεπτυγμζνε

σ 

Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 700.000,00 438.468,74 75.951,03 133.165,17 35.167,40 17.247,66 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 700.000,00 438.468,74 75.951,03 133.165,17 35.167,40 17.247,66 

Ενωςιακι Συνδρομι (γ) 544.275,48 350.774,99 60.760,82 106.532,14 17.583,70 8.623,83 

Εκνικι Συμμετοχι (δ) 155.724,52 87.693,75 15.190,21 26.633,03 17.583,70 8.623,83 

εκ τθσ οποίασ για τα 

εμπροςκοβαρι ζργα 

 

      
  

  

εκ τθσ οποίασ για 

τμθματοποιθμζνα ζργα 
          

  

εκ τθσ οποίασ για 

μεγάλα ζργα 
          

  

εκ τθσ οποίασ για Μζςα 

Χρθματοοικονομικισ 

Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για ΟΧΕ, 

ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτικι υμμετοχι (ε)             

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων και εποπτευόμενοι φορείσ 

 ΕΔΕΤ Α.Ε. 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   
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Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ "Γ τρίμθνο 2018* 

 
* Ρροχπόκεςθ θ ςυνάφεια του ζργου με τθν Εκνικι Στρατθγικι για τθ Ψθφιακι Ρολιτικι 
(Απόφαςθ τθσ ΓΓΨΡ)" 
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Δράςθ Β.1.1.15: Δθμιουργία Τποδομϊν Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ για τθν 
ενίςχυςθ των λειτουργιϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ςτον Σομζα του Σουριςμοφ 

 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

φνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ Τ02.1 

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…αφορά ςτθν 

ανάπτυξθ ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν ΣΠΕ που ςχετίηονται άμεςα με τισ μεταρρυκμίςεισ 

που χρθματοδοτοφνται από το Πρόγραμμα και αφοροφν ςτθ διεκπεραίωςθ εςωτερικϊν 

διαδικαςιϊν και οριηόντιων λειτουργιϊν των δθμοςίων φορζων.» 

Στο πλαίςιο αυτό κα αξιοποιθκοφν οι Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) για 

τθν αναβάκμιςθ τθσ λειτουργίασ του Υπουργείου Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ 

(Τομζασ Τουριςμοφ) με τθν επεξεργαςία και αξιοποίθςθ του πλθροφοριακοφ πλοφτου από 

όλεσ τισ Υπθρεςίεσ – Κεντρικζσ και Ρεριφερειακζσ – κακϊσ και εποπτευόμενουσ φορείσ, και 

τθν  παροχι επιχειρθςιακισ πλθροφόρθςθσ αναφορικά με: 

 

 τθ χάραξθ πολιτικϊν και επιχειρθςιακϊν πλάνων, 

 τθ ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ εφαρμογισ των πλάνων και αποκλίςεων κατά τθν 

εφαρμογι τουσ, 
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 τθν αποτίμθςθ αποτελεςμάτων ςε ςχζςθ με ςτοχεφςεισ και 

 τθν ανακεϊρθςθ πλάνων. 

Ειδικότερα κα υλοποιθκεί: 

 Θ ανάπτυξθ και λειτουργία ολοκλθρωμζνου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ MIS για 

τον τουριςτικό χϊρο. Το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα κα επιτρζπει τθν θλεκτρονικι 

ανταλλαγι πλθροφοριϊν και εγγράφων μεταξφ των Κεντρικϊν και Ρεριφερειακϊν 

Υπθρεςιϊν του Υπουργείου  με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ 

ποιότθτασ των υπθρεςιϊν. Θ θλεκτρονικι διακίνθςθ τθσ πλθροφορίασ κα 

αντικαταςτιςει οποιαδιποτε χειρόγραφθ αποςτολι ςτοιχείων από τισ 

Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ και φορείσ ((Ρ.Υ.Τ.), (Ε.Ο.Τ) και (Ε.Υ.Ρ.ΑΤ.Ε.)). Επιπλζον, 

το ςφςτθμα κα επιτρζπει τθν θλεκτρονικι επεξεργαςία και παραγωγισ διοικθτικισ 

πλθροφόρθςθσ με τθ δθμιουργία δυναμικϊν (ad-hoc) αναφορϊν, ςτατιςτικϊν 

δεδομζνων/δεικτϊν και ζξυπνων μετρθτϊν (metric gauges) αναφορικά με όλεσ τισ 

κατθγορίεσ πλθροφορίασ που ενδιαφζρουν για τθ χάραξθ τουριςτικισ πολιτικισ, 

ενϊ κα κάνει χριςθ τεχνικϊν εξόρυξθσ δεδομζνων (data mining) για τθν 

υποςτιριξθ τθσ ςυνεχοφσ προςαρμογισ τθσ τουριςτικισ ςτρατθγικισ. 

 Θ ανάπτυξθ Ρφλθσ πρόςβαςθσ (web portal) ςε πλθροφορίεσ και θλεκτρονικι 

επικοινωνία με τισ υπθρεςίεσ τόςο των πολιτϊν όςο και τρίτων φορζων. 

 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 104: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

T4627 

Αρικμόσ ζργων 
δθμιουργίασ ι 
αναβάκμιςθσ 
ςυςτθμάτων ΤΡΕ για τθν 
υποςτιριξθ οριηόντιων 
λειτουργιϊν των 
δθμόςιων φορζων 

Αρικμόσ 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ  

 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 105: Προχπολογιςμόσ 

Άξονασ 
Προτεραιότθτασ 

  7 8 9 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 1.000.000,00 626.383,92 108.501,47 190.235,96 50.239,14 24.639,51 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 1.000.000,00 626.383,92 108.501,47 190.235,96 50.239,14 24.639,51 

Ενωςιακι Συνδρομι (γ) 777.536,40 501.107,13 86.801,18 152.188,77 25.119,57 12.319,76 

Εκνικι Συμμετοχι (δ) 222.463,60 125.276,78 21.700,29 38.047,19 25.119,57 12.319,76 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

 
      

  
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για             
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μεγάλα ζργα 

εκ τθσ οποίασ για Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          
  

εκ τθσ οποίασ για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι (ε)             

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Τουριςμοφ και εποπτευόμενοι φορείσ 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ "Γ τρίμθνο 2018* 
 

* Ρροχπόκεςθ θ ςυνάφεια του ζργου με τθν Εκνικι Στρατθγικι για τθ Ψθφιακι Ρολιτικι 
(Απόφαςθ τθσ ΓΓΨΡ)" 
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Δράςθ B.1.1.16: «Εφαρμογι Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςε κφριουσ τομείσ 
Εκκλθςιαςτικισ διοίκθςθσ»   

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

  Τμθματοποιθμζνθ (εν μζρει) 

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα 
μεγάλα και τα 
τμθματοποιθμζνα  ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

φνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ Τ02.1 

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ υπάγεται θ 

«…ανάπτυξθ ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν ΣΠΕ που ςχετίηονται άμεςα με τισ 

μεταρρυκμίςεισ που χρθματοδοτοφνται από το Πρόγραμμα και αφοροφν ςτθ διεκπεραίωςθ 

εςωτερικϊν διαδικαςιϊν και οριηόντιων λειτουργιϊν των δθμοςίων φορζων.» 

 
Σε αυτό το πλαίςιο εντάςςονται οι κατωτζρω δράςεισ που αφοροφν: 

Α) ςτθν Εφαρμογι Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςε καίριουσ τομείσ τθσ Εκκλθςιαςτικισ 

Διοίκθςθσ όπωσ: 

1. Διαχείριςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 

2. Διαχείριςθ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν και ειδικότερα τουσ Υποτομείσ: 

2.1. Διαχείριςθ Ναϊν, Ιερζων και Ρροςωπικοφ 
2.2. Διαχείριςθ Εκκλθςιαςτικϊν Συμβουλίων 
2.3. Διαχείριςθ Εγγράφων & οϊν Εργαςίασ 
2.4. Διαχείριςθ Γάμων & Διαηυγίων 
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3. Διαχείριςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν 

4. Θλεκτρονικι Ναοδομία 

5. Διαχείριςθ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ 

Μζςω τθσ παρζμβαςθσ κα καταςτεί εφικτό να βελτιωκεί: 

• το επίπεδο αξιοποίθςθσ των πόρων, των δομϊν και των διαδικαςιϊν τθσ Ιεράσ 

Αρχιεπιςκοπισ και του ςυνόλου των φορζων που ςυνκζτουν τθν Εκκλθςία τθσ 

Ελλάδασ, και επακόλουκα 

• το επίπεδο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν των εκκλθςιαςτικϊν φορζων προσ το 

κοινωνικό ςφνολο. 

Θ δράςθ εμπεριζχει τα ακόλουκα κφρια ςυςτατικά ςτοιχεία: 

1. Ρρομικεια εξοπλιςμοφ 

2. Υλοποίθςθ Εφαρμογϊν Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 

3. Ψθφιοποίθςθ και μετάπτωςθ εγγράφων ςτο νζο ςφςτθμα 

4. Υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ & εφαρμογισ Επιχειρθςιακοφ Μοντζλου Ραραγωγικισ 

Λειτουργίασ Συςτιματοσ. 

5. Ενζργειεσ δθμοςιοποίθςθσ των αποτελεςμάτων τθσ Ραρζμβαςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι το ζργο αφορά ζργο “phasing” του Ε.Ρ. «Ψθφιακι Σφγκλιςθ 2007-2013» 

με ςυνολικό προχπολογιςμό 9.869.605,71€. Το φυςικό και οικονομικό αντικείμενο των 

ςυμβάςεων του ζργου επιμερίηεται μεταξφ των δφο προγραμματικϊν περιόδων και από το 

ΕΡ ΜΔΤ ςυγχρθματοδοτείται  φυςικό αντικείμενο που αντιςτοιχεί ςτο οικονομικό 

αντικείμενο των 6.475.792,36€. 

Β) Στθν περαιτζρω ψθφιοποίθςθ αρχείου γάμων και διαηυγίων, με ςτόχο τθν επιτάχυνςθ 

του χρόνου εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν αναφορικά με αιτιματα που ςχετίηονται με 

πιςτοποιθτικά γάμου και διαηυγίου. 

Στο πλαίςιο του Γ’ ΚΡΣ και του ΕΣΡΑ 2007 – 2013 ςυγχρθματοδοτικθκαν δράςεισ 

ψθφιοποίθςθσ αρχείου γάμων και διαηυγίων οριςμζνθσ χρονικισ περιόδου (αρχείο γάμων, 

από το 1992 μζχρι ςιμερα και αρχείο διαηυγίων, από το 1956 μζχρι ςιμερα). Λόγω 

πλικουσ και ςυχνότθτασ ςχετικϊν αιτθμάτων πολιτϊν, ςτο πλαίςιο τθσ τρζχουςασ 

προγραμματικισ περιόδου ςτόχοσ είναι να ψθφιοποιθκοφν και να ειςαχκοφν ςτο ςφςτθμα 

θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ τθσ Ιερισ Αρχιεπιςκοπισ Ακθνϊν επιπλζον ςτοιχεία (αρχείο 

γάμων, από το 1960 μζχρι το 1992 και αρχείο διαηυγίων, από το 1925 μζχρι το 1956). 

Γ) Στθν πλιρθ γεωχωρικι και διοικθτικι τεκμθρίωςθ περίπου 11.300 εκκλθςιαςτικϊν 

ακινιτων τθσ Ιερισ Αρχιεπιςκοπισ Ακθνϊν και θ ειςαγωγι των ςτοιχείων τεκμθρίωςθσ ςτθ 

γεωχωρικι βάςθ δεδομζνων που τθρείται ςτθν Ιερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν (ΙΑΑ), ϊςτε 

μζςω του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ακίνθτθσ περιουςίασ του ςθμείου Α να καταςτεί εφικτι 

θ διαχείριςι τουσ και κατ’ επζκταςθ θ βζλτιςτθ εκμετάλλευςι τουσ προσ όφελοσ των 

κοινωνικϊν και προνοιακϊν δράςεων τθσ Εκκλθςίασ. Εν προκειμζνω, δφναται να 

ςυγχρθματοδοτθκοφν οι κατωτζρω ενδεικτικζσ δράςεισ: 

 Ψθφιοποίθςθ εγγράφων και λοιποφ υλικοφ που αφορά ςε εκκλθςιαςτικά ακίνθτα 

και δεν ζχει ψθφιοποιθκεί ςτο πλαίςιο προθγοφμενων ςυγχρθματοδοτοφμενων 

δράςεων, οφτωσ ϊςτε να ολοκλθρωκεί και νθ ψθφιοποίθςθ του αρχείου ακίνθτθσ 

περιουςίασ, 

 Ρλιρθσ γεωχωρικι τεκμθρίωςθ των 11.300 ακινιτων ςε ςτθ γεωχωρικι βάςθ 

δεδομζνων (ψθφιοποίθςθ/διανυςματοποίθςθ περιγραμμάτων ακινιτων, 

δεικτοδότθςθ και αποκικευςθ περιγραμμάτων με μοναδικό αρικμό ςτο Κρατικό 

Σφςτθμα Αναφοράσ ΕΓΣΑ ’87, λιψθ επιτόπιων μετριςεων ςε περιοριςμζνο πλικοσ 

περιπτϊςεων ακινιτων, κτλ.), 
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 Ρλιρθσ διοικθτικι τεκμθρίωςθ των 11.300 ακινιτων ςτθ γεωχωρικι βάςθ 

δεδομζνων του ςυνόλου των ςτοιχείων που αφοροφν π.χ. ςτθν χριςθ και 

κατάςταςθ, ςτα οικονομικά και πολεοδομικά/χωροταξικά δεδομζνα, ςτο 

εμπράγματο δικαίωμα  - ιδιοκτθςία παραχϊρθςθσ, ςτθν αξιοποίθςθ του ακινιτου – 

αντικειμενικζσ αξίεσ ςε επίπεδο ακινιτου, κοκ. 

 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 106: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

Τ4627 

Αρικμόσ  ζργων 
δθμιουργίασ ι 
αναβάκμιςθσ 
ςυςτθμάτων 
ΤΡΕ για τθν 
υποςτιριξθ 
οριηόντιων 
λειτουργιϊν των 
δθμόςιων 
φορζων 

Αρικμόσ 

 
 
 
 

Πλθ θ χϊρα 
  2 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Τ4632 

Αρικμόσ ζργων ΤΡΕ που 
υποςτθρίηουν τθν 
αναβάκμιςθ τθσ 
λειτουργίασ τομζων 
προτεραιότθτασ του ΕΡ 
για τθν παροχι 
υπθρεςιϊν προσ πολίτεσ 

Αρικμόσ 

 
 
 

Πλθ θ χϊρα   1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Τ4628 

Αρικμόσ ζργων 
ενίςχυςθσ τθσ 
διαλειτουργικότθτασ 
μθτρϊων και υπθρεςιϊν 
του Δθμόςιου Τομζα 

Αρικμόσ 

 
 
 

Πλθ θ χϊρα 
  1 ΝΑΙ ΟΧΙ 
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Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 107: Προχπολογιςμόσ  

Άξονασ 
Προτεραιότθτασ 

  
4 
  
  

5 6 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ ςε 
μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 9.550.000,00 5.981.966,42 1.036.189,05 1.816.753,38 479.783,82 235.307,33 

Δθμόςια Δαπάνθ 
(β) 

9.550.000,00 5.981.966,42 1.036.189,05 1.816.753,38 479.783,82 235.307,33 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

7.425.472,66 4.785.573,13 828.951,24 1.453.402,71 239.891,91 117.653,66 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

2.124.527,34 1.196.393,28 207.237,81 363.350,68 239.891,91 117.653,66 

εκ τθσ οποίασ για 
τα εμπροςκοβαρι 
ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα 
ζργα 

6.400.000,00 4.008.857,08 694.409,42 1.217.510,12 321.530,52 157.692,87 

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι 
υμμετοχι (ε) 

          
  

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Ιερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν  
 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ 12-12-2016 
Α’ τρίμθνο 2018* 

 
*Ρροχπόκεςθ θ ςυνάφεια του ζργου με τθν Εκνικι Στρατθγικι για τθ Ψθφιακι Ρολιτικι 
(Απόφαςθ τθσ ΓΓΨΡ)" 
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Δράςθ B.1.1.17: Τποδομζσ Θλεκτρονικισ πολεοδομίασ: Γεωγραφικά υςτιματα 
Πλθροφοριϊν για τισ νομαρχιακζσ αυτοδιοικιςεισ τθσ χϊρασ 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

φνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ Τ02.1 

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ:  «..αφορά ςτθν 

ανάπτυξθ  ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν ΣΠΕ που ςχετίηονται άμεςα με τισ μεταρρυκμίςεισ 

που χρθματοδοτοφνται από το Πρόγραμμα και αφοροφν ςτθ διεκπεραίωςθ εςωτερικϊν 

διαδικαςιϊν και λειτουργιϊν των δθμοςίων φορζων… οι οποίεσ: α) αφοροφν οριηόντιεσ 

λειτουργίεσ των δθμόςιων υπθρεςιϊν, β) ολοκλθρϊνουν μεταρρυκμιςτικζσ δράςεισ 

οργάνωςθσ και λειτουργίασ του δθμοςίου τομζα που κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο των 

Αξόνων Προτεραιότθτασ του ΕΚΣ όπωσ π.χ. θ ανάπτυξθ υποδομϊν και ςυςτθμάτων για το 

ςφςτθμα διαχείριςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ, το ςφςτθμα ςτοχοκεςίασ υπθρεςιϊν, 

ςφςτθμα ςυντονιςμοφ του κυβερνθτικοφ ζργου κλπ. και γ) βελτιϊνουν τθ λειτουργία των 

δθμοςίων υπθρεςιϊν, με τθν αναβάκμιςθ τθσ μεταξφ τουσ επικοινωνίασ μζςω τθσ παροχισ 

προθγμζνων τθλεματικϊν υπθρεςιϊν με χαμθλό κόςτοσ, και τθσ ενοποιθμζνθσ 

εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν, με αυτοματοποιθμζνα και φιλικά προσ τον χριςτθ ςυςτιματα 

πλθροφόρθςθσ και διεκπεραίωςθσ ςυναλλαγϊν με το Δθμόςιο.….» 
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Σε αυτό το πλαίςιο κα πραγματοποιθκεί θ ανάπτυξθ και λειτουργία Γεωγραφικοφ 

Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ για τισ Ρολεοδομικζσ Υπθρεςίεσ (Ρ.Υ.) των Νομαρχιϊν όλθσ 

τθσ χϊρασ ι/και τουσ αντίςτοιχουσ φορείσ που αναλαμβάνουν τισ πολεοδομικζσ 

αρμοδιότθτεσ των ΝΑ βάςει του Ν3852/10-ΦΕΚ87/τ.Α’/2010 (Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ). 

Σκοπόσ τθσ δράςθσ είναι θ ανάπτυξθ Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικισ 

Διαχείριςθσ πολεοδομικϊν και χωροταξικϊν ςτοιχείων *δεδομζνων+ – Τοπικϊν υκμίςεων - 

υμοτομικϊν Σχεδίων - Πρων και Ρεριοριςμϊν Δόμθςθσ, με αντίςτοιχο λογιςμικό 

αναηιτθςθσ, παρουςίαςθσ και ςυνεχοφσ διαχείριςθσ των ςτοιχείων (π.χ. νζασ νομοκεςίασ, 

ςχεδίων, φυςικϊν και κεςμικϊν αντικειμζνων, κλπ.), ζτςι ϊςτε θ περιεχόμενθ πλθροφορία 

να είναι πάντα επίκαιρθ, ςτο πλαίςιο τθσ λειτουργίασ των Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων 

(Ρολεοδομικϊν Υπθρεςιϊν των ΝΑ ι/και των αντίςτοιχων φορζων που αναλαμβάνουν τισ 

πολεοδομικζσ αρμοδιότθτεσ των ΝΑ βάςει του Καλλικράτθ) με χριςθ Γεωγραφικοφ 

Συςτιματοσ Ρλθροφοριϊν(GIS). 

Θ δράςθ ςυνίςταται ςτα παρακάτω: 

1. Μελζτθ εφαρμογισ, με ειδικι μελζτθ για τα δεδομζνα τθσ κάκε ΝΑ ι/και των 
αντίςτοιχων φορζων που αναλαμβάνουν τισ πολεοδομικζσ αρμοδιότθτεσ των ΝΑ. 

2. Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ. Θ εγκατάςταςθ 
εξοπλιςμοφ, δεδομζνων και εφαρμογϊν κα γίνει Κεντρικά. 

3. Ψθφιοποίθςθ ι/και μορφοποίθςθ του περιεχομζνου (χαρτϊν και κεματικϊν 
δεδομζνων). 

4. Ρρομικεια και εγκατάςταςθ λογιςμικοφ ςυςτιματοσ GIS και ΒΔ. 
5. Σχεδιαςμόσ, ανάπτυξθ και κεντρικι εγκατάςταςθ εφαρμογισ διαχείριςθσ 

πολεοδομικϊν δεδομζνων (πολεοδομικϊν πλθροφοριϊν) ςτο περιβάλλον GIS. 
6. Εκπαίδευςθ. 
7. Ριλοτικι Λειτουργία. 
8. Υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ πιλοτικισ Λειτουργίασ (διαπίςτωςθ από ελεγχόμενο δείγμα 

χρθςτϊν τθσ πλθρότθτασ και τθσ αξιοπιςτίασ των εφαρμογϊν, του εξοπλιςμοφ και 
τθσ πλθκφςμωςθσ των βάςεων πλθροφοριϊν και τθσ ανάλυςθσ των δεδομζνων). 

9. Ραραγωγικι Λειτουργία. 
10. Υπθρεςίεσ Υποςτιριξθσ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ: 

a. Υπθρεςίεσ Επιςτθμονικισ και Τεχνικισ Υποςτιριξθσ ςτα ςτελζχθ των Ρ.Υ. 
για τθν υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ. 

b. Υπθρεςίεσ Επιςτθμονικισ και Τεχνικισ Υποςτιριξθσ ςτουσ διαχειριςτζσ τθσ 
Κεντρικισ Υποδομισ του ζργου με ςκοπό τθν υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ 
του ςυςτιματοσ, όπωσ βελτιςτοποίθςθ, αςφάλεια πλθροφοριϊν και 
δικτφων, λιψθ αντιγράφων αςφαλείασ, ταχφτθτα πρόςβαςθσ κλπ. 

c. Υπθρεςίεσ Help Desk ςτουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ, με δυνατότθτα για 
κατά τόπουσ εξυπθρζτθςθ. 

Επιςθμαίνεται ότι το ζργο αφορά ζργο phasing του Ε.Ρ. «Ψθφιακι Σφγκλιςθ 2007-2013» με 

ςυνολικό πρ/ςμό 11.459.618,26€. Το φυςικό και οικονομικό αντικείμενο των ςυμβάςεων 

του ζργου επιμερίηεται μεταξφ των δφο προγραμματικϊν περιόδων και ςτο ΕΡ ΜΔΤ 

χρθματοδοτείται  φυςικό αντικείμενο φψουσ 2.617.314,00€. 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 108: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 
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Τ4627 

Αρικμόσ  ζργων 
δθμιουργίασ ι 
αναβάκμιςθσ 
ςυςτθμάτων 
ΤΡΕ για τθν 
υποςτιριξθ 
οριηόντιων 
λειτουργιϊν των 
δθμόςιων 
φορζων 

Αρικμόσ 

 
 
 
 

Πλθ θ χϊρα 
  1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Τ4632 

Αρικμόσ ζργων ΤΡΕ που 
υποςτθρίηουν τθν 
αναβάκμιςθ τθσ 
λειτουργίασ τομζων 
προτεραιότθτασ του ΕΡ 
για τθν παροχι 
υπθρεςιϊν προσ πολίτεσ 

Αρικμόσ 

 
 
 

Πλθ θ χϊρα   1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 109: Προχπολογιςμόσ  

 
Άξονασ Προτεραιότθτασ   4 5 6 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 5.500.000,00 3.445.111,55 596.758,09 1.046.297,76 276.315,29 135.517,31 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 5.500.000,00 3.445.111,55 596.758,09 1.046.297,76 276.315,29 135.517,31 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

4.276.450,22 2.756.089,24 477.406,47 837.038,21 138.157,65 67.758,65 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

1.223.549,78 689.022,31 119.351,62 209.259,55 138.157,65 67.758,65 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

5.500.000,00 3.445.111,55 596.758,09 1.046.297,76 276.315,29 135.517,31 

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 

          
  

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Εςωτερικϊν 

 Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Α.Ε. 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ  Ares (2017)1566327  
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-23/3/2017 

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Δ’ τρίμθνο 2016 
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Δράςθ B.1.1.18: Δθμιουργία Τποδομϊν Εκνικοφ Λθξιαρχείου 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

  Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα 
μεγάλα και τα 
τμθματοποιθμζνα  ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

φνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ Τ02.1 

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…περιλαμβάνει 
δράςεισ: α) θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ και αυκεντικοποίθςθσ φυςικϊν και νομικϊν 
προςϊπων από τουσ δθμόςιουσ φορείσ, β) πολυκαναλικισ και ενιαίασ παροχισ υπθρεςιϊν 
προσ τουσ πολίτεσ δθλαδι τθν ενιαία και ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των ςυναλλαγϊν του 
πολίτθ με τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, ανεξάρτθτα από τον τρόπο πρόςβαςισ του (διαδικτυακά, 
με φυςικι παρουςία ι μζςω τθλεφωνικοφ κζντρου), γ) ενίςχυςθσ τθσ ςυμμετοχικισ 
δθμοκρατίασ των πολιτϊν, δ) ανάπτυξθσ ι αναβάκμιςθσ ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν ΣΠΕ 
για τθν παροχι άμεςων, ολοκλθρωμζνων και πλιρωσ θλεκτρονικοποιθμζνων υπθρεςιϊν 
προσ τουσ πολίτεσ οι οποίεσ κα αλλάξουν δραςτικά τθν «κακθμερινότθτα» τθσ 
εξυπθρζτθςισ τουσ από τον Δθμόςιο Σομζα.» 
 
Σε αυτό το πλαίςιο εντάςςεται θ παροφςα δράςθ που αφορά ςτθ δθμιουργία υποδομισ 

Εκνικοφ Λθξιαρχείου, όπου κα καταγράφονται, κα μεταβάλλονται και κα 

παρακολουκοφνται με ςφγχρονο και ςυςτθματικό τρόπο όλεσ οι νζεσ λθξιαρχικζσ πράξεισ 

που δθλϊνονται / δθμιουργοφνται ςτα τοπικά Λθξιαρχεία κακϊσ και θ πλειοψθφία των 

υφιςτάμενων λθξιαρχικϊν πράξεων των λθξιαρχείων τθσ χϊρασ. Σκοπόσ τθσ παρζμβαςθσ  
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είναι θ γριγορθ και αποτελεςματικι εξυπθρζτθςθ του πολίτθ κατά τισ ςυναλλαγζσ του με 

τα τοπικά Λθξιαρχεία τθσ χϊρασ ι άλλουσ φορείσ του Δθμοςίου Τομζα και θ 

διαλειτουργικότθτα φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ με τθν κεντρικι βάςθ του Εκνικοφ 

Λθξιαρχείου που κα δθμιουργθκεί. 

Τα Λθξιαρχεία είναι υπθρεςίεσ των ΟΤΑ Αϋ Βακμοφ όλθσ τθσ χϊρασ και ςυγκροτοφνται με 

βάςθ τθ λθξιαρχικι περιφζρεια, που καλφπτει τθ γεωγραφικι ζκταςθ κάκε ΟΤΑ. Στα 

Λθξιαρχεία τθροφνται λθξιαρχικά βιβλία γεννιςεων, γάμων, κανάτων και εκκζςεων. Στα 

Βιβλία αυτά καταχωροφνται ειδικότερα οι γεννιςεισ, οι ονοματοδοςίεσ, οι υιοκεςίεσ, οι 

μεταβολζσ ονόματοσ και επωνφμου, θ αφάνεια, οι γάμοι, τα διαηφγια, οι ακυρϊςεισ γάμου, 

οι κάνατοι και γενικά κάκε γεγονόσ που αφορά ςτθν προςωπικι κατάςταςθ του πολίτθ και 

ζχει νομικι ςυνζπεια και ςχζςθ με τθν κρατικι λειτουργία (π.χ. κακοριςμόσ ι κτιςθ 

ικαγζνειασ, ζκδοςθ δελτίων αςτυνομικισ ταυτότθτασ, ςτρατολογικά κζματα). Κάκε 

λθξιαρχικό γεγονόσ που ςυμβαίνει ςτα όρια ενόσ Διμου δθλϊνεται άμεςα ςτο αρμόδιο 

Λθξιαρχείο όπου ςυντάςςεται λθξιαρχικι πράξθ για τθν οποία κάκε ενδιαφερόμενοσ 

μπορεί να ηθτιςει αντίγραφο ι απόςπαςμα όποτε απαιτθκεί. Τα λθξιαρχεία χορθγοφν 

αντίγραφα ι αποςπάςματα λθξιαρχικϊν πράξεων γζννθςθσ, γάμου, κανάτου. Θ λειτουργία 

αυτϊν των υπθρεςιϊν διζπεται από το Ν. 344/1976, όπωσ τροποποιικθκε με νεότερεσ 

διατάξεισ περί Λθξιαρχικϊν πράξεων, Ρ.Δ. 410/95, Ρ.Δ.497/91. 

Θ δθμιουργία υποδομισ  του Εκνικοφ Λθξιαρχείου περιζχει μία ςειρά από ενζργειεσ  ωσ 

ακολοφκωσ: 

• δθμιουργία κεντρικισ υποδομισ ςτο Υπουργείο Εςωτερικϊν (εξοπλιςμόσ, λογιςμικό 

κλπ.) 

• δθμιουργία υποδομισ ςε όλα τα Λθξιαρχεία τθσ χϊρασ (όπου και ςε όποια ζκταςθ 

απαιτθκεί - εξοπλιςμόσ, δικτυακι υποδομι) 

• διαςφνδεςθ εξουςιοδοτθμζνων φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (φορείσ 

Διαλειτουργικότθτασ) με τθν κεντρικι υποδομι που κα δθμιουργθκεί ςτο ΥΡΕΣ, με 

ςτόχο τθν απευκείασ παροχι λθξιαρχικϊν ςτοιχείων ςε αυτοφσ. 

• υποςτιριξθ (help desk, on the job training) των εμπλεκομζνων ςτο ζργο φορζων 

ςτθ χριςθ και διαχείριςθ των νζων εφαρμογϊν 

• εκπαίδευςθ των εμπλεκομζνων ςτο ζργο φορζων ςτθ χριςθ και διαχείριςθ των 

νζων εφαρμογϊν 

• ψθφιοποίθςθ τθσ πλειοψθφίασ των υφιςτάμενων λθξιαρχικϊν πράξεων αρχίηοντασ 

από τισ πιο πρόςφατεσ. 

Επιςθμαίνεται ότι το ζργο αφορά ζργο phasing του Ε.Ρ. «Ψθφιακι Σφγκλιςθ 2007-2013» με 

ςυνολικό πρ/ςμό 29.205.049,29€. Το φυςικό και οικονομικό αντικείμενο των ςυμβάςεων 

του ζργου επιμερίηεται μεταξφ των δφο προγραμματικϊν περιόδων και ςτο ΕΡ ΜΔΤ 

χρθματοδοτείται  φυςικό αντικείμενο φψουσ 11.628.900,13 € €.  
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Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 110: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

Τ4627 

Αρικμόσ ζργων 
δθμιουργίασ ι 
αναβάκμιςθσ 
ςυςτθμάτων ΤΡΕ για τθν 
υποςτιριξθ οριηόντιων 
λειτουργιϊν των 
δθμόςιων φορζων  

Αρικμόσ 

 
 
 
Πλθ θ χϊρα   1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Τ4630 

Αρικμόσ ζργων 
ανάπτυξθσ ι 
αναβάκμιςθσ βαςικϊν 
υπθρεςιϊν τθσ Δθμόςιασ 
Διοίκθςθσ που 
παρζχονται πλιρωσ 
θλεκτρονικά  
 

Αρικμόσ 

 
 
 
Πλθ θ χϊρα 

  1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 111: Προχπολογιςμόσ  

Άξονασ 
Προτεραιότθτασ 

  4     5 6 

  φνολο Χϊρασ 
Λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 15.000.000,00 9.395.758,77 1.627.522,07 2.853.539,34 753.587,15 369.592,66 

Δθμόςια Δαπάνθ 
(β) 

15.000.000,00 9.395.758,77 1.627.522,07 2.853.539,34 753.587,15 369.592,66 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

11.663.046,06 7.516.607,02 1.302.017,66 2.282.831,48 376.793,58 184.796,33 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

3.336.953,94 1.879.151,75 325.504,41 570.707,87 376.793,58 184.796,33 

εκ τθσ οποίασ για 
τα εμπροςκοβαρι 
ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα 
ζργα 

15.000.000,00 9.395.758,77 1.627.522,07 2.853.539,34 753.587,15 369.592,66 

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι 
υμμετοχι (ε) 

          
  

 

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Εςωτερικϊν 
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 Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ ΑΕ 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ (Συμπλιρωςθ δελτίων 

ταυτότθτασ, Στοχοκζτθςθ νζων δεικτϊν & ειςαγωγι τουσ ςτο ΟΡΣ) 

 

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Δ’ τρίμθνο 2016 
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Δράςθ B.1.1.19: «Ψθφιοποίθςθ αςφαλιςτικοφ χρόνου (κάκετοσ τομζασ πολιτικισ: 
κοινωνικι αςφάλιςθ)» 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

φνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ Τ02.1 

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ:  «...αφορά ςτθν 

ανάπτυξθ  ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν ΣΠΕ που ςχετίηονται άμεςα με τισ μεταρρυκμίςεισ 

που χρθματοδοτοφνται από το Πρόγραμμα και αφοροφν ςτθ διεκπεραίωςθ εςωτερικϊν 

διαδικαςιϊν και λειτουργιϊν των δθμοςίων φορζων… οι οποίεσ: α) αφοροφν οριηόντιεσ 

λειτουργίεσ των δθμόςιων υπθρεςιϊν, β) ολοκλθρϊνουν μεταρρυκμιςτικζσ δράςεισ 

οργάνωςθσ και λειτουργίασ του δθμοςίου τομζα που κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο των 

Αξόνων Προτεραιότθτασ του ΕΚΣ όπωσ π.χ. θ ανάπτυξθ υποδομϊν και ςυςτθμάτων για το 

ςφςτθμα διαχείριςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ, το ςφςτθμα ςτοχοκεςίασ υπθρεςιϊν, 

ςφςτθμα ςυντονιςμοφ του κυβερνθτικοφ ζργου κλπ. και γ) βελτιϊνουν τθ λειτουργία των 

δθμοςίων υπθρεςιϊν, με τθν αναβάκμιςθ τθσ μεταξφ τουσ επικοινωνίασ μζςω τθσ παροχισ 

προθγμζνων τθλεματικϊν υπθρεςιϊν με χαμθλό κόςτοσ, και τθσ ενοποιθμζνθσ 

εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν, με αυτοματοποιθμζνα και φιλικά προσ τον χριςτθ ςυςτιματα 

πλθροφόρθςθσ και διεκπεραίωςθσ ςυναλλαγϊν με το Δθμόςιο.….». 
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Σε αυτό το πλαίςιο εντάςςεται θ ςυγκεκριμζνθ προτεινόμενθ δράςθ που περιλαμβάνει τθ 

δθμιουργία δεδομζνων ςε ψθφιακι μορφι, ςχετικά με το ιςτορικό αςφάλιςθσ για τουσ μθ 

μιςκωτοφσ αςφαλιςμζνουσ του ΕΦΚΑ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΡ-ΜΜΕ, ΕΤΑΤ) και τουσ 

μιςκωτοφσ αςφαλιςμζνουσ,  οι οποίοι προζρχονται από ταμεία εκτόσ του τζωσ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ι 

από ταμεία που ςυγχωνεφκθκαν ςτο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πριν τθ δθμιουργία του ΕΦΚΑ.  

Θ παραγόμενθ πλθροφορία και δεδομζνα κα ςυνειςφζρουν ςτθ δθμιουργία 

ολοκλθρωμζνου και ενιαίου αποκετθρίου αςφαλιςτικοφ χρόνου, το οποίο κα αξιοποιθκεί 

από το ΟΡΣ- ΕΦΚΑ (δράςθ Β.2.1.12).  

Σθμειϊνεται, ότι θ εν λόγω δράςθ παρουςιάηει ςυνζργεια με τισ δράςεισ Β.2.1.12 «Ανάπτυξθ 

υποδομϊν ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν του κάκετου τομζα πολιτικισ: κοινωνικι αςφάλιςθ, 

με ςκοπό τθν αναβάκμιςθ υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ» όπωσ και με το ζργο ςθμαία 

«Ζκδοςθ ςφνταξθσ ςε μία θμζρα» τθσ δράςθσ Α.2.2.1 :«Απλοφςτευςθ και Ρροτυποποίθςθ 

υπθρεςιϊν προσ τον πολίτθ ςτον (κάκετο) τομζα πολιτικισ  κοινωνικι αςφάλιςθ» 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 112: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

Τ4628 

Αρικμόσ ζργων ενίςχυςθσ 
τθσ διαλειτουργικότθτασ 
μθτρϊων και υπθρεςιϊν 
του Δθμόςιου Τομζα 

Αρικμόσ 

 

  1 ΝΑΙ  

 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 113: Προχπολογιςμόσ  

Άξονασ Προτεραιότθτασ   4 5 6 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 3.000.000,00 1.879.151,75 325.504,41 570.707,87 150.717,43 73.918,53 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 3.000.000,00 1.879.151,75 325.504,41 570.707,87 150.717,43 73.918,53 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

2.332.609,21 1.503.321,40 260.403,53 456.566,30 75.358,72 36.959,27 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

667.390,79 375.830,35 65.100,88 114.141,57 75.358,72 36.959,27 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι             
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(ε) 

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ  και ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ  

ΕΦΚΑ 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Αϋ τρίμθνο 2018 
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Δράςθ B.1.1.20: Δικτφωςθ Τπουργείου Ναυτιλίασ & Νθςιωτικισ Πολιτικισ 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

φνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ Τ02.1 

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «Η παροφςα 

κατθγορία δράςεων αφορά ςτθν ανάπτυξθ ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν ΣΠΕ που 

ςχετίηονται άμεςα με τισ μεταρρυκμίςεισ που χρθματοδοτοφνται από το Πρόγραμμα και 

αφοροφν ςτθ διεκπεραίωςθ εςωτερικϊν διαδικαςιϊν και λειτουργιϊν των δθμοςίων 

φορζων.  

