
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 6461/2117 Α1 
1η τροποποίηση της υπό στοιχεία 6608/2067 

Α1/07-11-2019 κοινής υπουργικής απόφασης 

με θέμα «Ορισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Δι-

αχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ - ΤΠΕ) 

ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προ-

γράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματι-

κότητα και Καινοτομία” (ΕΠΑνΕΚ) και ανάθεση 

αρμοδιοτήτων διαχείρισης για ενταγμένες Πρά-

ξεις του» (Β΄ 4254). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133).

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δη-
μόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), σε συνδυασμό με την παρ. 
22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

5. Την υπ’ αρ. 85847/12-08-2020 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 3375).

6. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων με-
ταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α΄ 156) και σε συνέχεια του 
άρθρου 3 με τo οποίο καταργείται η Ειδική Γραμματεία 
Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περι-
φερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου του άρθρου 2 του π.δ. 84/2019 και 

της παρ. 7 του άρθρου 111 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) και 
η αντίστοιχη θέση Ειδικού Γραμματέα και συστήνεται 
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρω-
παϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου 
Συνοχής.

7. Την υπό στοιχεία 66135/ΕΥΘΥ455/15-06-2017 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, και 
Ανάπτυξης «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67743/
ΕΥΘΥ/615/24-06-2015 υπουργικής απόφασης “Αναδι-
άρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ” της παρ. 1 του 
άρθρου 5 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της υπό στοι-
χεία 1121/408Δ/Φ03/2012 κοινής υπουργικής απόφασης 
(Β΄ 655)» (Β΄ 1248)» (Β’  2064).

8. Την υπ’ αρ. 113091/05-11-2015 απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση 
αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της Ε.Υ.Δ. 
ΕΠΑνΕΚ» (ΑΔΑ: Ω01Λ4653Ο7- Κ2Φ).

9. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-06-2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 
(Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265), όπως ισχύει, τις 
παρ. 8 και 10 του άρθρου 13 και την παρ. 7 του άρθρου 
53.

10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρί-
ου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Τα-
μείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θά-
λασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) υπ’ αρ. 1083/2006 και ειδικότερα το άρθρο 72 (β) 
και τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 123.

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1301/2013 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμ-
βρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων 
σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονι-
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σμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1080/2006 και ειδικότερα το άρθρο 7, 
όπως ισχύει.

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1304/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17 Δε-
κεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1081/2006 
του Συμβουλίου.

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 821/2014 της Επιτροπής 
της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού κανόνων εφαρ-
μογής του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1303/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
τις λεπτομέρειες για την μεταβίβαση και διαχείριση των 
συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέ-
σεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης 
και επικοινωνίας για τις Πράξεις και το σύστημα κατα-
γραφής και αποθήκευσης των δεδομένων.

14. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχε-
τικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης, όπως ανα-
φέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 107 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01).

15. Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμ-
φωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το πλαί-
σιο Ανάπτυξης) 2014-2020, υπό στοιχεία C(2014)3542 
final/23-05-2014 απόφαση.

16. Την υπ’ αρ. 177229/15-12-2014 κοινή υπουργική 
απόφαση για την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Επιχειρησιακού 
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία 2014-2020» (ΑΔΑ: 7ΠΧΒ0-2ΥΜ), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

17. Την υπό στοιχεία C(2014) 10162/18-12-2014 εκτε-
λεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγω-
νιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του 
ΕΣΠΑ 2014-2020 (CCI 2014GR16M2OP001), όπως ισχύει 
κάθε φορά.

18. Το έγγραφο Εξειδίκευσης του Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινο-
τομία», όπως εγκρίνεται κάθε φορά από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και ισχύει.

19. Την υπό στοιχεία 126829/ΕΥΘΥ 1217/08-12-2015 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οι-
κονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύστημα δημο-
σιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης 
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών 
από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλο-
ποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 
του ν. 4314/2014» (Β΄ 2784), όπως ισχύει.

20. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 
υπουργική απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της υπό 
στοιχεία 110427/EΥΘΥ/1020/20-10-2016 (Β΄  3521) 
υπουργικής απόφασης με τίτλο “Τροποποίηση και 
αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/
31-07-2015 (Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί 
κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα 

του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων 
συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 
2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φο-
ρείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης πράξεων”» (B΄ 5968), όπως ισχύει.

21. Το υπό στοιχεία 12078/ΕΥΘΥ/1150/25-11-2015 
έγγραφο με θέμα: «Περιγραφή του Συστήματος Διαχεί-
ρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο 
πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση» και τη Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιά-
μεσου Φορέα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

22. Την εγκεκριμένη Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-
2021 (Δεκέμβριος 2016).

23. Την επιστολή του Υπουργού Επικρατείας υπ’ αρ.  
1087/09-10-2019 και σε συνέχεια αυτής την επιστολή 
της ΕΥΔ - ΤΠΕ με υπ’ αρ. 151.315/797/21-10-2019.

24. Την υπ’ αρ. 98088/30-09-2019 κοινή υπουργική 
απόφαση με τίτλο «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ - 
ΤΠΕ)» (Β΄ 3780).

25. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

26. Την υπό στοιχεία Υ6/09-07-2019 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υπουρ-
γό Επικρατείας» (Β΄ 2902), αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 6608/2067 Α1/
07-11-2019 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: 
«Ορισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και 
Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ - ΤΠΕ) ως Ενδιάμεσου Φορέα του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) και 
ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για ενταγμένες 
Πράξεις του”» (Β΄ 4254), ως προς το ύψος της ενδει-
κτικής συνολικής Δημόσιας Δαπάνης (αύξηση από 
147.936.078 € σε 157.806.055 €) και την κατανομή της 
στις Κατηγορίες Περιφερειών.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της εν λόγω Εκχώρησης, 
η ΕΥΔΕ - ΤΠΕ δύναται να αξιοποιεί τυχόν αδιάθετους 
πόρους της αντίστοιχης Εκχώρησης για νέες Πράξεις 
[υπό στοιχεία 6609/2068 Α1/07-11-2019 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (Β΄ 4255), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει].

Η υπουργική απόφαση μαζί με τα Παραρτήματα έχει, 
πλέον, ως εξής:

Άρθρο 1
Φορέας στον οποίο ανατίθενται
αρμοδιότητες διαχείρισης μέρους 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ - 
ΤΠΕ) ορίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦ) του Επιχει-
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ρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχει-
ρηματικότητα και Καινοτομία», δυνάμει της παρ. 7 του 
άρθρου 53 του ν. 4314/2014.

Άρθρο 2
Αντικείμενο ανάθεσης

1. Η ΕΥΔΕ - ΤΠΕ αναλαμβάνει αρμοδιότητες για τη 
διαχείριση μέρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτο-
μία» (ΕΠΑνΕΚ) που αφορά στο Θεματικό Στόχο 2/Επενδυ-
τικές Προτεραιότητες 2a και 2b, και στο Θεματικό Στόχο 
11/Επενδυτική Προτεραιότητα 11i, όπως προσδιορίζο-
νται στο άρθρο 3.

