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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣMΟΣ» 2021-2027 
 

Αθήνα, 27/10/2022 

Α.Π.: 1822 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

της Επιτροπής Παρακολούθησης  
του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»  

κατά την 1η  Συνεδρίαση την 24η Οκτωβρίου 2022 
 

 

 
1. Σύγκλιση της Επιτροπής Παρακολούθησης – Ημερήσια Διάταξη  

 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-

2027, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ. αριθ. 1693/06.10.2022 (ΦΕΚ 5243Β/10.10.2022), 

Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας συνήλθε στη 1η συνεδρίαση, την Δευτέρα 24 
Οκτωβρίου 2022 και ώρα 09:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο “ Divani Caravel”, 

έπειτα από την υπ. αριθ. 1727/11.10.2022 Πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027, με τα 

ακόλουθα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:   
 

1. Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης 

2. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης 

3. Εισαγωγικές ομιλίες 

4. Παρουσίαση του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027  

5. Ενημέρωση για την εξειδίκευση του Προγράμματος και τον προγραμματισμό των 

προσκλήσεων  

6. Έγκριση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής πράξεων  

7. Ενημέρωση για θέματα επικοινωνίας και προβολής  

8. Παρεμβάσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζόντιων θεμάτων 

9. Έγκριση Αποφάσεων και Συμπερασμάτων της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης 

 

Στη συνεδρίαση επιβεβαιώθηκε η απαρτία των μελών, εφόσον παρέστησαν (τόσο με 
φυσική παρουσία όσο και διαδικτυακά) 33 μέλη με δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με το 

συνημμένο κατάλογο των συμμετεχόντων, ήτοι ποσοστό 78% των μελών. Στον ίδιο 
κατάλογο παρουσιάζονται και τα μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου.  

 
 

1. Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε ομόφωνα την ημερήσια διάταξη της 1ης 
Συνεδρίασης της 24/10/2022.   

 
2. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής 

Παρακολούθησης 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε ομόφωνα τον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας της.  

 
3. Εισαγωγικές ομιλίες 
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Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης ενημερώθηκαν γενικότερα μέσω των 

εισαγωγικών ομιλιών από τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REGIO, 
DG Employment), τον ΓΓ Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, 

και τη ΓΓ Γραμματέα Ενίσχυσης της Απασχόλησης.  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG REGIO) ενθάρρυνε την ευρεία συμμετοχή εταίρων στην 

ΕπΠα, και ανέφερε τη σημασία της παρακολούθησης από την ΕπΠα της εκπλήρωσης 

των Αναγκαίων Όρων, και των έργων στρατηγικής σημασίας, καθώς και την ανάγκη 
στελέχωσης της ΕΥΔ και υποστήριξης της ικανότητας των δικαιούχων. Επίσης, 

αναφέρθηκε στην ανάγκη να αποφευχθούν τα προβλήματα του παρελθόντος στην 
υλοποίηση των έργων ΤΠΕ, αναγνωρίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί 

ένα ψηφιακό άλμα. Τέλος, παρότρυνε τις ελληνικές αρχές να εξετάσουν το θέμα της 
κοινοποίησης στην ΕπΠα των προσκλήσεων πριν την έκδοσή τους, ως ένα επιπλέον 

βήμα διαφάνειας. Η εκπρόσωπος της ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ ανέφερε 

(στο τέλος της συνεδρίασης) ότι κατεγράφη η ως άνω παρότρυνση και, αφού 
εξεταστεί η κανονιστική και επιχειρησιακή της τεκμηρίωση, θα δοθούν από την ΕΑΣ 

σχετικές οδηγίες.  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG Employment) αναφέρθηκε στη σημασία του digital 

upskilling/reskilling και στους φιλόδοξους στόχους του Ευρωπαϊκού Πυλώνα 

Κοινωνικών Δικαιωμάτων μέχρι το 2030, ενθάρρυνε τη συνεργασία με φορείς όπως η 
ΔΥΠΑ, και τόνισε τη συνέργεια των Προγραμμάτων και όλων των χρηματοδοτικών 