το πλαίςιο αυτό, κα υλοποιθκοφν δράςεισ που ανάπτυξθσ υποδομϊν, ςυςτθμάτων και 

εφαρμογϊν και οι οποίεσ: 

• βελτιϊνουν τθ λειτουργία των δθμοςίων υπθρεςιϊν, με τθν αναβάκμιςθ τθσ 

μεταξφ τουσ επικοινωνίασ μζςω τθσ παροχισ προθγμζνων τθλεματικϊν 

υπθρεςιϊν με χαμθλό κόςτοσ, και τθσ ενοποιθμζνθσ εξυπθρζτθςθσ των 

πολιτϊν, με αυτοματοποιθμζνα και φιλικά προσ τον χριςτθ ςυςτιματα 

πλθροφόρθςθσ και διεκπεραίωςθσ ςυναλλαγϊν με το Δθμόςιο.» 

Στο πλαίςιο τθσ δράςθσ κα υλοποιθκεί θ Αναβάκμιςθ τθσ Δικτυακισ Υποδομισ Κεντρικισ 

Υπθρεςίασ του λιμενικοφ ςϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ, προκειμζνου να βελτιωκεί θ 

ποιότθτα και θ αςφάλεια πρόςβαςθσ των τελικϊν χρθςτϊν ςτισ παρεχόμενεσ θλεκτρονικζσ 
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υπθρεςίεσ καλφπτοντασ τισ ςυνεχϊσ αυξανόμενεσ ανάγκεσ. Στο πλαίςιο αυτό, απαιτείται θ 

αντικατάςταςθ το υφιςτάμενου ενεργοφ δικτυακοφ εξοπλιςμοφ (π.χ. μεταγωγείσ, 

δρομολογθτζσ, laser links κ.λπ.) τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ με ςφγχρονο εξοπλιςμό υψθλισ 

ταχφτθτασ μετάδοςθσ δεδομζνων και υψθλοφ επιπζδου αςφάλειασ τθσ πλθροφορίασ. 

Επιπρόςκετα, κρίνεται απαραίτθτθ και θ ςυντιρθςθ του υφιςτάμενου μθ ενεργοφ 

δικτυακοφ εξοπλιςμοφ (π.χ. υποδομι δομθμζνθσ καλωδίωςθσ κ.λπ.) των κτιρίων τθσ 

Κεντρικισ Υπθρεςίασ του Φορζα. 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 114: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

Τ4627 

Αρικμόσ ζργων 
δθμιουργίασ ι 
αναβάκμιςθσ 
ςυςτθμάτων ΤΡΕ για τθν 
υποςτιριξθ οριηόντιων 
λειτουργιϊν των 
δθμόςιων φορζων 

Αρικμόσ 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 115: Προχπολογιςμόσ  

 
Άξονασ Προτεραιότθτασ   4 5 6 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 1.500.000,00 939.575,88 162.752,21 285.353,93 75.358,72 36.959,27 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 1.500.000,00 939.575,88 162.752,21 285.353,93 75.358,72 36.959,27 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

1.166.304,61 751.660,70 130.201,77 228.283,15 37.679,36 18.479,63 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

333.695,39 187.915,18 32.550,44 57.070,79 37.679,36 18.479,63 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 

          
  

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ  (τομζασ ναυτιλίασ) 
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 Αρχθγείο Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ "Δ τρίμθνο 2018 
Ρροχπόκεςθ θ 
ςυνάφεια του 
ζργου με τθν 
Εκνικι Στρατθγικι 
για τθ Ψθφιακι 
Ρολιτικι 
(Απόφαςθ τθσ 
ΓΓΨΡ)" 
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Δράςθ B.1.2.1: Ενιαία πολιτικι για τθν προμικεια, χριςθ, λειτουργία, διαχείριςθ 
και ςυντιρθςθ των βαςικϊν πλθροφοριακϊν υποδομϊν 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

φνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ Τ02.1 

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…Επιδιϊκεται 

κεντρικόσ κακοριςμόσ των προδιαγραφϊν ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ πλθροφοριακϊν 

ςυςτθμάτων ςτο δθμόςιο τομζα, ζτςι ϊςτε: 

 να χρθςιμοποιείται κοινι γλϊςςα ςε όλα τα επίπεδα διακυβζρνθςθσ. 

 να υπάρξει ευκυγράμμιςθ κεντρικισ και αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ και τθσ 

περιφερειακισ και τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ με τθν ςτρατθγικι για Διαχείριςθ 

Πλθροφοριϊν τθσ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.» 

Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι: 

Α) ο προςδιοριςμόσ και θ εφαρμογι μιασ ενιαίασ πολιτικισ για τθν προμικεια, χριςθ, 

λειτουργία, διαχείριςθ και ςυντιρθςθ των βαςικϊν πλθροφοριακϊν υποδομϊν των 

φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (IT POLICY), μζςω: 

 τθσ εκπόνθςθσ ενόσ Κοινοφ Ρλαιςίου Αςφάλειασ, Ρροςταςίασ τθσ ιδιωτικότθτασ, 

Διαχείριςθσ και Ραροχισ ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν για τθν προμικεια, χριςθ και 

λειτουργία, διαχείριςθ και ςυντιρθςθ των βαςικϊν πλθροφοριακϊν υποδομϊν, με 
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παράλλθλθ δυνατότθτα αξιολόγθςθσ και παρακολοφκθςθσ δεικτϊν μζτρθςθσ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ και τθσ αποδοτικότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, 

ςυςτθμάτων και υποδομϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ. 

 Τθσ εκπόνθςθσ ενόσ Ρλαιςίου Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ των Γενικϊν Διευκφνςεων 

ι Διευκφνςεων Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και των υφιςτάμενων ςε αυτζσ 

οργανικϊν μονάδων Φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ που κα κλθκοφν να 

υιοκετιςουν τθν Ενιαία Ρολιτικι, οι οποίεσ ζχουν αρμοδιότθτεσ ςχετικζσ με τθν 

αξιοποίθςθ των ΤΡΕ, τθν ενίςχυςθ τθσ αποδοτικότθτασ των υπθρεςιϊν και 

γενικότερα τθν υλοποίθςθ δράςεων Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ  

 τθσ αναδιαμόρφωςθσ και επικαιροποίθςθσ του Ρλαιςίου Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ ςε πρότυπθ μορφι, με ςτόχο τθ δυνατότθτα ουςιαςτικισ 

εφαρμογισ του από τουσ φορείσ ςτα πλθροφοριακά ςυςτιματα και εφαρμογζσ τθσ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και ελζγχου του βακμοφ ςυμμόρφωςθσ. 

 τθσ ανάλυςθσ, ςχεδιαςμοφ, υλοποίθςθσ, εφαρμογισ και παραγωγικισ λειτουργίασ 

ενόσ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ – αποκετθρίου για τθν προμικεια, χριςθ, 

λειτουργία, διαχείριςθ και ςυντιρθςθ βαςικϊν πλθροφοριακϊν υποδομϊν, 

ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του Ν. 3979/2011. 

 Β) θ αναβάκμιςθ, μετάπτωςθ και θ παροχι υπθρεςιϊν εγγφθςθσ και τεχνικισ υποςτιριξθσ 

των εφαρμογϊν λογιςμικοφ και πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων των φορζων τθσ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ που κα επιλεγοφν για τθ μετάπτωςθ ςτισ δθμόςιεσ υποδομζσ Cloud 

 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 116: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

Τ4628 

Αρικμόσ ζργων 
ενίςχυςθσ τθσ 
διαλειτουργικότθτασ 
μθτρϊων και υπθρεςιϊν 
του Δθμόςιου Τομζα 
 

Αρικμόσ 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ 
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Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 117: Προχπολογιςμόσ  

Άξονασ Προτεραιότθτασ   4 5 6 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 6.000.000,00 3.758.303,51 651.008,83 1.141.415,74 301.434,86 147.837,06 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 6.000.000,00 3.758.303,51 651.008,83 1.141.415,74 301.434,86 147.837,06 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

4.665.218,42 3.006.642,81 520.807,06 913.132,59 150.717,43 73.918,53 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

1.334.781,58 751.660,70 130.201,77 228.283,15 150.717,43 73.918,53 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 

          
  

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

• Υπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ και εποπτευόμενοι φορείσ 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ "Γ τρίμθνο 2018 
Ρροχπόκεςθ θ 
ςυνάφεια του 
ζργου με τθν 
Εκνικι Στρατθγικι 
για τθ Ψθφιακι 
Ρολιτικι 
(Απόφαςθ τθσ 
ΓΓΨΡ)" 
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Δράςθ B.1.2.2: Διαλειτουργικότθτα μθτρϊων και υπθρεςιϊν Δθμόςιου Σομζα 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

φνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ Τ02.1 

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…Η παροφςα 

κατθγορία δράςεων αφορά ςτθν υλοποίθςθ ζργων ϊςτε αφενόσ θ δθμόςια διοίκθςθ να 

αξιοποιιςει πλιρωσ και αποτελεςματικά τον πλοφτο τθσ δθμόςιασ πλθροφορίασ, 

μεταβαίνοντασ από ζνα ςφςτθμα ανταλλαγισ εγγράφων ςε ζνα ςφςτθμα ανταλλαγισ 

πλθροφορίασ και αφετζρου να εξαςφαλίςει διαβακμιςμζνα τθν ανοικτι διάκεςθ των 

δεδομζνων ςτισ ομάδεσ ενδιαφζροντοσ. 

το πλαίςιο αυτό ενδεικτικζσ παρεμβάςεισ αποτελοφν: 

 θ ανάπτυξθ εφαρμογϊν ενίςχυςθσ τθσ διαλειτουργικότθτασ των ςυςτθμάτων και 

υπθρεςιϊν του δθμόςιου τομζα. Προτεραιότθτα κα δοκεί ςτθ χρθματοδότθςθ ςχετικϊν 

δράςεων διαλειτουργικότθτασ που αφοροφν ςτουσ κάκετουσ τομείσ πολιτικισ του ΕΠ» 

 

 

Θ δράςθ αφορά ςτθν ανάπτυξθ υπθρεςιϊν διαλειτουργικότθτασ μθτρϊων και υπθρεςιϊν 

του Δθμόςιου Τομζα και προβλζπεται να υλοποιθκεί μζςω των εξισ ζργων: 
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 “Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ Τϊρα”, το οποίο  ςκοπεφει μζςω τθσ παροχισ ενόσ 

πακζτου υπθρεςιϊν ςτθν ανάπτυξθ υπθρεςιϊν Διαδικτφου μεταξφ των 

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων των φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (G2G Web 

Services) ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται θ μεταξφ τουσ διαλειτουργικότθτα και να 

διευκολφνεται με αυτό τον τρόπο : 

 θ ςυναλλαγι μεταξφ φορζων του κράτουσ (G2G), θ οποία κρίνεται ωσ 

αναγκαία ςυνκικθ για τθν περαιτζρω ανάπτυξθ δράςεων Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ςτθν πράξθ θ 

διαλειτουργικότθτα των φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και ενιςχφεται και 

θ αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ δικαιολογθτικϊν 

 θ Δθμιουργία ενόσ πλαιςίου ενιαίασ λειτουργίασ και ςυνεργαςίασ μεταξφ 

των φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, γεγονόσ που ςυμβάλλει ςτον 

αποτελεςματικό ζλεγχο και τθν παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ τθσ και 

ςτθν άμεςθ υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ λιψθσ αποφάςεων 

 θ ςυναλλαγι μεταξφ φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και πολιτϊν (G2C), 

κακϊσ και μεταξφ φορζων και επιχειριςεων (G2B). Θ κατεφκυνςθ αυτι ζχει 

ωσ ςτόχο τθν ενδυνάμωςθ τθσ Εκνικισ Ρφλθσ ΕΜΘΣ με τθν ειςαγωγι και 

ενεργοποίθςθ πρόςκετων θλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν ςε αυτι. 

 θ δθμιουργία και παροχι υπθρεςιϊν κοινοφ ενδιαφζροντοσ για τουσ φορείσ 

τθσ ΔΔ, οι οποίεσ κα δϊςουν τθ δυνατότθτα αναβάκμιςθσ των 

θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν των φορζων ςτο μζγιςτο δυνατό, ανά υπθρεςία, 

επίπεδο θλεκτρονικοποίθςθσ. 

Το ζργο αποτελεί ζργο – ςθμαία του προγράμματοσ 

 ανάπτυξθ διαλειτουργικότθτασ ςυςτθμάτων που λειτουργοφν ςτο πεδίο πολιτικισ 

του Τουριςμοφ και ςτθν δθμιουργία ενοποιθμζνου μθτρϊου τουριςτικϊν 

επιχειριςεων 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 118: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

Τ4632 

Αρικμόσ ζργων ΤΡΕ που 
υποςτθρίηουν τθν 
αναβάκμιςθ τθσ 
λειτουργίασ τομζων 
προτεραιότθτασ του ΕΡ 
για τθν παροχι 
υπθρεςιϊν προσ πολίτεσ 

 

 

  1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Τ4627 

Αρικμόσ ζργων 
δθμιουργίασ ι 
αναβάκμιςθσ 
ςυςτθμάτων ΤΡΕ για τθν 
υποςτιριξθ οριηόντιων 
λειτουργιϊν των 
δθμόςιων φορζων 

Αρικμόσ 

 

  5 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Τ4628 

Αρικμόσ ζργων 
ενίςχυςθσ τθσ 
διαλειτουργικότθτασ 
μθτρϊων και υπθρεςιϊν 
του Δθμόςιου Τομζα 
 

Αρικμόσ 

 

  
5 ΝΑΙ ΟΧΙ 
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Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 119: Προχπολογιςμόσ  

 
Άξονασ Προτεραιότθτασ   4 5 6 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 8.989.732,02 5.631.023,56 975.399,15 1.710.170,27 451.636,44 221.502,60 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 8.989.732,02 5.631.023,56 975.399,15 1.710.170,27 451.636,44 221.502,60 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

6.989.843,90 4.504.818,85 780.319,32 1.368.136,21 225.818,22 110.751,30 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

1.999.888,12 1.126.204,71 195.079,83 342.034,05 225.818,22 110.751,30 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 

          
  

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ και εποπτευόμενοι φορείσ 

 Υπουργείο Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ (τομζασ τουριςμοφ) και 
εποπτευόμενοι φορείσ 

 Υπουργεία – Γενικζσ Γραμματείεσ και εποπτευόμενοι φορείσ 

 Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ ΑΕ 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Βϋ τρίμθνο 2017 
Δ τρίμθνο 2018* 
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* Ρροχπόκεςθ θ ςυνάφεια του ζργου με τθν Εκνικι Στρατθγικι για τθ Ψθφιακι Ρολιτικι 
(Απόφαςθ τθσ ΓΓΨΡ)" 



 

234 

 

Δράςθ B.1.2.4: Ενιαίο πλαίςιο αυκεντικοποίθςθσ 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και αυτεπιςταςία 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

φνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ Τ02.1 

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…περιλαμβάνει 

δράςεισ: α) θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ και αυκεντικοποίθςθσ φυςικϊν και νομικϊν 

προςϊπων από τουσ δθμόςιουσ φορείσ, β) πολυκαναλικισ και ενιαίασ παροχισ υπθρεςιϊν 

προσ τουσ πολίτεσ δθλαδι τθν ενιαία και ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των ςυναλλαγϊν του 

πολίτθ με τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, ανεξάρτθτα από τον τρόπο πρόςβαςισ του (διαδικτυακά, 

με φυςικι παρουςία ι μζςω τθλεφωνικοφ κζντρου), γ) ενίςχυςθσ τθσ ςυμμετοχικισ 

δθμοκρατίασ των πολιτϊν, δ) ανάπτυξθσ ι αναβάκμιςθσ ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν ΣΠΕ 

για τθν παροχι άμεςων, ολοκλθρωμζνων και πλιρωσ θλεκτρονικοποιθμζνων υπθρεςιϊν 

προσ τουσ πολίτεσ οι οποίεσ κα αλλάξουν δραςτικά τθν «κακθμερινότθτα» τθσ 

εξυπθρζτθςισ τουσ από τον Δθμόςιο Σομζα.» 

Σε αυτό το πλαίςιο εντάςςεται το ζργο «Ενιαίο Ρλαίςιο Αυκεντικοποίθςθσ (ΕΡΛΑ) και 

Θλεκτρονικι Ταυτοποίθςθ», το οποίο  ολοκλθρϊνει τον Στρατθγικό  Στόχο 6 τθσ 

Στρατθγικισ για τθν  Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ 2014-2020 (ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΡΟΙΘΣΘ ΡΟΛΙΤΩΝ) 

και ικανοποιεί  τισ δράςεισ: «Διαλειτουργικότθτα πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων» και  

«Δράςεισ διάδοςθσ και υποχρεωτικισ εφαρμογισ του Ρλαιςίου Ραροχισ Υπθρεςιϊν 

Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςε όλεσ τισ δράςεισ και ζργα των φορζων τθσ Δθμόςιασ 
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Διοίκθςθσ» του Σχεδίου Δράςθσ για τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ 2014-2020. 

Επιςπεφδων και κφριοσ του ζργου είναι το Υπουργείο Διοικθτικισ  Αναςυγκρότθςθσ, με 

ενεργό ρόλο των φορζων παροχισ ταυτοποίθςθσ (πχ ΓΓΡΣ, ΕΛΑΣ, ΘΔΙΚΑ) κακϊσ και θ Αρχι 

Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα.  

Στο πλαίςιο του ζργου κα υλοποιθκοφν οι παρακάτω ενζργειεσ: 

1. Δθμιουργία πρότυπου λογιςμικοφ ΕΡΛΑ, διαςφαλίηοντασ:  

 τθν υποςτιριξθ διαφορετικϊν επιπζδων ποιότθτασ αυκεντικοποίθςθσ ανάλογα 

με τισ ανάγκεσ των φορζων και των πολιτϊν. 

 τθν αξιοποίθςθ υφιςτάμενων υποδομϊν και λφςεων αυκεντικοποίθςθσ που 

ζχουν αναπτυχκεί από τουσ φορείσ του δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα. 

 τθν υποςτιριξθ πολλαπλϊν αναγνωριςτικϊν αρικμϊν χριςτθ για τισ 

διαδικαςίεσ ταυτοποίθςθσ και ςυμπλθρωματικϊν χαρακτθριςτικϊν που 

επιτρζπουν τθ διαςφνδεςθ με υφιςτάμενα μθτρϊα τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. 

 τθν αςφαλι μεταφορά μθνυμάτων που περιζχουν χαρακτθριςτικά 

ταυτοποίθςθσ μεταξφ των εμπλεκομζνων μερϊν δθμιουργϊντασ ζνα δίκτυο 

εμπιςτοςφνθσ (circle of trust) ςε εκνικό επίπεδο.   

 τθ διαςφάλιςθ τθσ προςταςίασ τθσ ιδιωτικότθτασ και τθν εφαρμογι των αρχϊν 

για τθν προςταςία των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία ςε εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.    

 τθ διαςφάλιςθ τεχνολογικισ ουδετερότθτασ. 

 τθ διαςφάλιςθ τθσ επεκταςιμότθτασ με νζουσ εμπλεκόμενουσ και τθ 

δθμιουργία των προχποκζςεων για τθν διαςφνδεςθ τθσ επικείμενθσ 

θλεκτρονικισ αςτυνομικισ ταυτότθτασ με τισ παρεχόμενεσ θλεκτρονικζσ 

υπθρεςίεσ.  

 τθ διαςφάλιςθ τθσ ανάγκθσ για παροχι διαςυνοριακϊν υπθρεςιϊν όπωσ αυτι 

προβλζπεται από τον κανονιςμό eIDAS. 

2. Οριςτικοποίθςθ- Θεςμοκζτθςθ Ενιαίου Ρλαιςίου Αυκεντικοποίθςθσ  (ΕΡΛΑ) και 

Θλεκτρονικι Ταυτοποίθςθ  

3. Ρροτάςεισ για κεςμικισ κωράκιςθσ τθσ λειτουργίασ του ΕΡΛΑ και προςχζδια για 

κάκε είδοσ εμπλεκομζνου δθλαδι κόμβοσ διαλειτουργικότθτασ, πάροχοσ 

υπθρεςιϊν ταυτοποιθςθσ, πάροχοσ χαρακτθριςτικϊν και πάροχοσ υπθρεςιϊν 

4. Δθμιουργία εκπαιδευτικοφ υλικοφ και εκπαίδευςθ ςτελεχϊν για ανάπτυξθ 

εφαρμογϊν  

5. Αναβάκμιςθ υποδομϊν PKI,  Χρονοςιμανςθσ, Υποδομϊν κεντρικϊν Υπθρεςιϊν 

Υπογραφϊν 

6. Υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ κατάλλθλων διεπαφϊν και υποςτιριξθσ των φορζων για τθν 

ενςωμάτωςθ του πρότυπου λογιςμικοφ ςτα υφιςτάμενα ςυςτιματα των φορζων 

7. Ριςτοποίθςθ εμπλεκόμενων φορζων από τρίτο ανεξάρτθτο φορζα  

8. Ρλθροφόρθςθ - δθμοςιότθτα 

 

 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 120: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) 
Δείκτθσ 

πλαιςίου 
Δείκτθσ 

RIS3 
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(κατά 
περίπτωςθ) Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Τ4628 

Αρικμόσ ζργων 
ενίςχυςθσ τθσ 
διαλειτουργικότθτασ 
μθτρϊων και υπθρεςιϊν 
του Δθμόςιου Τομζα 

Αρικμόσ 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Τ4629 

Αρικμόσ ζργων 
αναβάκμιςθσ τθσ 
λειτουργίασ του ενιαίου 
ςθμείου πρόςβαςθσ των 
πολιτϊν ςτισ υπθρεςίεσ 
του δθμόςιου τομζα 
 

Αρικμόσ 

 

  1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 121: Προχπολογιςμόσ  

Άξονασ Προτεραιότθτασ   4 5 6 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 2.975.000,00 1.863.492,16 322.791,88 565.951,97 149.461,45 73.302,54 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 2.975.000,00 1.863.492,16 322.791,88 565.951,97 149.461,45 73.302,54 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

2.313.170,80 1.490.793,72 258.233,50 452.761,58 74.730,73 36.651,27 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

661.829,20 372.698,43 64.558,38 113.190,39 74.730,73 36.651,27 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 

          
  

 

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

Υπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ και εποπτευόμενοι φορείσ του 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ  Ares 
(2017)1566327  -
23/3/2017 
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Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Δϋτρίμθνο 2017 
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Δράςθ B.1.2.5: Ανάπτυξθ Τπθρεςιϊν Προςτικζμενθσ Αξίασ του Προγράμματοσ 
ΔΙΑΤΓΕΙΑ 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

φνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ Τ02.1 

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…περιλαμβάνει 

δράςεισ: α) θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ και αυκεντικοποίθςθσ φυςικϊν και νομικϊν 

προςϊπων από τουσ δθμόςιουσ φορείσ, β) πολυκαναλικισ και ενιαίασ παροχισ υπθρεςιϊν 

προσ τουσ πολίτεσ δθλαδι τθν ενιαία και ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των ςυναλλαγϊν του 

πολίτθ με τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, ανεξάρτθτα από τον τρόπο πρόςβαςισ του (διαδικτυακά, 

με φυςικι παρουςία ι μζςω τθλεφωνικοφ κζντρου), γ) ενίςχυςθσ τθσ ςυμμετοχικισ 

δθμοκρατίασ των πολιτϊν, δ) ανάπτυξθσ ι αναβάκμιςθσ ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν ΣΠΕ 

για τθν παροχι άμεςων, ολοκλθρωμζνων και πλιρωσ θλεκτρονικοποιθμζνων υπθρεςιϊν 

προσ τουσ πολίτεσ οι οποίεσ κα αλλάξουν δραςτικά τθν «κακθμερινότθτα» τθσ 

εξυπθρζτθςισ τουσ από τον Δθμόςιο Σομζα.» 

Σε αυτό το πλαίςιο εντάςςεται το ζργο «Ανάπτυξθ Υπθρεςιϊν Ρροςτικζμενθσ Αξίασ του 

Ρρογράμματοσ ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Με τθν εφαρμογι του νόμου 3861/2010, το πρόγραμμα 

Δι@φγεια ςτοχεφει ςτθν επίτευξθ τθσ μζγιςτθσ δυνατισ δθμοςιότθτασ τθσ κυβερνθτικισ 

πολιτικισ και τθσ διοικθτικισ δραςτθριότθτασ, τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν 
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εμπζδωςθ τθσ υπευκυνότθτασ και τθσ λογοδοςίασ από τθν πλευρά των φορζων άςκθςθσ 

τθσ δθμόςιασ εξουςίασ. Εξαιτίασ του κακολικοφ και οριηόντιου πεδίου εφαρμογισ του,  τθσ 

υποχρεωτικότθτασ χριςθσ του, κακϊσ και τθσ κακολικισ υποςτιριξθσ του από Ομάδεσ 

Διοίκθςθσ Ζργου που ζχουν ςυςτακεί ςε κάκε φορζα, το πρόγραμμα Διαφγεια αποτελεί ζνα 

κομβικό Ρλθροφοριακό Σφςτθμα πάνω ςτο οποίο είναι δυνατόν να «χτιςτοφν» υπθρεςίεσ 

προςτικζμενθσ αξίασ. 

Ειδικότερα, ςτο πλαίςιο τθσ εν λόγω παρζμβαςθσ το εν λόγω ζργο αφορά: 

1. Τθν ανάπτυξθ ςυςτιματοσ Εξόρυξθσ, Ανάλυςθσ Επεξεργαςίασ και Διάκεςθσ 

Ρλθροφοριϊν του Ρρογράμματοσ Διαφγεια, με τισ κατάλλθλεσ υπθρεςίεσ 

εκπαίδευςθσ και υποςτιριξθσ προσ τουσ φορείσ του δθμοςίου. Το εν λόγω ςφςτθμα 

κα επιτρζπει τθν ανάλυςθ μεγάλου όγκου δεδομζνων από το ςφςτθμα Διαφγεια και 

κα παρζχει reports και αναφορζσ που ςχετίηονται με τθν κανονιςτικι 

δραςτθριότθτα τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ςε θμεριςια / μθνιαία και ετιςια βάςθ. 

Επιπλζον κα διαλειτουργεί με τρίτα ςυςτιματα και κα ςυνδυάηει δεδομζνα με 

ςκοπό τθν εξόρυξθ γνϊςθσ για τθν κακθμερινι λειτουργία τθσ διοίκθςθσ. 

2. Ραρεμβάςεισ διαλειτουργικότθτασ ςτο ςθμερινό Σφςτθμα Διαφγεια τόςο με τρίτα 

ςυςτιματα όςο ςτα πλαίςια του ςυςτιματοσ Εξόρυξθσ –Ανάλυςθσ- Επεξεργαςίασ 

και Διάκεςθσ πλθροφοριϊν  

3. Τθν δθμιουργία υποςυςτιματοσ – Μθτρϊου Φορζων τθσ Ελλθνικισ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ», το οποίο κα επιτρζπει τθν διαχείριςθ όλου του κφκλου ηωισ 

(δθμιουργία , μεταβολι , διαγραφι) των δθμοςίων φορζων κακϊσ και ιςτορικότθτα 

και διαςφνδεςθ με το ςφςτθμα τθσ Απογραφισ  

4. Διαρκι επικαιροποίθςθ και εμπλουτιςμό του μθτρϊου φορζων τθσ Ελλθνικισ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 122: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

Τ4628 

Αρικμόσ ζργων 
ενίςχυςθσ τθσ 
διαλειτουργικότθτασ 
μθτρϊων και 
υπθρεςιϊν του 
Δθμόςιου Τομζα 
 

Αρικμόσ 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ 
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Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 123: Προχπολογιςμόσ  

 
Άξονασ Προτεραιότθτασ   4 5 6 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 1.000.000,00 626.383,92 108.501,47 190.235,96 50.239,14 24.639,51 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 1.000.000,00 626.383,92 108.501,47 190.235,96 50.239,14 24.639,51 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

777.536,40 501.107,13 86.801,18 152.188,77 25.119,57 12.319,76 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

222.463,60 125.276,78 21.700,29 38.047,19 25.119,57 12.319,76 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 

          
  

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

Υπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ και εποπτευόμενοι φορείσ του 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ  Ares 
(2017)1566327  -
23/3/2017 

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Γ’ τρίμθνο 2018* 

 
* Ρροχπόκεςθ θ ςυνάφεια του ζργου με τθν Εκνικι Στρατθγικι για τθ Ψθφιακι Ρολιτικι 
(Απόφαςθ τθσ ΓΓΨΡ)" 
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Δράςθ B.1.2.6: Διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ δεδομζνων ςτον (κάκετο) τομζα 
πολιτικισ φορολογίασ - δθμοςιονομικισ πολιτικισ 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

φνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ Τ02.1 

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…Η παροφςα 

κατθγορία δράςεων αφορά ςτθν υλοποίθςθ ζργων ϊςτε αφενόσ θ δθμόςια διοίκθςθ να 

αξιοποιιςει πλιρωσ και αποτελεςματικά τον πλοφτο τθσ δθμόςιασ πλθροφορίασ, 

μεταβαίνοντασ από ζνα ςφςτθμα ανταλλαγισ εγγράφων ςε ζνα ςφςτθμα ανταλλαγισ 

πλθροφορίασ και αφετζρου να εξαςφαλίςει διαβακμιςμζνα τθν ανοικτι διάκεςθ των 

δεδομζνων ςτισ ομάδεσ ενδιαφζροντοσ. 

το πλαίςιο αυτό ενδεικτικζσ παρεμβάςεισ αποτελοφν: 

 θ εξαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των δεδομζνων» 

Θ δράςθ αφορά ςτθν αξιολόγθςθ και αναςχεδιαςμό των υποδομϊν του Υπουργείου 

Οικονομικϊν που λειτουργοφν ςτθ Γ.Γ.Ρ.Σ. κακϊσ και θ πλιρθσ λειτουργικι και τεχνικι 

ενςωμάτωςθ αλλαγϊν που προκφπτουν από τθν ανάγκθ για ενδυνάμωςθ τθσ αςφάλειασ 

παραγωγισ, αποκικευςθσ, χριςθσ και διακίνθςθσ των δεδομζνων που διατθρεί θ Γ.Γ.Ρ.Σ. 

ςτα Ρλθροφοριακά τθσ Συςτιματα. 
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Με τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ κα ενιςχυκεί το επίπεδο ακεραιότθτασ δεδομζνων, 

αςφάλειασ και αδιάλειπτθσ λειτουργίασ ενόψει και τθσ διεφρυνςθσ του πλικουσ των 

φιλοξενοφμενων ςτα ςυςτιματα τθσ Γ.Γ.Ρ.Σ. πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων.  

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 124: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

 

Μελζτεσ - 
εμπειρογνωμοςφνεσ - 
ζρευνεσ – αξιολογιςεισ 

Αρικμόσ 
 

  
1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 125: Προχπολογιςμόσ  

Άξονασ Προτεραιότθτασ   4 5 6 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 3.500.000,00 2.192.343,71 379.755,15 665.825,85 175.837,00 86.238,29 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 3.500.000,00 2.192.343,71 379.755,15 665.825,85 175.837,00 86.238,29 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

2.721.377,41 1.753.874,97 303.804,12 532.660,68 87.918,50 43.119,14 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

778.622,59 438.468,74 75.951,03 133.165,17 87.918,50 43.119,14 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 

          
  

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Οικονομικϊν 

 Γενική Γπαμματεία Πληπουοπιακών Σςστημάτων και Διοικητικήρ Υποστήπιξηρ  

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 
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Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ (Συμπλιρωςθ δελτίων 
ταυτότθτασ, Στοχοκζτθςθ νζων δεικτϊν & ειςαγωγι τουσ ςτο ΟΡΣ) 

 

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ "Β τρίμθνο 2018* 
 

* Ρροχπόκεςθ θ ςυνάφεια του ζργου με τθν Εκνικι Στρατθγικι για τθ Ψθφιακι Ρολιτικι 
(Απόφαςθ τθσ ΓΓΨΡ)" 
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Δράςθ B.2.1.1: Κεντρικι Πφλθ Ανάρτθςθσ υνόλων Ανοικτϊν Δθμόςιων Δεδομζνων 
(data.gov.gr). 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

φνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ Τ02.1 

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…περιλαμβάνει 

δράςεισ: α) θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ και αυκεντικοποίθςθσ φυςικϊν και νομικϊν 

προςϊπων από τουσ δθμόςιουσ φορείσ, β) πολυκαναλικισ και ενιαίασ παροχισ υπθρεςιϊν 

προσ τουσ πολίτεσ δθλαδι τθν ενιαία και ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των ςυναλλαγϊν του 

πολίτθ με τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, ανεξάρτθτα από τον τρόπο πρόςβαςισ του (διαδικτυακά, 

με φυςικι παρουςία ι μζςω τθλεφωνικοφ κζντρου), γ) ενίςχυςθσ τθσ ςυμμετοχικισ 

δθμοκρατίασ των πολιτϊν, δ) ανάπτυξθσ ι αναβάκμιςθσ ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν ΣΠΕ 

για τθν παροχι άμεςων, ολοκλθρωμζνων και πλιρωσ θλεκτρονικοποιθμζνων υπθρεςιϊν 

προσ τουσ πολίτεσ οι οποίεσ κα αλλάξουν δραςτικά τθν «κακθμερινότθτα» τθσ 

εξυπθρζτθςισ τουσ από τον Δθμόςιο Σομζα.» 

Τα δθμόςια κρατικά δεδομζνα αποτελοφν εργαλείο διακυβζρνθςθσ και ςθμαντικι πθγι 

πλθροφόρθςθσ, θ οποία ακόμα δεν αξιοποιείται πλιρωσ. Το Κράτοσ είναι ο μεγαλφτεροσ 

ςυλλζκτθσ και πάροχοσ τθσ πλθροφορίασ. Αν αυτι θ πλθροφορία διατεκεί δθμόςια 

αναμζνεται να επιφζρει άμεςα ςθμαντικά πλεονεκτιματα ανάπτυξθσ. 
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Θ εκνικι πφλθ κα επιτρζπει τθν ανάρτθςθ των ςυνόλων ανοικτϊν δεδομζνων που κατζχουν 

οι δθμόςιοι φορείσ ςε ζναν ενιαίο ιςτότοπο και τθν πρόςβαςθ και αξιοποίθςθ αυτϊν από 

τουσ πολίτεσ, τισ επιχειριςεισ και άλλουσ δθμόςιουσ φορείσ. 

Σκοπόσ τθσ λειτουργίασ του αποκετθρίου είναι να αποτελζςει το κομβικό ςθμείο 

αναηιτθςθσ δθμόςια διακζςιμων ςυνόλων δεδομζνων μζςω των ακόλουκων ενδεικτικϊν 

ενεργειϊν: 

1. Τθ δθμιουργία εκνικισ πφλθσ, ςτθν οποία κα αναρτϊνται ενιαία το ςφνολο των 

ανοικτϊν δεδομζνων που κατζχουν οι δθμόςιοι φορείσ και τθν πρόςβαςθ και 

αξιοποίθςθ αυτϊν από τουσ πολίτεσ, τισ επιχειριςεισ και άλλουσ δθμόςιουσ φορείσ. 

2. Τθν εκπαίδευςθ / ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των φορζων τθσ δθμόςιασ 

διοίκθςθσ ςτθν αξιοποίθςθ των ανοικτϊν δεδομζνων ςτθν διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων 

3. Τθν ενθμζρωςθ πολιτϊν και επιχειριςεων για τθν αξιοποίθςθ (πχ ερευνθτικι, 

εμπορικι) των ανοικτϊν δθμόςιων δεδομζνων 

4. Τθ διαςφνδεςθ τθσ εκνικισ πφλθσ με υπάρχουςεσ πθγζσ ανοικτϊν δεδομζνων τόςο 

ςε εκνικό όςο και ςε ευρωπαϊκό επίπεδο 

 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 126: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

Τ4629 Αρικμόσ ζργων 
αναβάκμιςθσ τθσ 
λειτουργίασ του ενιαίου 
ςθμείου πρόςβαςθσ των 
πολιτϊν ςτισ υπθρεςίεσ 
του δθμόςιου τομζα 

Αρικμόσ 

 

  1   

 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 127: Προχπολογιςμόσ  

Άξονασ Προτεραιότθτασ   4 5 6 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 150.000,00 93.957,59 16.275,22 28.535,39 7.535,87 3.695,93 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 150.000,00 93.957,59 16.275,22 28.535,39 7.535,87 3.695,93 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

116.630,46 75.166,07 13.020,18 22.828,31 3.767,94 1.847,96 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

33.369,54 18.791,52 3.255,04 5.707,08 3.767,94 1.847,96 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 
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εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 

          
  

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

Υπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ και εποπτευόμενοι φορείσ 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ (Συμπλιρωςθ δελτίων 
ταυτότθτασ, Στοχοκζτθςθ νζων δεικτϊν & ειςαγωγι τουσ ςτο ΟΡΣ) 

 

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ "Γ τρίμθνο 2018* 
 

* Ρροχπόκεςθ θ ςυνάφεια του ζργου με τθν Εκνικι Στρατθγικι για τθ Ψθφιακι Ρολιτικι 
(Απόφαςθ τθσ ΓΓΨΡ)" 
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Δράςθ B.2.1.2: φςτθμα Ενιαίασ Εξυπθρζτθςθσ Πολιτϊν 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

φνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ Τ02.1 

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «Ενδεικτικζσ δράςεισ 

αποτελοφν: 

• θ λειτουργία ςυςτιματοσ παροχισ υπθρεςιϊν CRM (CRMS) που περιλαμβάνει τθν 

προμικεια και τθν υλοποίθςθ των απαραίτθτων υποδομϊν εξοπλιςμοφ και 

λογιςμικοφ που κα εξαςφαλίςουν τθν καλφτερθ δυνατι, αςφαλι και 

αποτελεςματικι επικοινωνία του κράτουσ με τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ» 

Το Ελλθνικό Δθμόςιο αποτελείται ςυνολικά από περιςςότερουσ των 21.000 Φορείσ οι 

οποίοι εμπλζκονται κακθμερινά, άμεςα ι ζμμεςα, ςτθν διεκπεραίωςθ των ςυναλλαγϊν των 

ςυναλλαςςομζνων (πολιτϊν - επιχειριςεων) με το Ελλθνικό Δθμόςιο. 