2. Η εκχωρούμενη προς διαχείριση συνολική χρη-
ματοδότηση ανέρχεται σε 157.806.055 € (δημόσια δα-
πάνη) και η κατανομή της ανά Άξονα Προτεραιότητας, 
Θεματικό Στόχο, Επενδυτική Προτεραιότητα και Πεδίο 
Παρέμβασης αποτυπώνεται στα Παραρτήματα I, ΙΙ και 
ΙΙΙ της παρούσας απόφασης. Στο Παράρτημα IV αποτυ-
πώνονται επιπλέον οι Πράξεις των οποίων η διαχείριση 
εκχωρείται και έχουν ήδη ενταχθεί προς συγχρηματο-
δότηση στο ΕΠΑνΕΚ.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες διαχείρισης ή 
καθήκοντα που ανατίθενται

Η ΕΥΔΕ - ΤΠΕ αναλαμβάνει, στο πλαίσιο του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρη-
ματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες διαχείρισης και παρακολούθησης των 
συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων οι οποίες αποτυπώ-
νονται στο Παράρτημα IV:

1. Παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 
για την εκπόνηση των αξιολογήσεων του Προγράμμα-
τος, και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίη-
ση των συμπερασμάτων των εν λόγω αξιολογήσεων σε 
συνεργασία με την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ.

2. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των Πράξεων 
που υλοποιούνται στο πλαίσιο των δράσεων του άρ-
θρου 2 και ειδικότερα, τη χρηματοοικονομική πρόοδό 
τους, τους ποσοτικοποιημένους δείκτες, τα ορόσημα και 
τους στόχους του Πλαισίου Επίδοσης, τις προοπτικές 
εξέλιξής τους, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την 
απορρόφηση των ετήσιων δεσμεύσεων και εισηγείται 
στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ προτάσεις αναθεώρησής τους.

3. Έχει την ευθύνη για την έγκαιρη συλλογή στοι-
χείων που συνδέονται με τους δείκτες και το πλαίσιο 
επίδοσης για τις Πράξεις που διαχειρίζεται, καθώς και 
για τη διασφάλιση της πληρότητας και ποιότητάς τους. 
Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και την Εθνική Αρχή 
Συντονισμού (ΕΑΣ) για την εφαρμογή των ρυθμίσεων 
του ενιαίου συστήματος παρακολούθησης των δεικτών, 
όπως κάθε φορά ισχύει.

4. Υποστηρίζει την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στη σύνταξη αιτημά-
των εξαίρεσης από την εφαρμογή της διαδικασίας απο-
δέσμευσης για τις δεσμεύσεις που δεν απορροφήθηκαν, 
εξαιτίας δικαστικών ή διοικητικών εμπλοκών ή και για 
λόγους ανωτέρας βίας, στις περιπτώσεις που τα εν λόγω 
αιτήματα αφορούν στις Πράξεις που διαχειρίζεται.

5. Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές που ζητούνται 
από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ για την υποβολή των ετήσιων και 
τελικών εκθέσεων υλοποίησης, την προετοιμασία της 
ετήσιας εξέτασης του ΕΠ, την υποστήριξη του έργου της 
Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, κ.λπ.

6. Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) 
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχει σε αυτές κάθε 
πληροφορία που ζητείται.

7. Εξειδικεύει, όπου απαιτείται, τα απαραίτητα εργα-
λεία, πρότυπα και προδιαγραφές για τη σωστή άσκηση 
των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που έχουν εκχωρηθεί σε 
συμφωνία με την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και την ΕΑΣ.

8. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ για τη διαμόρφω-
ση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής των 
Πράξεων που διαχειρίζεται, προκειμένου να εγκριθούν 
από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ.

9. Οργανώνει και παρακολουθεί ενέργειες πληροφό-
ρησης και επικοινωνίας για τις Πράξεις/Δράσεις που 
διαχειρίζεται, στη βάση της εγκεκριμένης στρατηγικής 
επικοινωνίας του ΕΠΑνΕΚ, με στόχο την, όσο το δυνα-
τόν, ευρύτερη διάδοση πληροφοριών προς τους δυνη-
τικούς Δικαιούχους για τις ευκαιρίες χρηματοδότησής 
τους από το ΕΠ, προς τους δικαιούχους/ωφελούμενους 
για τις ωφέλειες που μπορούν να αποκομίσουν και προς 
τους πολίτες της χώρας για το ρόλο και τα επιτεύγματα 
τη πολιτικής συνοχής των Ταμείων.

10. Εισηγείται στον Υπουργό Επικρατείας τις τροπο-
ποιήσεις ή/και ανακλήσεις των αποφάσεων Ένταξης των 
Πράξεων στο ΕΠ και τις δημοσιοποιεί.

11. Συλλέγει και καταχωρεί στο ΟΠΣ τις αποφάσεις 
Ένταξης/ανάκλησης/τροποποίησης και τα Τεχνικά Δελ-
τία Πράξεων.

12. Παρακολουθεί την υλοποίηση των συγχρηματο-
δοτούμενων Πράξεων και τους Δικαιούχους, στη βάση 
των όρων της Απόφασης Χρηματοδότησης της Πράξης, 
τις αναληφθείσες δεσμεύσεις, τη τήρηση των χρονικών 
προθεσμιών που τίθενται, καθώς και τη συμμόρφωσή 
τους με τους ισχύοντες ενωσιακούς και εθνικούς κανό-
νες υλοποίησης καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής τους. 
Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
των Πράξεων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την 
έγκαιρη επίλυσή τους.

13. Διενεργεί ελέγχους νομιμότητας των διακηρύξε-
ων, καθώς και των διαδικασιών ανάθεσης των δημοσίων 
συμβάσεων και των τροποποιήσεων αυτών, προκειμέ-
νου να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των δαπανών.

14. Θέτει σε καθεστώς επιτήρησης τους Δικαιούχους 
που οι Πράξεις τους αποκλίνουν από τους όρους της 
απόφασης ένταξης ή και του χρονικού προγραμματι-
σμού της εκτέλεσής τους και καθορίζει διορθωτικά 
μέτρα και περίοδο συμμόρφωσης. Εισηγείται στον 
Υπουργό Επικρατείας την ανάκληση των Αποφάσεων 
Ένταξης των Πράξεων, για τις οποίες οι Δικαιούχοι δεν 
υλοποιήσουν τα διορθωτικά μέτρα εντός της περιόδου 
συμμόρφωσης, ή εάν η εκτέλεση των υποέργων τους 
που αφορούν ενέργειες προετοιμασίας δεν ολοκληρώ-
νεται εντός των χρονικών προθεσμιών που ορίζονται 
στην απόφαση Ένταξης.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ59212 Τεύχος B’ 5333/03.12.2020

15. Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές που ζητούνται 
από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ για την υποβολή των ετήσιων και 
τελικών εκθέσεων υλοποίησης, την προετοιμασία της 
ετήσιας εξέτασης του ΕΠ, την υποστήριξη του έργου της 
Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, κ.λπ.

16. Τηρεί πλήρη φάκελο πράξεων κατά τα προβλεπό-
μενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Τα στοιχεία 
αυτά δύναται να τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ.

17. Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις 
κατά τα προβλεπόμενα στις Διαδικασίες του Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ), καθώς και στις σχετικές 
Προσκλήσεις ή/και Οδηγούς Εφαρμογής, προκειμένου 
να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηματοδοτούμε-
νων προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγματική πραγ-
ματοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι Δικαιούχοι, 
η τήρηση χωριστού λογιστικού συστήματος ή επαρκούς 
λογιστικής κωδικοποίησης, η τήρηση των κανόνων δη-
μοσιότητας, καθώς και η συμμόρφωση των Πράξεων 
προς τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες.