εργαλείων (πχ RRF), καθώς και τον συντονισμό για την επίτευξη των στόχων.  
Η ΓΓ Ενίσχυσης της Απασχόλησης αναφέρθηκε στην κατάρτιση της στρατηγικής και 

των επιμέρους πολιτικών για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και τη σύνδεσή τους με 
την απασχόληση, και στο νέο θεσμικό πλαίσιο της συνεχιζόμενης κατάρτισης, και 

ενημέρωσε ότι το 2023 είναι ευρωπαϊκό έτος δεξιοτήτων. 

 
4. Παρουσίαση του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε διεξοδικά για το περιεχόμενο και τις 
δυνατότητες του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027, καθώς 

και για τον Προγραμματισμό (τετραμήνου) των προσκλήσεων που θα εκδοθούν, από 

τον Προϊστάμενο της ΕΥΔ ΨΗΜΕΤ. 
 

5. Ενημέρωση για την εξειδίκευση του Προγράμματος και τον 
προγραμματισμό των προσκλήσεων 

Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης ενημερώθηκαν αναλυτικά για την 1η έκδοση 

του Εγγράφου εξειδίκευσης δράσεων του Προγράμματος «Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός» 2021-2027, από την Προϊσταμένη της Μονάδας Α1΄.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήμανε τη δέσμευση των εθνικών αρχών να μην 
εξαιρεθούν οι 17 μεγάλοι δήμοι και ο Δήμος Τρικκαίων από τη Δράση «Ψηφιακός 

Μετασχηματισμός των ΟΤΑ». Επίσης τόνισε την ενσωμάτωση στοιχείων καινοτομίας 
σε όλες τις δράσεις του ΠΨΗΜΕΤ, όπως στις δράσεις ψηφιακού πολιτισμού. Ο 

ΓΓΨΔΑΔ σημείωσε ότι η δέσμευση ισχύει και θα αξιοποιηθούν όλα τα χρηματοδοτικά 

εργαλεία, μεταξύ αυτών και το ΕΣΠΑ, για το σύνολο των ΟΤΑ της χώρας, και ότι 
υπάρχει ήδη μέριμνα για ενσωμάτωση της καινοτομίας στα έργα ΤΠΕ.   

 
6. Έγκριση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής πράξεων 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε και ενέκρινε τις βασικές κατηγορίες 

κριτηρίων επιλογής πράξεων στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-
2027. Αφορούν γενικά κριτήρια άμεσης αξιολόγησης για δράσεις ΕΤΠΑ και ΕΚΤ+, και 

για δράσεις Τεχνικής Βοήθειας ΕΤΠΑ και ΕΚΤ+, καθώς και ειδικά κριτήρια άμεσης 
αξιολόγησης της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ». 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρθηκε στην ανάγκη λογικού ποσοστού υπερδέσμευσης 
πχ 15-20% ανά κατηγορία δράσεων (με αφορμή την ενεργοποίηση του συνόλου του 

προϋπολογισμού σε ορισμένες κατηγορίες πχ 30 εκατ. για δράσεις ψηφιοποίησης και 

220 εκατ. για τους ΟΤΑ), και στην υποχρέωση για συμβολή στους στόχους της 
κλιματικής αλλαγής μέσω των πεδίων παρέμβασης 017 και 037 και της συμμόρφωσης 

με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας για την ενεργειακή απόδοση των κέντρων 
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δεδομένων, ειδικά όσον αφορά στη φιλοξενία των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν 

στο πλαίσιο της δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ».  
Η εκπρόσωπος της ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης ανέφερε 

την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του g-cloud προκειμένου για τη φιλοξενία όλων των 
εφαρμογών της δράσης των ΟΤΑ, και ότι, σε συνεργασία με την ΕΥΔ, έχει ληφθεί 

μέριμνα για τη συμμόρφωση του g-cloud με τον Κώδικα, το οποίο αποτελεί θέμα για 

όλα τα κυβερνητικά cloud. 
 