Οι εμπλεκόμενοι Φορείσ για τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν τουσ διακζτουν είτε χαμθλό 

επίπεδο θλεκτρονικισ ωριμότθτασ (ζλλειψθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων ι πεπαλαιωμζνα 

- εςωςτρεφι πλθροφοριακά ςυςτιματα),  είτε μεςαίο ι και υψθλό επίπεδο θλεκτρονικισ 

ωριμότθτασ χωρίσ όμωσ τα ςυςτιματα αυτά να ςυνδζονται και να ςυνεργάηονται 

λειτουργικά μεταξφ τουσ. Επιπρόςκετα ενϊ οι υπθρεςίεσ που προςφζρονται ςτουσ 

ςυναλλαςςόμενουσ, (πολίτεσ και επιχειριςεισ), από τουσ Φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 
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είναι ςτθν πλειονότθτά τουσ πολφ-ειςοδικζσ διαδικαςίεσ (απαιτείται δθλαδι θ προςκόμιςθ 

περιςςοτζρων του ενόσ δικαιολογθτικοφ προσ τον Τελικό Φορζα για τθν ζκδοςθ του τελικοφ 

προϊόντοσ), εμφανίηεται μεγάλθ ανομοιογζνεια τόςο ςτισ διαδικαςίεσ ζκδοςθσ μιασ 

Διοικθτικισ Ρράξθσ όςο και των δικαιολογθτικϊν που απαιτοφνται για τθν ζκδοςθ αυτισ 

του ίδιου Φορζα ανά γεωγραφικι περιοχι.  

Τζλοσ, θ Δθμόςια Διοίκθςθ δεν ζχει ςυνολικι εικόνα για τισ απαιτιςεισ των πολιτϊν  και 

των επιχειριςεων από τθ διοίκθςθ και δεν μπορεί να προςαρμόςει ζγκαιρα 

αποτελεςματικά και αποδοτικά τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ςτισ πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ 

κοινωνίασ 

Σε αυτό το πλαίςιο εντάςςεται θ ςυγκεκριμζνθ προτεινόμενθ δράςθ που περιλαμβάνει 

ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενζργειεσ: 

1. Υπθρεςίεσ λειτουργίασ Ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Σχζςεων με τουσ 

Ρολίτεσ (φυςικά και νομικά πρόςωπα) 

2. Ενιαία και τυποποιθμζνθ διαχείριςθ – επικαιροποίθςθ των προδιαγραφϊν των 

εντφπων, των πλθροφοριϊν και των δικαιολογθτικϊν που πρζπει να ςυγκεντρϊνει 

θ Δθμόςια Διοίκθςθ προκειμζνου να εξυπθρετιςει τουσ πολίτεσ / τθσ επιχειριςεισ / 

τουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ.  

3. Διαχείριςθ των ροϊν εργαςίασ, μζςα από ζνα ενιαίο και ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα 

θλεκτρονικισ εργαςίασ και ςυνεργαςίασ.  

4. Ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν, βεβαιϊςεων κλπ με τθν χριςθ πλιρωσ 

αυτοματοποιθμζνων διαδικαςιϊν και υπθρεςιϊν.  

5. Θλεκτρονικι αρχειοκζτθςθ εγγράφων και τθν επανα-χρθςιμοποίθςι τουσ από τουσ 

χριςτεσ πολίτεσ / τθσ επιχειριςεισ / δθμοςίουσ υπαλλιλουσ.  

6. Ριςτοποιθμζνθ ανταλλαγι θλεκτρονικϊν εγγράφων μεταξφ δθμοςιϊν υπθρεςιϊν. 

Το ζργο αποτελεί ζργο – ςθμαία του προγράμματοσ.  

Επίςθσ κα γίνει αναβάκμιςθ τθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ των ΚΕΡ για τθ λειτουργία και τθν 

παροχι προθγμζνων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν ςτουσ πολίτεσ και ςτισ επιχειριςεισ.  Στόχοσ 

είναι θ αναβάκμιςθ του ςτακμοφ εργαςίασ του τελικοφ χριςτθ (όπου απαιτείται) για τθ 

βελτίωςθ τθσ εμπειρίασ των πολιτϊν και των επιχειριςεων από τθν παροχι και υποςτιριξθ 

ποιοτικϊν θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν προςτικζμενθσ αξίασ ςε πολίτεσ και επιχειριςεισ. Στο 

πλαίςιο αυτό κα γίνει θ προμικεια ςφγχρονου εξοπλιςμοφ για τθν υποςτιριξθ τθσ δράςθσ 

των ψθφιακϊν υπογραφϊν (ΑΔΔΥ) και τθσ ψθφιοποίθςθσ των εγγράφων (ςαρωτζσ) με 

αποτζλεςμα τθν αποτελεςματικότερθ και αποδοτικότερθ διεκπεραίωςθ των υποκζςεων 

των πολιτϊν. 
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Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 128: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

T4630 Αρικμόσ ζργων 
ανάπτυξθσ ι 
αναβάκμιςθσ βαςικϊν 
υπθρεςιϊν δθμόςιασ 
διοίκθςθσ που 
παρζχονται πλιρωσ 
θλεκτρονικά 

Αρικμόσ 

 

  
2 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 129: Προχπολογιςμόσ  

Άξονασ Προτεραιότθτασ   4 5 6 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 16.047.348,75 10.051.801,18 1.741.160,95 3.052.782,74 806.205,06 395.398,82 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 16.047.348,75 10.051.801,18 1.741.160,95 3.052.782,74 806.205,06 395.398,82 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

12.477.397,84 8.041.440,95 1.392.928,76 2.442.226,19 403.102,53 197.699,41 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

3.569.950,91 2.010.360,24 348.232,19 610.556,55 403.102,53 197.699,41 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 

          
  

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

Υπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ  
Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Α.Ε. 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ  Ares 
(2017)156632
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7  -23/3/2017 

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ  Ares 
(2017)156632
7  -23/3/2017 

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ (Συμπλιρωςθ δελτίων 
ταυτότθτασ, Στοχοκζτθςθ νζων δεικτϊν & ειςαγωγι τουσ ςτο ΟΡΣ) 

 

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ "Γ τρίμθνο 
2018* 
 

* Ρροχπόκεςθ θ ςυνάφεια του ζργου με τθν Εκνικι Στρατθγικι για τθ Ψθφιακι Ρολιτικι 
(Απόφαςθ τθσ ΓΓΨΡ)" 
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Δράςθ B.2.1.4: Ολοκλθρωμζνο φςτθμα Διαχείριςθσ Δικαςτικϊν Τποκζςεων για 
τθν Πολιτικι και Ποινικι Διαδικαςία Αϋ (phasing) και Β' Φάςθ (κάκετοσ τομζασ 
πολιτικισ: δικαιοςφνθ) 

 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

  Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

φνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ Τ02.1 

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…περιλαμβάνει 

δράςεισ: α) θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ και αυκεντικοποίθςθσ φυςικϊν και νομικϊν 

προςϊπων από τουσ δθμόςιουσ φορείσ, β) πολυκαναλικισ και ενιαίασ παροχισ υπθρεςιϊν 

προσ τουσ πολίτεσ δθλαδι τθν ενιαία και ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των ςυναλλαγϊν του 

πολίτθ με τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, ανεξάρτθτα από τον τρόπο πρόςβαςισ του (διαδικτυακά, 

με φυςικι παρουςία ι μζςω τθλεφωνικοφ κζντρου), γ) ενίςχυςθσ τθσ ςυμμετοχικισ 

δθμοκρατίασ των πολιτϊν, δ) ανάπτυξθσ ι αναβάκμιςθσ ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν ΣΠΕ 

για τθν παροχι άμεςων, ολοκλθρωμζνων και πλιρωσ θλεκτρονικοποιθμζνων υπθρεςιϊν 

προσ τουσ πολίτεσ οι οποίεσ κα αλλάξουν δραςτικά τθν «κακθμερινότθτα» τθσ 

εξυπθρζτθςισ τουσ από τον Δθμόςιο Σομζα.». Σε αυτό το πλαίςιο κα πραγματοποιθκοφν οι 

ακόλουκεσ ενζργειεσ/ζργα: 
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Α) Θ ανάπτυξθ, εγκατάςταςθ και εφαρμογι Ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ Διαχείριςθσ 
Δικαςτικϊν Υποκζςεων για τθν διαχείριςθ τθσ ροισ ποινικισ και πολιτικισ διαδικαςίασ 
(ΟΣΔΔΥ-ΡΡ), ο εμπλουτιςμόσ των υπθρεςιϊν προσ το κοινό και θ υποβοικθςθ των 
υποςτθρικτικϊν λειτουργιϊν των δικαςτθρίων. Το ΟΣΔΔΥ-ΡΡ κα εξυπθρετεί πολιτικά και 
ποινικά δικαςτιρια ςτισ Εφετειακζσ Ρεριφζρειεσ Ακθνϊν, Ρειραιϊσ, Θεςςαλονίκθσ και 
Χαλκίδασ κακϊσ και τον Άρειο Ράγο.  
Το ζργο ςυνίςταται ςτα παρακάτω: 

Φάςθ Α:  

1. Ανάλυςθ Απαιτιςεων Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν / Εφαρμογϊν 

2.  Ρρομικεια και Εγκατάςταςθ Εξοπλιςμοφ & Ζτοιμου Λογιςμικοφ 

3. Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν & Εφαρμογϊν 

Φάςθ Β:  

4. Ραραμετροποίθςθ – Μετάπτωςθ Δεδομζνων 

5. Εκπαίδευςθ 

6. Δοκιμαςτικι Λειτουργία 

7. Ραραγωγικι Λειτουργία (ζωσ τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου) 

Οι υπθρεςίεσ που κα δθμιουργθκοφν με τθν υλοποίθςθσ του ςυγκεκριμζνου ζργου  

είναι οι εξισ: 

1. Υπθρεςία ταυτοποίθςθσ και αυκεντικοποίθςθσ εξωτερικϊν χρθςτϊν μζςω τθσ Ρφλθσ 
«Ερμισ», 

2. Υπθρεςία θλεκτρονικισ κατάκεςθσ δικογράφου, 
3. Υπθρεςία υποβολισ αιτιςεων για πιςτοποιθτικά, θλεκτρονικι ζκδοςθ και παραλαβι 

τουσ, 
4. Υπθρεςία Θλεκτρονικοφ πινακίου, παροχι πλθροφοριϊν Δικαςίμων και ςυνκζςεισ 

Δικαςτθρίων, 
5. Υπθρεςία δθμοςίευςθσ αποφάςεων, 
6. Υπθρεςία πρόςβαςθσ ςτο αρχείο νομολογίασ και τα λοιπά αρχεία όπωσ π.χ. 

δικογραφίεσ, πορίςματα, γνωμοδοτιςεισ κ.λπ. που προζρχονται, κατά κφριο λόγο, 
από τισ Ειςαγγελίεσ, 

7. Υπθρεςία αποςτολισ Δελτίων Ροινικοφ Μθτρϊου ςτο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα 
Ροινικοφ Μθτρϊου, 

8. Υπθρεςία αποςτολισ ςτθν ΓΓΡΣ πλθροφοριϊν ςχετικά με Ρρόςτιμα, 
9. Υπθρεςία αίτθςθσ και λιψθσ δεδομζνων Ρρακτικϊν Συνεδριάςεων που τθροφνται ςτο 

Κεντρικό Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Ρρακτικϊν Συνεδριάςεων. 
10. Υπθρεςία πλθροφόρθςθσ για τα Στατιςτικά τθσ Δικαιοςφνθσ 
 

Επιςθμαίνεται ότι το ζργο αφορά ζργο phasing του Ε.Ρ. «Ψθφιακι Σφγκλιςθ 2007-2013» με 

ςυνολικό πρ/ςμό 10.406.724,58€. Το φυςικό και οικονομικό αντικείμενο των ςυμβάςεων 

του ζργου επιμερίηεται μεταξφ των δφο προγραμματικϊν περιόδων και ςτο ΕΡ ΜΔΤ 

χρθματοδοτείται  φυςικό αντικείμενο φψουσ 3.735.937,78€. 

 
Β) Θ εξάπλωςθ του «Ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Δικαςτικϊν Υποκζςεων για 

τθν Ρολιτικι και Ροινικι Διαδικαςία» (Αϋ ζργο). Επιςθμαίνεται ότι το ΟΣΔΔΥ – ΡΡ Αϋ 
Φάςθ αφορά μόνο ςτισ εφετειακζσ περιφζρειεσ των Ακθνϊν, Ρειραιά, Θεςςαλονίκθσ και 
Χαλκίδασ, ςυνεπϊσ θ επζκταςθ αφορά 288 Δικαςτικοφσ Φορείσ ςε 17 Εφετειακζσ 
Ρεριφζρειεσ τθσ χϊρασ  (17 Εφετεία & Ειςαγγελίεσ Εφετϊν, 59 Ρρωτοδικεία και 
Ειςαγγελίεσ Ρρωτοδικϊν, 136 Ειρθνοδικεία – Ρταιςματοδικεία). 
Το ςφςτθμα αφορά ςτθν θλεκτρονικοποίθςθ τθσ ροισ τθσ ποινικισ και πολιτικισ 
διαδικαςίασ, και περιλαμβάνει επιμζρουσ εφαρμογζσ (υπό-ςυςτιματαα) για τθν 
υποςτιριξθ τθσ επιχειρθςιακισ λειτουργίασ των μονάδων όλων των βακμίδων των 
δικαςτθρίων που εμπλζκονται ςτθ ροι κάκε δικαςτικισ υπόκεςθσ (Ροινικισ και 
Ρολιτικισ) και τισ ειςαγγελίεσ. 
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Θ υλοποίθςθ του ζργου  ςυμβάλει άμεςα :  

 ςτον εκςυγχρονιςμό  τθσ εςωτερικισ οργάνωςθσ, λειτουργίασ και επικοινωνίασ των 

Δικαςτικϊν Φορζων τθσ χϊρασ. 

 ςτθν αναβάκμιςθ   τθσ  ποιότθτασ και τθσ ταχφτθτασ απονομισ δικαιοςφνθσ 

 ςτθν εξαςφάλιςθ διαλειτουργικότθτασ με άλλουσ φορείσ του Δθμοςίου.  

 ςτθν αφξθςθ τθσ διαφάνειασ ςτθ λειτουργία του δικαςτικοφ ςυςτιματοσ. 

 ςτθν παροχι  αναβακμιςμζνων θλεκτρονικϊν υπθρεςίεσ προσ του πολίτεσ και 

επαγγελματίεσ τθσ χϊρασ. 
 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 130: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

T4632 Αρικμόσ ζργων ΤΡΕ που 
υποςτθρίηουν τθν 
αναβάκμιςθ τθσ 
λειτουργίασ τομζων 
προτεραιότθτασ του ΕΡ 
για τθν παροχι 
υπθρεςιϊν προσ πολίτεσ 

Αρικμόσ 

 

  
2 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 131: Προχπολογιςμόσ  

Άξονασ 
Προτεραιότθτασ 

  4 5 6 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνε
σ Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ ςε 
μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 16.735.937,78 10.483.122,28 1.815.873,89 3.183.777,14 840.799,17 412.365,30 

Δθμόςια Δαπάνθ 
(β) 

16.735.937,78 10.483.122,28 1.815.873,89 3.183.777,14 840.799,17 412.365,30 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

13.012.800,89 8.386.497,83 1.452.699,10 2.547.021,71 420.399,60 206.182,65 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

3.723.136,89 2.096.624,45 363.174,79 636.755,43 420.399,60 206.182,65 

εκ τθσ οποίασ για 
τα εμπροςκοβαρι 
ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα 
ζργα 

3.735.937,78 2.340.131,34 405.354,75 710.709,70 187.690,31 
92.051,68 

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι             
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υμμετοχι (ε) 

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

Υπουργείο Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ 12-12-2016 
"Β τρίμθνο 2018* 
 

* Ρροχπόκεςθ θ ςυνάφεια του ζργου με τθν Εκνικι Στρατθγικι για τθ Ψθφιακι Ρολιτικι 
(Απόφαςθ τθσ ΓΓΨΡ)" 



 

  255 

 

Δράςθ B.2.1.5: Παροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν του τομζα τουριςμοφ για τθν 
προβολι του τουριςτικοφ προϊόντοσ 

 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

φνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ Τ02.1 

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…περιλαμβάνει 

δράςεισ: α) θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ και αυκεντικοποίθςθσ φυςικϊν και νομικϊν 

προςϊπων από τουσ δθμόςιουσ φορείσ, β) πολυκαναλικισ και ενιαίασ παροχισ υπθρεςιϊν 

προσ τουσ πολίτεσ δθλαδι τθν ενιαία και ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των ςυναλλαγϊν του 

πολίτθ με τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, ανεξάρτθτα από τον τρόπο πρόςβαςισ του (διαδικτυακά, 

με φυςικι παρουςία ι μζςω τθλεφωνικοφ κζντρου), γ) ενίςχυςθσ τθσ ςυμμετοχικισ 

δθμοκρατίασ των πολιτϊν, δ) ανάπτυξθσ ι αναβάκμιςθσ ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν ΣΠΕ 

για τθν παροχι άμεςων, ολοκλθρωμζνων και πλιρωσ θλεκτρονικοποιθμζνων υπθρεςιϊν 

προσ τουσ πολίτεσ οι οποίεσ κα αλλάξουν δραςτικά τθν «κακθμερινότθτα» τθσ 

εξυπθρζτθςισ τουσ από τον Δθμόςιο Σομζα.» 

Στο πλαίςιο αυτό θ δράςθ ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ ςυςτιματοσ και εφαρμογϊν ΤΡΕ για τθν 

προβολι του τουριςτικοφ προϊόντοσ για ζναν μεγάλο αρικμό προοριςμϊν τθσ χϊρασ μζςω 

κινθτϊν ςυςκευϊν και εφαρμογϊν (mobile apps). 
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Σε αυτό το πλαίςιο κα χρθματοδοτθκοφν: 

α) Θ ανάπτυξθ πρότυπων μζςων και εργαλείων για τθν αποκικευςθ και προβολι του 

προωκθτικοφ υλικοφ. Θ ανάπτυξθ κα περιλαμβάνει τθ δθμιουργία τόςο των προτφπων 

εφαρμογϊν (apps) όςο και των τυποποιθμζνων εργαλείων ειδικοφ ςκοποφ (τριςδιάςτατεσ 

απεικονίςεισ, χάρτεσ ειδικϊν χριςεων κλπ) που κα παρουςιάηουν απαραίτθτεσ 

πλθροφορίεσ με αιςκθτικά άρτιο και λειτουργικά εφχρθςτο τρόπο, (π.χ. αςτικοί χάρτεσ, 

οδικζσ διαδρομζσ, περιπατθτικά μονοπάτια, κτίρια ιδιαίτερου ενδιαφζροντοσ). 

β) Θ ςυγκζντρωςθ και ανάπτυξθ του περιεχομζνου για τουσ ςυμμετζχοντεσ τουριςτικοφσ 

προοριςμοφσ, με τθν ενεργό ςυνεργαςία των κατά τόπουσ φορζων λειτουργίασ.  

γ) Θ προμικεια και εγκατάςταςθ του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ (δικτφου beacons) και των 

εργαλείων διαχείριςισ τουσ ςτουσ προοριςμοφσ ενδιαφζροντοσ, ϊςτε να επιτυγχάνεται θ 

διάκεςθ των εφαρμογϊν ςτουσ επιςκζπτεσ. 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 132: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

T4631 Αρικμόσ ζργων 
ενίςχυςθσ τθσ 
πλθροφόρθςθσ και τθσ 
ςυμμετοχισ των 
πολιτϊν 

Αρικμόσ 

 

  
1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 133: Προχπολογιςμόσ 

Άξονασ 
Προτεραιότθτασ 

  7 8 9 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 1.000.000,00 626.383,92 108.501,47 190.235,96 50.239,14 24.639,51 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 1.000.000,00 626.383,92 108.501,47 190.235,96 50.239,14 24.639,51 

Ενωςιακι Συνδρομι (γ) 777.536,40 501.107,13 86.801,18 152.188,77 25.119,57 12.319,76 

Εκνικι Συμμετοχι (δ) 222.463,60 125.276,78 21.700,29 38.047,19 25.119,57 12.319,76 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

 
      

  
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          
  

εκ τθσ οποίασ για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι (ε)             
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Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Τουριςμοφ και εποπτευόμενοι φορείσ 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ "Γ τρίμθνο 2018* 
 

* Ρροχπόκεςθ θ ςυνάφεια του ζργου με τθν Εκνικι Στρατθγικι για τθ Ψθφιακι Ρολιτικι 
(Απόφαςθ τθσ ΓΓΨΡ)" 
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Δράςθ B.2.1.6: Παροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ 
Ακλθτιςμοφ 

 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

φνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ Τ02.1 

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…περιλαμβάνει 

δράςεισ: α) θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ και αυκεντικοποίθςθσ φυςικϊν και νομικϊν 

προςϊπων από τουσ δθμόςιουσ φορείσ, β) πολυκαναλικισ και ενιαίασ παροχισ υπθρεςιϊν 

προσ τουσ πολίτεσ δθλαδι τθν ενιαία και ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των ςυναλλαγϊν του 

πολίτθ με τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, ανεξάρτθτα από τον τρόπο πρόςβαςισ του (διαδικτυακά, 

με φυςικι παρουςία ι μζςω τθλεφωνικοφ κζντρου), γ) ενίςχυςθσ τθσ ςυμμετοχικισ 

δθμοκρατίασ των πολιτϊν, δ) ανάπτυξθσ ι αναβάκμιςθσ ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν ΣΠΕ 

για τθν παροχι άμεςων, ολοκλθρωμζνων και πλιρωσ θλεκτρονικοποιθμζνων υπθρεςιϊν 

προσ τουσ πολίτεσ οι οποίεσ κα αλλάξουν δραςτικά τθν «κακθμερινότθτα» τθσ 

εξυπθρζτθςισ τουσ από τον Δθμόςιο Σομζα.» 

Θ πολυπλοκότθτα και θ ανομοιογζνεια που υπάρχει ςιμερα ςτθ Γενικι Γραμματεία 

Ακλθτιςμοφ, ςε ςυνδυαςμό με τθν φπαρξθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων/εφαρμογϊν που 

δεν επικοινωνοφν μεταξφ τουσ, κακιςτοφν δυςχερι τθν εποπτεία, τθν οικονομικι 
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παρακολοφκθςθ τθν διαλειτουργικότθτα με ανάλογα ςυςτιματα (τθσ Κεντρικισ και Γενικισ 

Κυβζρνθςθσ) και τθν ςυγκζντρωςθ ςτοιχείων για τθν λιψθ πολιτικϊν αποφάςεων. 

Μοναδικόσ τρόποσ αντιμετϊπιςθσ, είναι θ πλιρθσ διοικθτικι και λειτουργικι ενοποίθςθ 

κακϊσ και διαλειτουργικότθτα που κα πρζπει να ςυνοδεφεται κατ’ ελάχιςτον από ενιαία 

οργανωτικι δομι και απλουςτευμζνεσ/ομογενοποιθμζνεσ διαδικαςίεσ οι οποίεσ κα 

υποςτθριχκοφν από ζνα Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα υποςτιριξθσ Ακλθτικϊν 

Φορζων και Υπθρεςιϊν (ΟΡΣ-ΑΦΥ) portal, για το οποίο κα δθμιουργθκοφν μθτρϊα (όπωσ 

ενδεικτικά: θλεκτρονικό μθτρϊο ακλθτικϊν φορζων, μθτρϊο Ακλθτικϊν Εγκαταςτάςεων, 

Αναπτυξιακοφ Ακλθτιςμοφ κλπ) που κα υποςτθρίηουν τθν παροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν 

προσ τουσ πολίτεσ. 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 134: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

T4628 Αρικμόσ ζργων 
ενίςχυςθσ τθσ 
διαλειτουργικότθτασ 
μθτρϊων και υπθρεςιϊν 
του Δθμόςιου Τομζα 

Αρικμόσ 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 135: Προχπολογιςμόσ 

Άξονασ 
Προτεραιότθτασ 

  7 8 9 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 300.000,00 187.915,18 32.550,44 57.070,79 15.071,74 7.391,85 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 300.000,00 187.915,18 32.550,44 57.070,79 15.071,74 7.391,85 

Ενωςιακι Συνδρομι (γ) 233.260,92 150.332,14 26.040,35 45.656,63 7.535,87 3.695,93 

Εκνικι Συμμετοχι (δ) 66.739,08 37.583,04 6.510,09 11.414,16 7.535,87 3.695,93 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

 
      

  
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          
  

εκ τθσ οποίασ για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι (ε)             

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ / Γενικι Γραμματεία Ακλθτιςμοφ και 
εποπτευόμενοι φορείσ 
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Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ "Γ τρίμθνο 2018* 
 

* Ρροχπόκεςθ θ ςυνάφεια του ζργου με τθν Εκνικι Στρατθγικι για τθ Ψθφιακι Ρολιτικι 
(Απόφαςθ τθσ ΓΓΨΡ)" 
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Δράςθ B.2.1.7: Τποδομζσ για τθν ψθφιακι καταγραφι, αποκικευςθ και διάκεςθ 
πρακτικϊν ςυνεδριάςεων  δικαςτθρίων 

 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

  Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

φνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ Τ02.1 

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…περιλαμβάνει 
δράςεισ: α) θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ και αυκεντικοποίθςθσ φυςικϊν και νομικϊν 
προςϊπων από τουσ δθμόςιουσ φορείσ, β) πολυκαναλικισ και ενιαίασ παροχισ υπθρεςιϊν 
προσ τουσ πολίτεσ δθλαδι τθν ενιαία και ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των ςυναλλαγϊν του 
πολίτθ με τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, ανεξάρτθτα από τον τρόπο πρόςβαςισ του 
(διαδικτυακά, με φυςικι παρουςία ι μζςω τθλεφωνικοφ κζντρου), γ) ενίςχυςθσ τθσ 
ςυμμετοχικισ δθμοκρατίασ των πολιτϊν, δ) ανάπτυξθσ ι αναβάκμιςθσ ςυςτθμάτων και 
εφαρμογϊν ΤΡΕ για τθν παροχι άμεςων, ολοκλθρωμζνων και πλιρωσ 
θλεκτρονικοποιθμζνων υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ οι οποίεσ κα αλλάξουν δραςτικά τθν 
«κακθμερινότθτα» τθσ εξυπθρζτθςισ τουσ από τον Δθμόςιο Τομζα.» 
 
Σε αυτό το πλαίςιο εντάςςεται θ ςυγκεκριμζνθ προτεινόμενθ δράςθ που κα περιλαμβάνει 
ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενζργειεσ: 
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1. Δθμιουργία Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ και υποδομϊν για τθν ψθφιακι καταγραφι, 
αρχειοκζτθςθ και διάκεςθ των Ρρακτικϊν των ςυνεδριάςεων των πολιτικϊν και 
ποινικϊν δικαςτθρίων τθσ χϊρασ, που παράγονται με το ςφςτθμα τθσ Θχογράφθςθσ-
Αποθχογράφθςθσ.  

2. Ρρομικεια υπθρεςιϊν Θχογράφθςθσ-Αποθχογράφθςθσ των πρακτικϊν των 
δικαςτθρίων.  

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 136: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

Τ4632 

Αρικμόσ ζργων ΤΡΕ που 
υποςτθρίηουν τθν 
αναβάκμιςθ τθσ 
λειτουργίασ τομζων 
προτεραιότθτασ του ΕΡ 
για τθν παροχι 
υπθρεςιϊν προσ πολίτεσ 

Αρικμόσ 

 
 
 
Πλθ θ χϊρα   1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 137: Προχπολογιςμόσ 

Άξονασ 
Προτεραιότθτασ 

  4     5 6 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρει
εσ ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ 
(α) 

5.649.925,00 3.539.022,16 613.025,18 1.074.818,89 283.847,39 139.211,39 

Δθμόςια 
Δαπάνθ (β) 

5.649.925,00 3.539.022,16 613.025,18 1.074.818,89 283.847,39 139.211,39 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

4.393.022,37 2.831.217,73 490.420,14 859.855,11 141.923,70 69.605,69 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

1.256.902,63 707.804,43 122.605,04 214.963,78 141.923,70 69.605,69 

εκ τθσ οποίασ για 
τα εμπροςκοβαρι 
ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα 
ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικ
ισ Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι 
υμμετοχι (ε) 
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Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Δικαιοςφνθσ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Γ ϋτρίμθνο 2016 
ςφμφωνα με το με 

αρικ. ζγγραφο 
Ares(2016)3273735 

- 08/07/2016 
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Δράςθ B.2.1.8: Θλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ των ωμάτων Αςφαλείασ του Τπουργείου 
Προςταςίασ του Πολίτθ 

 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

  Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα 
μεγάλα και τα 
τμθματοποιθμζνα  ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

φνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ Τ02.1 

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…περιλαμβάνει 

δράςεισ: α) θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ και αυκεντικοποίθςθσ φυςικϊν και νομικϊν 

προςϊπων από τουσ δθμόςιουσ φορείσ, β) πολυκαναλικισ και ενιαίασ παροχισ υπθρεςιϊν 

προσ τουσ πολίτεσ δθλαδι τθν ενιαία και ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των ςυναλλαγϊν του 

πολίτθ με τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, ανεξάρτθτα από τον τρόπο πρόςβαςισ του (διαδικτυακά, 

με φυςικι παρουςία ι μζςω τθλεφωνικοφ κζντρου), γ) ενίςχυςθσ τθσ ςυμμετοχικισ 

δθμοκρατίασ των πολιτϊν, δ) ανάπτυξθσ ι αναβάκμιςθσ ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν ΣΠΕ 

για τθν παροχι άμεςων, ολοκλθρωμζνων και πλιρωσ θλεκτρονικοποιθμζνων υπθρεςιϊν 

προσ τουσ πολίτεσ οι οποίεσ κα αλλάξουν δραςτικά τθν «κακθμερινότθτα» τθσ 

εξυπθρζτθςισ τουσ από τον Δθμόςιο Σομζα.» 
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Σε αυτό το πλαίςιο εντάςςεται θ προτεινόμενθ προσ ζνταξθ δράςθ που κα περιλαμβάνει 

ενδεικτικά: 

1. Ανάπτυξθ εφαρμογϊν για τθν παροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν προσ τουσ 
πολίτεσ και προμικεια εξοπλιςμοφ κεντρικισ υποδομισ για τθν υποςτιριξθ των 
θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν. Αναλυτικότερα ςτο πλαίςιο του ζργου κα 
αναπτυχκοφν ενδεικτικά οι κάτωκι εφαρμογζσ:  
Μθτρϊο Ρολιτϊν για δραςτθριότθτεσ που απαιτοφν άδεια από τα Σϊματα 
Αςφαλείασ , Σφςτθμα πλθροφόρθςθσ του Ρολίτθ, Εφαρμογζσ νθολογίου / 
λεμβολογίου, επικεϊρθςθσ πλοίων / λζμβων  και απόπλου πλοίων   

2. Ρρομικεια δικτυακοφ εξοπλιςμοφ για τθν υποςτιριξθ των Θλεκτρονικϊν 
Υπθρεςιϊν  

3. Ρρομικεια περιφερειακοφ εξοπλιςμοφ για τθν υποςτιριξθ των Θλεκτρονικϊν 
Υπθρεςιϊν  

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 138: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

Τ4627 

Αρικμόσ ζργων 
δθμιουργίασ ι 
αναβάκμιςθσ 
ςυςτθμάτων ΤΡΕ για τθν 
υποςτιριξθ οριηόντιων 
λειτουργιϊν των 
δθμόςιων φορζων 

Αρικμόσ 

Πλθ θ χϊρα 

  1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Τ4630 

Αρικμόσ ζργων 
ανάπτυξθσ ι 
αναβάκμιςθσ βαςικϊν 
υπθρεςιϊν τθσ Δθμόςιασ 
Διοίκθςθσ που 
παρζχονται πλιρωσ 
θλεκτρονικά 

Αρικμόσ 

 
 
 
Πλθ θ χϊρα   1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 139: Προχπολογιςμόσ  

Άξονασ 
Προτεραιότθτασ 

  4     5 6 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 6.861.286,37 4.297.799,44 744.459,67 1.305.263,37 344.705,15 169.058,74 

Δθμόςια Δαπάνθ 
(β) 

6.861.286,37 4.297.799,44 744.459,67 1.305.263,37 344.705,15 169.058,74 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

5.334.899,93 3.438.239,55 595.567,73 1.044.210,70 172.352,58 84.529,37 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

1.526.386,44 859.559,89 148.891,93 261.052,67 172.352,58 84.529,37 

εκ τθσ οποίασ για 
τα εμπροςκοβαρι 
ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα 
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ζργα 

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι 
υμμετοχι (ε) 

          
  

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Εςωτερικϊν (Τομζασ Ρροςταςίασ του Ρολίτθ) 

  Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ ΑΕ 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ  Ares 

(2017)1566327  -

23/3/2017 

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ  Ares 

(2017)1566327  -

23/3/2017 

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Γϋτρίμθνο 2016 
ςφμφωνα με το με 
αρικ. ζγγραφο 
Ares(2016)3273735 
- 08/07/2016 
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Δράςθ B.2.1.9: Ψθφιακι Τπθρεςία Ειδοποίθςθσ και αντιμετϊπιςθσ πυρκαγιάσ 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

  Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα 
μεγάλα και τα 
τμθματοποιθμζνα  ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

φνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ Τ02.1 

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…περιλαμβάνει 
δράςεισ: α) θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ και αυκεντικοποίθςθσ φυςικϊν και νομικϊν 
προςϊπων από τουσ δθμόςιουσ φορείσ, β) πολυκαναλικισ και ενιαίασ παροχισ υπθρεςιϊν 
προσ τουσ πολίτεσ δθλαδι τθν ενιαία και ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των ςυναλλαγϊν του 
πολίτθ με τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, ανεξάρτθτα από τον τρόπο πρόςβαςισ του (διαδικτυακά, 
με φυςικι παρουςία ι μζςω τθλεφωνικοφ κζντρου), γ) ενίςχυςθσ τθσ ςυμμετοχικισ 
δθμοκρατίασ των πολιτϊν, δ) ανάπτυξθσ ι αναβάκμιςθσ ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν ΣΠΕ 
για τθν παροχι άμεςων, ολοκλθρωμζνων και πλιρωσ θλεκτρονικοποιθμζνων υπθρεςιϊν 
προσ τουσ πολίτεσ οι οποίεσ κα αλλάξουν δραςτικά τθν «κακθμερινότθτα» τθσ 
εξυπθρζτθςισ τουσ από τον Δθμόςιο Σομζα.» 
 

Σε αυτό το πλαίςιο εντάςςεται θ παροφςα δράςθ που αφορά ςτθν ανάπτυξθ ενόσ 

«Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Συντονιςμοφ Δυνάμεων του Ρυροςβεςτικοφ 

Σϊματοσ και Ενθμζρωςθσ Ρολιτϊν» (ΟΡΣΣΔΡΣΕΡ), δθλαδι ζνα ςφςτθμα αποτελοφμενο από 

εξοπλιςμό και λογιςμικό που κα παρζχει πλθροφοριακι υποςτιριξθ ςτισ αρμόδιεσ 

Υπθρεςίεσ του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ για: 
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• τθ διαχείριςθ περιςτατικϊν και πόρων,  

• τθν παρακολοφκθςθ κζςθσ του ςτόλου των οχθμάτων τθσ πανελλαδικά, και 

παράλλθλα  

• τθν παροχι ψθφιακϊν υπθρεςιϊν ειδοποίθςθσ προσ τουσ πολίτεσ και άλλουσ 

οργανιςμοφσ.  

Το εν λόγω πλθροφοριακό ςφςτθμα κα εγκαταςτακεί ςτο Ρυροςβεςτικό Σϊμα και κα 

μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςε αυτό όλεσ οι Υπθρεςίεσ του Ρ.Σ. μζςω του Εκνικοφ Δικτφου 

ΣΥΗΕΥΞΙΣ, ςε πανελλαδικι κλίμακα και κα παρζχονται οι υπθρεςίεσ: 

• ειδοποίθςθσ πολιτϊν 

• ειδοποίθςθσ από πολίτεσ 

• ενθμζρωςθσ πολιτϊν 

 

Το προσ ανάπτυξθ ΟΡΣΣΔΡΣΕΡ  

• κα είναι βαςιςμζνο κφρια ςε τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ, Επικοινωνιϊν και 

Γεωγραφικϊν Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων (ΓΣΡ – GIS),  

• κα αξιοποιεί χωρικά δεδομζνα που κα καταχωρθκοφν ςε αυτό, ςε ςυνδυαςμό με 

ζξυπνεσ τεχνικζσ και αλγόρικμουσ,  

• κα τα επεξεργάηεται και  

• κα παρζχει ςτουσ χριςτεσ του  

o μια ςειρά από πλθροφορίεσ χριςιμεσ για τθν αντιμετϊπιςθ των περιςτατικϊν 

ζκτακτθσ ανάγκθσ,  

o τον καλφτερο ςυντονιςμό των πυροςβεςτικϊν μονάδων τόςο πριν όςο και μετά 

τθν εκδιλωςθ ενόσ περιςτατικοφ κακϊσ και  

o τθν διαρκι και ζγκαιρθ ενθμζρωςθ των πολιτϊν. 

 
Θ δράςθ  ςυνίςταται ςτα παρακάτω: 

1. Δθμιουργία απεικονίςεων ορκοφωτοχαρτϊν, ςυλλογι και επεξεργαςία 

χαρτογραφικϊν δεδομζνων και περιγραφικϊν χωρικϊν πλθροφοριϊν. 

2. Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ «Γεωγραφικϊν Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων (GIS)» και 3D 

απεικόνιςθσ. 

3. Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ  διακεςιμότθτασ επιχειρθςιακϊν  πόρων. 

4. Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ και εκπαίδευςθσ, και ανάπτυξθσ 

εφαρμογϊν. 

5. Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ περιςτατικϊν, επιχειρθςιακϊν πόρων και 

λογιςμικοφ υπολογιςτϊν οχθμάτων. 

6. Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ ενθμζρωςθσ πολιτϊν (Διαδικτυακισ Ρφλθσ) και ψθφιακϊν 

ειδοποιιςεων, το οποίο κα λειτουργεί ωσ ςθμείο πρόςβαςθσ των πολιτϊν ςτθν 

επεξεργαςμζνθ πλθροφορία που αφορά τθν πρόβλεψθ επικινδυνότθτασ πυρκαγιάσ 

ι τθν αντιμετϊπιςθσ υφιςτάμενθσ πυρκαγιάσ. Συγκεκριμζνα κα παρζχονται 

εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ άμεςθσ ειδοποίθςθσ, εκπαίδευςθσ, πλθροφόρθςθσ για 

τθν πρόλθψθ αλλά και τθν αντιμετϊπιςθ πυρκαγιϊν ςτθν χϊρα. Θα 

ςυμπεριλαμβάνονται ψθφιακζσ ειδοποιιςεισ (μζςω sms, email και διαδικτυακισ 

πφλθσ)  

7. Ρρομικεια του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ ςυςτιματοσ 

Επιχειρθςιακοφ Κζντρου - Εγκατάςταςθ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ,  

8. Σφνταξθ μελζτθσ εφαρμογισ όπου κα περιγράφονται οι απαραίτθτεσ αναβακμίςεισ 

ςτισ υπάρχουςεσ υποδομζσ του computer room (UPS, γεννιτρια, κλιματιςμόσ, κλπ) 
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ϊςτε να υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του υφιςτάμενου αλλά και νζου 

εξοπλιςμοφ και ςτθν ςυνζχεια υλοποίθςθ αυτισ με τθν ζγκριςθ του Φορζα. 

9. Ρρομικεια και  εγκατάςταςθ του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ ςε 3.000 Ρυροςβεςτικά 

Οχιματα  

10. Ολοκλιρωςθ υποςυςτθμάτων λογιςμικοφ ςτθν τελικι Διαδικτυακι εφαρμογι 

χρθςτϊν (Λογιςμικό Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ και Διαχείριςθσ Δαςικϊν 

Ρυρκαγιϊν και Αςτικϊν περιςτατικϊν). 

11. Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ  

12. Ριλοτικι Λειτουργία 

13. Δράςεισ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ  

14. Ρλιρθσ δοκιμαςτικι Λειτουργία 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 140: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

Τ4630 

Αρικμόσ ζργων 
ανάπτυξθσ ι 
αναβάκμιςθσ βαςικϊν 
υπθρεςιϊν τθσ Δθμόςιασ 
Διοίκθςθσ που 
παρζχονται πλιρωσ 
θλεκτρονικά 

Αρικμόσ 

 
 
 
Πλθ θ χϊρα   1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 141: Προχπολογιςμόσ  

Άξονασ 
Προτεραιότθτασ 

  4     5 6 

  φνολο Χϊρασ 
Λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 9.000.000,00 5.637.455,26 976.513,24 1.712.123,61 452.152,29 221.755,60 

Δθμόςια Δαπάνθ 
(β) 

9.000.000,00 5.637.455,26 976.513,24 1.712.123,61 452.152,29 221.755,60 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

6.997.827,63 4.509.964,21 781.210,59 1.369.698,89 226.076,15 110.877,80 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

2.002.172,37 1.127.491,05 195.302,65 342.424,72 226.076,15 110.877,80 

εκ τθσ οποίασ για 
τα εμπροςκοβαρι 
ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα 
ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 
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εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι 
υμμετοχι (ε) 

          
  

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

• Υπουργείο Εςωτερικϊν 

• Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ ΑΕ 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Δϋτρίμθνο 2016 
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Δράςθ B.2.1.10: Δθμιουργία υποδομϊν Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ για τθν 
υποςτιριξθ των επιχειρθςιακϊν λειτουργιϊν μονάδων υγείασ του ΕΤ  

 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

  Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα 
μεγάλα και τα 
τμθματοποιθμζνα  ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ   Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

φνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ Τ02.1 

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…περιλαμβάνει 
δράςεισ: α) θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ και αυκεντικοποίθςθσ φυςικϊν και νομικϊν 
προςϊπων από τουσ δθμόςιουσ φορείσ, β) πολυκαναλικισ και ενιαίασ παροχισ υπθρεςιϊν 
προσ τουσ πολίτεσ δθλαδι τθν ενιαία και ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των ςυναλλαγϊν του 
πολίτθ με τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, ανεξάρτθτα από τον τρόπο πρόςβαςισ του (διαδικτυακά, 
με φυςικι παρουςία ι μζςω τθλεφωνικοφ κζντρου), γ) ενίςχυςθσ τθσ ςυμμετοχικισ 
δθμοκρατίασ των πολιτϊν, δ) ανάπτυξθσ ι αναβάκμιςθσ ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν ΣΠΕ 
για τθν παροχι άμεςων, ολοκλθρωμζνων και πλιρωσ θλεκτρονικοποιθμζνων υπθρεςιϊν 
προσ τουσ πολίτεσ οι οποίεσ κα αλλάξουν δραςτικά τθν «κακθμερινότθτα» τθσ 
εξυπθρζτθςισ τουσ από τον Δθμόςιο Σομζα.» 
 

Σε αυτό το πλαίςιο εντάςςεται θ παροφςα δράςθ που ςτοχεφει ςτθν εφαρμογι ςφγχρονων 

ολοκλθρωμζνων μεκόδων και πρακτικϊν ςτισ μονάδεσ υγείασ, οι οποίεσ δε διακζτουν 

ΟΡΣΥ. Θ υλοποίθςθ του ςυςτιματοσ κα προςφζρει ςυνολικι και ολοκλθρωμζνθ λφςθ ςτο 
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χϊρο τθσ Ρλθροφορικισ εξυπθρζτθςθσ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ. Θ ολοκλιρωςθ του 

νζου ςυςτιματοσ κα πραγματοποιθκεί με τθν ζνταξθ Μονάδων Υγείασ, οι οποίεσ: 

• δεν υποςτθρίηονται από οποιοδιποτε Ρλθροφοριακό Σφςτθμα 

• διακζτουν Ρλθροφοριακό Σφςτθμα, το οποίο κα αξιολογθκεί ωσ υπθρεςιακά επαρκζσ 

και ζτοιμο για διαςφνδεςθ με τθν ενιαία Ρλατφόρμα Λογιςμικοφ Εφαρμογϊν. 

Θ δράςθ περιλαμβάνει τθν ζνταξθ Νοςοκομειακϊν Μονάδων ςυνολικισ δυναμικότθτασ 

7.500 κλινϊν, 37 Κζντρων Υγείασ και 350 Ρεριφερειακϊν Ιατρείων με ςκοπό τθν: 

• βελτίωςθ του επιπζδου εξυπθρζτθςθσ και αςφάλειασ των αςκενϊν. 

• απλοφςτευςθ και αυτοματοποίθςθ των διαδικαςιϊν. 

• ομοιομορφία ςτθν λειτουργία των επιμζρουσ φορζων. 

• αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ και μείωςθ του φόρτου εργαςίασ για το προςωπικό. 

• υιοκζτθςθ ςφγχρονων εργαλείων διοίκθςθσ και πλθροφόρθςθσ. 

• υιοκζτθςθ τθσ αρχισ τθσ οικονομίασ. 

Για τθν κάλυψθ των αναγκϊν ςε πλθροφοριακι υποδομι των όποιων Μονάδων Υγείασ δεν 

εντάχκθκαν ςε κάποιο από τα ζργα ΟΡΣΥ των προθγοφμενων προγραμματικϊν περιόδων, 

προτείνεται θ υλοποίθςθ ενιαίου πλθροφορικοφ ςυςτιματοσ ςε υποςφνολο μονάδων 

υγείασ του ΕΣΥ, με προτεραιοποίθςθ ανάλογθ τθσ δυναμικότθτάσ τουσ. 

Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ επιχειρθςιακι αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ Υγείασ μζςω τθσ 

ςυλλογισ και τθσ καλφτερθσ διαχείριςθσ-αξιοποίθςθσ τθσ επιχειρθςιακισ πλθροφορίασ και 

τθσ αξιοποίθςθσ νζων τεχνολογιϊν πλθροφορικισ που παρζχουν νζεσ ευκαιρίεσ 

εκςυγχρονιςμοφ τθσ λειτουργίασ, αλλά και αναβάκμιςθσ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν και 

τθσ εξυπθρζτθςθσ του επαγγελματία υγείασ και του πολίτθ-αςκενι. 

Ειδικότερα: 

• θ υλοποίθςθ μίασ ολοκλθρωμζνθσ και ομοιογενοφσ λφςθσ, θ οποία κα είναι ςυμβατι 

με τισ κατευκφνςεισ και τισ προτεραιότθτεσ του ΥΥΚΑ και κα διαςφαλίηει τθν 

διαλειτουργικότθτα ςυςτθμάτων και τον περιοριςμό του κόςτουσ. 

• θ μθχανογραφικι υποςτιριξθ μεγάλου μζρουσ των κυρίων επιχειρθςιακϊν 

διαδικαςιϊν των ΜΥ με τεχνολογία αιχμισ. 

• θ εφαρμογι τυποποίθςθσ ςε βαςικζσ διαδικαςίεσ (λογιςτικι-οικονομικι διαχείριςθ, 

προμικειεσ και διαχείριςθ υλικϊν, παραπεμπτικά, τιρθςθ ιατρικϊν αρχείων). 

• θ ενίςχυςθ του Ανκρϊπινου Δυναμικοφ με νζα εργαλεία και τθν βελτίωςθ τθσ 

εργαςιακισ ικανοποίθςθσ. 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 142: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

Τ4627 

Αρικμόσ ζργων δθμιουργίασ 
ι αναβάκμιςθσ 
ςυςτθμάτων ΤΡΕ για τθν 
υποςτιριξθ οριηόντιων 
λειτουργιϊν των δθμόςιων 
φορζων 

    1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Τ4632 

Αρικμόσ ζργων που 
υποςτθρίηουν 
τθν αναβάκμιςθ 
τθσ λειτουργίασ 
τομζων 
προτεραιότθτασ 

Αρικμόσ Πλθ θ χϊρα   1 ΝΑΙ ΟΧΙ 
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του ΕΡ για τθν 
παροχι 
υπθρεςιϊν προσ 
πολίτεσ 

 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 143: Προχπολογιςμόσ  

Άξονασ 
Προτεραιότθτασ 

  4     5 6 

  φνολο Χϊρασ 
Λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 10.980.000,00 6.877.695,42 1.191.346,16 2.088.790,81 551.625,79 270.541,83 

Δθμόςια Δαπάνθ 
(β) 

10.980.000,00 6.877.695,42 1.191.346,16 2.088.790,81 551.625,79 270.541,83 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

8.537.349,72 5.502.156,34 953.076,92 1.671.032,64 275.812,90 135.270,92 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

2.442.650,28 1.375.539,08 238.269,24 417.758,17 275.812,90 135.270,92 

εκ τθσ οποίασ για 
τα εμπροςκοβαρι 
ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα 
ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι 
υμμετοχι (ε) 

          
  

 

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Υγείασ 

 ΘΔΙΚΑ ΑΕ 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Δϋτρίμθνο 2016  
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Δράςθ B.2.1.11: Εκςυγχρονιςμόσ και Αναβάκμιςθ των Τπθρεςιϊν που αφοροφν 
ςτον Ευρωπαϊκό Αρικμό Κλιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν «112» με χριςθ ΣΠΕ για τθν 
βζλτιςτθ διαχείριςθ περιςτατικϊν ζκτακτθσ ανάγκθσ – κρίςεων και τθν ζγκαιρθ 
ενθμζρωςθ των Πολιτϊν 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

φνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ Τ02.1 

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…περιλαμβάνει 

δράςεισ: α) θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ και αυκεντικοποίθςθσ φυςικϊν και νομικϊν 

προςϊπων από τουσ δθμόςιουσ φορείσ, β) πολυκαναλικισ και ενιαίασ παροχισ υπθρεςιϊν 

προσ τουσ πολίτεσ δθλαδι τθν ενιαία και ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των ςυναλλαγϊν του 

πολίτθ με τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, ανεξάρτθτα από τον τρόπο πρόςβαςισ του (διαδικτυακά, 

με φυςικι παρουςία ι μζςω τθλεφωνικοφ κζντρου), γ) ενίςχυςθσ τθσ ςυμμετοχικισ 

δθμοκρατίασ των πολιτϊν, δ) ανάπτυξθσ ι αναβάκμιςθσ ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν ΣΠΕ 

για τθν παροχι άμεςων, ολοκλθρωμζνων και πλιρωσ θλεκτρονικοποιθμζνων υπθρεςιϊν 

προσ τουσ πολίτεσ οι οποίεσ κα αλλάξουν δραςτικά τθν «κακθμερινότθτα» τθσ 

εξυπθρζτθςισ τουσ από τον Δθμόςιο Σομζα». 

Σε αυτό το πλαίςιο κα πραγματοποιθκεί θ παροφςα δράςθ που ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ 

ενόσ ενοποιθμζνου περιβάλλοντοσ παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ για 
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τθν υποδοχι και εξυπθρζτθςθ κλιςεων του πανευρωπαϊκοφ αρικμοφ ζκτακτθσ ανάγκθσ 

«112». Θ εν λόγω δράςθ κα επιτρζψει ςτθν πολιτεία να παράςχει με αποτελεςματικό και 

ςυντονιςμζνο τρόπο υπθρεςίεσ άμεςθσ ςωςτικισ επζμβαςθσ, βζλτιςτθσ αξιοποίθςθσ και 

διαχείριςθσ των απαιτοφμενων επιχειρθςιακϊν πόρων και παροχι βοικειασ και 

ενθμζρωςθσ ςχετικά με καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, όπωσ φυςικζσ ι τρομοκρατικζσ 

καταςτροφζσ, βιομθχανικά/ τεχνολογικά ατυχιματα, κ.λπ. που ζχουν λάβει χϊρα, είναι ςε 

εξζλιξθ ι υπάρχει γνϊςθ ότι πρόκειται να ςυμβοφν.  

Για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ, προβλζπεται θ δθμιουργία κζντρων τθλεφωνίασ και 

δεδομζνων ςτισ εγκαταςτάςεισ του Υπουργείου Ρροςταςίασ του Ρολίτθ λειτουργίασ ςε 

εικοςιτετράωρθ βάςθ,  με δυνατότθτεσ γεω-εντοπιςμοφ και mass alerting που δεν 

υπάρχουν. 

Το εν λόγω πλθροφοριακό ςφςτθμα κα διακζτει τισ κατάλλθλεσ υποδομζσ και διεπαφζσ για 

τθ διαςφνδεςθ των χρθςτϊν του με τα δίκτυα των παρόχων δθμόςιων τθλεφωνικϊν 

υπθρεςιϊν (ςτακερϊν και κινθτϊν) και κα κακιςτά δυνατι τθ μεταφορά δεδομζνων προσ 

και από τα δίκτυα αυτά με τυποποιθμζνο και αςφαλι τρόπο.  

Θ δράςθ ςυνίςταται ςτα παρακάτω: 

1. Ανάπτυξθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Επικοινωνιϊν Ζκτακτθσ Ανάγκθσ 

 1.α. Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κλιςεων Ζκτακτθσ Ανάγκθσ (112 ΣΥΔΚΕΑ), που 

περιλαμβάνει τθν αναγγελία ςυμβάντων και λιψθ – αποςτολι άμεςων οδθγιϊν 

 1.β. Σφςτθμα Συναγερμοφ Ρολιτϊν (112 ΣΥΡ) που περιλαμβάνει και τον Ιςτοχϊρο 

για τθν εγγραφι πολιτϊν ςτθν υπθρεςία ενθμζρωςθσ 

2. Εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ ςε λειτουργικι ετοιμότθτα, ςυνοδευόμενα 

από ςειρά εγχειριδίων, λειτουργικισ και υποςτθρικτικισ, τεκμθρίωςθσ 

3. Εργαςίεσ διαμόρφωςθσ χϊρων πρωτεφοντοσ και δευτερεφοντοσ κζντρου επικοινωνιϊν. 

Οι υπθρεςίεσ προσ τουσ πολίτεσ  που κα παρζχονται  με τθν υλοποίθςθ τθσ εν λόγω δράςθσ 

είναι: 

1. Αναβάκμιςθ επικοινωνίασ του πολίτθ με τισ υπθρεςίεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ τθσ πολιτείασ 

μζςω τθσ υπθρεςίασ 112, θ οποία αφενόσ κα ςυνιςτά ςτθ δραςτικι μείωςθ του χρόνου 

που απαιτείται για τον γεωεντοπιςμό κζςθσ του καλοφντοσ ςε περίπτωςθ ζκτακτου 

ςυμβάντοσ και αφετζρου ςτθ δυνατότθτα πολυκαναλικισ προςζγγιςθσ τθσ υπθρεςίασ 

(τθλεφωνία, SMS, MMS, email και e-calls). 

2. Υπθρεςία επικοινωνίασ τθσ πολιτείασ με τουσ πολίτεσ ςε περιπτϊςεισ καταςτάςεων 

ζκτακτθσ ανάγκθσ με δυνατότθτα αφενόσ πολυκαναλικισ προςζγγιςθσ των πολιτϊν 

(αποςτολι μαηικϊν μθνυμάτων φωνισ ςε επιλεγμζνεσ γεωγραφικζσ περιοχζσ και 

αφετζρου διαχείριςθσ των αποκρίςεων των πολιτϊν. Ρροςωποποιθμζνθ βοικεια ςε 

περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ προσ άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ μζςω τθσ υποςτιριξθσ 

ιςτοχϊρου για τθν ειςαγωγισ από τουσ πολίτεσ των προςωπικϊν δεδομζνων. Αποςτολι 

ειδοποιιςεων/ ανακοινϊςεων ςε Ρφλεσ (Portals) ενθμζρωςθσ, ραδιοφωνικά και 

τθλεοπτικά κανάλια.  

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 144: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 
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T4630 Αρικμόσ ζργων 
ανάπτυξθσ ι 
αναβάκμιςθσ βαςικϊν 
υπθρεςιϊν τθσ δθμόςιασ 
διοίκθςθσ που 
παρζχονται πλιρωσ 
θλεκτρονικά  

Αρικμόσ 

 

  
1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 145: Προχπολογιςμόσ  

 
Άξονασ Προτεραιότθτασ   4 5 6 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 7.300.000,00 4.572.602,60 792.060,74 1.388.722,48 366.745,75 179.868,43 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 7.300.000,00 4.572.602,60 792.060,74 1.388.722,48 366.745,75 179.868,43 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

5.676.015,75 3.658.082,08 633.648,59 1.110.977,98 183.372,87 89.934,21 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

1.623.984,25 914.520,52 158.412,15 277.744,50 183.372,87 89.934,21 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 

          
  

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Εςωτερικϊν 

 Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Α.Ε.  

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ (Συμπλιρωςθ δελτίων 
ταυτότθτασ, Στοχοκζτθςθ νζων δεικτϊν & ειςαγωγι τουσ ςτο ΟΡΣ) 

 

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 
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Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Δϋτρίμθνο 2016 
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Δράςθ B.2.1.12: «Ανάπτυξθ υποδομϊν ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν του κάκετου 
τομζα πολιτικισ: κοινωνικι αςφάλιςθ, με ςκοπό τθν αναβάκμιςθ υπθρεςιϊν 
προσ τουσ πολίτεσ» 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

φνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ Τ02.1 

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ  ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Ο εν λόγω κεματικόσ άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «αποςκοπεί ςτθ 

βελτίωςθ τθσ εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν και των επιχειριςεων μζςω τθσ παροχισ πλιρωσ 

θλεκτρονικοποιθμζνων υπθρεςιϊν. 

Οι ΣΠΕ ςτο πλαίςιο του παρόντοσ ειδικοφ ςτόχου κα αποτελζςουν ζνα εξωςτρεφζσ 

εργαλείο του δθμοςίου τομζα για τθν εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν και των επιχειριςεων και 

τθν ςυμμετοχι τουσ ςτον ςχεδιαςμό και τθν άςκθςθ δθμοςίων πολιτικϊν. Ο εν λόγω 

κεματικόσ άξονασ περιλαμβάνει δράςεισ:  

- αναβάκμιςθσ, ανάπτυξθσ και λειτουργίασ εργαλείων ΣΠΕ για τθν παροχι παροχισ 

πλιρωσ θλεκτρονικοποιθμζνων υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ, ….  

- ανάπτυξθσ ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν με ςτόχο τθν καλφτερθ οργάνωςθ και 

λειτουργία των φορζων των τομζων προτεραιότθτασ του ΕΠ όπωσ τθσ φορολογικισ-

δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ, τθσ υγείασ, τθσ δικαιοςφνθσ, τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

και τθσ εφαρμογισ μεταρρφκμιςθσ «Πρόγραμμα Καλλικράτθσ»)  
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Σε αυτό το πλαίςιο, εντάςςεται θ προτεινόμενθ δράςθ θ οποία ςυμβάλλει ςτθν εφαρμογι 
των μεταρρυκμιςτικϊν διατάξεων του ν.4387/2016, «Ενιαίο Σφςτθμα Κοινωνικισ 
Αςφάλειασ - Μεταρρφκμιςθ αςφαλιςτικοφ - ςυνταξιοδοτικοφ ςυςτιματοσ - υκμίςεισ 
φορολογίασ ειςοδιματοσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 85 Α') και κα ςυγχρθματοδοτιςει τισ 
κάτωκι ενζργειεσ: 

1. τθν ανάπτυξθ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ του ΕΦΚΑ, το οποίο κα υποςτθρίηει 

τθ ςυνολικι επιχειρθςιακι λειτουργία του φορζα, όπωσ διαχείριςθ μθτρϊου 

αςφαλιςμζνων και ειςφοροδοτϊν, ειςφορζσ, ςυντάξεισ, παροχζσ ςε χριμα, 

οικονομικι διαχείριςθ, διαχείριςθ ανκρϊπινων πόρων, διοικθτικι πλθροφόρθςθ 

και επιχειρθματικι ευφυΐα κλπ. και κα διαλειτουργεί με μία ςειρά άλλων 

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, όπωσ ΕΓΑΝΘ, ΤΑΞΙΣ, ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ τθσ ΘΔΙΚΑ Α.Ε, 

ΟΡΣ-ΣΕΡΕ, το ςφςτθμα του Κζντρου Είςπραξθσ Αςφαλιςτικϊν κλπ.  

2. τθν υιοκζτθςθ κοινοφ πλαιςίου κι εκςυγχρονιςμό των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν του ΕΤΕΑΕΡ, μζςω τθσ ψθφιοποίθςθσ χαρτϊου αρχείου 

φορζων του ΕΤΕΑΕΡ (ΤΕΑΥΕΚ (Τομζασ Επικουρικισ Αςφάλιςθσ Υπαλλιλων 

Εμπορικϊν Καταςτθμάτων), ΤΕΑΙΓΕ (Τομζασ Επικουρικισ Αςφάλιςθσ Εκπαιδευτικϊν 

Ιδιωτικισ Γενικισ Εκπαίδευςθσ), ΤΕΑΝΤΡ (Τομζασ Επικουρικισ Αςφάλιςθσ 

Υπαλλιλων Ναυτικϊν και Τουριςτικϊν Ρρακτορείων), ΤΕΑΧ (Τομζασ Επικουρικισ 

Αςφάλιςθσ Χθμικϊν), ΤΕΑΡΟΗΟ (Τομζασ Επικουρικισ Αςφάλιςθσ Ρροςωπικοφ 

Ανωνφμων Εταιρειϊν Οινοποιίασ, Ηυκοποιίασ και Οινοπνευματοποιίασ)), τθσ 

εξαγωγισ μεταδεδομζνων από το ψθφιακό υλικό και αποκικευςθ και διαχείριςθ 

του εν λόγω υλικοφ μζςω τθσ ανάπτυξθσ ςφγχρονθσ Εφαρμογισ Διαχείριςθσ 

Ψθφιακοφ Ρεριεχομζνου. Τα δεδομζνα αυτά κα ειςαχκοφν ςτθν εφαρμογι 

ςτοχευμζνων ελζγχων, που ζχει αναπτφξει εςωτερικά το ΕΤΕΑΕΡ και με τον τρόπο 

αυτό κα βελτιϊςει τθν δυνατότθτα εντοπιςμοφ και καταλογιςμοφ τθσ 

ειςφοροδιαφυγισ.  

3. τθν ανάπτυξθ υπθρεςίασ  One-stop-shop ςτο ΕΤΕΑΕΡ όπου ο πολίτθσ, αφοφ 

εγγραφεί ςτθν ιςτοςελίδα, κα μπορεί να κάνει αίτθςθ είτε για απονομι ςφνταξθσ 

είτε για καταμζτρθςθ του αςφαλιςτικοφ χρόνου. Θα κατακζτει ψθφιακά τα 

απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν απαιτοφμενθ ενζργεια και θ ενθμζρωςι κα 

γίνεται είτε μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου είτε με τθν ςφνδεςθ του ςτθν 

ιςτοςελίδα. Ο πολίτθσ ενθμερϊνεται κακ’ όλθ τθ πορεία του αιτιματοσ του, κάκε 

φορά που ολοκλθρϊνεται ζνα ςυγκεκριμζνο ςτάδιο (ορόςθμο), κακϊσ και  

λαμβάνει τθν απάντθςθ για το αίτθμά του. Για τθν αυκεντικοποίθςθ κα 

αξιοποιθκοφν υπάρχουςεσ εν χριςει υποδομζσ του Δθμοςίου. 

Σθμειϊνεται, ότι θ εν λόγω δράςθ παρουςιάηει ςυνζργεια με τισ δράςεισ Β.1.1.19: 

«Ψθφιοποίθςθ αςφαλιςτικοφ χρόνου» και με το ζργο ςθμαία «Ζκδοςθ ςφνταξθσ ςε μία 

θμζρα» τθσ δράςθσ Α.2.2.1 :«Απλοφςτευςθ και Ρροτυποποίθςθ υπθρεςιϊν προσ τον πολίτθ 

ςτον (κάκετο) τομζα πολιτικισ  κοινωνικι αςφάλιςθ» 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 146: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 
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Τ4632 

Αρικμόσ ζργων ΤΡΕ που 
υποςτθρίηουν τθν 
αναβάκμιςθ τθσ 
λειτουργίασ τομζων 
προτεραιότθτασ του ΕΡ 
για τθν παροχι 
υπθρεςιϊν προσ πολίτεσ 

Αρικμόσ 

 

  2 ΝΑΙ  

 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 147: Προχπολογιςμόσ  

Άξονασ 
Προτεραιότθτασ 

  
4 

5 6 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ ςε 
μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ ςε 
μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό 
Κόςτοσ (α) 

15.752.000
,00 

9.866.799,48  1.709.115,18  2.996.596,78 791.366,99  388.121,57 

Δθμόςια 
Δαπάνθ (β) 

15.752.000
,00 

 9.866.799,48 1.709.115,18  2.996.596,78 791.366,99 388.121,57 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

12.247.753,
43 

 7.893.439,58  1.367.292,14 2.397.277,43  395.683,50  194.060,79 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

3.504.246,5
7 

1.973.359,90 341.823,04  599.319,36 395.683,50 194.060,79 

εκ τθσ οποίασ 
για τα 
εμπροςκοβαρι 
ζργα 

          

  

εκ τθσ οποίασ 
για 
τμθματοποιθμζν
α ζργα 

          

  

εκ τθσ οποίασ 
για μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ 
για Μζςα 
Χρθματοοικονομ
ικισ Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ 
για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι 
υμμετοχι (ε) 

          
  

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ  και ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ  

ΕΦΚΑ 

ΕΤΕΑΕΡ 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 
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Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Αϋτρίμθνο 2018 
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Δράςθ B.2.1.13: «Αναβάκμιςθ και απλοφςτευςθ παρεχομζνων υπθρεςιϊν του 
Εκνικοφ υμβουλίου Ραδιοτθλεόραςθσ» 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

φνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ Τ02.1 

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Ο εν λόγω κεματικόσ άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «αποςκοπεί ςτθ 

βελτίωςθ τθσ εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν και των επιχειριςεων μζςω τθσ παροχισ πλιρωσ 

θλεκτρονικοποιθμζνων υπθρεςιϊν. 

Οι ΣΠΕ ςτο πλαίςιο του παρόντοσ ειδικοφ ςτόχου κα αποτελζςουν ζνα εξωςτρεφζσ 

εργαλείο του δθμοςίου τομζα για τθν εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν και των επιχειριςεων και 

τθν ςυμμετοχι τουσ ςτον ςχεδιαςμό και τθν άςκθςθ δθμοςίων πολιτικϊν.»  

Σε αυτό το πλαίςιο, εντάςςεται θ προτεινόμενθ δράςθ, θ οποία αφορά ςτθν αναβάκμιςθ και 

απλοφςτευςθ παρεχομζνων υπθρεςιϊν του Εκνικοφ Συμβουλίου αδιοτθλεόραςθσ, 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ του ν. 3979/2011 αλλά και να αςκιςει 

αποτελεςματικά τισ αρμοδιότθτεσ του ενόψει τθσ οδθγίασ 2010/13/ΕΕ για τισ 

οπτικοακουςτικζσ υπθρεςίεσ (γραμμικζσ και μθ γραμμικζσ οπτικοακουςτικζσ υπθρεςίεσ που 

μεταδίδονται με κάκε τεχνικι μζκοδο). Ειδικότερα, κα ςυγχρθματοδοτθκοφν ενζργειεσ 

όπωσ: θ ανάπτυξθ πλθροφορικοφ ςυςτιματοσ για τθ διαχείριςθ αδειοδοτικϊν διαδικαςιϊν, 

θ τιρθςθ θλεκτρονικοφ μθτρϊου εποπτευομζνων επιχειριςεων, ο νομικόσ και οικονομικόσ 

ζλεγχοσ των ςτοιχείων των εποπτευομζνων επιχειριςεων με θλεκτρονικά μζςα, θ 



 

284 

 

καταγραφι και διάκεςθ οπτικοακουςτικοφ περιεχομζνου τθλεοπτικϊν ςτακμϊν, θ 

διοικθτικι πλθροφόρθςθ με θλεκτρονικά μζςα και θ αναβάκμιςθ και αναςχεδιαςμόσ τθσ 

ιςτοςελίδα του ΕΣ. 

 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 148: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

 Ρρομικεια εξοπλιςμοφ Αρικμόσ 
 

   ΝΑΙ  

 Ρρομικεια λογιςμικοφ Αρικμόσ 
 

   ΟΧΙ  

 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 149: Προχπολογιςμόσ  

Άξονασ Προτεραιότθτασ   4 5 6 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 269.000,00 168.497,27 29.186,90 51.173,47 13.514,33 6.628,03 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 269.000,00 168.497,27 29.186,90 51.173,47 13.514,33 6.628,03 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

209.157,29 134.797,82 23.349,52 40.938,78 6.757,16 3.314,01 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

59.842,71 33.699,45 5.837,38 10.234,69 6.757,16 3.314,01 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 

          
  

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

Εκνικό Συμβοφλιο αδιοτθλεόραςθσ 

 Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 
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Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Α τρίμθνο 2018* 

* Ρροχπόκεςθ θ ςυνάφεια του ζργου με τθν Εκνικι Στρατθγικι για τθ Ψθφιακι Ρολιτικι 
(Απόφαςθ τθσ ΓΓΨΡ)" 
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Πίνακασ 150: Ανάλυςθ προχπολογιςμοφ (ςε δθμόςια δαπάνθ-ΔΔ)  
 

Κωδ. 
ΑΠ 

ΔΔ 
Κωδ. Θ 

 
ΔΔ 

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ. 

ΔΔ 
Κωδ. 

Ειδικοφ 
ςτόχου 

ΔΔ 
Κωδ. Δράςθσ/ 
πρόςκλθςθσ 

ΔΔ 
Κατθγορία 

περιφζρειασ 

Κωδ. 
πεδίου 

παρζμβα
ςθσ 

ΔΔ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4 
139.769.568,0

0 
2 

139.769.568,0
0 

2c 
139.769.568,0

0 
2c.1 84.561.829,31 

Β.1.1.1 
          
22.119.401,74   

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 22.119.401,74 

Β.1.1.2 
          
125.276,78    

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 125.276,78 

Β.1.1.3 
       
9.740.325,25    

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 9.740.325,25 

Β.1.1.4 
       
1.860.360,24    

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 1.860.360,24 

Β.1.1.5 
     
13.905.722,98    

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 13.905.722,98 

Β.1.1.6 
     
29.186.017,14    

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 30.474.315,49 

Β.1.1.7 
       
3.069.281,20    

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 3.069.281,20 

Β.1.1.8 
          
689.022,31    

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 689.022,31 

Β.1.1.9 
       
2.975.323,61    

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 2.975.323,61 

Β.1.1.10 
       
2.505.535,67    

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνε

96 2.505.535,67 
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σ 

Β.1.1.11 
       
4.660.296,35    

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 4.660.296,35 

Β.1.1.13 
       
3.445.111,55    

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 3.445.111,55 

Β.1.1.14 
          
438.468,74    

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 438.468,74 

Β.1.1.15 
          
626.383,92    

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 626.383,92 

Β.1.1.16 
       
5.981.966,42    

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 5.981.966,42 

Β.1.1.17 
       
3.445.111,55    

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 3.445.111,55 

Β.1.1.18 
       
9.395.758,77    

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 9.395.758,77 

Β.1.1.19 
       
1.879.151,75    

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 1.879.151,75 

Β.1.1.20 
          
939.575,88    

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 939.575,88 

Β.1.2.1 
       
3.758.303,51    

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 3.758.303,51 

Β.1.2.2 
       
5.631.023,56    

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 5.631.023,56 
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Β.1.2.4 
       
1.863.492,16    

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 1.863.492,16 

Β.1.2.5 
          
626.383,92    

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 626.383,92 

Β.1.2.6 
       
2.192.343,71    

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 2.192.343,71 

2c.2 
    

55.207.738,69    

Β.2.1.1 
            
93.957,59    

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 93.957,59 

Β.2.1.2 
     
10.051.801,18    

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 10.051.801,18 

Β.2.1.4 
     
10.483.122,28    

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 10.483.122,28 

Β.2.1.5 
          
626.383,92    

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 626.383,92 

                
Β.2.1.6 

          
187.915,18    

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 187.915,18 

                
B.2.1.7 

       
3.539.022,16    

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 3.539.022,16 

                
B.2.1.8 

       
4.297.799,44    

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 4.297.799,44 

                
B.2.1.9 

       
5.637.455,26    

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 5.637.455,26 

                
B.2.1.10 

       
6.877.695,42    

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 6.877.695,42 
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B.2.1.11 

       
4.572.602,60    

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 4.572.602,60 

                
Β.2.1.12 

       
9.866.799,48    

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 9.866.799,48 

                
Β.2.1.13 

          
168.497,27    

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 168.497,27 

4 24.210.717,00 2 24.210.717,00 2c 24.210.717,00 2c.1 14.647.698,69 

B.1.1.1 3.831.496,25  Μετάβαςθ 96 3.831.496,25 

Β.1.1.2 
            
21.700,29    

Μετάβαςθ 96 21.700,29 

Β.1.1.3 
       
1.687.207,46    

Μετάβαςθ 96 1.687.207,46 

Β.1.1.4 
          
322.249,37    

Μετάβαςθ 96 322.249,37 

Β.1.1.5 
       
2.408.732,66    

Μετάβαςθ 96 2.408.732,66 

Β.1.1.6 
       
5.055.566,90    

Μετάβαςθ 96 5.278.724,39 

Β.1.1.7 
          
531.657,21    

Μετάβαςθ 96 531.657,21 

Β.1.1.8 
          
119.351,62    

Μετάβαςθ 96 119.351,62 

Β.1.1.9 
          
515.381,99    

Μετάβαςθ 96 515.381,99 

Β.1.1.10 
          
434.005,89    

Μετάβαςθ 96 434.005,89 

Β.1.1.11 
          
807.250,95    

Μετάβαςθ 96 807.250,95 

Β.1.1.13 
          
596.758,09    

Μετάβαςθ 96 596.758,09 

Β.1.1.14 
            
75.951,03    

Μετάβαςθ 96 75.951,03 

Β.1.1.15 
          
108.501,47    

Μετάβαςθ 96 108.501,47 
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Β.1.1.16 
       
1.036.189,05    

Μετάβαςθ 96 1.036.189,05 

Β.1.1.17 
          
596.758,09    

Μετάβαςθ 96 596.758,09 

Β.1.1.18 
       
1.627.522,07    

Μετάβαςθ 96 1.627.522,07 

Β.1.1.19 
          
325.504,41    

Μετάβαςθ 96 325.504,41 

Β.1.1.20 
          
162.752,21    

Μετάβαςθ 96 162.752,21 

Β.1.2.1 
          
651.008,83    

Μετάβαςθ 96 651.008,83 

Β.1.2.2 
          
975.399,15    

Μετάβαςθ 96 975.399,15 

Β.1.2.4 
          
322.791,88    

Μετάβαςθ 96 322.791,88 

Β.1.2.5 
          
108.501,47    

Μετάβαςθ 96 108.501,47 

Β.1.2.6 
          
379.755,15    

Μετάβαςθ 96 379.755,15 

2c.2 
      

9.563.018,31    

Β.2.1.1 
            
16.275,22    

Μετάβαςθ 96 16.275,22 

Β.2.1.2 
       
1.741.160,95    

Μετάβαςθ 96 1.741.160,95 

Β.2.1.4 
       
1.815.873,87    

Μετάβαςθ 96 1.815.873,87 

Β.2.1.5 
          
108.501,47    

Μετάβαςθ 96 108.501,47 

                
Β.2.1.6 

            
32.550,44    

Μετάβαςθ 96 9.255.203,37 

                
B.2.1.7 

          
613.025,18    

Μετάβαςθ 96 613.025,18 

                
B.2.1.8 

          
744.459,67    

Μετάβαςθ 96 744.459,67 

                
B.2.1.9 

          
976.513,24    

Μετάβαςθ 96 976.513,24 
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B.2.1.10 

       
1.191.346,16    

Μετάβαςθ 96 1.191.346,16 

                
B.2.1.11 

          
792.060,74    

Μετάβαςθ 96 792.060,74 

                
Β.2.1.12 

       
1.709.115,18    

Μετάβαςθ 96 1.709.115,18 

                
Β.2.1.13 

            
29.186,90    

Μετάβαςθ 96 29.186,90 

4 42.448.723,00 2 42.448.723,00 2c 42.448.723,00 2c.1 25.681.854,21 

Β.1.1.1 6.717.773,91 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 6.717.773,91 

Β.1.1.2  38.047,19    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 38.047,19 

Β.1.1.3 
       
2.958.185,92    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 2.958.185,92 

Β.1.1.4 
          
565.000,79    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 565.000,79 

Β.1.1.5 
       
5.943.885,23    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 5.943.885,23 

Β.1.1.6 
       
8.863.940,66    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 7.049.945,09 

Β.1.1.7 
          
932.156,19    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 932.156,19 

Β.1.1.8 
          
209.259,55    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 209.259,55 

Β.1.1.9 
          
903.620,79    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 903.620,79 

Β.1.1.10 
          
760.943,83    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

96 760.943,83 
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σ 

Β.1.1.11 
       
1.415.355,51    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 1.415.355,51 

Β.1.1.13 
       
1.046.297,76    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 1.046.297,76 

Β.1.1.14 
          
133.165,17    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 133.165,17 

Β.1.1.15 
          
190.235,96    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 190.235,96 

Β.1.1.16 
       
1.816.753,38    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 1.816.753,38 

Β.1.1.17 
       
1.046.297,76    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 1.046.297,76 

Β.1.1.18 
       
2.853.539,34    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 2.853.539,34 

Β.1.1.19 
          
570.707,87    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 570.707,87 

Β.1.1.20 
          
285.353,93    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 285.353,93 

Β.1.2.1 
       
1.141.415,74    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 1.141.415,74 

Β.1.2.2 
       
1.710.170,27    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 1.710.170,27 
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Β.1.2.4 
          
565.951,97    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 565.951,97 

Β.1.2.5 
          
190.235,96    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 190.235,96 

Β.1.2.6 
          
665.825,85    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 665.825,85 

2c.2 
    

16.766.868,79    

Β.2.1.1 
            
28.535,39    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 28.535,39 

Β.2.1.2 
       
3.052.782,74    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 3.052.782,74 

Β.2.1.4 
       
3.183.777,13    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 3.183.777,13 

Β.2.1.5 
          
190.235,96    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 190.235,96 

                
Β.2.1.6 

            
57.070,79    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 57.070,79 

                
B.2.1.7 

       
1.074.818,89    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 1.074.818,89 

                
B.2.1.8 

       
1.305.263,37    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 1.305.263,37 

                
B.2.1.9 

       
1.712.123,61    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 1.712.123,61 

                
B.2.1.10 

       
2.088.790,80    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 2.088.790,80 
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                B.2.1.11 
       
1.388.722,48    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 1.388.722,48 

                B.2.1.12 
       
2.996.596,78    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 2.996.596,78 

                B.2.1.13 
            
51.173,47    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 51.173,47 

          
   

Κωδ. 
ΑΠ 

ΔΔ 
Κωδ. Θ 

 
ΔΔ 

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ. 