18. Στην περίπτωση που οι επιτόπιες επαληθεύσεις 
διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρεί αρχεία που περι-
γράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο, 
βάσει της οποίας επιλέγονται οι προς επαλήθευση Πρά-
ξεις ή οι συναλλαγές τους.

19. Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επα-
λήθευσης, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη 
παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου και προβαίνει 
στις απαραίτητες ενέργειες κατά τα προβλεπόμενα στις 
Διαδικασίες του ΣΔΕ.

20. Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για τις διοικητικές και επι-
τόπιες επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται και για 
την παρακολούθηση τυχόν ευρημάτων, σύμφωνα με 
τα πρότυπα και τις διαδικασίες του ΣΔΕ.

21. Εισηγείται στον Υπουργό Επικρατείας την ακύρω-
ση μέρους ή του συνόλου της δημόσιας συνεισφοράς 
της Πράξης, βάσει πορίσματος διοικητικής ή επιτόπιας 
επαλήθευσης ή πορίσματος ελέγχου, καταχωρώντας τις 
αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Στην περί-
πτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή κοινοτικού 
δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση της 
παράβασης και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, δύναται 
να προβεί σε ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρη-
ματοδότησης της Πράξης από το ΕΠ, καταχωρώντας τις 
αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Τα στοιχεία 
διαβιβάζονται στις αρμόδιες Αρχές/φορείς, σύμφωνα με 
το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

22. Εισηγείται στον Υπουργό Επικρατείας. την έκδοση 
της Απόφασης Ολοκλήρωσης Πράξεων.

23. Εισηγείται στον Υπουργό Επικρατείας την έκδοση 
Απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων 
ποσών, στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των 
επαληθεύσεων αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη, 
και παρακολουθεί την ανάκτηση των σχετικών ποσών.

24. Παρακολουθεί την τήρηση των μακροχρόνιων υπο-
χρεώσεων από τους Δικαιούχους, σύμφωνα με το άρ-
θρο 71 του Καν. υπ΄αρ. 1303/2013.

25. Παρακολουθεί τα καθαρά έσοδα των Πράξεων 
που διαχειρίζεται, εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις των 
παρ. 1 έως 6 του άρθρου 61 και της παρ. 8 του άρθρου 65 

του Καν. υπ΄αρ. 1303/2013. Ειδικότερα για εκείνες τις 
Πράξεις που δεν είναι αντικειμενικά εφικτό να καθορι-
στούν εκ των προτέρων τα έσοδα, ο ΕΦ ενημερώνει σχε-
τικά την Αρχή Πιστοποίησης για τα έσοδα που παράγο-
νται εντός τριών ετών από την ολοκλήρωση της Πράξης 
ή έως την προθεσμία για την υποβολή των εγγράφων 
για το κλείσιμο του ΕΠ, προκειμένου τα εν λόγω έσοδα 
να αφαιρεθούν από τις δαπάνες που δηλώνονται στην 
Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του 
άρθρου 61 του Καν. υπ΄αρ. 1303/2013.

26. Συνεργάζεται με τη ΔΑ του ΕΠ για την υποβολή 
στην Επιτροπή των απαιτούμενων για τα μεγάλα έργα 
πληροφοριών, σύμφωνα με τα άρθρα 101, 102 και 103 
του Καν. υπ΄αρ. 1303/2013.

27. Εκδίδει την απόφαση καταβολής της δημόσιας 
χρηματοδότησης και πραγματοποιεί τις πληρωμές των 
δαπανών των πράξεων καταβάλλοντας την ενίσχυση 
στον δικαιούχο. Στο πλαίσιο αυτό, διασφαλίζει ότι οι Δι-
καιούχοι λαμβάνουν πλήρως το συνολικό ποσό της οφει-
λόμενης επιλέξιμης δαπάνης, το αργότερο 90 ημέρες 
μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής 
από το Δικαιούχο, χωρίς την αφαίρεση ή την παρακράτη-
ση κανενός ποσού και χωρίς την είσπραξη καμίας ειδικής 
επιβάρυνσης ή άλλου τέλους ισοδύναμου αποτελέσμα-
τος που θα επέφερε μείωση των ποσών της επιλέξιμης 
χρηματοδότησης για τους Δικαιούχους.

28. Παρέχει στην αρμόδια υπηρεσία, γνωστοποιώντας 
στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, τα απαραίτητα στοιχεία για την κατάρ-
τιση του προγραμματισμού των ετήσιων πιστώσεων του 
ΕΠ, καθώς και για τις χρηματοδοτήσεις (διάθεση ποσών 
στους λογαριασμούς κάθε συλλογικής απόφασης) του 
συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ, σύμφωνα με 
τις Διαδικασίες του ΣΔΕ.

29. Παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις αναγκαί-
ες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις επα-
ληθεύσεις που πραγματοποιούν για κάθε δαπάνη των 
Πράξεων που διαχειρίζεται, για σκοπούς πιστοποίησης.

30. Παρέχει στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ τα απαιτούμενα στοι-
χεία, προκειμένου να καταρτιστεί η δήλωση διαχείρισης 
και ετήσια σύνοψη που αναφέρεται στο άρθρο 125 του 
Καν. υπ΄αρ. 1303/2013.

31. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ για την υποβολή 
απαντήσεων σε σχετικά πορίσματα ελέγχου που διενερ-
γήθηκε στον ίδιο και σε Πράξεις που διαχειρίζεται, από 
τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα.

32. Εξειδικεύει, όπου απαιτείται, τις απαιτήσεις για τη 
διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά 
με τις δαπάνες και τους ελέγχους που απαιτούνται για τη 
διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, κατά τα ορι-
ζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 125 του Καν. υπ΄αρ. 
1303/2013 και σύμφωνα με τους κανόνες του ΣΔΕ.

33. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη στο ΟΠΣ, των 
απαραίτητων δεδομένων που αφορούν στις παραπάνω 
αρμοδιότητες διαχείρισης και έχει την ευθύνη για την 
ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων 
που καταχωρούνται.

34. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των 
αρμοδιοτήτων του. Τα αρχεία δύνανται να τηρούνται ηλε-
κτρονικά στο ΟΠΣ, σύμφωνα με τις Διαδικασίες του ΣΔΕ.
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35. Συνεπικουρεί την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ για την αξιολόγηση 
κινδύνων απάτης σε σχέση με τις δράσεις που διαχει-
ρίζεται ο ΕΦ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ.

36. Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαχεί-
ριση κινδύνων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ.