7. Ενημέρωση για θέματα επικοινωνίας και προβολής 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης έλαβε γνώση των θεμάτων που αφορούν στην 

επικοινωνία και προβολή του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-
2027, από την υπεύθυνη Δημοσιότητας του ΠΨΗΜΕΤ.  

 

8. Παρεμβάσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζόντιων θεμάτων  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης μέσω των παρεμβάσεων της Εθνικής Αρχής 

Συντονισμού ενημερώθηκε διεξοδικά από την ΕΥΣΣΑ για το Σύστημα Διαχείρισης και 
Ελέγχου, τους Αναγκαίους Όρους, την Αξιολόγηση και τα Σχέδια Αξιολόγησης, και την 

Υποστήριξη Δικαιούχων, καθώς και από την ΕΥΣΕΚΤ για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο στην προγραμματική περίοδο 2021-2027. Για την υποστήριξη των δικαιούχων, 
ο Προϊστάμενος της ΕΥΔ ΨΗΜΕΤ έθεσε στην ΕΥΣΣΑ το θέμα της ενίσχυσης μέσω 

τεχνικής βοήθειας της ικανότητας των δικαιούχων έργων ΤΠΕ.    

Επίσης, παρεμβάσεις έγιναν από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας για το AFCOS και τον 

ρόλο της ΕΑΔ στα συγχρηματοδοτούμενα έργα, από τον εκπρόσωπο της ΕΣΑΜΕΑ για 
την ενσωμάτωση των οριζόντιων κριτηρίων για την αποφυγή όλων των αποκλεισμών 

και για συνεργασία της ΕΣΑΜΕΑ με την ΕΥΔ στον προγραμματισμό δράσεων για το 

ψηφιακό χάσμα των ΑμεΑ, από την εκπρόσωπο του ΣΕΠΕ για την ανάγκη 
συντήρησης των έργων, την ψηφιακή κατάρτιση για την αντιμετώπιση των κενών 

στον κλάδο ΤΠΕ και τις πιστοποιήσεις (και από διεθνείς οργανισμούς), από την 
εκπρόσωπο της Επιτελικής του Υπ. Υγείας για ψηφιακές καταρτίσεις των 

επαγγελματιών υγείας, από την εκπρόσωπο της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ για την επίτευξη 

συνδεσιμότητας στις αγροτικές περιοχές, από την εκπρόσωπο της Επιτελικής του Υπ. 
Πολιτισμού για την περαιτέρω αξιοποίηση πόρων του ΠΨΗΜΕΤ για έργα διάθεσης του 

πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος της χώρας με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών, 
από τον εκπρόσωπο της ΓΔ Επενδύσεων για τη συμπληρωματικότητα των πόρων 

προκειμένου για το μέγιστο αναπτυξιακό αποτέλεσμα και τη διερεύνηση θεσμικών 

κενών στην υλοποίηση του ΠΔΕ, από τον εκπρόσωπο της ΜΟΝ-ΕΣΕΕ για την έγκριση 
της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης, και από την εκπρόσωπο της ΓΓ Δημοσίων 

Επενδύσεων και ΕΣΠΑ για το θέμα της ενημέρωσης της ΕπΠα για τις προσκλήσεις 
πριν την έκδοσή τους (ότι θα εξεταστεί και θα δοθούν από την ΕΑΣ σχετικές οδηγίες).  

 
Η Επ.Πα. εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό της να υπογράψει τις αποφάσεις και τα 

συμπεράσματα. 

 
 

O Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης  
του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 

 

 
 

 
Προϊστάμενος της ΕΥΔ ΨΗΜΕΤ 

Μανόλης Γιαμπουράς 
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