ΔΔ 
Κωδ. 

Ειδικοφ 
ςτόχου 

ΔΔ 
Κωδ. Δράςθσ/ 
πρόςκλθςθσ 

ΔΔ 
Κατθγορία 

περιφζρειασ 

Κωδ. 
πεδίου 

παρζμβα
ςθσ 

ΔΔ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

5 11.210.222,00 2 11.210.222,00 2c 11.210.222,00 2c.1 6.782.283,82 

Β.1.1.1   1.774.087,38 Μετάβαςθ 96 1.774.087,38   

Β.1.1.2 
            
10.047,83    

Μετάβαςθ 96 10.047,83 

Β.1.1.3 
          
781.223,12    

Μετάβαςθ 96 781.223,12 

Β.1.1.4 
          
149.210,26    

Μετάβαςθ 96 149.210,26 

Β.1.1.5 
       
1.115.308,99    

Μετάβαςθ 96 1.115.308,99 

Β.1.1.6 
       
2.340.865,51    

Μετάβαςθ 96 2.444.193,52 

Β.1.1.7 
          
246.171,80    

Μετάβαςθ 96 246.171,80 

Β.1.1.8 
            
55.263,06    

Μετάβαςθ 96 55.263,06 

Β.1.1.9 
          
238.635,93    

Μετάβαςθ 96 238.635,93 

Β.1.1.10 
          
200.956,57    

Μετάβαςθ 96 200.956,57 

Β.1.1.11 
          
373.779,23    

Μετάβαςθ 96 373.779,23 
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Β.1.1.13 
          
276.315,29    

Μετάβαςθ 96 276.315,29 

Β.1.1.14 
            
35.167,40    

Μετάβαςθ 96 35.167,40 

Β.1.1.15 
            
50.239,14    

Μετάβαςθ 96 50.239,14 

Β.1.1.16 
          
479.783,82    

Μετάβαςθ 96 479.783,82 

Β.1.1.17 
          
276.315,29    

Μετάβαςθ 96 276.315,29 

Β.1.1.18 
          
753.587,15    

Μετάβαςθ 96 753.587,15 

Β.1.1.19 
          
150.717,43    

Μετάβαςθ 96 150.717,43 

Β.1.1.20 
            
75.358,72    

Μετάβαςθ 96 75.358,72 

Β.1.2.1 
          
301.434,86    

Μετάβαςθ 96 301.434,86 

Β.1.2.2 
          
451.636,44    

Μετάβαςθ 96 451.636,44 

Β.1.2.4 
          
149.461,45    

Μετάβαςθ 96 149.461,45 

Β.1.2.5 
            
50.239,14    

Μετάβαςθ 96 50.239,14 

Β.1.2.6 
          
175.837,00    

Μετάβαςθ 96 175.837,00 

2c.2 
      

4.427.938,18    

Β.2.1.1               7.535,87    Μετάβαςθ 96 7.535,87 

Β.2.1.2 
          
806.205,06    

Μετάβαςθ 96 806.205,06 

Β.2.1.4 
          
840.799,18    

Μετάβαςθ 96 840.799,18 

Β.2.1.5 
            
50.239,14    

Μετάβαςθ 96 50.239,14 

                
Β.2.1.6 

            
15.071,74    

Μετάβαςθ 96 15.071,74 

                Β.2.1.7           Μετάβαςθ 96 283.847,39 
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283.847,39    

                
Β.2.1.8 

          
344.705,15    

Μετάβαςθ 96 344.705,15 

                
Β.2.1.9 

          
452.152,29    

Μετάβαςθ 96 452.152,29 

                
Β.2.1.10 

          
551.625,80    

Μετάβαςθ 96 551.625,80 

                
Β.2.1.11 

          
366.745,75    

Μετάβαςθ 96 366.745,75 

                
Β.2.1.12 

          
791.366,99    

Μετάβαςθ 96 791.366,99 

                
Β.2.1.13 

            
13.514,33    

Μετάβαςθ 96 13.514,33 

        
  

   

Κωδ. 
ΑΠ 

ΔΔ 
Κωδ. 

Θ 
ΔΔ 

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ. 

ΔΔ 
Κωδ. 

Ειδικοφ 
ςτόχου 

ΔΔ 
Κωδ. Δράςθσ/ 
πρόςκλθςθσ 

ΔΔ 
Κατθγορία 

περιφζρειασ 

Κωδ. 
πεδίου 

παρζμβα
ςθσ 

ΔΔ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

6 5.497.992,00 2 5.497.992,00 2c 5.497.992,00 2c.1 3.326.333,96 

Β.1.1.1 870.091,36 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96  870.091,36    

Β.1.1.2               4.927,90    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 4.927,90 

Β.1.1.3 
          
383.146,57    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 383.146,57 

Β.1.1.4 
            
73.179,35    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 73.179,35 

Β.1.1.5 
          
546.997,14    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 546.997,14 

Β.1.1.6 
       
1.148.064,57    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

96 1.198.741,22 
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σ 

Β.1.1.7 
          
120.733,60    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 120.733,60 

Β.1.1.8 
            
27.103,46    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 27.103,46 

Β.1.1.9 
          
117.037,68    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 117.037,68 

Β.1.1.10 
            
98.558,04    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 98.558,04 

Β.1.1.11 
          
183.317,96    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 183.317,96 

Β.1.1.13 
          
135.517,31    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 135.517,31 

Β.1.1.14 
            
17.247,66    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 17.247,66 

Β.1.1.15 
            
24.639,51    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 24.639,51 

Β.1.1.16 
          
235.307,33    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 235.307,33 

Β.1.1.17 
          
135.517,31    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 135.517,31 

Β.1.1.18 
          
369.592,66    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 369.592,66 
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Β.1.1.19 
            
73.918,53    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 73.918,53 

Β.1.1.20 
            
36.959,27    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 36.959,27 

Β.1.2.1 
          
147.837,06    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 147.837,06 

Β.1.2.2 
          
221.502,60    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 221.502,60 

Β.1.2.4 
            
73.302,54    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 73.302,54 

Β.1.2.5 
            
24.639,51    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 24.639,51 

Β.1.2.6 
            
86.238,29    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 86.238,29 

2c.2 
      

2.171.658,04    

Β.2.1.1               3.695,93    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 3.695,93 

Β.2.1.2 
          
395.398,82    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 395.398,82 

Β.2.1.4 
          
412.365,32    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 412.365,32 

Β.2.1.5 
            
24.639,51    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 24.639,51 

                
Β.2.1.6               7.391,85    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 7.391,85 
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Β.2.1.7 

          
139.211,39    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 139.211,39 

                
Β.2.1.8 

          
169.058,74    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 169.058,74 

                
Β.2.1.9 

          
221.755,60    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 221.755,60 

                
Β.2.1.10 

          
270.541,83    

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 270.541,83 

                Β.2.1.11 179.868,43 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 179.868,43 

                Β.2.1.12 388.121,57 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 388.121,57 

                Β.2.1.13 6.628,03 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
96 6.628,03 

 
 
 
Πίνακασ 151: Επιςκόπθςθ χαρακτθριςτικϊν των δράςεων 
 

Κωδικόσ 
Δράςθσ 

Χαρακτθριςμόσ 
δράςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

ΔΔ 
Σρόποσ υλοποίθςθσ 

δράςθσ 
ΔΔ 

ΔΔ που 
ςυνειςφζρει ςτο 

πλαίςιο επίδοςθσ 

ΔΔ μθ 
εκπλθροφμενων 

κεματικϊν 
αιρεςιμοτιτων 

ΔΔ μθ 
εκπλθροφμενων 

αυτοδεςμεφςεων 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Β.1.1.1   

Πλθ θ χϊρα 

     28.139.487,20    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια        28.139.487,20         28.139.487,20         28.139.487,20         28.139.487,20    
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μζςα 

Β.1.1.2   

Πλθ θ χϊρα 

           200.000,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα             200.000,00                 200.000,00               200.000,00    

Β.1.1.3   

Πλθ θ χϊρα 

     19.350.088,33    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα        19.350.088,33           19.350.088,33         19.350.088,33    

Β.1.1.4   

Πλθ θ χϊρα 

       2.970.000,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα          2.970.000,00            2.380.200,00            2.970.000,00            2.970.000,00    

Β.1.1.5 

  

Ρεριςςότερο 
Ανεπτυγμζνεσ 

       1.720.647,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα          1.720.647,00              1.720.647,00            1.720.647,00    

Β.1.1.5 

  

Πλθ θ χϊρα 

     22.200.000,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα        22.200.000,00    

  

     22.200.000,00         22.200.000,00    

Β.1.1.6   

Πλθ θ χϊρα 

37.058.951,56 

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα 37.058.951,56      37.058.951,56 37.058.951,56 37.058.951,56 

Β.1.1.7   

Πλθ θ χϊρα 

       4.900.000,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα          4.900.000,00              4.900.000,00            4.900.000,00    
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Β.1.1.8   

Πλθ θ χϊρα 

       1.100.000,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα          1.100.000,00              1.100.000,00            1.100.000,00    

Β.1.1.9   

Πλθ θ χϊρα 

       4.750.000,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα          4.750.000,00              4.750.000,00            4.750.000,00    

Β.1.1.10   

Πλθ θ χϊρα 

       4.000.000,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα          4.000.000,00              4.000.000,00            4.000.000,00    

Β.1.1.11   

Πλθ θ χϊρα 

       3.000.000,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα          3.000.000,00              3.000.000,00            3.000.000,00    

Β.1.1.13   

Πλθ θ χϊρα 

       5.500.000,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα          5.500.000,00            5.500.000,00            5.500.000,00            5.500.000,00    

Β.1.1.14   

Πλθ θ χϊρα 

           700.000,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα             700.000,00               700.000,00               700.000,00               700.000,00    

Β.1.1.15   

Πλθ θ χϊρα 

       1.000.000,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα          1.000.000,00            1.000.000,00            1.000.000,00            1.000.000,00    

Β.1.2.1   

Πλθ θ χϊρα 

       6.000.000,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα          6.000.000,00              6.000.000,00            6.000.000,00    
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Β.1.2.2   

Πλθ θ χϊρα 

       8.989.732,02    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα          8.989.732,02            7.739.889,00            8.989.732,02            8.989.732,02    

Β.1.2.3   
Πλθ θ χϊρα 

           462.855,49    
Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και E85             462.855,49                 462.855,49               462.855,49    

Β.1.2.4   

Πλθ θ χϊρα 

       2.975.000,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα          2.975.000,00              2.975.000,00            2.975.000,00    

Β.1.2.5   

Πλθ θ χϊρα 

       1.000.000,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα          1.000.000,00              1.000.000,00            1.000.000,00    

Β.1.2.6   

Πλθ θ χϊρα 

       3.500.000,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα          3.500.000,00            3.500.000,00            3.500.000,00            3.500.000,00    

Β.2.1.1   

Πλθ θ χϊρα 

           150.000,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα             150.000,00                 150.000,00               150.000,00    

Β.2.1.2   

Πλθ θ χϊρα 

     16.047.348,75    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα        16.047.348,75         16.047.348,75         16.047.348,75         16.047.348,75    

Β.2.1.4   

Πλθ θ χϊρα 

     13.000.000,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα        13.000.000,00         13.000.000,00         13.000.000,00         13.000.000,00    

Β.2.1.5   

Πλθ θ χϊρα 

       1.000.000,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια          1.000.000,00            1.000.000,00            1.000.000,00            1.000.000,00    
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μζςα 

Β.2.1.6   

Πλθ θ χϊρα 

           300.000,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα             300.000,00               300.000,00               300.000,00               300.000,00    

Β.2.1.7   

Πλθ θ χϊρα 

       5.649.925,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα          5.649.925,00            5.649.925,00            5.649.925,00            5.649.925,00    

Β.2.1.8   

Πλθ θ χϊρα 

       6.861.286,37    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα          6.861.286,37              6.861.286,37            6.861.286,37    
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Θεματικόσ Άξονασ Γϋ: ΒΕΛΣΙΩΘ ΣΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΣΟΤ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΟΤ ΔΘΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ (Άξονεσ 
Προτεραιότθτασ 7, 8, 9) 

Θεματικοί ςτόχοι (ΘΣ) 11 

Ταμείο ΕΚΤ 

Σφνδεςθ με κεματικζσ 
αιρεςιμότθτεσ 

 

Ρροχπολογιςμόσ (ςε ΔΔ) 114.342.999,00 € 

% Κοινοτικισ ςυμμετοχισ 77,23% 

 
Άξονασ Προτεραιότθτασ 7: ΒΕΛΣΙΩΘ ΣΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ 
ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΟΤ ΔΘΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ςτισ 11 περιφζρειεσ 

Θεματικοί ςτόχοι (ΘΣ) 11 

Ταμείο ΕΚΤ 

Σφνδεςθ με κεματικζσ 
αιρεςιμότθτεσ 

 

Ρροχπολογιςμόσ (ςε ΔΔ) 104.610.709,00 € 

% Κοινοτικισ ςυμμετοχισ 80% 

 
Άξονασ Προτεραιότθτασ 8: ΒΕΛΣΙΩΘ ΣΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ 
ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΟΤ ΔΘΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ςτθ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Θεματικοί ςτόχοι (ΘΣ) 11 

Ταμείο ΕΚΤ 

Σφνδεςθ με κεματικζσ 
αιρεςιμότθτεσ 

 

Ρροχπολογιςμόσ (ςε ΔΔ) 8.265.590,00 € € 

% Κοινοτικισ ςυμμετοχισ 50% 

 
Άξονασ Προτεραιότθτασ 9: ΒΕΛΣΙΩΘ ΣΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ 
ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΟΤ ΔΘΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ςτο ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

Θεματικοί ςτόχοι (ΘΣ) 11 

Ταμείο ΕΚΤ 

Σφνδεςθ με κεματικζσ 
αιρεςιμότθτεσ 

 

Ρροχπολογιςμόσ (ςε ΔΔ) 1.466.700,00 € 

% Κοινοτικισ ςυμμετοχισ 50% 

Αποκεματικό Επίδοςθσ 

Στο πλαίςιο επίδοςθσ του εγκεκριμζνου ΕΡ ζχουν τεκεί οι ακόλουκοι ενδιάμεςοι ςτόχοι 
όπωσ προκφπτουν από το εγκεκριμζνο ΕΡ. Θ ανάλυςθ πραγματοποιείται αρχικά ςε επίπεδο 
Θεματικοφ Άξονα και ςτθ ςυνζχεια αναλφεται ςτουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ που τον 
αποτελοφν. 

Πίνακασ 152: Πλαίςιο επίδοςθσ Θεματικοφ Άξονα 3 

 
Κωδικόσ Δείκτθ ι 
βαςικοφ ςταδίου 
υλοποίθςθσ 

Δείκτθσ ι βαςικό 
ςτάδιο 
υλοποίθςθσ 

Μονάδα 
μζτρθςθσ κατά 
περίπτωςθ 

Ορόςθμο για το 2018 

Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

T4634 Αρικμόσ μελετϊν για τθ 
βελτίωςθ των 
πολιτικϊν ανκρϊπινου 

ΑΙΘΜΟΣ   3 
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δυναμικοφ του 
δθμόςιου τομζα 

T4635 Αρικμόσ δθμοςίων 
υπαλλιλων που 
ςυμμετζχουν ςε 
προγράμματα 
κατάρτιςθσ για τθν 
ανάπτυξθ 
δεξιοτιτων/διοικθτικϊ
ν ικανοτιτων 

ΑΙΘΜΟΣ 24.500 45.500 70.000 

T4638 Αρικμόσ ςτελεχϊν που 
παρακολουκεί 
προγράμματα ταχείασ 
εξζλιξθσ 

ΑΙΘΜΟΣ 176 324 500 

 
Πίνακασ 152α: Πλαίςιο επίδοςθσ Άξονα Προτεραιότθτασ 7 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

 
Κωδικόσ Δείκτθ 
ι βαςικοφ 
ςταδίου 
υλοποίθςθσ 

Δείκτθσ ι βαςικό 
ςτάδιο 
υλοποίθςθσ 

Μονάδα 
μζτρθςθσ 
κατά 
περίπτωςθ 

Ορόςθμο για το 2018 

Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
περιφζρειεσ 

T4634 

Αρικμόσ μελετϊν 
για τθ βελτίωςθ 
των πολιτικϊν 
ανκρϊπινου 
δυναμικοφ του 
δθμόςιου τομζα 

ΑΙΘΜΟΣ   
 

2,04 
 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
περιφζρειεσ 

T4635 

Αρικμόσ δθμοςίων 
υπαλλιλων που 
ςυμμετζχουν ςε 
προγράμματα 
κατάρτιςθσ για τθν 
ανάπτυξθ 
δεξιοτιτων/διοικθτ
ικϊν ικανοτιτων 

ΑΙΘΜΟΣ 
              

16.696 

              
16.696    

 

              
47.704    

 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
περιφζρειεσ 

T4638 

Αρικμόσ ςτελεχϊν 
που παρακολουκεί 
προγράμματα 
ταχείασ εξζλιξθσ 

ΑΙΘΜΟΣ 
                    

119    
 

                    
222    

 

                    
341    

 

Μετάβαςθ 

T4634 

Αρικμόσ μελετϊν 
για τθ βελτίωςθ 
των πολιτικϊν 
ανκρϊπινου 
δυναμικοφ του 
δθμόςιου τομζα 

ΑΙΘΜΟΣ   
 

0,48 
 

Μετάβαςθ 

T4635 

Αρικμόσ δθμοςίων 
υπαλλιλων που 
ςυμμετζχουν ςε 
προγράμματα 
κατάρτιςθσ για τθν 
ανάπτυξθ 
δεξιοτιτων/διοικθτ
ικϊν ικανοτιτων 

ΑΙΘΜΟΣ 3.951 7.338 11.289 

Μετάβαςθ 

T4638 

Αρικμόσ ςτελεχϊν 
που παρακολουκεί 
προγράμματα 
ταχείασ εξζλιξθσ 

ΑΙΘΜΟΣ 28 53 81 

Ρεριςςότερο T4634 Αρικμόσ μελετϊν ΑΙΘΜΟΣ    
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ανεπτυγμζνεσ 
περιφζρειεσ 

για τθ βελτίωςθ 
των πολιτικϊν 
ανκρϊπινου 
δυναμικοφ του 
δθμόςιου τομζα 

0,31 
 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
περιφζρειεσ 

T4635 

Αρικμόσ δθμοςίων 
υπαλλιλων που 
ςυμμετζχουν ςε 
προγράμματα 
κατάρτιςθσ για τθν 
ανάπτυξθ 
δεξιοτιτων/διοικθτ
ικϊν ικανοτιτων 

ΑΙΘΜΟΣ 
                

2.506   
 

                
4.655    

 

                
7.161   

 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
περιφζρειεσ 

T4638 

Αρικμόσ ςτελεχϊν 
που παρακολουκεί 
προγράμματα 
ταχείασ εξζλιξθσ 

ΑΙΘΜΟΣ 18 33 
                      51    

 

 
Πίνακασ 152β: Πλαίςιο επίδοςθσ Άξονα Προτεραιότθτασ 8 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

 
Κωδικόσ Δείκτθ 
ι βαςικοφ 
ςταδίου 
υλοποίθςθσ 

Δείκτθσ ι βαςικό 
ςτάδιο 
υλοποίθςθσ 

Μονάδα 
μζτρθςθσ 
κατά 
περίπτωςθ 

Ορόςθμο για το 2018 

Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

Μετάβαςθ T4634 

Αρικμόσ μελετϊν 
για τθ βελτίωςθ 
των πολιτικϊν 
ανκρϊπινου 
δυναμικοφ του 
δθμόςιου τομζα 

ΑΙΘΜΟΣ   0,14 

Μετάβαςθ T4635 

Αρικμόσ δθμοςίων 
υπαλλιλων που 
ςυμμετζχουν ςε 
προγράμματα 
κατάρτιςθσ για τθν 
ανάπτυξθ 
δεξιοτιτων/διοικθτ
ικϊν ικανοτιτων 

ΑΙΘΜΟΣ 1.143 2.124 3.267 

Μετάβαςθ T4638 

Αρικμόσ ςτελεχϊν 
που παρακολουκεί 
προγράμματα 
ταχείασ εξζλιξθσ 

ΑΙΘΜΟΣ 8 15 23 

 
Πίνακασ 152γ: Πλαίςιο επίδοςθσ Άξονα Προτεραιότθτασ 9 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

 
Κωδικόσ Δείκτθ 
ι βαςικοφ 
ςταδίου 
υλοποίθςθσ 

Δείκτθσ ι βαςικό 
ςτάδιο 
υλοποίθςθσ 

Μονάδα 
μζτρθςθσ 
κατά 
περίπτωςθ 

Ορόςθμο για το 2018 

Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
περιφζρειεσ 

T4634 

Αρικμόσ μελετϊν 
για τθ βελτίωςθ 
των πολιτικϊν 
ανκρϊπινου 
δυναμικοφ του 
δθμόςιου τομζα 

ΑΙΘΜΟΣ   0,03 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
περιφζρειεσ 

T4635 
Αρικμόσ δθμοςίων 
υπαλλιλων που 
ςυμμετζχουν ςε 

ΑΙΘΜΟΣ 204 375 579 
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προγράμματα 
κατάρτιςθσ για τθν 
ανάπτυξθ 
δεξιοτιτων/διοικθτ
ικϊν ικανοτιτων 

Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
περιφζρειεσ 

T4638 

Αρικμόσ ςτελεχϊν 
που παρακολουκεί 
προγράμματα 
ταχείασ εξζλιξθσ 

ΑΙΘΜΟΣ 1 3 4 

 
 
Οι ενζργειεσ που κα αναλθφκοφν από τθ ΔΑ προκειμζνου να επιτευχκοφν οι ενδιάμεςοι 

ςτόχοι που ζχουν τεκεί για τθν κατανομι του αποκεματικοφ επίδοςθσ είναι, μεταξφ άλλων 

και ενδεικτικά, οι ακόλουκεσ: 

 Ενθμζρωςθ των εμπλεκόμενων φορζων (π.χ. δικαιοφχοι, επιτελικζσ δομζσ κλπ.) για 

τθ ςυμβολι τθσ δράςθσ ςτθν επίτευξθ των οροςιμων του 2018 και κατ’ επζκταςθ 

για τθν κατανομι του αποκεματικοφ επίδοςθσ 

 Κατάρτιςθ προςωπικοφ ΔΑ και εμπλεκόμενων φορζων ςε κζματα μζτρθςθσ και 

παρακολοφκθςθσ δεικτϊν 

 Ραρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ επίτευξθσ των ςτόχων, διαςφάλιςθ ςυλλογισ 

αναγκαίων ςτοιχείων, ανάλυςθ κινδφνου μθ επίτευξθσ και πρόταςθ διορκωτικϊν 

ενεργειϊν κλπ. 
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Θεματικόσ ςτόχοσ 11 – Επενδυτικι Προτεραιότθτα 11i 

Θεματικόσ ςτόχοσ (ΘΣ) Ενίςχυςθ τθσ κεςμικισ ικανότθτασ των δθμόςιων αρχϊν 
και των ενδιαφερομζνων φορζων και τθσ 
αποτελεςματικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ 

Επενδυτικι προτεραιότθτα Επζνδυςθ ςτθ κεςμικι ικανότθτα και ςτθν 
αποτελεςματικότθτα των δθμόςιων διοικιςεων και 
υπθρεςιϊν ςε εκνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο εν 
όψει των μεταρρυκμίςεων, καλφτερθ κανονιςτικι 
ρφκμιςθ και χρθςτι διακυβζρνθςθ 

Σφνδεςθ με κεματικζσ 
αιρεςιμότθτεσ 

 

Ειδικοί ςτόχοι 11.i.4 Αφξθςθ των φορζων τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ όπου 
εφαρμόηονται νζεσ οριηόντιεσ πολιτικζσ ανκρϊπινου 
δυναμικοφ  
11.i.5 Αφξθςθ του αρικμοφ ςτελεχϊν/υπαλλιλων τθσ 
δθμόςιασ διοίκθςθσ με πιςτοποιθμζνεσ 
δεξιότθτεσ/διοικθτικζσ ικανότθτεσ 

Δείκτεσ αποτελζςματοσ 11.i.4 α) Αρικμόσ φορζων δθμόςιασ διοίκθςθσ που 
εφαρμόηουν νζεσ οριηόντιεσ πολιτικζσ διαχείριςθσ 
ανκρϊπινου δυναμικοφ 

           β) Αρικμόσ δθμοςίων υπαλλιλων που 
πιςτοποιικθκαν μετά τθν παρακολοφκθςθ προγραμμάτων 
κατάρτιςθσ 

11.i.5 α) Αρικμόσ ςτελεχϊν ταχείασ εξζλιξθσ που 
καταρτίςτθκαν και τοποκετικθκαν ςε κζςεισ του 
Δθμόςιου Τομζα 
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Δράςθ Γ.1.1.1: Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ανκρωπίνου δυναμικοφ 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 
 Τμθματοποιθμζνθ  
 Μεγάλο ζργο 
 Κρατικι ενίςχυςθ 
 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 
 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 
 ΒΑΑ  
 ΟΧΕ  
 ΤΑΡΤΟΚ 
 Άλλο: Διαγωνιςτικι διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 

μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

  ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 
 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 
 Σε μετάβαςθ 
 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

Σφνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ  

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ Επιλζγεται ζνα από τα παρακάτω:  
 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «… τθν εν λόγω 

κατθγορία δράςθσ περιλαμβάνονται επίςθσ οι δράςεισ εκπόνθςθσ εργαλείων διοίκθςθσ και 

αξιολόγθςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του Δθμόςιου Σομζα μζςω ςτόχων. Η ςτοχοκεςία 

και ειδικότερα θ διαδικαςία επιλογισ και διαμόρφωςθσ ςτόχων, θ αξιολόγθςθ και θ ανζλιξθ 

βάςει απόδοςθσ, κα κεςπιςτεί διαςφαλίηοντασ τθν αξιοκρατία και τθν παροχι ίςων 

ευκαιριϊν ςε όλουσ τουσ άξιουσ δθμόςιουσ υπαλλιλουσ. Παράλλθλα κα υποςτθριχτεί μια 

διαδικαςία προγραμματιςμοφ ανκρϊπινων πόρων, θ οποία κα είναι άμεςα ςυνδεδεμζνθ με 

τον κρατικό προχπολογιςμό, μειϊνοντασ ςτο ελάχιςτο τα περικϊρια υπερβάςεων των 

ςτόχων και των περιοριςμϊν που κα τεκοφν. 

Επιπλζον κα αναπτυχκεί ζνα νζο ςφςτθμα ταξινόμθςθσ των υπαλλιλων το οποίο κα 

βαςίηεται ςτισ κατθγορίεσ κζςεων εργαςίασ και ςτισ δεξιότθτεσ που απαιτοφνται για τθν 

εκτζλεςθ του διοικθτικοφ ζργου ςε αντίκεςθ με τθν ιςχφουςα αποκλειςτικι και 

μονοδιάςτατθ ςφνδεςθ τθσ κζςθσ εργαςίασ με το εκπαιδευτικό επίπεδο των υπαλλιλων. Σο 

επίπεδο εκπαίδευςθσ κα αποτελεί ζνα κριτιριο για τθν ζνταξθ ςε κάποιο κλάδο μεταξφ 

άλλων κριτθρίων και θ επαγγελματικι ςταδιοδρομία κα οικοδομείται με βάςθ τθν 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία και απόδοςθ…».  

Σε αυτό το πλαίςιο θ προτεινόμενθ δράςθ αφορά ςτθν  υλοποίθςθ ςυςτιματοσ το οποίο κα 

εξυπθρετεί δφο βαςικζσ ανάγκεσ: 
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- Τθν ανάγκθ του αρμόδιου Υπουργείου, αλλά και των άλλων Υπουργείων, να ζχει 

ποιοτικά ςτοιχεία για τθν δθμόςια διοίκθςθ ζτςι ϊςτε να εξυπθρετείται θ λιψθ 

αποφάςεων και θ χάραξθ πολιτικισ και  

- Τθν ανάγκθ κάκε φορζα να ζχει ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνου δυναμικοφ 

που κα απαλείφει γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ και κα εξοικονομεί χρόνο και 

κόςτοσ 

Το ςφςτθμα κα επιτρζπει διττι λειτουργικότθτα:  

- Λειτουργία Μθτρϊου για όςουσ Φορείσ δεν διακζτουν ζνα Σφςτθμα Διαχείριςθσ 

Ανκρωπίνου Δυναμικοφ ι 

- Διαμοιραηόμενθ Υπθρεςία για όςουσ διακζτουν και κζλουν να διαλειτουργοφν με 

το ςφςτθμα 

Οι διαδικαςίεσ, τα λεξικά, θ παραμετροποίθςθ και γενικά κάκε κζμα που άπτεται των 

διαδικαςιϊν και του κανονιςτικοφ πλαιςίου τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ κα αναπτφςςονται ςτο 

κεντρικό ςφςτθμα που κα χρθςιμοποιεί το Υπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ με 

παράλλθλθ υποχρζωςθ ςυμμόρφωςθσ όλων των υπολοίπων Φορζων. Ζτςι, κα μπορεί ζνα 

Υπουργείο να διατθρεί το δικό του ςφςτθμα διαχείριςθσ προςωπικοφ αλλά κα πρζπει να 

ακολουκεί τθν παραμετροποίθςθ του κεντρικοφ ςυςτιματοσ για να απαλειφκοφν ζτςι 

διαφορετικζσ προςεγγίςεισ. 

Το ςφςτθμα κα: 

 διαλειτουργεί με τα ςυςτιματα των Φορζων που ζχουν οριηόντια αρμοδιότθτα ςε 

διαδικαςίεσ διαχείριςθσ ανκρωπίνου δυναμικοφ (ΑΣΕΡ, ΕΚΔΔΑ, ΕΑΡ, ΕΤ, κ.α.),  

 απαλείφει ζγχαρτεσ διαδικαςίεσ αντικακιςτϊντασ τισ με θλεκτρονικζσ,  

 επικαιροποιείται ςε πραγματικό χρόνο και 

 κα αποτελεί τθ μόνθ πθγι τθσ ςχετικισ πλθροφορίασ ςε όλθ τθν δθμόςια διοίκθςθ. 

Θα περιλαμβάνει και τθν εξυπθρζτθςθ/αυτοδιαχείριςθ του φακζλου των εργαηομζνων από 

τουσ ίδιουσ τουσ εργαηόμενουσ ςε ειδικά ςθμεία επαφισ με το ”HRMS” (Human Resources 

Management System) από όπου θλεκτρονικά κα μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςε 

επιλεγμζνα ςτοιχεία του φακζλου τουσ και τα οποία κα μποροφν είτε να αναπαράγουν (π.χ. 

εκτφπωςθ υπθρεςιακϊν μεταβολϊν) είτε να επικαιροποιοφν (π.χ. ενθμζρωςθ ςτοιχείων 

ταχυδρομικισ διεφκυνςθσ). 

Το ζργο αποτελεί ζργο – ςθμαία του προγράμματοσ.  

Επιςθμαίνεται ότι ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ δφναται να γίνει χριςθ ευελιξίασ του ΕΤΡΑ ζωσ 

10%. 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 153: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧ
Ι) Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

T4633 Αρικμόσ ζργων 
δθμιουργίασ και 
εφαρμογισ ενιαίασ 
ψθφιακισ διαχείριςθσ 
ανκρϊπινου δυναμικοφ 
τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ 

Αρικμόσ 
   

1 ΟΧΙ ΟΧΙ 
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Τ4634 Αρικμόσ μελετϊν για τθ 
βελτίωςθ των πολιτικϊν 
ανκρϊπινου δυναμικοφ 
του δθμόςιου τομζα 

Αρικμόσ    3 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 154: Προχπολογιςμόσ 

Άξονασ 
Προτεραιότθτασ 

  7 8 9 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 5.000.000,00 3.298.648,31 780.598,43 495.178,90 361.438,39 64.135,98 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 5.000.000,00 3.298.648,31 780.598,43 495.178,90 361.438,39 64.135,98 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

3.872.327,69 2.638.918,65 624.478,74 396.143,12 180.719,20 32.067,99 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

1.127.672,31 659.729,66 156.119,69 99.035,78 180.719,20 32.067,99 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 

          
  

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ και εποπτευόμενοι φορείσ του 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Α ϋ τρίμθνο 2016 
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Δράςθ Γ.1.1.2: Αναδιοργάνωςθ του τρόπου διοίκθςθσ των καταςτθμάτων 
κράτθςθσ με ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθ του Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 
 Τμθματοποιθμζνθ  
 Μεγάλο ζργο 
 Κρατικι ενίςχυςθ 
 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 
 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 
 ΒΑΑ  
 ΟΧΕ  
 ΤΑΡΤΟΚ 
 Άλλο: Διαγωνιςτικι διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 

μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

  ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 
 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 
 Σε μετάβαςθ 
 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

Σφνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ  

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ Επιλζγεται ζνα από τα παρακάτω:  
 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ο Ειδικόσ Στόχοσ Γ.1. ςτο κείμενο του ΕΡ: 

«…το πλαίςιο αυτό κα δοκοφν ςθμαντικά περικϊρια - κίνθτρα ςτα υπουργεία και ςτουσ 

οργανιςμοφσ ζτςι ϊςτε να αναπτφξουν τθ δικι τουσ ςτρατθγικι για το ανκρϊπινο δυναμικό, 

να βελτιϊςουν τθ διοίκθςθ του προςωπικοφ τουσ και να προωκιςουν τθν οργανωςιακι 

καινοτομία μζςω τθσ αλλαγισ του μίγματοσ ικανοτιτων του προςωπικοφ ι τθσ ειςροισ. Με 

βάςθ τα παραπάνω κα διαμορφωκεί ζνα νζο, ευζλικτο ανκρϊπινο δυναμικό του Δθμοςίου 

Σομζα, ζτοιμο να ανταποκρικεί ςτισ ςυνεχόμενεσ αλλαγζσ και νζεσ προκλιςεισ που κα 

αντιμετωπίςει τα επόμενα χρόνια…».  

 

Θ προτεινόμενθ δράςθ αφορά ςτθν προτυποποίθςθ τθσ οργανωτικισ δομισ και των 

διαδικαςιϊν που ακολουκοφνται από τα καταςτιματα κράτθςθσ ςε ςυνδυαςμό με τθν 

κατάρτιςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, που κα υποςτθρίξει τον εκςυγχρονιςμό του 

ςωφρονιςτικοφ ςυςτιματοσ.  

Ειδικότερα, προβλζπεται: 

-  θ δθμιουργία ενόσ ςφγχρονου ορκολογικοφ ςυςτιματοσ εξζλιξθσ των υπαλλιλων φφλαξθσ 

και εξωτερικισ φροφρθςθσ με ποιοτικοφσ και ποςοτικοφσ ςτόχουσ δείκτεσ,  
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-  θ ανάπτυξθ ενόσ ςυςτιματοσ παρακίνθςθσ και ανταμοιβϊν του προςωπικοφ των 

καταςτθμάτων κράτθςθσ και 

-  θ ανάπτυξθ ενόσ αντικειμενικοφ ςυςτιματοσ για τισ υπθρεςιακζσ τουσ μεταβολζσ. 

Στο πλαίςιο αυτό, θ υλοποίθςθ τθσ πράξθσ περιλαμβάνει τθν εκπόνθςθ μελετϊν, τθν 

ανάπτυξθ και παραμετροποίθςθ λογιςμικοφ για τθ διαχείριςθ και ανάπτυξθ του 

φυλακτικοφ προςωπικοφ και δράςεισ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ.  