37. Συνεπικουρεί την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στην εξέταση των 
καταγγελιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις Ενδιάμεσου Φορέα

Επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που προσδιορί-
ζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, ο ΕΦ (ΕΥΔΕ - ΤΠΕ) 
αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

1. Προβαίνει σε κατανομή των αρμοδιοτήτων/καθηκό-
ντων που ανατίθενται, στο εσωτερικό του, προκειμένου 
να διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής του διαχωρισμού 
των καθηκόντων, ιδιαίτερα μεταξύ των διαδικασιών 
επιλογής και έγκρισης Πράξεων, επαληθεύσεων και 
πληρωμών. Στην περίπτωση δε που ο ΕΦ (ΕΥΔΕ - ΤΠΕ). 
είναι και Δικαιούχος στο πλαίσιο των Πράξεων που δι-
αχειρίζεται, η υλοποίηση των Πράξεων θα γίνεται από 
Μονάδα διαφορετική από τη Μονάδα ή τις Μονάδες που 
είναι αρμόδιες για την επιλογή, έγκριση, πληρωμή και 
διενέργεια των επαληθεύσεων των Πράξεων που διαχει-
ρίζεται. Υποβάλλει την ως άνω κατανομή αρμοδιοτήτων/
καθηκόντων στη ΔΑ του ΕΠ.

2. Κοινοποιεί στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, το νέο οργανόγραμ-
μά της σε περίπτωση μεταβολής ή τροποποίησής του, 
καθώς και τις ενδεχόμενες μεταβολές ή τροποποιήσεις 
στις διαδικασίες διαχείρισης που εφαρμόζει.

3. Ορίζει στελέχη που θα συνεπικουρούν την ΕΥΔ 
ΕΠΑνΕΚ για την αξιολόγηση των κινδύνων απάτης σε 
σχέση με τις δράσεις που διαχειρίζεται ο ΕΦ και κοινο-
ποιείται η σχετική απόφαση στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και στην 
ΕΥΘΥ.

4. Ορίζει στελέχη για τη διαχείριση κινδύνων σε σχέση 
με τις δράσεις που διαχειρίζεται ο ΕΦ. Ο ορισμός γίνεται 
με Απόφαση του Προϊσταμένου της ΕΥΔΕ - ΤΠΕ και κοι-
νοποιείται στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και στην ΕΥΘΥ.

5. Δε δύναται να μεταβιβάσει τις αρμοδιότητες που της 
έχουν ανατεθεί, βάσει του άρθρου 3 της παρούσας, σε 
άλλους ΕΦ, με την επιφύλαξη των άρθρων 34, 37 και 38 
του Κανονισμού υπ΄αρ. 1303/2013.

6. Κοινοποιεί, στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, πρόγραμμα ενεργειών 
και περιοδικές αναφορές προόδου στις προθεσμίες που 
ορίζει η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και διαμορφώνει τεκμηριωμένες 
προτάσεις διορθωτικών ή/και προληπτικών ενεργειών, 
με στόχο την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη 
διαχείριση και υλοποίηση του ΕΠ.

7. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις πληροφόρησης 
και επικοινωνίας που προσδιορίζονται από το Σύστη-
μα Διαχείρισης και Ελέγχου, την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 115 του Καν. υπ΄αρ. 
1303/2013 για τις Πράξεις που διαχειρίζεται.

8. Αποδέχεται επιτόπιες επαληθεύσεις από την ΕΥΔ 
ΕΠΑνΕΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διαδικασίες του 
ΣΔΕ, και παρέχει σε αυτήν τα αναγκαία στοιχεία, προκει-
μένου να επιβεβαιωθεί η ορθή άσκηση των καθηκόντων 
που έχουν ανατεθεί.

9. Αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους ελεγκτικών αρχών/
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικών ελεγκτικών 
αρχών, τόσο στην έδρα της όσο και στους χώρους υλο-
ποίησης των Πράξεων που διαχειρίζεται, και διευκολύνει 
τον έλεγχο, προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που 
αφορά στην εκτέλεση της Πράξης, εφόσον ζητηθούν.

10. Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή διορθωτικών ή/
και προληπτικών μέτρων που την αφορούν.

11. Το προσωπικό του ΕΦ, καθώς και τυχόν εξωτερικοί 
εμπειρογνώμονες, που απασχολείται σε δραστηριότη-
τες που αφορούν στην αξιολόγηση Πράξεων, στις επα-
ληθεύσεις και στις πληρωμές, καθώς και οι εξωτερικοί 
αξιολογητές/ελεγκτές που ενδεχομένως αξιοποιεί για 
τις δραστηριότητες αυτές, υποχρεούνται σε υποβολή 
δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις της Διαχειριστικής Αρχής 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικό-
τητα και Καινοτομία» (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο της πα-
ρακολούθησης εφαρμογής της παρούσας απόφασης 
από τον ΕΦ, υποχρεούται στην τήρηση των παρακάτω:

1. Κοινοποιεί στον ΕΦ το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ 
2014-2020 και κάθε προσαρμογή, τροποποίηση/ανα-
θεώρησή του.

2. Υποστηρίζει τον ΕΦ στην ορθή εφαρμογή των Δι-
αδικασιών και τον ενημερώνει για τις υποχρεώσεις του 
συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των κανόνων πλη-
ροφόρησης και επικοινωνίας, τις μεθοδολογίες και τις 
διαδικασίες παρακολούθησης των δεικτών εκροών, για 
την αξιολόγηση κινδύνων απάτης, καθώς και για κάθε 
ειδικό θέμα που σχετίζεται με το ΣΔΕ.

3. Συντονίζει και εποπτεύει συστηματικά την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων/καθηκόντων του ΕΦ, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση και το Σύστημα 
Διαχείρισης και Ελέγχου, και εφόσον απαιτείται, λαμβάνει 
κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. Έχει την τελική ευθύνη 
έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ΕΠΑνΕΚ.

4. Εισηγείται την τροποποίηση της παρούσας από-
φασης, σε περιπτώσεις όπου προκύπτουν αλλαγές στα 
καθήκοντα που ανατίθενται στον ΕΦ και ιδίως ως προς 
την κατανομή της ενωσιακής στήριξης ανά Άξονα Προ-
τεραιότητας, Θεματικό Στόχο και Πεδίο Παρέμβασης.

5. Στις περιπτώσεις που η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότη-
τα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» διαπιστώσει τη 
μη συμμόρφωση του ΕΦ με τους όρους της παρούσας 
απόφασης, εισηγείται την ανάκλησή της.

6. Διασφαλίζει ότι η Αρχή Πιστοποίησης λαμβάνει τις 
αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις 
επαληθεύσεις για σκοπούς πιστοποίησης. Στο πλαίσιο 
αυτό, εποπτεύει και συντονίζει πριν από κάθε αίτημα 
πληρωμής, αλλά και πριν την εκπόνηση των ετήσιων λο-
γαριασμών, την πληρότητα των πληροφοριών που παρέ-
χονται από τον ΕΦ (ΕΥΔΕ - ΤΠΕ) στην Αρχή Πιστοποίησης.
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01

ΕΥΔΕ -ΤΠΕ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ποσά σε ευρώ

1 2 3 4 5:6+7 6 7

Ταμείο Κατηγορία Περιφέρειας 
Ποσοστό συγχρηματοδότησης 

ανά Κατηγορία Περιφέρειας
(%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ

 ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΤΠΑ
Σε λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες

80% 60.358.271 48.286.617 12.071.654

ΕΤΠΑ Στις περιφέρειες μετάβασης 80% 11.913.872 9.531.098 2.382.774

ΕΤΠΑ
Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες 
(ΑΤΤΙΚΗ)

80% 18.249.038 14.599.230 3.649.808

90.521.181 72.416.945 18.104.236

1 2 3 4 5:6+7 6 7

Ταμείο Κατηγορία Περιφέρειας 
Ποσοστό συγχρηματοδότησης 

ανά Κατηγορία Περιφέρειας
(%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ

 ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΤΠΑ
Σε λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες 

ΕΤΠΑ
Στις περιφέρειες μετάβασης 
(ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ)

50% 2.604.866 1.302.433 1.302.433

ΕΤΠΑ
Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες (Ν. 
ΑΙΓΑΙΟ)

50% 3.151.103 1.575.552 1.575.552

5.755.969 2.877.985 2.877.985

1 2 3 4 5:6+7 6 7

Ταμείο Κατηγορία Περιφέρειας 
Ποσοστό συγχρηματοδότησης 

ανά Κατηγορία Περιφέρειας
(%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ

 ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

EKT
Σε λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες

80% 15.353.145 12.282.516 3.070.629

EKT Στις περιφέρειες μετάβασης 80% 4.520.348 3.616.278 904.070

EKT
Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες 
(ΑΤΤΙΚΗ) 80% 3.905.549 3.124.439 781.110

23.779.042 19.023.233 4.755.809

1 2 3 4 5:6+7 6 7

Ταμείο Κατηγορία Περιφέρειας 
Ποσοστό συγχρηματοδότησης 

ανά Κατηγορία Περιφέρειας
(%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ

 ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

EKT
Σε λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες 

EKT
Στις περιφέρειες μετάβασης 
(ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ)

50% 986.233 493.117 493.116

EKT
Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες (Ν. 
ΑΙΓΑΙΟ)

50% 694.307 347.153 347.154

1.680.540 840.270 840.270

1 2 3 4 5:6+7 6 7

Ταμείο Κατηγορία Περιφέρειας 
Ποσοστό συγχρηματοδότησης 

ανά Κατηγορία Περιφέρειας
(%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ

 ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΤΠΑ
Σε λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες

80% 22.745.778 18.196.622 4.549.156

ΕΤΠΑ Στις περιφέρειες μετάβασης 80% 4.587.902 3.670.322 917.580

ΕΤΠΑ
Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες 
(ΑΤΤΙΚΗ)

80% 6.567.162 5.253.730 1.313.432

33.900.842 27.120.674 6.780.168

1 2 3 4 5:6+7 6 7

Ταμείο Κατηγορία Περιφέρειας 
Ποσοστό συγχρηματοδότησης 

ανά Κατηγορία Περιφέρειας
(%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ

 ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΤΠΑ
Σε λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες 

ΕΤΠΑ
Στις περιφέρειες μετάβασης 
(ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ)

50% 1.000.997 500.499 500.499

ΕΤΠΑ
Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες (Ν. 
ΑΙΓΑΙΟ)

50% 1.167.484 583.742 583.742

2.168.481 1.084.241 1.084.241

157.806.055 123.363.346 34.442.709

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

 "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠ:

η διαχείριση των οποίων εκχωρείται στον:

ΣΥΝΟΛΟ

ΘEΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2: "Βελτίωση της 
πρόσβασης, της χρήσης και της 
ποιότητας των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών"

Άξονας Προτεραιότητας 01Σ: "Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο)"

ΕΥΔΕΤΠΕ_01

(Περιλαμβάνει όλες τις προηγούμενες)2

26/11/2020

ΘEΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2: "Βελτίωση της 
πρόσβασης, της χρήσης και της 
ποιότητας των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών"

ΣΥΝΟΛΟ

Α/Α ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:

Άξονας Προτεραιότητας 01 : "Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες"

Άξονας Προτεραιότητας 02Σ : "Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις (Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο)"

ΘEΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 11: "Ενίσχυση της 
θεσμικής ικανότητας των δημόσιων 
υπηρεσιών και των φορέων, καθώς και 
της αποτελεσματικής δημόσιας 
διοίκησης"

ΣΥΝΟΛΟ

Άξονας Προτεραιότητας 02 : "Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις"

ΘEΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 11: "Ενίσχυση της 
θεσμικής ικανότητας των δημόσιων 
υπηρεσιών και των φορέων, καθώς και 
της αποτελεσματικής δημόσιας 
διοίκησης"

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

Άξονας Προτεραιότητας 03Σ: "Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο)"

ΘEΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2: "Βελτίωση της 
πρόσβασης, της χρήσης και της 
ποιότητας των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών"

ΣΥΝΟΛΟ

Άξονας Προτεραιότητας 03: "Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας"

ΘEΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2: "Βελτίωση της 
πρόσβασης, της χρήσης και της 
ποιότητας των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών"

ΣΥΝΟΛΟ
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Τίτλος Κωδικός Κωδικός 

Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των 
τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών 2 2b

Τίτλος Κωδικός Κωδικός 

Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των 
τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών 2 2b

Τίτλος Κωδικός Κωδικός 

Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων υπηρεσιών και 
των φορέων, καθώς και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης 11 11i

Τίτλος Κωδικός Κωδικός 

Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων υπηρεσιών και 
των φορέων, καθώς και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης 11 11i

Τίτλος Κωδικός Κωδικός 

Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των 
τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών 2 2a

Τίτλος Κωδικός Κωδικός 

Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των 
τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών 2 2a

Θεματικός Στόχος Επενδυτική Προτεραιότητα

Τίτλος

Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση 
της ζήτησης για ΤΠΕ

Άξονας Προτεραιότητας 02: "Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις"

Θεματικός Στόχος Επενδυτική Προτεραιότητα

Τίτλος

Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα των 
δημόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο εν όψει των μεταρρυθμίσεων, καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και 
χρηστή διακυβέρνηση

Άξονας Προτεραιότητας 02Σ: "Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις (Στερεά 
Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)"

Τίτλος

Περαιτέρω ανάπτυξη των ευρυζωνικών συνδέσεων και των δικτύων υψηλής 
ταχύτητας και υποστήριξη της υιοθέτησης αναδυόμενων τεχνολογιών και 
δικτύων στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας

Περαιτέρω ανάπτυξη των ευρυζωνικών συνδέσεων και των δικτύων υψηλής 
ταχύτητας και υποστήριξη της υιοθέτησης αναδυόμενων τεχνολογιών και 
δικτύων στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Το ποσό των 157.806.055 ευρώ  συνολική χρηματοδότηση εκχωρείται για την υλοποίηση Πράξεων που εντάσσονται στις παρακάτω Επενδυτικές Προτεραιότητες:

Άξονας Προτεραιότητας 01: "Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες"

Θεματικός Στόχος Επενδυτική Προτεραιότητα

Τίτλος

Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση 
της ζήτησης για ΤΠΕ

Άξονας Προτεραιότητας 01Σ: "Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο)"

Άξονας Προτεραιότητας 03Σ: "Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα & Νότιο Αιγαίο)"

Θεματικός Στόχος Επενδυτική Προτεραιότητα

Άξονας Προτεραιότητας 03: "Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας"

Θεματικός Στόχος Επενδυτική Προτεραιότητα

Τίτλος

Θεματικός Στόχος Επενδυτική Προτεραιότητα

Τίτλος

Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα των 
δημόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο εν όψει των μεταρρυθμίσεων, καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και 
χρηστή διακυβέρνηση