 

Επιςθμαίνεται ότι ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ δφναται να γίνει χριςθ ευελιξίασ του ΕΤΡΑ ζωσ 

10%. 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 155: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

T4633 Αρικμόσ ζργων δθμιουργίασ και 
εφαρμογισ ενιαίασ ψθφιακισ 
διαχείριςθσ ανκρϊπινου 
δυναμικοφ τθσ δθμόςιασ 
διοίκθςθσ 

Αρικμόσ 
   

1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Τ4634 Αρικμόσ μελετϊν για τθ βελτίωςθ 
των πολιτικϊν ανκρϊπινου 
δυναμικοφ του δθμόςιου τομζα 

Αρικμόσ    2 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 156: Προχπολογιςμόσ 

Άξονασ 
Προτεραιότθτασ 

  7 
    

8 9 

  φνολο Χϊρασ 
Λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ ςε 
μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 210.000,00 138.543,23 32.785,13 20.797,51 15.180,41 2.693,71 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 210.000,00 138.543,23 32.785,13 20.797,51 15.180,41 2.693,71 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

162.637,76 110.834,58 26.228,11 16.638,01 7.590,21 1.346,86 

           Εκνικι Συμμετοχι 
(δ) 

47.362,24 27.708,65 6.557,03 4.159,50 7.590,21 1.346,86 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 
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Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων και 

εποπτευόμενοι φορείσ του/Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ Υπουργείου Δικαιοςφνθσ, 

Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Α ϋ τρίμθνο 2018 
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Δράςθ Γ.2.1.1: Δράςεισ προειςαγωγικισ και ςυνεχιηόμενθσ εκπαίδευςθσ τθσ 
Εκνικισ χολισ Δικαςτικϊν Λειτουργϊν 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 
 Τμθματοποιθμζνθ  
 Μεγάλο ζργο 
 Κρατικι ενίςχυςθ 
 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 
 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 
 ΒΑΑ  
 ΟΧΕ  
 ΤΑΡΤΟΚ 
 Άλλο: Υλοποίθςθ με ίδια μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 
 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 
 Σε μετάβαςθ 
 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

Σφνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ  

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ Επιλζγεται ζνα από τα παρακάτω:  
 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ:  «..περιλαμβάνονται 

δράςεισ κατάρτιςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ για τθν υποςτιριξθ των μεταρρυκμίςεων 

ςτον δθμόςιο τομζα. … οι οποίεσ μποροφν να απευκφνονται οριηόντια ςε όλο το εφροσ του 

δθμοςίου τομζα με παροχι κατάρτιςθσ και ευκαιριϊν ανάπτυξθσ: α) για νεοπροςλθφκζντεσ, 

β) υπαλλιλουσ υπαγόμενουσ ςε κακεςτϊσ κινθτικότθτασ και γ) υπαλλιλουσ που αςκοφν 

διευκυντικζσ αρμοδιότθτεσ ι που μπορεί να κλθκοφν να τισ αςκιςουν….. Από τθν άλλθ 

πλευρά μποροφν να πραγματοποιθκεί για τουσ τομείσ προτεραιότθτασ θ δθμιουργία 

εξειδικευμζνων προγραμμάτων που κα είναι ςχεδιαςμζνα ςε ςτενι ςυνεργαςία με τουσ 

δθμόςιουσ οργανιςμοφσ που κα τα ηθτοφν, προκειμζνου να ανταποκρίνονται ςτισ ιδιαίτερεσ 

ανάγκεσ και προτεραιότθτζσ τουσ. Περιλαμβάνει επίςθσ  δράςεισ κατάρτιςθσ των χρθςτϊν 

ςε νζα ςυςτιματα και εφαρμογζσ ΣΠΕ ….Σζλοσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία δράςθσ 

περιλαμβάνονται ζργα κατάρτιςθσ που κα αναβακμίηουν ςτοχευμζνα τα μεςαία και 

υψθλόβακμα διοικθτικά ςτελζχθ του Δθμοςίου Σομζα…». 

 

Σε αυτό το πλαίςιο εντάςςεται θ ςυγκεκριμζνθ προτεινόμενθ δράςθ που περιλαμβάνει 

ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενζργειεσ: 
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1. Ρροετοιμαςία και διεξαγωγι του ειςαγωγικοφ διαγωνιςμοφ, διεξαγωγι τθσ 

κεωρθτικισ και πρακτικισ εκπαίδευςθσ και τζλοσ αποφοίτθςθ των ςπουδαςτϊν τθσ 

Εκνικισ Σχολισ Δικαςτικϊν Λειτουργϊν, 

2. Βελτίωςθ και ενίςχυςθ τθσ ποιότθτασ τθσ προειςαγωγικισ εκπαίδευςθσ τθσ Εκνικισ 

Σχολισ Δικαςτικϊν Λειτουργϊν (ΕΣΔι) παρζχοντασ τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό προσ 

τουσ ςπουδαςτζσ και εξοικειϊνοντασ τουσ με τθ λειτουργία και οργάνωςθ εν γζνει 

τθσ Ευρωπαϊκισ ζννομθσ τάξθσ, διοργανϊνοντασ εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςε 

Δικαςτιρια τθσ Ευρωπαϊκισ  Ζνωςθσ με ζδρα το Λουξεμβοφργο, ςτο Δικαςτιριο των 

Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου ςτο Στραςβοφργο και ςτο Διεκνζσ Δικαςτιριο τθσ 

Δικαιοςφνθσ ςτθ Χάγθ και 

3. Βελτίωςθ και ενίςχυςθ τθσ ποιότθτασ τθσ προειςαγωγικισ και ςυνεχιηόμενθσ 

εκπαίδευςθσ τθσ Εκνικισ Σχολισ Δικαςτικϊν Λειτουργϊν, ιτοι του παραγόμενου 

ζργου τθσ ςχόλθσ μζςω: α) τθσ πραγματοποίθςθσ ςεμιναριακοφ τφπου εκπαίδευςθσ 

μζςω “e-conference” με κακθγθτζσ του εξωτερικοφ, β) τθσ ανάπτυξθσ θλεκτρονικισ 

εφαρμογισ «μακθτολογίου», θ οποία ενιςχφει τθν αλλθλεπίδραςθ των 

ςπουδαςτϊν και των κακθγθτϊν με τθν γραμματεία τθσ ςχολισ και αυτοματοποιεί 

τθ διαδικαςία του μθνιαίου προγραμματιςμοφ των μακθμάτων και γ) τθσ  

ανάπτυξθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ παρακολοφκθςθσ τθσ ειςαγωγικισ και 

ςυνεχιηόμενθσ κατάρτιςθσ και  αξιολόγθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ. 

 

Επιςθμαίνεται ότι ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ δφναται να γίνει χριςθ τθσ ριτρασ 

ευελιξίασ ΕΤΡΑ ζωσ 10%. 

 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 157: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

T4636 

Αρικμόσ δθμοςίων υπαλλιλων 
που ςυμμετζχουν ςε 
προγράμματα εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθσ 

Αρικμόσ 
 

700 1300 2000 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Τ4637 

Αρικμόσ προγραμμάτων 
κατάρτιςθσ για μεςαία και 
υψθλόβακμα διοικθτικά ςτελζχθ 
τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ  

Αρικμόσ 
   

20 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Τ4638 
Αρικμόσ ςτελεχϊν που 
παρακολουκεί προγράμματα 
ταχείασ εξζλιξθσ 

Αρικμόσ 
 

303 562 865 ΝΑΙ ΟΧΙ 
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Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 158: Προχπολογιςμόσ 
Άξονασ 

Προτεραιότθτασ 
  7 8 9 

  φνολο Χϊρασ 
Λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό 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 

Δθμόςια Δαπάνθ 
(β) 

28.735.392,23 18.957.590,58 4.486.160,39 2.845.831,96 2.077.214,81 368.594,49 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

22.254.570,99 15.166.072,47 3.588.928,31 2.276.665,57 1.038.607,40 184.297,25 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

6.480.821,24 3.791.518,12 897.232,08 569.166,39 1.038.607,40 184.297,25 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα 
ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 

          
  

 

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Δικαιοςφνθσ Διαφάνειασ & Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων 

 Εκνικι Σχολι Δικαςτικϊν Λειτουργϊν 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Δ ϋ τρίμθνο 2015 
& 

Γ’ τρίμθνο 2017 
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Δράςθ Γ.2.1.2: Δράςεισ ανάπτυξθσ γνϊςεων δεξιοτιτων και ικανοτιτων του 
ανκρϊπινου δυναμικοφ του Δθμόςιου Σομζα 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 
 Τμθματοποιθμζνθ  
 Μεγάλο ζργο 
 Κρατικι ενίςχυςθ 
 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 
 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 
 ΒΑΑ  
 ΟΧΕ  
 ΤΑΡΤΟΚ 
 Άλλο: Υλοποίθςθ με ίδια μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 
 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 
 Σε μετάβαςθ 
 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

Σφνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ  

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ Επιλζγεται ζνα από τα παρακάτω:  
 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…Περιλαμβάνονται 

δράςεισ κατάρτιςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ για τθν υποςτιριξθ των μεταρρυκμίςεων 

ςτο δθμόςιο τομζα. Μζςω των δράςεων κα επιτευχκεί: 

 Ενίςχυςθ των ανκρϊπινων πόρων προκειμζνου να υποςτθριχκεί θ ανάπτυξθ τθσ 

ςταδιοδρομίασ και να γίνουν αποδεκτζσ οι οργανωτικζσ και διαρκρωτικζσ 

μεταρρυκμίςεισ. 

 Διευκόλυνςθ του μόνιμου κακεςτϊτοσ κινθτικότθτασ που κα εφαρμοςτεί με ςτόχο 

τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν τθσ διοίκθςθσ και των πολιτϊν. 

 Ενίςχυςθ των βαςικϊν οριηόντιων δεξιοτιτων. 

Οι δράςεισ κατάρτιςθσ μποροφν να απευκφνονται οριηόντια ςε όλο το εφροσ του δθμοςίου 

τομζα με παροχι κατάρτιςθσ και ευκαιριϊν ανάπτυξθσ: α) για νεοπροςλθφκζντεσ, β) 

υπαλλιλουσ υπαγόμενουσ ςε κακεςτϊσ κινθτικότθτασ και γ) υπαλλιλουσ που αςκοφν 

διευκυντικζσ αρμοδιότθτεσ ι που μπορεί να κλθκοφν να τισ αςκιςουν…». 

 

Σε αυτό το πλαίςιο εντάςςεται θ ςυγκεκριμζνθ προτεινόμενθ δράςθ που κα υλοποιθκεί 

από το Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ που περιλαμβάνει ενδεικτικά 

τισ ακόλουκεσ ενζργειεσ: 
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1. Υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, τεχνικι υποςτιριξθ από εμπειρογνϊμονεσ 

εγνωςμζνου κφρουσ ςε Βζλτιςτεσ Ρρακτικζσ που αφοροφν κζματα τθσ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ και οι οποίεσ ζχουν καταγραφεί ςε διεκνζσ επίπεδο κακϊσ και θ μεταφορά 

τεχνογνωςίασ για τθν υποςτιριξθ τθσ Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ. Ειδικότερα, 

ςχεδιάηονται και υλοποιοφνται δράςεισ που ςτοχεφουν να αναδείξουν τθ μεκοδολογία, 

τα προβλιματα εφαρμογισ και τα αποτελζςματα δράςεων που αναπτφχκθκαν ςε 

διεκνζσ επίπεδο. Μζςω των δράςεων αυτϊν, οι φορείσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ κα 

μποροφν να ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ τθσ Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ. Ιδιαίτερθ 

ζμφαςθ κα δοκεί ςε Βζλτιςτεσ Ρρακτικζσ που ζχουν υιοκετθκεί είτε από φορείσ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ χωρϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, είτε από διεκνι 

εκπαιδευτικά ιδρφματα ι ερευνθτικά κζντρα τα οποία ζχουν αναπτφξει ςε υψθλό 

βακμό τεχνογνωςία ςε μία ςειρά κεμάτων που αποτελοφν χρόνιεσ δυςλειτουργίεσ τθσ 

Ελλθνικισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ,  

2. Διενζργεια ειςαγωγικοφ Διαγωνιςμοφ και ζκδοςθ αποτελεςμάτων (με τα ςθμερινά 

ιςχφοντα γίνονται εξετάςεισ ςε δφο φάςεισ, τόςο προφορικζσ όςο και γραπτζσ) για τθν 

ειςαγωγι υποψθφίων ςε Ρρόγραμμα Ρροειςαγωγικισ Εκπαίδευςθσ ςτελεχϊν, 

3. Υλοποίθςθ Ρροειςαγωγικισ Εκπαίδευςθσ ςτελεχϊν που ζχει ωσ ςτόχο τθ  δθμιουργία 

ςτελεχϊν ταχείασ εξζλιξθσ για τθ Δθμόςια Διοίκθςθ, 

4. Υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για το ανκρϊπινο δυναμικό τθσ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ ςε «οριηόντια» κζματα (κζματα διοίκθςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ και 

οικονομικϊν πόρων, κζματα αξιοποίθςθσ των ςφγχρονων τεχνολογιϊν), 

5. Υλοποίθςθ δράςεων ειςαγωγικισ εκπαίδευςθσ. Ρρόκειται για τισ δράςεισ εκπαίδευςθσ 

– επιμόρφωςθσ των νεοδιοριηόμενων ςτο δθμόςιο τομζα, θ οποία κα προςαρμόηεται 

ςτισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ με αναςχεδιαςμό του προγράμματοσ ςπουδϊν,  

6. Υλοποίθςθ ειδικϊν προγραμμάτων επιμόρφωςθσ ςτελεχϊν τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, με 

απολφτωσ εξειδικευμζνουσ ςτόχουσ. Το περιεχόμενο των προγραμμάτων κα 

προςδιοριςκεί ανά ομάδα επιμορφωνόμενων ςφμφωνα με τισ προτεραιότθτεσ των 

δθμόςιων πολιτικϊν που κα ςχεδιαςτοφν και κα αναπτυχκοφν από τα κακ’ φλθ αρμόδια 

Υπουργεία κατά τθν εν λόγω Ρρογραμματικι περίοδο,  

7. Υλοποίθςθ δράςεων κατάρτιςθσ που απευκφνονται ςτα ςτελζχθ τθσ δθμόςιασ 

διοίκθςθσ τα οποία αςκοφν κακικοντα Ρροϊςταμζνου Διεφκυνςθσ. Για τα ςτελζχθ αυτά 

απαιτοφνται κατάλλθλεσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ, προκειμζνου να αποκτιςουν 

γνϊςεισ και δεξιότθτεσ οι οποίεσ κεωροφνται αναγκαίεσ για τθν άςκθςθ αυτϊν των 

κακθκόντων, κυρίωσ ςτουσ τομείσ θγεςίασ, του επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ, τθσ 

διαχείριςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ, τθσ λιψθσ αποφάςεων, κοκ. και  

8. Υλοποίθςθ δράςεων θλεκτρονικισ μάκθςθσ. Θ τθλεκπαίδευςθ (Distance Education / 

Distance Learning) βρίςκεται τα τελευταία χρόνια ςτο επίκεντρο του ενδιαφζροντοσ και 

ολοζνα και περιςςότεροι φορείσ παροχισ εκπαίδευςθσ ενθλίκων τθν υιοκετοφν. 

 

Επιςθμαίνεται ότι ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ δφναται να γίνει χριςθ τθσ ριτρασ ευελιξίασ 

ΕΤΡΑ ζωσ 10%. 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 159: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
Σιμι-ςτόχοσ (2023) 

Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
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περίπτωςθ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

T4635 

Αρικμόσ δθμοςίων υπαλλιλων 
που ςυμμετζχουν ςε 
προγράμματα κατάρτιςθσ για τθν 
ανάπτυξθ δεξιοτιτων/διοικθτικϊν 
ικανοτιτων 

Αρικμόσ 
 

  49.001      90.999     140.000    ΝΑΙ ΟΧΙ 

T4636 

Αρικμόσ δθμοςίων υπαλλιλων 
που ςυμμετζχουν ςε 
προγράμματα εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθσ 

Αρικμόσ 
 

    4.200        7.800       12.000    ΟΧΙ ΟΧΙ 

Τ4637 

Αρικμόσ προγραμμάτων 
κατάρτιςθσ για μεςαία και 
υψθλόβακμα διοικθτικά ςτελζχθ 
τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ  
 

Αρικμόσ 
 

    

        250    ΟΧΙ ΟΧΙ 

Τ4638 
Αρικμόσ ςτελεχϊν που 
παρακολουκεί προγράμματα 
ταχείασ εξζλιξθσ 

Αρικμόσ 
 

203 376 579 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 160: Προχπολογιςμόσ 
Άξονασ 

Προτεραιότθτασ 
  7 8 9 

  φνολο Χϊρασ 
Λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνε

σ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό 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 

Δθμόςια Δαπάνθ 
(β) 

61.536.946,87 40.597.749,11 9.607.128,77 6.094.359,48 4.448.363,06 789.346,45 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

47.658.244,64 32.478.199,29 7.685.703,01 4.875.487,59 2.224.181,53 394.673,22 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (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 τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα 
ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 

          
  

 

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ  

 Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
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Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

 
Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Δ ϋ τρίμθνο 2015 
& 

Γ’ τρίμθνο 2017 
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Δράςθ Γ.2.1.3: Επιμόρφωςθ του προςωπικοφ των Διμων και των Περιφερειϊν 
ςτθν εφαρμογι των νζων μοντζλων λειτουργίασ 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 
 Τμθματοποιθμζνθ  
 Μεγάλο ζργο 
Κρατικι ενίςχυςθ 
 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 
 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 
 ΒΑΑ  
 ΟΧΕ  
 ΤΑΡΤΟΚ 
 Άλλο: Διαγωνιςτικι διαδικαςία ι/και υλοποίθςθ με ίδια 

μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 
Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 
 Σε μετάβαςθ 
 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

Σφνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ  

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ Επιλζγεται ζνα από τα παρακάτω:  
 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…Επειδι ο τελικόσ 

ςτόχοσ τθσ κατθγορίασ δράςθσ δεν είναι θ παραγωγι καταρτιςμζνων δθμοςίων υπαλλιλων, 

αλλά θ κατάρτιςι τουσ με τρόπο που να ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ τθσ οργάνωςθσ και τθσ 

λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, το μεγαλφτερο ποςοςτό των προγραμμάτων 

κατάρτιςθσ κα ςυνδζεται ςτθ φάςθ του ςχεδιαςμοφ και τθσ εφαρμογισ τουσ με 

ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ ι/και θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ και 

επομζνωσ κα αποκτά επιχειρθςιακά τον χαρακτιρα του “on the job training”...». 

 

Σε αυτό το πλαίςιο εντάςςεται θ ςυγκεκριμζνθ προτεινόμενθ δράςθ που αφορά  ςε: 

 επιμόρφωςθ του προςωπικοφ των Διμων και των Ρεριφερειϊν ςτθν εφαρμογι των 

νζων μοντζλων λειτουργίασ, 

 ςυμβουλευτικι υποςτιριξι του προςωπικοφ των Διμων και των Ρεριφερειϊν ςτθν 

εφαρμογι των νζων μοντζλων λειτουργίασ και 

 On the job training  

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 161: Δείκτεσ εκροισ 
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Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

T4635 

Αρικμόσ δθμοςίων υπαλλιλων 
που ςυμμετζχουν ςε 
προγράμματα κατάρτιςθσ για 
τθν ανάπτυξθ 
δεξιοτιτων/διοικθτικϊν 
ικανοτιτων 

Αρικμόσ 
   

3000 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 162: Προχπολογιςμόσ 
Άξονασ 

Προτεραιότθτασ 
  7 8 9 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 3.000.000,00 1.979.188,98 468.359,06 297.107,34 216.863,04 38.481,59 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 3.000.000,00 1.979.188,98 468.359,06 297.107,34 216.863,04 38.481,59 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

2.323.396,61 1.583.351,19 374.687,24 237.685,87 108.431,52 19.240,79 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

676.603,39 395.837,80 93.671,81 59.421,47 108.431,52 19.240,79 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 

          
  

 

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Εςωτερικϊν και εποπτευόμενοι φορείσ 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

 
Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 
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Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Δ’ τρίμθνο 2018 
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Δράςθ Γ.2.1.4: Κατάρτιςθ προςωπικοφ τθσ Διεφκυνςθσ Δίωξθσ Θλεκτρονικοφ 
Εγκλιματοσ 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 
 Τμθματοποιθμζνθ  
 Μεγάλο ζργο 
 Κρατικι ενίςχυςθ 
 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 
 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 
 ΒΑΑ  
 ΟΧΕ  
 ΤΑΡΤΟΚ 
 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και Υλοποίθςθ με ίδια 

μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 
 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 
 Σε μετάβαςθ 
 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

Σφνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ  

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ Επιλζγεται ζνα από τα παρακάτω:  
 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…Επειδι ο τελικόσ 

ςτόχοσ τθσ κατθγορίασ δράςθσ δεν είναι θ παραγωγι καταρτιςμζνων δθμοςίων υπαλλιλων, 

αλλά θ κατάρτιςι τουσ με τρόπο που να ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ τθσ οργάνωςθσ και τθσ 

λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, το μεγαλφτερο ποςοςτό των προγραμμάτων 

κατάρτιςθσ κα ςυνδζεται ςτθ φάςθ του ςχεδιαςμοφ και τθσ εφαρμογισ τουσ με 

ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ ι/και θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ και 

επομζνωσ κα αποκτά επιχειρθςιακά τον χαρακτιρα του “on the job training”...» 

 

Σε αυτό το πλαίςιο εντάςςεται θ ςυγκεκριμζνθ προτεινόμενθ δράςθ υποςτιριξθσ του 

εκςυγχρονιςμοφ τθσ ελλθνικισ αςτυνομίασ μζςω τθσ πραγματοποίθςθσ εκπαιδευτικϊν 

δράςεων ςτο προςωπικό τθσ Διεφκυνςθσ Δίωξθσ Θλεκτρονικοφ Εγκλιματοσ με ςτόχο τθν 

επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ των ερευνϊν και αναλφςεων βάςει των τρεχουςϊν Τεχνολογικϊν 

Εξελίξεων. Το ευρφτερο γνωςτικό αντικείμενο αποτελεί ο χϊροσ των “Digital Investigation” 

και “Cyber Forensics” (προδιαγραφζσ αντίςτοιχεσ των ςχετικϊν πιςτοποιιςεων γνϊςεων 

διαδικτυακισ διερεφνθςθσ και ζρευνασ υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων CCE, CEH, CISSP κ.α.). 
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Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 163: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧ
Ι) Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

T4635 

Αρικμόσ δθμοςίων 
υπαλλιλων που 
ςυμμετζχουν ςε 
προγράμματα 
κατάρτιςθσ για τθν 
ανάπτυξθ 
δεξιοτιτων/διοικθτικϊν 
ικανοτιτων 

Αρικμόσ 
   

45 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 164: Προχπολογιςμόσ 

Άξονασ 
Προτεραιότθτασ 

  7 8 9 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 100.000,00 65.972,97 15.611,97 9.903,58 7.228,77 1.282,72 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 100.000,00 65.972,97 15.611,97 9.903,58 7.228,77 1.282,72 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

77.446,55 52.778,37 12.489,57 7.922,86 3.614,38 641,36 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

22.553,45 13.194,59 3.122,39 1.980,72 3.614,38 641,36 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 

          
  

 

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Εςωτερικϊν  

 Ελλθνικι Αςτυνομία και εποπτευόμενοι φορείσ 
 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

 
Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 
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Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Δϋ Τρίμθνο 2018 
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Δράςθ Γ.2.1.5: Ανάπτυξθ ανκρϊπινου δυναμικοφ του ΤΠΕΞ 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 
  Τμθματοποιθμζνθ  
 Μεγάλο ζργο 
  Κρατικι ενίςχυςθ 
 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 
  Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 
 ΒΑΑ  
 ΟΧΕ  
 ΤΑΡΤΟΚ 
 Άλλο: Υλοποίθςθ με ίδια μζςα/διαγωνιςτικι διαδικαςία 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 
  Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 
 Σε μετάβαςθ 
  Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

Σφνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ  

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ Επιλζγεται ζνα από τα παρακάτω:  
 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ:  «..περιλαμβάνονται 

δράςεισ κατάρτιςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ για τθν υποςτιριξθ των μεταρρυκμίςεων 

ςτο δθμόςιο τομζα. Μζςω των δράςεων κα επιτευχκεί: 

 Ενίςχυςθ των ανκρϊπινων πόρων προκειμζνου να υποςτθριχκεί θ ανάπτυξθ τθσ 

ςταδιοδρομίασ και να γίνουν αποδεκτζσ οι οργανωτικζσ και διαρκρωτικζσ 

μεταρρυκμίςεισ….. 

 Ενίςχυςθ των βαςικϊν οριηόντιων δεξιοτιτων, ιδίωσ των δεξιοτιτων πλθροφορικισ, 

ςε όλθ τθ διοίκθςθ. 

Οι δράςεισ κατάρτιςθσ  μποροφν να απευκφνονται οριηόντια ςε όλο το εφροσ του δθμοςίου 

τομζα με παροχι κατάρτιςθσ και ευκαιριϊν ανάπτυξθσ: α) για νεοπροςλθφκζντεσ, β) 

υπαλλιλουσ υπαγόμενουσ ςε κακεςτϊσ κινθτικότθτασ και γ) υπαλλιλουσ που αςκοφν 

διευκυντικζσ αρμοδιότθτεσ ι που μπορεί να κλθκοφν να τισ αςκιςουν…». 

 

Σε αυτό το πλαίςιο εντάςςεται θ ςυγκεκριμζνθ προτεινόμενθ δράςθ που περιλαμβάνει 

ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενζργειεσ: 

1. Υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων αρχικισ εκπαίδευςθσ τθσ Διπλωματικισ 

Ακαδθμίασ του Υπουργείου Εξωτερικϊν (ΥΡΕΞ) ςτουσ υποψιφιουσ ακόλουκουσ 

πρεςβείασ. Θ ςτρατθγικι τθσ αρχικισ εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ αποβλζπει ςτθ 

ςτακερι αναβάκμιςθ των γνϊςεων και των ικανοτιτων του ανκρϊπινου δυναμικοφ 
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προκειμζνου αυτό να καταςτεί αποτελεςματικό ςτθν επίτευξθ των ςτόχων του 

Υπουργείου Εξωτερικϊν, αλλά και να αποτελζςει μοχλό υποςτιριξθσ των 

μεταρρυκμιςτικϊν προςπακειϊν ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ. 

2. Υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ςυνεχιηόμενθσ εκπαίδευςθσ /κατάρτιςθσ 

των υπαλλιλων του Υπουργείου Εξωτερικϊν με ςτόχο τθ διαςφάλιςθ υψθλοφ 

επιπζδου επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και εκπαίδευςθσ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίδεται 

ςτθν πρακτικι διάςταςθ τθσ άςκθςθσ εξωτερικισ πολιτικισ, λαμβάνοντασ επιπλζον 

υπόψθ τισ νζεσ ανάγκεσ που προκφπτουν από τισ μεταβαλλόμενεσ διεκνείσ εξελίξεισ 

αλλά και τισ ςχεδιαηόμενεσ οργανωτικζσ αλλαγζσ  ςτο εςωτερικό του ΥΡΕΞ. 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 165: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

Τ4635 

Αρικμόσ Δθμοςίων Υπαλλιλων 
που ςυμμετζχουν ςε 
προγράμματα κατάρτιςθσ για τθν 
ανάπτυξθ δεξιοτιτων/διοικθτικϊν 
ικανοτιτων 

Αρικμόσ  213 115 328 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Τ4638 
Αρικμόσ ςτελεχϊν που 
παρακολουκεί προγράμματα 
ταχείασ εξζλιξθσ 

Αρικμόσ 
 

14 39 53 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 166: Προχπολογιςμόσ 

Άξονασ 
Προτεραιότθτασ 

  7 8 9 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 300.000,00 197.918,90 46.835,91 29.710,73 21.686,30 3.848,16 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 300.000,00 197.918,90 46.835,91 29.710,73 21.686,30 3.848,16 

Ενωςιακι Συνδρομι (γ) 232.339,66 158.335,12 37.468,72 23.768,59 10.843,15 1.924,08 

Εκνικι Συμμετοχι (δ) 67.660,34 39.583,78 9.367,18 5.942,15 10.843,15 1.924,08 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

 
      

  
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          
  

εκ τθσ οποίασ για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι (ε)             

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Εξωτερικϊν/Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ  ΥΡΕΞ (ΕΥΣΧΕΡ) 
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Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30.06.2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Aϋ τρίμθνο 2016 
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Δράςθ Γ.2.1.6: Δράςεισ αναβάκμιςθσ του ανκρωπίνου δυναμικοφ του τομζα υγείασ 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 
Τμθματοποιθμζνθ  
 Μεγάλο ζργο 
 Κρατικι ενίςχυςθ 
 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 
 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 
 ΒΑΑ  
 ΟΧΕ  
 ΤΑΡΤΟΚ 
 Άλλο: Υλοποίθςθ με ίδια μζςα/διαγωνιςτικι διαδικαςία 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 
 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 
 Σε μετάβαςθ 
 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

Σφνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ  

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ Επιλζγεται ζνα από τα παρακάτω:  
 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ:  «..περιλαμβάνονται 

δράςεισ κατάρτιςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ για τθν υποςτιριξθ των μεταρρυκμίςεων 

ςτο δθμόςιο τομζα. Μζςω των δράςεων κα επιτευχκεί: 

 Ενίςχυςθ των ανκρϊπινων πόρων προκειμζνου να υποςτθριχκεί θ ανάπτυξθ τθσ 

ςταδιοδρομίασ και να γίνουν αποδεκτζσ οι οργανωτικζσ και διαρκρωτικζσ 

μεταρρυκμίςεισ….. 

 Ενίςχυςθ των βαςικϊν οριηόντιων δεξιοτιτων, ιδίωσ των δεξιοτιτων πλθροφορικισ, 

ςε όλθ τθ διοίκθςθ. 

Οι δράςεισ κατάρτιςθσ  μποροφν να απευκφνονται οριηόντια ςε όλο το εφροσ του δθμοςίου 

τομζα με παροχι κατάρτιςθσ και ευκαιριϊν ανάπτυξθσ: α) για νεοπροςλθφκζντεσ, β) 

υπαλλιλουσ υπαγόμενουσ ςε κακεςτϊσ κινθτικότθτασ και γ) υπαλλιλουσ που αςκοφν 

διευκυντικζσ αρμοδιότθτεσ ι που μπορεί να κλθκοφν να τισ αςκιςουν…». 

 

Σε αυτό το πλαίςιο εντάςςεται θ ςυγκεκριμζνθ προτεινόμενθ δράςθ που περιλαμβάνει 

ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενζργειεσ: 

 Υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων για τθν κατάρτιςθ διοικθτικϊν ςτελεχϊν τθσ 

δθμόςιασ υγείασ ςε κζματα διοίκθςθσ, πολιτικισ και οικονομικϊν τθσ υγείασ (π.χ. 

διοίκθςθ νοςοκομείων, διαχείριςθ ανκρϊπινων πόρων, διαχείριςθ ολικισ ποιότθτασ, 

χρθματοδότθςθ και προγραμματιςμόσ υπθρεςιϊν υγείασ, οικονομικι αξιολόγθςθ), ενϊ 
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παράλλθλα κα διαπραγματεφονται και τα βαςικά γνωςτικά αντικείμενα των τομζων τθσ 

δθμόςιασ υγείασ, τθσ επιδθμιολογίασ, κοινωνιολογίασ τθσ υγείασ και τθσ υγειονομικισ 

μθχανικισ, 

 Εκπαίδευςθ εκπαιδευτϊν μονάδων ψυχικισ υγείασ ςτθν εφαρμογι κλινικϊν οδθγιϊν 

για ςθμαντικζσ ψυχικζσ διαταραχζσ, 

 Εκπαίδευςθ εκπαιδευτϊν ςτισ διαδικαςίεσ και πρωτόκολλα αξιολόγθςθσ δομϊν 

ψυχικισ υγείασ, 

 Εκπαίδευςθ ιατρϊν άλλων ειδικοτιτων των γενικϊν νοςοκομείων και τθσ 

Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ (ΡΦΥ) ςτθν ζγκαιρθ ανίχνευςθ και ζγκαιρθ 

αντιμετϊπιςθ των κοινϊν ψυχιατρικϊν διαταραχϊν, 

 Εκπαίδευςθ αξιολογθτϊν ςτισ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ δομϊν ψυχικισ υγείασ, 

 Ενθμζρωςθ, εξοικείωςθ και εκπαίδευςθ ςτελεχϊν των Τομεακϊν Επιςτθμονικϊν 

Επιτροπϊν ςε κζματα διοίκθςθσ των Το.Ψ.Υ. και Τ.Ε.Ψ.Υ.Ρ.Ε., 

 Εκπαίδευςθ ςε κζματα διοίκθςθσ και υποςτιριξθσ του διοικθτικοφ μθχανιςμοφ των 

Υ.ΡΕ. και του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου των Ρεριφερειακϊν Διοικιςεων Τομζων 

Ψυχικισ Υγείασ και 

 Κατάρτιςθ ςτθν ανάπτυξθ υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ ενςωματωμζνων ςε δομζσ ΡΦΥ 

εναλλακτικά ςτθν ανάπτυξθ Κζντρων Ψυχικισ Υγείασ όπου ι όταν αυτά δεν υφίςτανται. 

 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 167: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

Τ4635 

Αρικμόσ Δθμοςίων Υπαλλιλων 
που ςυμμετζχουν ςε 
προγράμματα κατάρτιςθσ για τθν 
ανάπτυξθ δεξιοτιτων/διοικθτικϊν 
ικανοτιτων 

Αρικμόσ    1.525 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 168: Προχπολογιςμόσ 

Άξονασ 
Προτεραιότθτασ 

  7 8 9 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 2.824.920,00 1.863.683,51 441.025,62 279.768,15 204.206,91 36.235,80 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 2.824.920,00 1.863.683,51 441.025,62 279.768,15 204.206,91 36.235,80 

Ενωςιακι Συνδρομι (γ) 2.187.803,19 1.490.946,81 352.820,50 223.814,52 102.103,45 18.117,90 

Εκνικι Συμμετοχι (δ) 637.116,81 372.736,70 88.205,12 55.953,63 102.103,45 18.117,90 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

      

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 
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εκ τθσ οποίασ για Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          
  

εκ τθσ οποίασ για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι (ε)             

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Υγείασ και Εποπτευόμενοι φορείσ 

 Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Υγείασ 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30.06.2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Γϋ τρίμθνο 2016 
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Δράςθ Γ.2.1.7: Δράςεισ αναβάκμιςθσ του ανκρωπίνου δυναμικοφ των 
καταςτθμάτων κράτθςθσ  

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 
 Τμθματοποιθμζνθ  
 Μεγάλο ζργο 
 Κρατικι ενίςχυςθ 
 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 
Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 
 ΒΑΑ  
 ΟΧΕ  
 ΤΑΡΤΟΚ 
 Άλλο: Υλοποίθςθ με ίδια μζςα/διαγωνιςτικι διαδικαςία 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 
 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 
 Σε μετάβαςθ 
 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

Σφνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ  

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ Επιλζγεται ζνα από τα παρακάτω:  
 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

 Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…Επειδι ο τελικόσ 

ςτόχοσ τθσ κατθγορίασ δράςθσ δεν είναι θ παραγωγι καταρτιςμζνων δθμοςίων υπαλλιλων, 

αλλά θ κατάρτιςι τουσ με τρόπο που να ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ τθσ οργάνωςθσ και τθσ 

λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, το μεγαλφτερο ποςοςτό των προγραμμάτων 

κατάρτιςθσ κα ςυνδζεται ςτθ φάςθ του ςχεδιαςμοφ και τθσ εφαρμογισ τουσ με 

ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ ι/και θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ και 

επομζνωσ κα αποκτά επιχειρθςιακά τον χαρακτιρα του “on the job training”...». 

 

Σε αυτό το πλαίςιο εντάςςεται θ προτεινόμενθ δράςθ εκπαίδευςθσ των ςωφρονιςτικϊν 

υπαλλιλων (ιδίωσ υπαλλιλων Φφλαξθσ και Εξωτερικισ Φροφρθςθσ) ςε εξειδικευμζνα 

αντικείμενα που άπτονται άμεςα τθσ επιχειρθςιακισ ετοιμότθτασ και του εξειδικευμζνου 

ζργου φφλαξθσ και αςφάλειασ.   

Ενδεικτικά προγράμματα πιςτοποιθμζνθσ κατάρτιςθσ είναι: 

-  Ρρόλθψθ τθσ βίασ ςτθν φυλακι, 

-  Δυναμικι αςφάλειασ –εκτίμθςθ καταςτάςεων –διαχείριςθ ςυγκροφςεων, 

-  Επιτιρθςθ, επίβλεψθ και ζλεγχοσ κρατοφμενων, 

-  Αυτοάμυνα, αυτοπροςταςία, χειροπζδεσ και 

-  Αντιμετϊπιςθ ειδικϊν καταςτάςεων. 
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Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 169: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

Τ4635 

Αρικμόσ Δθμοςίων Υπαλλιλων 
που ςυμμετζχουν ςε 
προγράμματα κατάρτιςθσ για τθν 
ανάπτυξθ δεξιοτιτων/διοικθτικϊν 
ικανοτιτων 

Αρικμόσ    1.400 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 170: Προχπολογιςμόσ 

Άξονασ Προτεραιότθτασ   7 8 9 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 280.302,00 184.923,54 43.760,66 27.759,93 20.262,38 3.595,49 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 280.302,00 184.923,54 43.760,66 27.759,93 20.262,38 3.595,49 

Ενωςιακι Συνδρομι (γ) 217.084,24 147.938,83 35.008,53 22.207,94 10.131,19 1.797,74 

Εκνικι Συμμετοχι (δ) 63.217,76 36.984,71 8.752,13 5.551,99 10.131,19 1.797,74 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

      

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          
  

εκ τθσ οποίασ για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι (ε)             

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ Υπουργείου Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων 
και εποπτευόμενοι φορείσ του 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30.06.2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Αϋ τρίμθνο 2018 
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Δράςθ Γ.2.1.8: Δράςεισ αναβάκμιςθσ του ανκρωπίνου δυναμικοφ του ΕΛΓΑ 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 

 Τμθματοποιθμζνθ  

 Μεγάλο ζργο 

 Κρατικι ενίςχυςθ 

 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 

αναλθφκοφν για τα 

εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 

και τα τμθματοποιθμζνα  

ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 

 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΡΤΟΚ 

 Άλλο: Υλοποίθςθ με ίδια μζςα/διαγωνιςτικι διαδικαςία 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 

πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 

 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 

 Σε μετάβαςθ 

 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

Σφνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ  

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ Επιλζγεται ζνα από τα παρακάτω:  

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ:  «..περιλαμβάνονται 

δράςεισ κατάρτιςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ για τθν υποςτιριξθ των μεταρρυκμίςεων 

ςτο δθμόςιο τομζα. Μζςω των δράςεων κα επιτευχκεί: 

 Ενίςχυςθ των ανκρϊπινων πόρων προκειμζνου να υποςτθριχκεί θ ανάπτυξθ τθσ 

ςταδιοδρομίασ και να γίνουν αποδεκτζσ οι οργανωτικζσ και διαρκρωτικζσ 

μεταρρυκμίςεισ….. 

 Ενίςχυςθ των βαςικϊν οριηόντιων δεξιοτιτων, ιδίωσ των δεξιοτιτων πλθροφορικισ, 

ςε όλθ τθ διοίκθςθ. 

Οι δράςεισ κατάρτιςθσ  μποροφν να απευκφνονται οριηόντια ςε όλο το εφροσ του δθμοςίου 

τομζα με παροχι κατάρτιςθσ και ευκαιριϊν ανάπτυξθσ: α) για νεοπροςλθφκζντεσ, β) 

υπαλλιλουσ υπαγόμενουσ ςε κακεςτϊσ κινθτικότθτασ και γ) υπαλλιλουσ που αςκοφν 

διευκυντικζσ αρμοδιότθτεσ ι που μπορεί να κλθκοφν να τισ αςκιςουν. 

Από τθν άλλθ πλευρά μποροφν να πραγματοποιθκεί για τουσ τομείσ προτεραιότθτασ θ 

δθμιουργία εξειδικευμζνων προγραμμάτων που κα είναι ςχεδιαςμζνα ςε ςτενι ςυνεργαςία 
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με τουσ δθμόςιουσ οργανιςμοφσ που κα τα ηθτοφν προκειμζνου να ανταποκρίνονται ςτισ 

ιδιαίτερεσ ανάγκεσ και προτεραιότθτζσ τουσ…». 

 

Σε αυτό το πλαίςιο εντάςςεται θ ςυγκεκριμζνθ προτεινόμενθ δράςθ που περιλαμβάνει 

ενδεικτικά τισ ακόλουκεσ ενζργειεσ: 

 Οριηόντιεσ δράςεισ κατάρτιςθσ για το ςφνολο των ςτελεχϊν του Οργανιςμοφ 

Ελλθνικϊν Γεωργικϊν Αςφαλίςεων (ΕΛΓΑ), είτε πρόκειται για νεοπροςλθφκζντεσ και 

υπαλλιλουσ υπαγόμενουσ ςε κακεςτϊσ κινθτικότθτασ, είτε για υπαλλιλουσ που 

αςκοφν ι που μπορεί να αςκιςουν διευκυντικζσ αρμοδιότθτεσ, 

 Αναπροςαρμογι των ςχετικϊν, υφιςτάμενων προγραμμάτων κατάρτιςθσ, βάςει των 

νζων αναγκϊν. 

Δείκτεσ εκροισ 

Ρίνακασ 171: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 

δείκτθ 
Δείκτθσ 

Μονάδα 

μζτρθςθσ 

Κατθγορία 

περιφζρειασ 

(κατά 

περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) 
Δείκτθσ 

πλαιςίου 

επίδοςθσ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

T4635 

Αρικμόσ δθμοςίων 

υπαλλιλων που ςυμμετζχουν 

ςε προγράμματα κατάρτιςθσ 

για τθν ανάπτυξθ 

δεξιοτιτων/διοικθτικϊν 

ικανοτιτων 

Αρικμόσ    560 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Τ4636 

Αρικμόσ δθμοςίων 

υπαλλιλων που ςυμμετζχουν 

ςε προγράμματα εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ 

Αρικμόσ    2000 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Τ4637 

Αρικμόσ προγραμμάτων 

κατάρτιςθσ για μεςαία και 

υψθλόβακμα διοικθτικά 

ςτελζχθ τθσ δθμόςιασ 

διοίκθςθσ 

Αρικμόσ    3 ΟΧΙ ΟΧΙ 

T4639 

Αρικμόσ προγραμμάτων 

ςπουδϊν/πακζτων 

εκπαιδευτικοφ υλικοφ που 

δθμιουργοφνται ι 

αναβακμίηονται 

Αρικμόσ 
   

17 ΟΧΙ ΟΧΙ 
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Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 172: Προχπολογιςμόσ 
Άξονασ 

Προτεραιότθτασ 
  7 8 9 

  
φνολο 

Χϊρασ 

Λιγότερο 

ανεπτυγμζνε

σ 

Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 

ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 

ανεπτυγμζνε

σ 

Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 

ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 

ανεπτυγμζνε

σ 

Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 980.000,00 646.535,07 152.997,29 97.055,06 70.841,93 12.570,65 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 980.000,00 646.535,07 152.997,29 97.055,06 70.841,93 12.570,65 

           Ενωςιακι 

Συνδρομι (γ) 
758.976,23 517.228,05 122.397,83 77.644,05 35.420,96 6.285,33 

           Εκνικι 

Συμμετοχι (δ) 
221.023,77 129.307,01 30.599,46 19.411,01 35.420,96 6.285,33 

εκ τθσ οποίασ για τα 

εμπροςκοβαρι ζργα 
          

  

εκ τθσ οποίασ για 

τμθματοποιθμζνα ζργα 
          

  

εκ τθσ οποίασ για 

μεγάλα ζργα 
          

  

εκ τθσ οποίασ για 

Μζςα 

Χρθματοοικονομικισ 

Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 

ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 
          

  

Ιδιωτικι υμμετοχι 

(ε) 
          

  

 

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων 

 Οργανιςμόσ Ελλθνικϊν Γεωργικϊν Αςφαλίςεων (ΕΛΓΑ) 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

 
Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Α’ τρίμθνο 2018 
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Δράςθ Γ.2.2.1: Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ςχεδιαςμοφ των προγραμμάτων ςπουδϊν 
και του εκπαιδευτικοφ υλικοφ του ΕΚΔΔΑ 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 
 Τμθματοποιθμζνθ  
 Μεγάλο ζργο 
 Κρατικι ενίςχυςθ 
 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 
 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 
 ΒΑΑ  
 ΟΧΕ  
 ΤΑΡΤΟΚ 
 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και Υλοποίθςθ με ίδια 

μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 
 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 
 Σε μετάβαςθ 
 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

Σφνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ  

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ Επιλζγεται ζνα από τα παρακάτω:  
 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…Περιλαμβάνονται 

δράςεισ κατάρτιςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ για τθν υποςτιριξθ των μεταρρυκμίςεων 

ςτο δθμόςιο τομζα. ε αυτό το πλαίςιο εντάςςεται θ ςυγκεκριμζνθ προτεινόμενθ δράςθ που 

χρθματοδοτεί τον αναςχεδιαςμό και τθ βελτίωςθ του ςυςτιματοσ ανίχνευςθσ εκπαιδευτικϊν 

αναγκϊν, τθ βελτίωςθ του ςχεδιαςμοφ και αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων 

κακϊσ και του παρεχόμενου εκπαιδευτικοφ υλικοφ…». 

 

Ενδεικτικά πρόκειται να χρθματοδοτθκοφν δράςεισ  που αφοροφν ςτα παρακάτω κεματικά 

πεδία παρζμβαςθσ: 

1. Αναπροςανατολιςμόσ τθσ ςτρατθγικισ εκπαίδευςθσ και βελτίωςθ του εκπαιδευτικοφ 

υλικοφ, ζτςι ϊςτε να ενιςχφονται οι γνϊςεισ και δεξιότθτεσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ 

με ςυνολικζσ ςυςτθματικζσ και πιςτοποιθμζνεσ παρεμβάςεισ εκπαίδευςθσ 

υποςτθριηόμενεσ από υψθλισ ποιότθτασ επιμορφωτικοφ υλικοφ.  

Ο αναςχεδιαςμόσ τθσ δομισ και ο εμπλουτιςμόσ τθσ φλθσ των εκπαιδευτικϊν 

προγραμμάτων είναι ςκόπιμοσ, λαμβάνοντασ υπ’ όψθ τισ διαρκρωτικζσ αλλαγζσ που 

υλοποιοφνται ςτον Δθμόςιο Τομζα και αναγνωρίηοντασ τθν αναγκαιότθτα 

προςδιοριςμοφ ενόσ νζου προφίλ του ςτελζχουσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. 
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Το περιεχόμενο των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων κακορίηει αδιαμφιςβιτθτα το 

επίπεδο και τθν ποιότθτα εκπαίδευςθσ και ανάπτυξθσ των ςτελεχϊν τθσ δθμόςιασ 

διοίκθςθσ.  

Απϊτερο ςτόχο αποτελεί θ ανανζωςθ και αναβάκμιςθ του περιεχομζνου των 

επιμορφωτικϊν προγραμμάτων, του εκπαιδευτικοφ υλικοφ τουσ και του υλικοφ 

πιςτοποίθςθσ, προκειμζνου να αντεπεξζρχονται καλφτερα ςτισ αναγκαιότθτεσ που 

προκφπτουν από τθν δυναμικι των αλλαγϊν και των μεταρρυκμίςεων ςτον δθμόςιο 

τομζα.  

2. Ορκολογικόσ ςχεδιαςμόσ των δράςεων εκπαίδευςθσ και των ςυμβουλευτικϊν 

υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ των φορζων του δθμοςίου, με τθν υιοκζτθςθ ςφγχρονων 

εργαλείων ανίχνευςθσ εκπαιδευτικϊν αναγκϊν.  

Θ ανίχνευςθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν ςτουσ Φορείσ του Δθμοςίου αποτελεί 

αναγκαία διαδικαςία, προκειμζνου να διαγνωςτεί το εκάςτοτε ζλλειμμα γνϊςεων και 

δεξιοτιτων του ανκρϊπινου δυναμικοφ τουσ ςυγκριτικά με τισ απαιτιςεισ οργάνωςθσ 

και λειτουργίασ τουσ. Ραράλλθλα, με τθν εν λόγω Δράςθ προβλζπεται θ ανάπτυξθ ενόσ 

ςυςτιματοσ ςυλλογισ αναγκϊν ςτελζχωςθσ των φορζων με ςτελζχθ ταχείασ εξζλιξθσ 

(απόφοιτοι τθσ ΕΣΔΔΑ), προκειμζνου να διαμορφωκεί κατάλλθλα το εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο και να βελτιςτοποιθκεί θ τοποκζτθςθ των αποφοίτων ςτισ κζςεισ τθσ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ.  

3. Αναςχεδιαςμόσ και διαρκισ βελτίωςθ του ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ 

και επιμόρφωςθσ ϊςτε να προςαρμοςτεί και αυτό ςτισ απαιτιςεισ των δράςεων 

εκπαίδευςθσ/κατάρτιςθσ τθσ νζασ προγραμματικισ περιόδου, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ: 

 ςτθν αποτίμθςθ των αποτελεςμάτων τθσ επιμόρφωςθσ ςτθν άςκθςθ των 

κακθκόντων των ςτελεχϊν τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και   

 ςτθ βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτάσ τουσ κλπ.  

Θ βελτίωςθ του εν λόγω ςυςτιματοσ, μεταξφ των άλλων, ςχετίηεται και με τθν ευρφτερθ 

ανακεϊρθςθ του ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ δθμόςιασ 

διοίκθςθσ που πρόκειται άμεςα να προωκθκεί προσ εφαρμογι.  

 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 173: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

T4639 Αρικμόσ προγραμμάτων ςπουδϊν / 
πακζτων εκπαιδευτικοφ υλικοφ 
που δθμιουργοφνται ι 
αναβακμίηονται 

Αρικμόσ 
   

204 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 174: Προχπολογιςμόσ 

Άξονασ 
Προτεραιότθτασ 

  7 8 9 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 
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υνολικό Κόςτοσ (α) 3.875.000,00 2.556.452,44 604.963,78 383.763,64 280.114,76 49.705,38 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 3.875.000,00 2.556.452,44 604.963,78 383.763,64 280.114,76 49.705,38 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

3.001.053,96 2.045.161,95 483.971,02 307.010,92 140.057,38 24.852,69 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

873.946,04 511.290,49 120.992,76 76.752,73 140.057,38 24.852,69 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 

          
  

 

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 

 Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

 
Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Δϋ Τρίμθνο 2015 
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Δράςθ Γ.2.2.2: Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ςχεδιαςμοφ των προγραμμάτων ςπουδϊν 
και του εκπαιδευτικοφ υλικοφ τθσ Εκνικισ χολισ Δικαςτικϊν Λειτουργϊν 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 
 Τμθματοποιθμζνθ  
 Μεγάλο ζργο 
 Κρατικι ενίςχυςθ 
 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 
 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 
 ΒΑΑ  
 ΟΧΕ  
 ΤΑΡΤΟΚ 
 Άλλο: Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ι/και Υλοποίθςθ με ίδια 

μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 
 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 
 Σε μετάβαςθ 
 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

Σφνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ  

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ Επιλζγεται ζνα από τα παρακάτω:  
 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

 Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ: «…Περιλαμβάνονται 

δράςεισ κατάρτιςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ για τθν υποςτιριξθ των μεταρρυκμίςεων 

ςτον δθμόςιο τομζα. ε αυτό το πλαίςιο εντάςςεται θ ςυγκεκριμζνθ προτεινόμενθ δράςθ 

που χρθματοδοτεί τον αναςχεδιαςμό και τθ βελτίωςθ του ςυςτιματοσ ανίχνευςθσ 

εκπαιδευτικϊν αναγκϊν, τθ βελτίωςθ του ςχεδιαςμοφ και αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτικϊν 

προγραμμάτων κακϊσ και του παρεχόμενου εκπαιδευτικοφ υλικοφ…». 

 
Στο πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ περιλαμβάνονται δράςεισ βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ 

ςχεδιαςμοφ των προγραμμάτων ςπουδϊν και του εκπαιδευτικοφ υλικοφ τθσ Εκνικισ Σχολισ 

Δικαςτικϊν Λειτουργϊν (ΕΣΔι).  

Ενδεικτικά προβλζπεται ο εμπλουτιςμόσ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ τθσ ςχολισ μζςω τθσ 

αγοράσ νομικϊν ςυγγραμμάτων, ςυνδρομισ επιςτθμονικϊν περιοδικϊν απαραίτθτων για 

τον εκςυγχρονιςμό και τθ βελτίωςθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ των προγραμμάτων, τόςο τθσ  

ειςαγωγικισ όςο και τθσ ςυνεχιηόμενθσ κατάρτιςθσ. 

  

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 175: Δείκτεσ εκροισ 
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Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

T4639 Αρικμόσ προγραμμάτων ςπουδϊν / 
πακζτων εκπαιδευτικοφ υλικοφ 
που δθμιουργοφνται ι 
αναβακμίηονται 

Αρικμόσ 
   

2 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 176: Προχπολογιςμόσ 

Άξονασ 
Προτεραιότθτασ 

  7 8 9 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 884.000,00 583.201,02 138.009,80 87.547,63 63.902,31 11.339,24 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 884.000,00 583.201,02 138.009,80 87.547,63 63.902,31 11.339,24 

           Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ) 

684.627,54 466.560,82 110.407,84 70.038,10 31.951,15 5.669,62 

           Εκνικι 
Συμμετοχι (δ) 

199.372,46 116.640,20 27.601,96 17.509,53 31.951,15 5.669,62 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε) 

          
  

 

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Δικαιοςφνθσ Διαφάνειασ & Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων 

 Εκνικι Σχολι Δικαςτικϊν Λειτουργϊν 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30/6/2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Δϋ Τρίμθνο 2015 
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Δράςθ Γ.2.2.3: Ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ςτον τομζα ψυχικισ 
υγείασ 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 
  Τμθματοποιθμζνθ  
 Μεγάλο ζργο 
  Κρατικι ενίςχυςθ 
 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα 
αναλθφκοφν για τα 
εμπροςκοβαρι, τα μεγάλα 
και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ   Επιχοριγθςθ (grant) 
  Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 
 ΒΑΑ  
 ΟΧΕ  
 ΤΑΡΤΟΚ 
 Άλλο: Υλοποίθςθ με ίδια μζςα/διαγωνιςτικι διαδικαςία 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο 
πλαίςιο επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Ενδιάμεςοι φορείσ   

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 
 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 
 Σε μετάβαςθ 
 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

Σφνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ  

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ Επιλζγεται ζνα από τα παρακάτω:  
 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Στον εν λόγω κεματικό άξονα όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ:  «…Περιλαμβάνονται 

δράςεισ κατάρτιςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ για τθν υποςτιριξθ των μεταρρυκμίςεων 

ςτον δθμόςιο τομζα. ε αυτό το πλαίςιο εντάςςεται θ ςυγκεκριμζνθ προτεινόμενθ δράςθ 

που χρθματοδοτεί τον αναςχεδιαςμό και τθ βελτίωςθ του ςυςτιματοσ ανίχνευςθσ 

εκπαιδευτικϊν αναγκϊν, τθ βελτίωςθ του ςχεδιαςμοφ και αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτικϊν 

προγραμμάτων κακϊσ και του παρεχόμενου εκπαιδευτικοφ υλικοφ…». 

 

Σε αυτό το πλαίςιο εντάςςεται θ ςυγκεκριμζνθ προτεινόμενθ δράςθ που περιλαμβάνει τον 

ςχεδιαςμό εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ςε πανεπιςτθμιακζσ κλινικζσ για τθν εφαρμογι 

και εκπαίδευςθ των υφιςτάμενων επαγγελματιϊν ψυχικισ υγείασ που υπθρετοφν ςτο 

Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και ςτα εποπτευόμενα ΝΡΙΔ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα του 

τομζα ψυχικισ υγείασ. 

 

 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 177: Δείκτεσ εκροισ 
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Κωδικόσ 
δείκτθ 

Δείκτθσ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

(κατά 
περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) Δείκτθσ 
πλαιςίου 
επίδοςθσ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

Τ4639 

Αρικμόσ προγραμμάτων ςπουδϊν 
/ πακζτων εκπαιδευτικοφ υλικοφ 
που δθμιουργοφνται ι 
αναβακμίηονται 

Αρικμόσ    1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 178: Προχπολογιςμόσ 

Άξονασ 
Προτεραιότθτασ 

  7 8 9 

  
φνολο 
Χϊρασ 

Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

Περιφζρειεσ 
ςε 

μετάβαςθ 

Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ 

υνολικό Κόςτοσ (α) 47.400,00 31.271,19 7.400,07 4.694,30 3.426,44 608,01 

Δθμόςια Δαπάνθ (β) 47.400,00 31.271,19 7.400,07 4.694,30 3.426,44 608,01 

Ενωςιακι Συνδρομι (γ) 36.709,67 25.016,95 5.920,06 3.755,44 1.713,22 304,00 

Εκνικι Συμμετοχι (δ) 10.690,33 6.254,24 1.480,01 938,86 1.713,22 304,00 

εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα 

      

εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα 

          
  

εκ τθσ οποίασ για Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ 

          
  

εκ τθσ οποίασ για ΟΧΕ, 
ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι (ε)             

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 Υπουργείο Υγείασ και Εποπτευόμενοι φορείσ 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30.06.2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Γϋ τρίμθνο 2016 
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Πίνακασ 179:  Ανάλυςθ προχπολογιςμοφ (ςε δθμόςια δαπάνθ-ΔΔ) 

Κωδ. 
ΑΠ 

ΔΔ 
Κωδ. 
Θ  

ΔΔ 
Κωδ. 
Επεν. 
Προτ. 

ΔΔ 
Κωδ. 

Ειδικοφ 
ςτόχου 

ΔΔ 
Κωδ. Δράςθσ/ 
πρόςκλθςθσ 

ΔΔ 
Κατθγορία 

περιφζρειασ 
Κωδ. πεδίου 
παρζμβαςθσ 

ΔΔ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

7 75.435.468,00 11 75.435.468,00 11i 75.435.468,00 

11i.4 7.916.755,94 Γ.1.1.1 3.298.648,31 
Λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ  
119 3.298.648,31 

    Γ.1.1.2 138.543,23 
Λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ  
119 138.543,23 

11i.5 67.518.712,06 

Γ.2.1.1 18.957.590,58 
Λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ  
119 18.957.590,58 

Γ.2.1.2 40.597.749,11 
Λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ  
119 40.597.749,11 

Γ.2.1.3 1.979.188,98 
Λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ  
119 1.979.188,98 

Γ.2.1.4 65.972,97 
Λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ  
119 65.972,97 

Γ.2.1.5 197.918,90 
Λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ  
119 197.918,90 

Γ.2.1.6 1.863.683,51 
Λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ  
119 1.863.683,51 

Γ.2.1.7 184.923,54 
Λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ  
119 184.923,54 

Γ.2.1.8 646.535,07 
Λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ  
119 646.535,07 

Γ.2.2.1 2.556.452,44 
Λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ  
119 2.556.452,44 

Γ.2.2.2 583.201,02 
Λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ  
119 583.201,02 

Γ.2.2.3 31.271,19 
Λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ  
119 31.271,19 

7 11.324.048,00 11 11.324.048,00 11i 11.324.048,00 11i.4 1.873.436,22 Γ.1.1.1 780.598,43 Mετάβαςθ 119 780.598,43 



 

  347 

 

    Γ.1.1.2 32.785,13 Mετάβαςθ 119 32.785,13 

11i.5 15.977.756,78 

Γ.2.1.1 4.486.160,39 Mετάβαςθ 119 4.486.160,39 

Γ.2.1.2 9.607.128,77 Mετάβαςθ 119 9.607.128,77 

Γ.2.1.3 468.359,06 Mετάβαςθ 119 468.359,06 

Γ.2.1.4 15.611,97 Mετάβαςθ 119 15.611,97 

Γ.2.1.5 46.835,91 Mετάβαςθ 119 46.835,91 

Γ.2.1.6 441.025,62 Mετάβαςθ 119 441.025,62 

Γ.2.1.7 43.760,66 Mετάβαςθ 119 43.760,66 

Γ.2.1.8 152.997,29 Mετάβαςθ 119 152.997,29 

Γ.2.2.1 604.963,78 Mετάβαςθ 119 604.963,78 

Γ.2.2.2 138.009,80 Mετάβαςθ 119 138.009,80 

Γ.2.2.3 7.400,07 Mετάβαςθ 119 7.400,07 

7 8.265.590,00 11 8.265.590,00 11i 8.265.590,00 

11i.4 1.188.429,35 Γ.1.1.1 495.178,90 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 495.178,90 

    Γ.1.1.2 20.797,51 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 20.797,51 

11i.5 10.135.618,65 

Γ.2.1.1 2.845.831,96 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 2.845.831,96 

Γ.2.1.2 6.094.359,48 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 6.094.359,48 

Γ.2.1.3 297.107,34 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 297.107,34 

Γ.2.1.4 9.903,58 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 9.903,58 

Γ.2.1.5 29.710,73 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 29.710,73 

Γ.2.1.6 279.768,15 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 279.768,15 

Γ.2.1.7 27.759,93 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 27.759,93 

Γ.2.1.8 97.055,06 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 97.055,06 
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Γ.2.2.1 383.763,64 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 383.763,64 

Γ.2.2.2 87.547,63 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 87.547,63 

Γ.2.2.3 4.694,30 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 4.694,30 

 

Κωδ. 
ΑΠ 

ΔΔ 
Κωδ. Θ 

 
ΔΔ 

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ. 

ΔΔ 
Κωδ. 

Ειδικοφ 
ςτόχου 

ΔΔ 
Κωδ. Δράςθσ/ 
πρόςκλθςθσ 

ΔΔ 
Κατθγορία 

περιφζρειασ 
Κωδ. πεδίου 
παρζμβαςθσ 

ΔΔ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

8 1.466.700,00 11 1.466.700,00 11i 1.466.700,00 

11i.4 867.452,15 Γ.1.1.1 361.438,39 Mετάβαςθ 119 361.438,39 

    Γ.1.1.2 15.180,41 Mετάβαςθ 119 15.180,41 

11i.5 7.398.137,85 

Γ.2.1.1 2.077.214,81 Mετάβαςθ 119 2.077.214,81 

Γ.2.1.2 4.448.363,06 Mετάβαςθ 119 4.448.363,06 

Γ.2.1.3 216.863,04 Mετάβαςθ 119 216.863,04 

Γ.2.1.4 7.228,77 Mετάβαςθ 119 7.228,77 

Γ.2.1.5 21.686,30 Mετάβαςθ 119 21.686,30 

Γ.2.1.6 204.206,91 Mετάβαςθ 119 204.206,91 

Γ.2.1.7 20.262,38 Mετάβαςθ 119 20.262,38 

Γ.2.1.8 70.841,93 Mετάβαςθ 119 70.841,93 

Γ.2.2.1 280.114,76 Mετάβαςθ 119 280.114,76 

Γ.2.2.2 63.902,31 Mετάβαςθ 119 63.902,31 

Γ.2.2.3 3.426,44 Mετάβαςθ 119 3.426,44 

 

Κωδ. 
ΑΠ 

ΔΔ 
Κωδ. Θ 

 
ΔΔ 

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ. 

ΔΔ 
Κωδ. 

Ειδικοφ 
ςτόχου 

ΔΔ 
Κωδ. Δράςθσ/ 
πρόςκλθςθσ 

ΔΔ 
Κατθγορία 

περιφζρειασ 
Κωδ. πεδίου 
παρζμβαςθσ 

ΔΔ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

9 0,00 11 0,00 11i 0,00 11i.4 153.926,35 Γ.1.1.1 64.135,98 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 
64.135,98 
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    Γ.1.1.2 2.693,71 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

120 
2.693,71 

11i.5 1.312.773,65 

Γ.2.1.1 368.594,49 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 
368.594,49 

Γ.2.1.2 789.346,45 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 
789.346,45 

Γ.2.1.3 38.481,59 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 
38.481,59 

Γ.2.1.4 1.282,72 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 
1.282,72 

Γ.2.1.5 3.848,16 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 
3.848,16 

Γ.2.1.6 36.235,80 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 
36.235,80 

Γ.2.1.7 3.595,49 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 
3.595,49 

Γ.2.1.8 12.570,65 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 
12.570,65 

Γ.2.2.1 49.705,38 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 
49.705,38 

Γ.2.2.2 11.339,24 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 
11.339,24 

Γ.2.2.3 608,01 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

119 
608,01 
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Πίνακασ 180: Επιςκόπθςθ χαρακτθριςτικϊν των δράςεων 
 

Κωδικόσ 
Δράςθσ 

Χαρακτθριςμόσ 
δράςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

ΔΔ 
Σρόποσ υλοποίθςθσ 

δράςθσ 
ΔΔ 

ΔΔ που 
ςυνειςφζρει ςτο 

πλαίςιο 
επίδοςθσ 

ΔΔ μθ 
εκπλθροφμενων 

κεματικϊν 
αιρεςιμοτιτων 

ΔΔ μθ 
εκπλθροφμενων 

αυτοδεςμεφςεων 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Γ.1.1.1   

Πλθ θ χϊρα 

        5.000.000,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα           5.000.000,00            5.000.000,00        

Γ.1.1.2   

Πλθ θ χϊρα 

           210.000,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα              210.000,00                210.000,00        

Γ.2.1.1   
Πλθ θ χϊρα 

      28.735.392,23    
Yλοποίθςθ με ίδια 
μζςα        28.735.392,23          26.552.892,23        

Γ.2.1.2   
Πλθ θ χϊρα 

      61.536.946,87    
Yλοποίθςθ με ίδια 
μζςα        61.536.946,87          60.256.746,87        

Γ.2.1.3   

Πλθ θ χϊρα 

        3.000.000,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα           3.000.000,00          

Γ.2.1.4   

Πλθ θ χϊρα 

           100.000,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα              100.000,00          

Γ.2.1.5   

Πλθ θ χϊρα 

           300.000,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα              300.000,00                300.000,00        
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Γ.2.1.6   

Πλθ θ χϊρα 

        2.824.920,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα           2.824.920,00            2.824.920,00        

Γ.2.1.7   

Πλθ θ χϊρα 

  

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα              280.302,00                280.302,00        

Γ.2.1.8   

Πλθ θ χϊρα 

  

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα              980.000,00                980.000,00        

Γ.2.2.1   

Πλθ θ χϊρα 

        3.875.000,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα           3.875.000,00          

Γ.2.2.2   

Πλθ θ χϊρα 

           884.000,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα              884.000,00          

Γ.2.2.3   

Πλθ θ χϊρα 

              47.400,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια 
μζςα                47.400,00          
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Θεματικόσ Άξονασ Δ: Σεχνικι Τποςτιριξθ για τθν εφαρμογι/ 
υλοποίθςθ των δράςεων ΕΚΣ του ΕΠ (Άξονεσ Προτεραιότθτασ 10, 11, 
12) 

Θεματικοί ςτόχοι (ΘΣ) 11 

Ταμείο ΕΚΣ 

Σφνδεςθ με κεματικζσ 
αιρεςιμότθτεσ 

 

Ρροχπολογιςμόσ (ςε ΔΔ) 7.393.572  € 

% Κοινοτικισ ςυμμετοχισ 77,23% 

 

Άξονασ Προτεραιότθτασ 10: Σεχνικι Τποςτιριξθ για τθν εφαρμογι/υλοποίθςθ των 
δράςεων ΕΚΣ του ΕΠ ςτισ 11 περιφζρειεσ 

 

Θεματικοί ςτόχοι (ΘΣ) 11 

Ταμείο ΕΚΣ 

Σφνδεςθ με κεματικζσ 
αιρεςιμότθτεσ 

 

Ρροχπολογιςμόσ (ςε ΔΔ) 6.643.318 € 

% Κοινοτικισ ςυμμετοχισ 80% 

 

Άξονασ Προτεραιότθτασ 11: Σεχνικι Τποςτιριξθ για τθν εφαρμογι/υλοποίθςθ των 
δράςεων ΕΚΣ του ΕΠ ςτθ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Θεματικοί ςτόχοι (ΘΣ) 11 

Ταμείο ΕΚΣ 

Σφνδεςθ με κεματικζσ 
αιρεςιμότθτεσ 

 

Ρροχπολογιςμόσ (ςε ΔΔ) 665.700,00 € 

% Κοινοτικισ ςυμμετοχισ 50% 

 

Άξονασ Προτεραιότθτασ 12: Σεχνικι Τποςτιριξθ για τθν εφαρμογι/υλοποίθςθ των 
δράςεων ΕΚΣ του ΕΠ ςτο ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

Θεματικοί ςτόχοι (ΘΣ) 11 

Ταμείο ΕΚΣ 

Σφνδεςθ με κεματικζσ 
αιρεςιμότθτεσ 

 

Ρροχπολογιςμόσ (ςε ΔΔ) 84.554,00€ 

% Κοινοτικισ ςυμμετοχισ 50% 

 

Θεματικόσ ςτόχοσ 11 – Επενδυτικι Προτεραιότθτα 11i 

Θεματικόσ ςτόχοσ (ΘΣ) Ενίςχυςθ τθσ κεςμικισ ικανότθτασ των δθμόςιων αρχϊν 
και των ενδιαφερομζνων φορζων και τθσ αποτελεςματικισ 
δθμόςιασ διοίκθςθσ 

Επενδυτικι προτεραιότθτα Επζνδυςθ ςτθ κεςμικι ικανότθτα και ςτθν 
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αποτελεςματικότθτα των δθμόςιων διοικιςεων και 
υπθρεςιϊν ςε εκνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο εν 
όψει των μεταρρυκμίςεων, καλφτερθ κανονιςτικι ρφκμιςθ 
και χρθςτι διακυβζρνθςθ 

Σφνδεςθ με κεματικζσ 
αιρεςιμότθτεσ 

 

Ειδικοί ςτόχοι 10.1 Ενίςχυςθ των ςυςτθμάτων και των διαδικαςιϊν 
διοίκθςθσ και εφαρμογισ του ΕΡ 

11.1 Ενίςχυςθ των ςυςτθμάτων και των διαδικαςιϊν 
διοίκθςθσ και εφαρμογισ του ΕΡ 

12.1 Ενίςχυςθ των ςυςτθμάτων και των διαδικαςιϊν 
διοίκθςθσ και εφαρμογισ του ΕΡ 

Δείκτεσ αποτελζςματοσ __ 
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ΔΡΑΘ Δ.1.1. : Ενζργειεσ Σεχνικισ Βοικειασ ΕΚΣ (λειτουργικά ζξοδα)  

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 
 Τμθματοποιθμζνθ  
 Μεγάλο ζργο 
 Κρατικι ενίςχυςθ 
 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα αναλθφκοφν 
για τα εμπροςκοβαρι, τα 
μεγάλα και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 
 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 
 ΒΑΑ  
 ΟΧΕ  
 ΤΑΡΤΟΚ 
 Άλλο: Υλοποίθςθ με ίδια μζςα/ Διαγωνιςτικι 

διαδικαςία 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο πλαίςιο 
επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 
 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 
 Σε μετάβαςθ 
 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

Σφνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ  

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ Επιλζγεται ζνα από τα παρακάτω:  
 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Θ εν λόγω κατθγορία δράςθσ όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ αφορά «… ςτθν 

προετοιμαςία, οργάνωςθ, διαχείριςθ, παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ, θλεκτρονικι 

ανταλλαγι δεδομζνων, επικεϊρθςθ, ζλεγχο και αξιολόγθςθ του επιχειρθςιακοφ 

προγράμματοσ, κακϊσ και ςε ζργα ι ενζργειεσ που κα ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ των 

οργανωτικϊν δομϊν και των διαδικαςιϊν εφαρμογισ του. το πλαίςιο αυτό περιλαμβάνουν 

ζργα ι ενζργειεσ ανάπτυξθσ / αναβάκμιςθσ ςυμπλθρωματικϊν / εξειδικευμζνων 

υποςτθρικτικϊν ςυςτθμάτων και εργαλείων, προμικεια υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ, αγορά 

ι/και ανάπτυξθ λογιςμικοφ, ανάπτυξθ και διάχυςθ μεκόδων οργάνωςθσ, προμικεια / 

ανάπτυξθ ειδικϊν εφαρμογϊν κλπ. που ενδεχομζνωσ απαιτοφνται για τθν εξυπθρζτθςθ 

ειδικϊν αναγκϊν αποτελεςματικισ υλοποίθςθσ, παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ των 

παρεμβάςεων του Προγράμματοσ, πζραν εκείνων που καλφπτονται κεντρικά από το 

τομεακό Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Σεχνικι Βοικεια 2014-2020» για όλα τα Επιχειρθςιακά 

Προγράμματα του ΕΠΑ 2014-2020.» 

Το αντικείμενο τθσ προτεινόμενθσ δράςθσ αφορά ενζργειεσ Τεχνικισ Βοικειασ ςχετικζσ με 

τθν  προετοιμαςία, οργάνωςθ, διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του ΕΡ από 

τθν ΕΥΔ ΕΡ ΜΔΤ, τθν επιτελικι δομι ΕΣΡΑ του Υπ. Υγείασ και τθν επιτελικι δομι ΕΣΡΑ του 

Υπ. Εςωτερικϊν.  Αναλυτικότερα ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ κα χρθματοδοτθκοφν ενδεικτικά: 

 Ρρομικεια λογιςμικοφ  

 Υπθρεςίεσ τεχνικισ, νομικισ και ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ  
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 Διοργάνωςθ εκδθλϊςεων, ςυνεδριάςεων/ςυςκζψεων Επιτροπϊν Ραρακολοφκθςθσ 

και Τεχνικϊν Συςκζψεων 

 Δαπάνεσ για τθν εκπαίδευςθ και τθ ςυμμετοχι ςε θμερίδεσ, ςυνζδρια του 

προςωπικοφ των ανωτζρω φορζων 

 Ζξοδα μετακινιςεων του προςωπικοφ των ανωτζρω φορζων ςτο εςωτερικό και το 

εξωτερικό 

 Λειτουργικά ζξοδα των ανωτζρω φορζων 

 Υπθρεςίεσ ςυμβοφλου τεχνικισ υποςτιριξθσ 

 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 181: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 

δείκτθ 
Δείκτθσ 

Μονάδα 

μζτρθςθσ 

Κατθγορία 

περιφζρειασ 

(κατά 

περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) 
Δείκτθσ 

πλαιςίου 

επίδοςθσ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

T4641 Αρικμόσ ζργων για τθν βελτίωςθ 
των ςυςτθμάτων και των 
διαδικαςιϊν διοίκθςθσ και 
εφαρμογισ του ΕΡ. 

Αρικμόσ    10 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Τ4642 Αρικμόσ ελζγχων και 
επικεωριςεων ςε πράξεισ του ΕΡ Αρικμόσ    80 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 182: Προχπολογιςμόσ 

Άξονασ 
Προτεραιότθτασ 

  10 11 12 

   φνολο Χϊρασ  
 Λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ  

 
Περιφζρειεσ 

ςε 
μετάβαςθ  

 Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ  

 
Περιφζρειεσ 

ςε 
μετάβαςθ  

 Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ  

 υνολικό 
Κόςτοσ (α)  

1.919.160,00 1.141.950,04 298.772,63 301.098,87 138.339,91 38.998,55 

 Δθμόςια 
Δαπάνθ (β)  

1.919.160,00 1.141.950,04 298.772,63 301.098,87 138.339,91 38.998,55 

Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ)  

1.482.126,46 913.560,03 239.018,11 240.879,09 69.169,96 19.499,27 

Εκνικι 
Συμμετοχι (δ)  

437.033,54 228.390,01 59.754,53 60.219,77 69.169,96 19.499,27 

 εκ τθσ οποίασ 
για τα 
εμπροςκοβαρι 
ζργα  

          

  

 εκ τθσ οποίασ 
για 
τμθματοποιθμζ
να ζργα  

          

  

 εκ τθσ οποίασ 
για μεγάλα 
ζργα  

          
  

 εκ τθσ οποίασ 
για Μζςα 
Χρθματοοικονο
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μικισ Τεχνικισ  

 εκ τθσ οποίασ 
για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΡΤΟΚ  

          
  

 Ιδιωτικι 
υμμετοχι (ε)  

          
  

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 ΕΥΔ του ΕΡ ΜΔΤ 

 Επιτελικι δομι ΕΣΡΑ του Υπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 

 Επιτελικι δομι ΕΣΡΑ του Υπ. Υγείασ 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30.6.2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Β’ Τρίμθνο 2016 
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ΔΡΑΘ Δ.2.1 : Ενζργειεσ Σεχνικισ Βοικειασ ΕΚΣ (πλθροφόρθςθ - δθμοςιότθτα) 

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 
 Τμθματοποιθμζνθ  
 Μεγάλο ζργο 
 Κρατικι ενίςχυςθ 
 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα αναλθφκοφν 
για τα εμπροςκοβαρι, τα 
μεγάλα και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 
 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 
 ΒΑΑ  
 ΟΧΕ  
 ΤΑΡΤΟΚ 
 Άλλο: Υλοποίθςθ με ίδια μζςα/ Διαγωνιςτικι 

διαδικαςία 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο πλαίςιο 
επίδοςθσ 

  ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 
 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 
 Σε μετάβαςθ 
 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

Σφνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ  

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ Επιλζγεται ζνα από τα παρακάτω:  
 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Θ εν λόγω κατθγορία δράςθσ όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ περιλαμβάνει  « 

……..οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ προβολισ, πλθροφόρθςθσ και δθμοςιότθτασ του 

Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ και των επιμζρουσ παρεμβάςεϊν του που απευκφνονται 

τόςο ςε ενδιαφερόμενουσ φορείσ (Περιφερειακζσ, τοπικζσ και λοιπζσ δθμόςιεσ αρχζσ, 

κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, επαγγελματικζσ οργανϊςεισ, μθ κυβερνθτικζσ 

οργανϊςεισ, οργανϊςεισ ΑμεΑ κλπ) όςο και ςτθν Ελλθνικι και διεκνι κοινι γνϊμθ, κακϊσ 

και ενζργειεσ ενθμζρωςθσ των δυνθτικϊν δικαιοφχων ςχετικά με όλεσ τισ φάςεισ 

ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ των παρεμβάςεων του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ, τθν 

δυνατότθτα πρόςβαςθσ και ςυμμετοχισ ςε αυτζσ, τθν ςφςταςθ και παρακολοφκθςθ τθσ 

εταιρικισ ςχζςθσ κλπ.»  