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ59216 Τεύχος B’ 5333/03.12.2020

Η Στήριξη της Ένωσης, ύψους 123.363.346 ευρώ  που εκχωρείται με την παρούσα Yπουργική Aπόφαση κατανέμεται στα πεδία παρέμβασης ως εξής:

Κωδικός 

ΕΤΠΑ 078 24.290.258

ΕΤΠΑ 078 4.725.134

ΕΤΠΑ 078 7.106.908

ΕΤΠΑ 079 23.996.358

ΕΤΠΑ 079 4.805.964

ΕΤΠΑ 079 7.492.322

72.416.945

Κωδικός 

ΕΤΠΑ 078 643.464

ΕΤΠΑ 078 789.924

ΕΤΠΑ 079 658.970

ΕΤΠΑ 079 785.628

2.877.985

Κωδικός 

ΕΚΤ 119 12.282.516

ΕΚΤ 119 3.616.278

ΕΚΤ 119 3.124.439

19.023.233

ΣΥΝΟΛΟ

Σε λιγότερο 
αναπτυγμένες 

περιφέρειες

Στις περιφέρειες 
μετάβασης

Σε πιο αναπτυγμένες 
περιφέρειες (ΑΤΤΙΚΗ)

Eπένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα 
των δημόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο ενόψει των μεταρυθμίσεων, καλύτερη 
κανονιστική ρύθμιση και χρηστή διακυβέρνηση 

ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Πεδίο Παρέμβασης 
Στήριξη της Ένωσης

Τίτλος

Στις περιφέρειες 
μετάβασης (ΣΤΕΡΕΑ 

ΕΛΛΑΔΑ)

Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικές διακυβέρνησης 
(συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών προμηθειών, μέτρων 
ΤΠΕ για τη στήριξη της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, 
την κυβερνοασφάλεια, μέτρων για την αξιοπιστία και το ιδιωτικό 
απόρρητο, την ηλεκτρονική δικαιοσύνη και ηλεκτρονική 
δημοκρατία)

Σε πιο αναπτυγμένες 
περιφέρειες (Ν. 

ΑΙΓΑΙΟ)

Πρόσβαση σε πληροφορίες του δημοσίου τομέα 
(συμπεριλαμβανομένων ανοικτών δεδομένων ηλεκτρονικού 
πολιτισμού, ψηφιακών βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικού περιεχομένου 
και ηλεκτρονικού τουρισμού)

Πρόσβαση σε πληροφορίες του δημοσίου τομέα 
(συμπεριλαμβανομένων ανοικτών δεδομένων ηλεκτρονικού 
πολιτισμού, ψηφιακών βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικού περιεχομένου 
και ηλεκτρονικού τουρισμού)

Σε λιγότερο 
αναπτυγμένες 

περιφέρειες

Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικές διακυβέρνησης 
(συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών προμηθειών, μέτρων 
ΤΠΕ για τη στήριξη της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, 
την κυβερνοασφάλεια, μέτρων για την αξιοπιστία και το ιδιωτικό 
απόρρητο, την ηλεκτρονική δικαιοσύνη και ηλεκτρονική 
δημοκρατία)

Στις περιφέρειες 
μετάβασης

Πρόσβαση σε πληροφορίες του δημοσίου τομέα 
(συμπεριλαμβανομένων ανοικτών δεδομένων ηλεκτρονικού 
πολιτισμού, ψηφιακών βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικού περιεχομένου 
και ηλεκτρονικού τουρισμού)

Σε πιο αναπτυγμένες 
περιφέρειες (ΑΤΤΙΚΗ)

Πρόσβαση σε πληροφορίες του δημοσίου τομέα 
(συμπεριλαμβανομένων ανοικτών δεδομένων ηλεκτρονικού 
πολιτισμού, ψηφιακών βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικού περιεχομένου 
και ηλεκτρονικού τουρισμού)

ΣΥΝΟΛΟ

Άξονας Προτεραιότητας 01Σ: "Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο)"

Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικές διακυβέρνησης 
(συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών προμηθειών, μέτρων 
ΤΠΕ για τη στήριξη της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, 
την κυβερνοασφάλεια, μέτρων για την αξιοπιστία και το ιδιωτικό 
απόρρητο, την ηλεκτρονική δικαιοσύνη και ηλεκτρονική 
δημοκρατία)

Πρόσβαση σε πληροφορίες του δημοσίου τομέα 
(συμπεριλαμβανομένων ανοικτών δεδομένων ηλεκτρονικού 
πολιτισμού, ψηφιακών βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικού περιεχομένου 
και ηλεκτρονικού τουρισμού)

Άξονας Προτεραιότητας 01: "Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες"

ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Πεδίο Παρέμβασης 
Στήριξη της Ένωσης

Τίτλος

Eπένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα 
των δημόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο ενόψει των μεταρυθμίσεων, καλύτερη 
κανονιστική ρύθμιση και χρηστή διακυβέρνηση 

Eπένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα 
των δημόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο ενόψει των μεταρυθμίσεων, καλύτερη 
κανονιστική ρύθμιση και χρηστή διακυβέρνηση 

Άξονας Προτεραιότητας 02: "Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις"

ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Πεδίο Παρέμβασης 
Στήριξη της Ένωσης

Τίτλος

Στις περιφέρειες 
μετάβασης

Σε πιο αναπτυγμένες 
περιφέρειες (ΑΤΤΙΚΗ)

Σε λιγότερο 
αναπτυγμένες 

περιφέρειες

Σε πιο αναπτυγμένες 
περιφέρειες (Ν. 

ΑΙΓΑΙΟ)

Στις περιφέρειες 
μετάβασης (ΣΤΕΡΕΑ 

ΕΛΛΑΔΑ)

Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικές διακυβέρνησης 
(συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών προμηθειών, μέτρων 
ΤΠΕ για τη στήριξη της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, 
την κυβερνοασφάλεια, μέτρων για την αξιοπιστία και το ιδιωτικό 
απόρρητο, την ηλεκτρονική δικαιοσύνη και ηλεκτρονική 
δημοκρατία)

Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικές διακυβέρνησης 
(συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών προμηθειών, μέτρων 
ΤΠΕ για τη στήριξη της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, 
την κυβερνοασφάλεια, μέτρων για την αξιοπιστία και το ιδιωτικό 
απόρρητο, την ηλεκτρονική δικαιοσύνη και ηλεκτρονική 
δημοκρατία)

ΣΥΝΟΛΟ
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Κωδικός 

ΕΚΤ 119 493.117

ΕΚΤ 119 347.153

840.270

Κωδικός 

ΕΤΠΑ 048 18.196.622

ΕΤΠΑ 048 3.670.322

ΕΤΠΑ 048 5.253.730

27.120.674

Κωδικός 

ΕΤΠΑ 048 500.499

ΕΤΠΑ 048 583.742

1.084.241

Στις περιφέρειες 
μετάβασης (ΣΤΕΡΕΑ 

ΕΛΛΑΔΑ)

Σε πιο αναπτυγμένες 
περιφέρειες (Ν. 