Το αντικείμενο τθσ προτεινόμενθσ δράςθσ αφορά ενζργειεσ Τεχνικισ Βοικειασ ΕΚΤ ςχετικζσ 

με τθν πλθροφόρθςθ και δθμοςιότθτα του ΕΡ ΜΔΤ. 

Ενδεικτικά κα χρθματοδοτθκοφν: 

 Διοργάνωςθ Θμερίδων/Σεμιναρίων, εκπόνθςθ ζντυπου υλικοφ ςτο πλαίςιο του 

Σχεδίου Δθμοςιότθτασ του ΕΡ ΜΔΤ  

 Ανάπτυξθ-Αναβάκμιςθ-Συντιρθςθ ιςτοςελίδασ του ΕΡ ΜΔΤ 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 183: Δείκτεσ εκροισ 
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Κωδικόσ 

δείκτθ 
Δείκτθσ 

Μονάδα 

μζτρθςθσ 

Κατθγορία 

περιφζρειασ 

(κατά 

περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) 
Δείκτθσ 

πλαιςίου 

επίδοςθσ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

T4644 Δράςεισ ενθμζρωςθσ των 
δυνθτικϊν δικαιοφχων ςχετικά με 
τουσ ςτόχουσ και τισ δυνατότθτεσ 
χρθματοδότθςθσ από το ΕΡ 

Αρικμόσ 
   

3 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Τ4643 Αρικμόσ επικοινωνιακϊν ςχεδίων 
δράςθσ Αρικμόσ    1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 184: Προχπολογιςμόσ 

Άξονασ 
Προτεραιότθτασ 

  1 2 3 

  
 φνολο 
Χϊρασ  

 Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ  

 Περιφζρειεσ 
ςε μετάβαςθ  

 Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ  

 Περιφζρειεσ 
ςε μετάβαςθ  

 Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ  

 υνολικό Κόςτοσ (α)  799.650,00 475.812,52 124.488,60 125.457,86 57.641,63 16.249,40 

Δθμόςια Δαπάνθ (β)  799.650,00 475.812,52 124.488,60 125.457,86 57.641,63 16.249,40 

Ενωςιακι Συνδρομι 
(γ)  

617.552,69 380.650,01 99.590,88 100.366,29 28.820,82 8.124,70 

Εκνικι Συμμετοχι (δ)  182.097,31 95.162,50 24.897,72 25.091,57 28.820,82 8.124,70 

 εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα  

          
  

 εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα 
ζργα  

          
  

 εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα  

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ  

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ  

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε)  

          
  

 

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 ΕΥΔ του ΕΡ ΜΔΤ 

 Επιτελικι δομι ΕΣΡΑ του Υπουργείου Εςωτερικϊν  

 Επιτελικι δομι ΕΣΡΑ του Υπ. Υγείασ 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  
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Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30.6.2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Α’ και Β’ τρίμθνο 

2016 
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ΔΡΑΘ Δ.3.1 : Ενζργειεσ Σεχνικισ Βοικειασ ΕΚΣ (μελζτεσ -εμπειρογνωμοςφνεσ - 
αξιολογιςεισ)  

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 
 Τμθματοποιθμζνθ  
 Μεγάλο ζργο 
 Κρατικι ενίςχυςθ 
 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα αναλθφκοφν 
για τα εμπροςκοβαρι, τα 
μεγάλα και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 
 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 
 ΒΑΑ  
 ΟΧΕ  
 ΤΑΡΤΟΚ 
 Άλλο: Υλοποίθςθ με ίδια μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο πλαίςιο 
επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 
 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 
 Σε μετάβαςθ 
 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

Σφνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ  

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ Επιλζγεται ζνα από τα παρακάτω:  
 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Θ εν λόγω κατθγορία δράςθσ όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ περιλαμβάνει «… 

 Παροχι εξειδικευμζνων μελετϊν, παροχι υπθρεςιϊν τεχνικϊν ςυμβοφλων για τθν 

υλοποίθςθ ζργων τεχνικισ υποςτιριξθσ, μελετϊν και εμπειρογνωμοςυνϊν ι και 

αξιολογιςεων. 

 υμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ των φορζων υλοποίθςθσ από εξωτερικοφσ 

εμπειρογνϊμονεσ. 

 Εκπόνθςθ αξιολογιςεων, όπωσ προβλζπονται από τον Κανονιςμό (ΕΕ) 

1303/2013….» 

Το αντικείμενο τθσ προτεινόμενθσ δράςθσ αφορά ενζργειεσ Τεχνικισ Βοικειασ ςχετικζσ με 

τθν εκπόνθςθ μελετϊν, εμπειρογνωμοςυνϊν αξιολογιςεων και παροχι υπθρεςιϊν 

ςυμβοφλου τεχνικισ υποςτιριξθσ κατά τθν περίοδο 2016-2010.  

Αναλυτικότερα κα χρθματοδοτθκοφν: 

 Θ εκπόνθςθ αξιολογιςεων, που περιγράφονται ςτο Σχζδιο Αξιολόγθςθσ του 

Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ βάςει των προβλζψεων του Κανονιςμοφ 1303/2013. 

 Θ εκπόνθςθ ςτρατθγικϊν και προπαραςκευαςτικϊν μελετϊν . 

 Θ διεξαγωγι ερευνϊν 

 Θ εκπόνθςθ εμπειρογνωμοςυνϊν 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 185: Δείκτεσ εκροισ 
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Κωδικόσ 

δείκτθ 
Δείκτθσ 

Μονάδα 

μζτρθςθσ 

Κατθγορία 

περιφζρειασ 

(κατά 

περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) 
Δείκτθσ 

πλαιςίου 

επίδοςθσ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

T4645 Αρικμόσ 
μελετϊν,  εμπειρογνωμοςυνϊν, 
ερευνϊν, αξιολογιςεων, ζργων 
τεχνικισ υποςτιριξθσ 

Αρικμόσ    15 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 186: Προχπολογιςμόσ 

Άξονασ 
Προτεραιότθτασ 

  1 2 3 

   φνολο Χϊρασ  
 Λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ  

 Περιφζρειεσ 
ςε μετάβαςθ  

 Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ  

 Περιφζρειεσ 
ςε μετάβαςθ  

 Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ  

 υνολικό Κόςτοσ (α)  1.252.119,16 745.043,41 194.928,48 196.446,18 90.257,22 25.443,86 

Δθμόςια Δαπάνθ (β)  1.252.119,16 745.043,41 194.928,48 196.446,18 90.257,22 25.443,86 

Ενωςιακι Συνδρομι 
(γ)  

966.985,00 596.034,73 155.942,78 157.156,95 45.128,61 12.721,93 

Εκνικι Συμμετοχι (δ)  285.134,16 149.008,68 38.985,70 39.289,24 45.128,61 12.721,93 

 εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα  

          
  

 εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα 
ζργα  

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα  

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ  

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ  

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε)  

          
  

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 ΕΥΔ του ΕΡ ΜΔΤ 

 Επιτελικι δομι ΕΣΡΑ του Υπουργείου Εςωτερικϊν  

 Επιτελικι δομι ΕΣΡΑ του Υπ. Υγείασ 
 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ   

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ   

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ (Συμπλιρωςθ δελτίων 
ταυτότθτασ, Στοχοκζτθςθ νζων δεικτϊν & ειςαγωγι τουσ ςτο ΟΡΣ) 

 

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30.6.2015 
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Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Α’ και Β’ τρίμθνο 
2016 
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Πίνακασ 187: Ανάλυςθ προχπολογιςμοφ (ςε δθμόςια δαπάνθ-ΔΔ)  

Κωδ. 
ΑΠ 

ΔΔ 
Κωδ. Θ 

 
ΔΔ 

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ. 

ΔΔ 
Κωδ. 

Ειδικοφ 
ςτόχου 

ΔΔ 
Κωδ. Δράςθσ/ 
πρόςκλθςθσ 

ΔΔ 
Κατθγορία 

περιφζρειασ 

Κωδ. πεδίου 
παρζμβαςθ

σ 
ΔΔ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

10 4.648.343,00 11,00 4.648.343,00 11i 4.648.343,00 11i.6 1.494.629,38 
Δ.1.1 

1.206.577,00 
Λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ  
121 

1.206.577,0
0 

            11i.7 1.001.265,40 
Δ.2.1 

502.740,42 
Λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ  
123 502.740,42 

            11i.8 2.152.448,22 
Δ.3.1 

787.208,04 
Λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ  
122 787.208,04 

10 1.428.385,00 11 1.428.385,00 11i 1.428.385,00 

11i.6 459.283,27 Δ.1.1 370.767,93 Mετάβαςθ 121 370.767,93 

11i.7 307.677,91 Δ.2.1 154.486,64 Mετάβαςθ 123 154.486,64 

11i.8 661.423,81 Δ.3.1 241.900,43 Mετάβαςθ 122 241.900,43 

10 566.590,00 11 566.590,00 11i 566.590,00 

11i.6 182.181,49 
Δ.1.1 

147.070,57 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

121 147.070,57 

11i.7 122.044,99 
Δ.2.1 

61.279,41 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

123 61.279,41 

11i.8 262.363,52 
Δ.3.1 

95.953,38 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

122 95.953,38 

             
Κωδ. 
ΑΠ 

ΔΔ 
Κωδ. Θ 

 
ΔΔ 

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ. 

ΔΔ 
Κωδ. 

Ειδικοφ 
ςτόχου 

ΔΔ 
Κωδ. Δράςθσ/ 
πρόςκλθςθσ 

ΔΔ 
Κατθγορία 

περιφζρειασ 

Κωδ. πεδίου 
παρζμβαςθ

σ 
ΔΔ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

11 344.400,00 11 344.400,00 11i 344.400,00 

11i.6 214.049,35 Δ.1.1 172.796,70 Mετάβαςθ 121 172.796,70 

11i.7 143.393,54 Δ.2.1 71.998,62 Mετάβαςθ 123 71.998,62 

11i.8 308.257,11 Δ.3.1 112.737,89 Mετάβαςθ 122 112.737,89 

             
Κωδ. 
ΑΠ 

ΔΔ 
Κωδ. Θ 

 
ΔΔ 

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ. 

ΔΔ 
Κωδ. 

Ειδικοφ 
ςτόχου 

ΔΔ 
Κωδ. Δράςθσ/ 
πρόςκλθςθσ 

ΔΔ 
Κατθγορία 

περιφζρειασ 

Κωδ. πεδίου 
παρζμβαςθ

σ 
ΔΔ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

12 97.088,00 11 97.088,00 11i 97.088,00 

11i.6 27.187,51 
Δ.1.1 

21.947,80 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

121 21.947,80 

11i.7 18.213,16 
Δ.2.1 

9.144,92 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

123 9.144,92 

11i.8 39.153,33 
Δ.3.1 

14.319,42 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

122 14.319,42 

 
Πίνακασ 188: Επιςκόπθςθ χαρακτθριςτικϊν των δράςεων 
 

Κωδικόσ 
Δράςθσ 

Χαρακτθριςμόσ 
δράςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

ΔΔ 
Σρόποσ υλοποίθςθσ 

δράςθσ 
ΔΔ 

ΔΔ που 
ςυνειςφζρει ςτο 

πλαίςιο επίδοςθσ 

ΔΔ μθ 
εκπλθροφμενων 

κεματικϊν 
αιρεςιμοτιτων 

ΔΔ μθ 
εκπλθροφμενων 

αυτοδεςμεφςεων 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Δ.1.1   

Πλθ θ χϊρα 

       1.919.160,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια μζςα          1.919.160,00          

Δ.2.1   

Πλθ θ χϊρα 

           799.650,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια μζςα             799.650,00          

Δ.3.1   

Πλθ θ χϊρα 

       1.252.119,16    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια μζςα          1.252.119,16          
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Θεματικόσ Άξονασ Ε: Σεχνικι Τποςτιριξθ για τθν 
εφαρμογι/υλοποίθςθ των δράςεων ΕΣΠΑ του ΕΠ (Άξονεσ 
Προτεραιότθτασ 13, 14, 15) 

Θεματικοί ςτόχοι (ΘΣ) 2 

Ταμείο ΕΤΡΑ 

Σφνδεςθ με κεματικζσ 
αιρεςιμότθτεσ 

T02.1 

Ρροχπολογιςμόσ (ςε ΔΔ) 4.183.826 € 

% Κοινοτικισ ςυμμετοχισ 77,75% 

 

Άξονασ Προτεραιότθτασ 13: Σεχνικι Τποςτιριξθ για τθν εφαρμογι/υλοποίθςθ των 
δράςεων ΕΚΣ του ΕΠ ςτισ 11 περιφζρειεσ 

 

Θεματικοί ςτόχοι (ΘΣ) 2 

Ταμείο ΕΤΡΑ 

Σφνδεςθ με κεματικζσ 
αιρεςιμότθτεσ 

T02.1 

Ρροχπολογιςμόσ (ςε ΔΔ) 3.870.546 € 

% Κοινοτικισ ςυμμετοχισ 80% 

 

Άξονασ Προτεραιότθτασ 14: Σεχνικι Τποςτιριξθ για τθν εφαρμογι/υλοποίθςθ των 
δράςεων ΕΚΣ του ΕΠ ςτθ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Θεματικοί ςτόχοι (ΘΣ) 2 

Ταμείο ΕΤΡΑ 

Σφνδεςθ με κεματικζσ 
αιρεςιμότθτεσ 

T02.1 

Ρροχπολογιςμόσ (ςε ΔΔ) 210.192 € 

% Κοινοτικισ ςυμμετοχισ 50% 

 

Άξονασ Προτεραιότθτασ 15: Σεχνικι Τποςτιριξθ για τθν εφαρμογι/υλοποίθςθ των 
δράςεων ΕΚΣ του ΕΠ ςτο ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

Θεματικοί ςτόχοι (ΘΣ) 2 

Ταμείο ΕΤΡΑ 

Σφνδεςθ με κεματικζσ 
αιρεςιμότθτεσ 

T02.1 

Ρροχπολογιςμόσ (ςε ΔΔ) 103.088 € 

% Κοινοτικισ ςυμμετοχισ 50% 

 

 

Θεματικόσ ςτόχοσ 2 – Επενδυτικι Προτεραιότθτα 2c 

Θεματικόσ ςτόχοσ (ΘΣ) Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ, τθσ χριςθσ και τθσ ποιότθτασ 
των τεχνολογιϊν των πλθροφοριϊν και των επικοινωνιϊν 
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Επενδυτικι προτεραιότθτα Ενίςχυςθ των εφαρμογϊν ΣΠΕ για θλεκτρονικι κυβζρνθςθ, 
θλεκτρονικι μάκθςθ, θλεκτρονικι ζνταξθ, θλεκτρονικό 
πολιτιςμό και θλεκτρονικι υγεία 

Σφνδεςθ με κεματικζσ 
αιρεςιμότθτεσ 

T02.1 

Ειδικοί ςτόχοι 13.1 Ενίςχυςθ των ςυςτθμάτων και των διαδικαςιϊν 
διοίκθςθσ και εφαρμογισ του ΕΡ 

14.1 Ενίςχυςθ των ςυςτθμάτων και των διαδικαςιϊν 
διοίκθςθσ και εφαρμογισ του ΕΡ 

15.1 Ενίςχυςθ των ςυςτθμάτων και των διαδικαςιϊν 
διοίκθςθσ και εφαρμογισ του ΕΡ 

Δείκτεσ αποτελζςματοσ ____ 
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ΔΡΑΘ Ε.1.1.: Ενζργειεσ Σεχνικισ Βοικειασ ΕΣΠΑ (λειτουργικά ζξοδα)  

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 
 Τμθματοποιθμζνθ  
 Μεγάλο ζργο 
 Κρατικι ενίςχυςθ 
 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα αναλθφκοφν 
για τα εμπροςκοβαρι, τα 
μεγάλα και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 
 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 
 ΒΑΑ  
 ΟΧΕ  
 ΤΑΡΤΟΚ 
 Άλλο: Υλοποίθςθ με ίδια μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο πλαίςιο 
επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 
 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 
 Σε μετάβαςθ 
 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

Σφνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ T02.1 

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ Επιλζγεται ζνα από τα παρακάτω:  
 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Θ εν λόγω κατθγορία δράςθσ όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ αφορά «… ςτθν 

προετοιμαςία, οργάνωςθ, διαχείριςθ, παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ, θλεκτρονικι 

ανταλλαγι δεδομζνων, επικεϊρθςθ, ζλεγχο και αξιολόγθςθ του επιχειρθςιακοφ 

προγράμματοσ, κακϊσ και ςε ζργα ι ενζργειεσ που κα ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ των 

οργανωτικϊν δομϊν και των διαδικαςιϊν εφαρμογισ του. το πλαίςιο αυτό περιλαμβάνουν 

ζργα ι ενζργειεσ ανάπτυξθσ / αναβάκμιςθσ ςυμπλθρωματικϊν / εξειδικευμζνων 

υποςτθρικτικϊν ςυςτθμάτων και εργαλείων, προμικεια υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ, αγορά 

ι/και ανάπτυξθ λογιςμικοφ, ανάπτυξθ και διάχυςθ μεκόδων οργάνωςθσ, προμικεια / 

ανάπτυξθ ειδικϊν εφαρμογϊν κλπ. που ενδεχομζνωσ απαιτοφνται για τθν εξυπθρζτθςθ 

ειδικϊν αναγκϊν αποτελεςματικισ υλοποίθςθσ, παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ των 

παρεμβάςεων του Προγράμματοσ, πζραν εκείνων που καλφπτονται κεντρικά από το 

τομεακό Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Σεχνικι Βοικεια 2014-2020» για όλα τα Επιχειρθςιακά 

Προγράμματα του ΕΠΑ 2014-2020.» 

Το αντικείμενο τθσ προτεινόμενθσ δράςθσ αφορά ενζργειεσ Τεχνικισ Βοικειασ ςχετικζσ με 

τθν προετοιμαςία, οργάνωςθ, διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του ΕΡ από 

τθν ΕΥΔ ΕΡ ΜΔΤ, τθν επιτελικι δομι ΕΣΡΑ του Υπουργείου Εςωτερικϊν, Επιτελικι Δομι 

ΕΣΡΑ, Τομζα πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν και τθν επιτελικι δομισ ΕΣΡΑ του 

Υπουργείου Υγείασ.  

Αναλυτικότερα ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ κα χρθματοδοτθκοφν ενδεικτικά: 

 Ρρομικεια λογιςμικοφ  
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 Υπθρεςίεσ τεχνικισ, νομικισ και ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ  

 Διοργάνωςθ εκδθλϊςεων, ςυνεδριάςεων/ςυςκζψεων Επιτροπϊν Ραρακολοφκθςθσ 

και Τεχνικϊν Συςκζψεων 

 Δαπάνεσ για τθν εκπαίδευςθ και τθ ςυμμετοχι ςε θμερίδεσ, ςυνζδρια του 

προςωπικοφ των ανωτζρω φορζων 

 Ζξοδα μετακινιςεων του προςωπικοφ των ανωτζρω φορζων ςτο εςωτερικό και το 

εξωτερικό 

 Λειτουργικά ζξοδα των ανωτζρω φορζων 

 Ραροχι υπθρεςιϊν ςυμβοφλου τεχνικισ υποςτιριξθσ 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 189: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 

δείκτθ 
Δείκτθσ 

Μονάδα 

μζτρθςθσ 

Κατθγορία 

περιφζρειασ 

(κατά 

περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) 
Δείκτθσ 

πλαιςίου 

επίδοςθσ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

 Αρικμόσ ζργων για τθν βελτίωςθ 
των ςυςτθμάτων και των 
διαδικαςιϊν διοίκθςθσ και 
εφαρμογισ του ΕΡ. 

Αρικμόσ       

 Αρικμόσ ελζγχων και 
επικεωριςεων ςε πράξεισ του ΕΡ Αρικμόσ       

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 190: Προχπολογιςμόσ 

Άξονασ 
Προτεραιότθτασ 

  10 11 12 

   φνολο Χϊρασ  
 Λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ  

 
Περιφζρειεσ 

ςε 
μετάβαςθ  

 Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ  

 
Περιφζρειεσ 

ςε 
μετάβαςθ  

 Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ  

 υνολικό 
Κόςτοσ (α)  

1.680.840,00 1.052.851,14 182.373,61 319.756,20 84.443,96 41.415,08 

 Δθμόςια 
Δαπάνθ (β)  

1.680.840,00 1.052.851,14 182.373,61 319.756,20 84.443,96 41.415,08 

Ενωςιακι 
Συνδρομι (γ)  

1.306.914,29 842.280,92 145.898,89 255.804,96 42.221,98 20.707,54 

Εκνικι 
Συμμετοχι (δ)  

373.925,71 210.570,23 36.474,72 63.951,24 42.221,98 20.707,54 

 εκ τθσ οποίασ 
για τα 
εμπροςκοβαρι 
ζργα  

          

  

 εκ τθσ οποίασ 
για 
τμθματοποιθμζ
να ζργα  

          

  

 εκ τθσ οποίασ 
για μεγάλα 
ζργα  

          
  

 εκ τθσ οποίασ 
για Μζςα 
Χρθματοοικονο
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μικισ Τεχνικισ  

 εκ τθσ οποίασ 
για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 
ΤΑΡΤΟΚ  

          
  

 Ιδιωτικι 
υμμετοχι (ε)  

          
  

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 ΕΥΔ του ΕΡ ΜΔΤ 

 Επιτελικι δομι ΕΣΡΑ του Υπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 

 Επιτελικι δομι ΕΣΡΑ του Υπ. Υγείασ 

 Επιτελικι δομι ΕΣΡΑ τομζα Τεχνολογιϊν και Ρλθροφορικισ 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30.6.2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Βϋ τρίμθνο 2017 
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ΔΡΑΘ Ε.2.1 : Ενζργειεσ Σεχνικισ Βοικειασ ΕΣΠΑ (πλθροφόρθςθ - δθμοςιότθτα)  

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 
 Τμθματοποιθμζνθ  
 Μεγάλο ζργο 
 Κρατικι ενίςχυςθ 
 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα αναλθφκοφν 
για τα εμπροςκοβαρι, τα 
μεγάλα και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 
 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 
 ΒΑΑ  
 ΟΧΕ  
 ΤΑΡΤΟΚ 
 Άλλο: Υλοποίθςθ με ίδια μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο πλαίςιο 
επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 
 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 
 Σε μετάβαςθ 
 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

Σφνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ T02.1 

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ Επιλζγεται ζνα από τα παρακάτω:  
 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Θ εν λόγω κατθγορία δράςθσ όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ περιλαμβάνει  « 

……..οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ προβολισ, πλθροφόρθςθσ και δθμοςιότθτασ του 

Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ και των επιμζρουσ παρεμβάςεϊν του που απευκφνονται 

τόςο ςε ενδιαφερόμενουσ φορείσ (Περιφερειακζσ, τοπικζσ και λοιπζσ δθμόςιεσ αρχζσ, 

κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, επαγγελματικζσ οργανϊςεισ, μθ κυβερνθτικζσ 

οργανϊςεισ, οργανϊςεισ ΑμεΑ κλπ) όςο και ςτθν Ελλθνικι και διεκνι κοινι γνϊμθ, κακϊσ 

και ενζργειεσ ενθμζρωςθσ των δυνθτικϊν δικαιοφχων ςχετικά με όλεσ τισ φάςεισ 

ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ των παρεμβάςεων του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ, τθν 

δυνατότθτα πρόςβαςθσ και ςυμμετοχισ ςε αυτζσ, τθν ςφςταςθ και παρακολοφκθςθ τθσ 

εταιρικισ ςχζςθσ κλπ.»  

 

Το αντικείμενο τθσ προτεινόμενθσ δράςθσ αφορά ενζργειεσ Τεχνικισ Βοικειασ ςχετικζσ με 

τθν πλθροφόρθςθ και δθμοςιότθτα του ΕΡ ΜΔΤ για τθν περίοδο 2016-2020 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 191: Δείκτεσ εκροισ 

Κωδικόσ 

δείκτθ 
Δείκτθσ 

Μονάδα 

μζτρθςθσ 

Κατθγορία 

περιφζρειασ 

(κατά 

περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) 
Δείκτθσ 

πλαιςίου 

επίδοςθσ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 
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 Αρικμόσ επικοινωνιακϊν ςχεδίων 
δράςθσ Αρικμόσ       

 Δράςεισ ενθμζρωςθσ των 
δυνθτικϊν δικαιοφχων ςχετικά με 
τουσ ςτόχουσ και τισ δυνατότθτεσ 
χρθματοδότθςθσ από το ΕΡ 

Αρικμόσ       

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 192: Προχπολογιςμόσ 

Άξονασ 
Προτεραιότθτασ 

  1 2 3 

  
 φνολο 
Χϊρασ  

 Λιγότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ  

 Περιφζρειεσ 
ςε μετάβαςθ  

 Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ  

 Περιφζρειεσ 
ςε μετάβαςθ  

 Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ  

 υνολικό Κόςτοσ (α)  700.350,00 438.687,98 75.989,01 133.231,75 35.184,98 17.256,28 

Δθμόςια Δαπάνθ (β)  700.350,00 438.687,98 75.989,01 133.231,75 35.184,98 17.256,28 

Ενωςιακι Συνδρομι 
(γ)  

544.547,62 350.950,38 60.791,20 106.585,40 17.592,49 8.628,14 

Εκνικι Συμμετοχι (δ)  155.802,38 87.737,60 15.197,80 26.646,35 17.592,49 8.628,14 

 εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα  

          
  

 εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα 
ζργα  

          
  

 εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα  

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ  

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ  

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε)  

          
  

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 ΕΥΔ του ΕΡ ΜΔΤ 

 Επιτελικι δομι ΕΣΡΑ του Υπουργείου Εςωτερικϊν  

 Επιτελικι δομι ΕΣΡΑ του Υπ. Υγείασ 

 Επιτελικι δομι ΕΣΡΑ τομζα Τεχνολογιϊν και Ρλθροφορικισ 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  

Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30.6.2015 
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Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ 27.4.2017 
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ΔΡΑΘ Ε.3.1 : Ενζργειεσ Σεχνικισ Βοικειασ ΕΣΠΑ (μελζτεσ -εμπειρογνωμοςφνεσ - 
αξιολογιςεισ)    

Χαρακτθριςμόσ δράςθσ  Εμπροςκοβαρισ 
 Τμθματοποιθμζνθ  
 Μεγάλο ζργο 
 Κρατικι ενίςχυςθ 
 Μεταφερόμενο 

Ενζργειεσ που κα αναλθφκοφν 
για τα εμπροςκοβαρι, τα 
μεγάλα και τα τμθματοποιθμζνα  
ζργα 

 

Τρόποσ υλοποίθςθσ δράςθσ  Επιχοριγθςθ (grant) 
 Μζςο χρθματοοικονομικισ τεχνικισ 
 ΒΑΑ  
 ΟΧΕ  
 ΤΑΡΤΟΚ 
 Άλλο: Υλοποίθςθ με ίδια μζςα 

Συνειςφορά δράςθσ ςτο πλαίςιο 
επίδοςθσ 

 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Κατθγορία Ρεριφζρειασ  Πλθ θ χϊρα 
 Ρεριςςότερο ανεπτυγμζνεσ 
 Σε μετάβαςθ 
 Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

Σφνδεςθ με αιρεςιμότθτεσ T02.1 

Σφνδεςθ με αυτοδεςμεφςεισ Επιλζγεται ζνα από τα παρακάτω:  
 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 

Περιγραφι δράςθσ 

Θ εν λόγω κατθγορία δράςθσ όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο του ΕΡ περιλαμβάνει «… 

 Παροχι εξειδικευμζνων μελετϊν, παροχι υπθρεςιϊν τεχνικϊν ςυμβοφλων για τθν 

υλοποίθςθ ζργων τεχνικισ υποςτιριξθσ, μελετϊν και εμπειρογνωμοςυνϊν ι και 

αξιολογιςεων. 

 υμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ των φορζων υλοποίθςθσ από εξωτερικοφσ 

εμπειρογνϊμονεσ. 

 Εκπόνθςθ αξιολογιςεων, όπωσ προβλζπονται από τον Κανονιςμό (ΕΕ) 

1303/2013….» 

Το αντικείμενο τθσ προτεινόμενθσ δράςθσ αφορά ενζργειεσ Τεχνικισ Βοικειασ ςχετικζσ με 

τθν εκπόνθςθ μελετϊν, εμπειρογνωμοςυνϊν αξιολογιςεων και παροχι υπθρεςιϊν 

ςυμβοφλου τεχνικισ υποςτιριξθσ.  

Αναλυτικότερα κα χρθματοδοτθκοφν: 

 Θ εκπόνθςθ αξιολογιςεων, που περιγράφονται ςτο Σχζδιο Αξιολόγθςθσ του 

Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ βάςει των προβλζψεων του Κανονιςμοφ 1303/2013. 

 Θ εκπόνθςθ ςτρατθγικϊν και προπαραςκευαςτικϊν μελετϊν . 

 Θ παροχι εμπειρογνωμοςυνϊν 

 Θ εκπόνθςθ ερευνϊν 

Δείκτεσ εκροισ 

Πίνακασ 193: Δείκτεσ εκροισ 
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Κωδικόσ 

δείκτθ 
Δείκτθσ 

Μονάδα 

μζτρθςθσ 

Κατθγορία 

περιφζρειασ 

(κατά 

περίπτωςθ) 

Σιμι-ςτόχοσ (2023) 
Δείκτθσ 

πλαιςίου 

επίδοςθσ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτθσ 

RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Άνδρεσ Γυναίκεσ φνολο 

 Αρικμόσ 
μελετϊν,  εμπειρογνωμοςυνϊν, 
ερευνϊν, αξιολογιςεων, ζργων 
τεχνικισ υποςτιριξθσ 

Αρικμόσ       

Χρθματοδοτικό ςχιμα 

Πίνακασ 194: Προχπολογιςμόσ 

Άξονασ 
Προτεραιότθτασ 

  1 2 3 

   φνολο Χϊρασ  
 Λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ  

 Περιφζρειεσ 
ςε μετάβαςθ  

 Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ  

 Περιφζρειεσ 
ςε μετάβαςθ  

 Περιςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 
Περιφζρειεσ  

 υνολικό Κόςτοσ (α)  1.096.631,84 686.912,55 118.986,17 208.618,81 55.093,84 27.020,47 

Δθμόςια Δαπάνθ (β)  1.096.631,84 686.912,55 118.986,17 208.618,81 55.093,84 27.020,47 

Ενωςιακι Συνδρομι 
(γ)  

852.671,18 549.530,04 95.188,93 166.895,05 27.546,92 13.510,24 

Εκνικι Συμμετοχι (δ)  243.960,66 137.382,51 23.797,23 41.723,76 27.546,92 13.510,24 

 εκ τθσ οποίασ για τα 
εμπροςκοβαρι ζργα  

          
  

 εκ τθσ οποίασ για 
τμθματοποιθμζνα 
ζργα  

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
μεγάλα ζργα  

          
  

εκ τθσ οποίασ για 
Μζςα 
Χρθματοοικονομικισ 
Τεχνικισ  

          

  

εκ τθσ οποίασ για 
ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ  

          
  

Ιδιωτικι υμμετοχι 
(ε)  

          
  

Δυνθτικοί δικαιοφχοι 

 ΕΥΔ του ΕΡ ΜΔΤ 

 Επιτελικι δομι ΕΣΡΑ του Υπουργείου Εςωτερικϊν   

 Επιτελικι δομι ΕΣΡΑ του Υπ. Υγείασ 

 Επιτελικι δομι ΕΣΡΑ τομζα Τεχνολογιϊν και Ρλθροφορικισ 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

Για τθν ζκδοςθ πρόςκλθςθσ πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ακόλουκα: 

Ενζργεια Θμερομθνία 

Εκπλιρωςθ αιρεςιμότθτασ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Εκπλιρωςθ αυτοδζςμευςθσ  Ares (2017)1566327  
-23/3/2017 

Διευκζτθςθ εκκρεμοτιτων δεικτϊν εκροισ   

Επιλογι ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  
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Ζγκριςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ και επιλογισ πράξθσ 30.6.2015 

  

Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ Βϋ τρίμθνο 2017  
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Πίνακασ 195: Ανάλυςθ προχπολογιςμοφ (ςε δθμόςια δαπάνθ ΔΔ) 

  

Κωδ. 
ΑΠ 

ΔΔ 
Κωδ. Θ 

 
ΔΔ 

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ. 

ΔΔ 
Κωδ. 

Ειδικοφ 
ςτόχου 

ΔΔ 
Κωδ. Δράςθσ/ 
πρόςκλθςθσ 

ΔΔ 
Κατθγορία 

περιφζρειασ 

Κωδ. πεδίου 
παρζμβαςθ

σ 
ΔΔ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

13 2.620.680,00 2c 2.620.680,00 2c 2.620.680,00 2c3 873.560,21 
E.1.1 

1.052.851,14 
Λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ  
121 

1.052.851,1
4 

            2c4 873.559,58 
E.2.1 

438.687,98 
Λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ  
123 438.687,98 

            2c5 873.560,21 
E.3.1 

686.912,55 
Λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ  
122 686.912,55 

13 453.952,00 2c 453.952,00 2c 453.952,00 2c3 151.317,37 
E.1.1 

182.373,61 Mετάβαςθ 121 182.373,61 

            2c4 151.317,26 E.2.1 75.989,01 Mετάβαςθ 123 75.989,01 

            2c5 151.317,37 E.3.1 118.986,17 Mετάβαςθ 122 118.986,17 

13 795.914,00 2c 795.914,00 2c 795.914,00 2c3 265.304,73 
E.1.1 

319.756,20 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

121 319.756,20 

            2c4 265.304,54 
E.2.1 

133.231,75 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

123 133.231,75 

            2c5 265.304,73 
E.3.1 

208.618,81 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

122 208.618,81 

             

             
Κωδ. 
ΑΠ 

ΔΔ 
Κωδ. Θ 

 
ΔΔ 

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ. 

ΔΔ 
Κωδ. 

Ειδικοφ 
ςτόχου 

ΔΔ 
Κωδ. Δράςθσ/ 
πρόςκλθςθσ 

ΔΔ 
Κατθγορία 

περιφζρειασ 

Κωδ. πεδίου 
παρζμβαςθ

σ 
ΔΔ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 210.192,00 2c 210.192,00 2c 210.192,00 2c3 70.064,02 E.1.1 84.443,96 Mετάβαςθ 121 84.443,96 
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            2c4 70.063,97 E.2.1 35.184,98 Mετάβαςθ 121 35.184,98 

            2c5 70.064,02 E.3.1 55.093,84 Mετάβαςθ 121 55.093,84 

             

             
Κωδ. 
ΑΠ 

ΔΔ 
Κωδ. Θ 

 
ΔΔ 

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ. 

ΔΔ 
Κωδ. 

Ειδικοφ 
ςτόχου 

ΔΔ 
Κωδ. Δράςθσ/ 
πρόςκλθςθσ 

ΔΔ 
Κατθγορία 

περιφζρειασ 

Κωδ. πεδίου 
παρζμβαςθ

σ 
ΔΔ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

15 103.088,00 2c 103.088,00 2c 103.088,00 2c3 34.362,67 
E.1.1 

41.415,08 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

121 41.415,08 

            2c4 34.362,65 
E.2.1 

17.256,28 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

121 17.256,28 

            2c5 34.362,67 
E.3.1 

27.020,47 
Ρεριςςότερο 
ανεπτυγμζνεσ 

121 27.020,47 

 

Πίνακασ 196: Επιςκόπθςθ χαρακτθριςτικϊν των δράςεων  

 

Κωδικόσ 
Δράςθσ 

Χαρακτθριςμόσ 
δράςθσ 

Κατθγορία 
περιφζρειασ 

ΔΔ 
Σρόποσ υλοποίθςθσ 

δράςθσ 
ΔΔ 

ΔΔ που 
ςυνειςφζρει ςτο 

πλαίςιο επίδοςθσ 

ΔΔ μθ 
εκπλθροφμενων 

κεματικϊν 
αιρεςιμοτιτων 

ΔΔ μθ 
εκπλθροφμενων 

αυτοδεςμεφςεων 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ε.1.1   

Πλθ θ χϊρα 

       1.680.840,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια μζςα          1.680.840,00          

Ε.2.1   

Πλθ θ χϊρα 

           700.350,00    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια μζςα             700.350,00          
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Ε.3.1   

Πλθ θ χϊρα 

       1.096.631,84    

Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία ι/και 
υλοποίθςθ με ίδια μζςα          1.096.631,84          
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Κεφάλαιο Β: Ολοκλθρωμζνεσ Δράςεισ Χωρικισ Ανάπτυξθσ 

 

Πίνακασ 197: Προχπολογιςμόσ δράςεων χωρικισ ανάπτυξθσ 

ΕΠ/ 
ΕΔΕΣ 

Κωδ. 
Δράςθσ 

Σρόποσ 
υλοποίθςθσ* 

Κωδ. 
Επενδυτικισ 

προτεραιότθτασ 

Κωδ. Πεδίου 
παρζμβαςθσ 

ΔΔ 

      

      

      

      

* ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΡΤΟΚ 
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