ΑΙΓΑΙΟ)

Eπένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα 
των δημόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο ενόψει των μεταρυθμίσεων, καλύτερη 
κανονιστική ρύθμιση και χρηστή διακυβέρνηση 

Eπένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα 
των δημόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο ενόψει των μεταρυθμίσεων, καλύτερη 
κανονιστική ρύθμιση και χρηστή διακυβέρνηση 

ΣΥΝΟΛΟ

Άξονας Προτεραιότητας 02Σ: "Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)"

ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Πεδίο Παρέμβασης 
Στήριξη της Ένωσης

Τίτλος

Σε λιγότερο 
αναπτυγμένες 

περιφέρειες

ΤΠΕ: Άλλα είδη υποδομής ΤΠΕ/υπολογιστές μεγάλης 
κλίμακας/εξοπλισμός (συμπεριλαμβανομένης ηλεκτρονικής 
υποδομής, κέντρων δεδομένων και αισθητήρων. Επίσης και 
ενσωματωμένη σε άλλη υποδομή, όπως ερευνητικές 
εγκαταστάσεις, περιβαλλοντική και κοινωνική υποδομή)

Σε πιο αναπτυγμένες 
περιφέρειες (ΑΤΤΙΚΗ)

ΤΠΕ: Άλλα είδη υποδομής ΤΠΕ/υπολογιστές μεγάλης 
κλίμακας/εξοπλισμός (συμπεριλαμβανομένης ηλεκτρονικής 
υποδομής, κέντρων δεδομένων και αισθητήρων. Επίσης και 
ενσωματωμένη σε άλλη υποδομή, όπως ερευνητικές 
εγκαταστάσεις, περιβαλλοντική και κοινωνική υποδομή)

Στις περιφέρειες 
μετάβασης

Άξονας Προτεραιότητας 03: "Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας"

ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Πεδίο Παρέμβασης 
Στήριξη της Ένωσης

Τίτλος

ΤΠΕ: Άλλα είδη υποδομής ΤΠΕ/υπολογιστές μεγάλης 
κλίμακας/εξοπλισμός (συμπεριλαμβανομένης ηλεκτρονικής 
υποδομής, κέντρων δεδομένων και αισθητήρων. Επίσης και 
ενσωματωμένη σε άλλη υποδομή, όπως ερευνητικές 
εγκαταστάσεις, περιβαλλοντική και κοινωνική υποδομή)

Στις περιφέρειες 
μετάβασης (ΣΤΕΡΕΑ 

ΕΛΛΑΔΑ)

ΤΠΕ: Άλλα είδη υποδομής ΤΠΕ/υπολογιστές μεγάλης 
κλίμακας/εξοπλισμός (συμπεριλαμβανομένης ηλεκτρονικής 
υποδομής, κέντρων δεδομένων και αισθητήρων. Επίσης και 
ενσωματωμένη σε άλλη υποδομή, όπως ερευνητικές 
εγκαταστάσεις, περιβαλλοντική και κοινωνική υποδομή)

Σε πιο αναπτυγμένες 
περιφέρειες (Ν. 

ΑΙΓΑΙΟ)

ΤΠΕ: Άλλα είδη υποδομής ΤΠΕ/υπολογιστές μεγάλης 
κλίμακας/εξοπλισμός (συμπεριλαμβανομένης ηλεκτρονικής 
υποδομής, κέντρων δεδομένων και αισθητήρων. Επίσης και 
ενσωματωμένη σε άλλη υποδομή, όπως ερευνητικές 
εγκαταστάσεις, περιβαλλοντική και κοινωνική υποδομή)

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

Άξονας Προτεραιότητας 03Σ: "Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα & Νότιο Αιγαίο)"

ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Πεδίο Παρέμβασης 
Στήριξη της Ένωσης

Τίτλος



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ59218 Τεύχος B’ 5333/03.12.2020

 

 

Ο φορέας ΕΥΔΕ - ΤΠΕ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον οποίο εκχωρείται το ποσό των 157.806.055 ευρώ  συνολικής χρηματοδότησης αναλαμβάνει 
την ευθύνη εκπλήρωσης των παρακάτω δεικτών: 

ΚΟΙΝΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΑΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

Α Γ Σ

07801
Εξοπλισμός συστημάτων ΤΠΕ για την 
υποστήριξη λειτουργιών των δημόσιων 

φορέων
Αριθμός ΕΤΠΑ

Σε λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες 1.064,70

07801
Εξοπλισμός συστημάτων ΤΠΕ για την 
υποστήριξη λειτουργιών των δημόσιων 

φορέων
Αριθμός ΕΤΠΑ Στις περιφέρειες μετάβασης 208,16

07801
Εξοπλισμός συστημάτων ΤΠΕ για την 
υποστήριξη λειτουργιών των δημόσιων 

φορέων
Αριθμός ΕΤΠΑ

Σε πιο αναπτυγμένες 
περιφέρειες (ΑΤΤΙΚΗ) 314,94

08201
Δημιουργούμενες Υπηρεσίες για Πολίτες, 
Επιχειρήσεις και για το Δημόσιο που είναι 

Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά
Αριθμός ΕΤΠΑ

Σε λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες 0,63

08201
Δημιουργούμενες Υπηρεσίες για Πολίτες, 
Επιχειρήσεις και για το Δημόσιο που είναι 

Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά
Αριθμός ΕΤΠΑ Στις περιφέρειες μετάβασης 0,12

08201
Δημιουργούμενες Υπηρεσίες για Πολίτες, 
Επιχειρήσεις και για το Δημόσιο που είναι 

Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά
Αριθμός ΕΤΠΑ

Σε πιο αναπτυγμένες 
περιφέρειες (ΑΤΤΙΚΗ) 0,19

08203 Σύστημα Εποπτείας Φάσματος 
Ραδιοσυχνοτήτων

Αριθμός ΕΤΠΑ Σε λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες

1,23

08203 Σύστημα Εποπτείας Φάσματος 
Ραδιοσυχνοτήτων

Αριθμός ΕΤΠΑ Στις περιφέρειες μετάβασης 0,25

08203 Σύστημα Εποπτείας Φάσματος 
Ραδιοσυχνοτήτων

Αριθμός ΕΤΠΑ Σε πιο αναπτυγμένες 
περιφέρειες (ΑΤΤΙΚΗ)

0,40

90001 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ισοδύναμα 
Ανθρωποέτη

ΕΤΠΑ Σε λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες

28,01

90001 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ισοδύναμα 
Ανθρωποέτη

ΕΤΠΑ Στις περιφέρειες μετάβασης 5,65

90001 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ισοδύναμα 
Ανθρωποέτη

ΕΤΠΑ Σε πιο αναπτυγμένες 
περιφέρειες (ΑΤΤΙΚΗ)

8,84

Α Γ Σ

07801
Εξοπλισμός συστημάτων ΤΠΕ για την 
υποστήριξη λειτουργιών των δημόσιων 

φορέων
Αριθμός ΕΤΠΑ

Στις περιφέρειες μετάβασης 
(ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ) 45,92

07801
Εξοπλισμός συστημάτων ΤΠΕ για την 
υποστήριξη λειτουργιών των δημόσιων 

φορέων
Αριθμός ΕΤΠΑ

Σε πιο αναπτυγμένες 
περιφέρειες (Ν. ΑΙΓΑΙΟ) 55,28

08201
Δημιουργούμενες Υπηρεσίες για Πολίτες, 
Επιχειρήσεις και για το Δημόσιο που είναι 

Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά
Αριθμός ΕΤΠΑ

Στις περιφέρειες μετάβασης 
(ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ) 0,03

08201
Δημιουργούμενες Υπηρεσίες για Πολίτες, 
Επιχειρήσεις και για το Δημόσιο που είναι 

Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά
Αριθμός ΕΤΠΑ

Σε πιο αναπτυγμένες 
περιφέρειες (Ν. ΑΙΓΑΙΟ) 0,03

08203
Σύστημα Εποπτείας Φάσματος 

Ραδιοσυχνοτήτων Αριθμός ΕΤΠΑ
Στις περιφέρειες μετάβασης 

(ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ) 0,06

08203
Σύστημα Εποπτείας Φάσματος 

Ραδιοσυχνοτήτων Αριθμός ΕΤΠΑ
Σε πιο αναπτυγμένες 

περιφέρειες (Ν. ΑΙΓΑΙΟ) 0,06

90001
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Ισοδύναμα 

Ανθρωποέτη ΕΤΠΑ
Στις περιφέρειες μετάβασης 

(ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ) 1,24

90001
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Ισοδύναμα 

Ανθρωποέτη ΕΤΠΑ
Σε πιο αναπτυγμένες 

περιφέρειες (Ν. ΑΙΓΑΙΟ) 1,46

Άξονας Προτεραιότητας 01Σ: "Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο)"

Θεματικός Στόχος 2:"Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών" / Επενδυτική 
Προτεραιότητα 2b: "Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ"

Κωδικός Δείκτη Δείκτης
Μονάδα 

Μέτρησης Ταμείο Κατηγορία Περιφέρειας 
Τιμή Στόχος (2023) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

Άξονας Προτεραιότητας 01: "Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες"

Θεματικός Στόχος 2:"Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών" / Επενδυτική 
Προτεραιότητα 2b: "Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ"

Κωδικός Δείκτη Δείκτης
Μονάδα 

Μέτρησης Ταμείο Κατηγορία Περιφέρειας 
Τιμή Στόχος (2023) 
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CO22
Αριθμός έργων που αφορούν τη δημόσια 
διοίκηση ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο
αριθμός EKT Σε λιγότερο αναπτυγμένες 

περιφέρειες
19

CO22
Αριθμός έργων που αφορούν τη δημόσια 
διοίκηση ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο
αριθμός EKT Στις περιφέρειες μετάβασης 19

CO22
Αριθμός έργων που αφορούν τη δημόσια 
διοίκηση ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο
αριθμός EKT Σε πιο αναπτυγμένες 

περιφέρειες (ΑΤΤΙΚΗ)
19

CO22
Αριθμός έργων που αφορούν τη δημόσια 
διοίκηση ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο
αριθμός EKT Στις περιφέρειες μετάβασης 

(ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ)
19

CO22
Αριθμός έργων που αφορούν τη δημόσια 
διοίκηση ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο
αριθμός EKT Σε πιο αναπτυγμένες 

περιφέρειες (Ν. ΑΙΓΑΙΟ)
19

Α Γ Σ

06002
Αριθμός ερευνητικών υποδομών που 

ενισχύονται Αριθμός ΕΤΠΑ
Σε λιγότερο αναπτυγμένες 

περιφέρειες 43,63

06002
Αριθμός ερευνητικών υποδομών που 

ενισχύονται Αριθμός ΕΤΠΑ Στις περιφέρειες μετάβασης 8,49

06002
Αριθμός ερευνητικών υποδομών που 

ενισχύονται Αριθμός ΕΤΠΑ
Σε πιο αναπτυγμένες 
περιφέρειες (ΑΤΤΙΚΗ) 12,76

04803
Εικονικές μηχανές (Virtual Machines, VM) 
που θα εκχωρηθούν στους Φορείς Υγείας Αριθμός ΕΤΠΑ

Σε λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες 627

04803
Εικονικές μηχανές (Virtual Machines, VM) 
που θα εκχωρηθούν στους Φορείς Υγείας Αριθμός ΕΤΠΑ Στις περιφέρειες μετάβασης 136

04803
Εικονικές μηχανές (Virtual Machines, VM) 
που θα εκχωρηθούν στους Φορείς Υγείας Αριθμός ΕΤΠΑ

Σε πιο αναπτυγμένες 
περιφέρειες (ΑΤΤΙΚΗ) 176

04804
Διαφορετικοί χρήστες στους οποίους 

παρέχεται ευρυζωνική πρόσβαση Αριθμός ΕΤΠΑ
Σε λιγότερο αναπτυγμένες 

περιφέρειες 125.438

04804
Διαφορετικοί χρήστες στους οποίους 

παρέχεται ευρυζωνική πρόσβαση Αριθμός ΕΤΠΑ Στις περιφέρειες μετάβασης 27.134

04804
Διαφορετικοί χρήστες στους οποίους 

παρέχεται ευρυζωνική πρόσβαση Αριθμός ΕΤΠΑ
Σε πιο αναπτυγμένες 
περιφέρειες (ΑΤΤΙΚΗ) 35.243

90001
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Ισοδύναμα 

Ανθρωποέτη ΕΤΠΑ
Σε λιγότερο αναπτυγμένες 

περιφέρειες 85,62

90001
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Ισοδύναμα 

Ανθρωποέτη ΕΤΠΑ Στις περιφέρειες μετάβασης 17,33

90001
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Ισοδύναμα 

Ανθρωποέτη ΕΤΠΑ
Σε πιο αναπτυγμένες 
περιφέρειες (ΑΤΤΙΚΗ) 24,69

Α Γ Σ

06002
Αριθμός ερευνητικών υποδομών που 

ενισχύονται Αριθμός ΕΤΠΑ
Στις περιφέρειες μετάβασης 

(ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ) 1,85

06002
Αριθμός ερευνητικών υποδομών που 

ενισχύονται Αριθμός ΕΤΠΑ
Σε πιο αναπτυγμένες 

περιφέρειες (Ν. ΑΙΓΑΙΟ) 2,27

04803
Εικονικές μηχανές (Virtual Machines, VM) 
που θα εκχωρηθούν στους Φορείς Υγείας Αριθμός ΕΤΠΑ

Στις περιφέρειες μετάβασης 
(ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ) 30

04803
Εικονικές μηχανές (Virtual Machines, VM) 
που θα εκχωρηθούν στους Φορείς Υγείας Αριθμός ΕΤΠΑ

Σε πιο αναπτυγμένες 
περιφέρειες (Ν. ΑΙΓΑΙΟ) 31

04804
Διαφορετικοί χρήστες στους οποίους 

παρέχεται ευρυζωνική πρόσβαση Αριθμός ΕΤΠΑ
Στις περιφέρειες μετάβασης 

(ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ) 5.920

04804
Διαφορετικοί χρήστες στους οποίους 

παρέχεται ευρυζωνική πρόσβαση Αριθμός ΕΤΠΑ
Σε πιο αναπτυγμένες 

περιφέρειες (Ν. ΑΙΓΑΙΟ) 6.265

90001
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Ισοδύναμα 

Ανθρωποέτη ΕΤΠΑ
Στις περιφέρειες μετάβασης 

(ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ) 3,78

90001
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Ισοδύναμα 

Ανθρωποέτη ΕΤΠΑ
Σε πιο αναπτυγμένες 

περιφέρειες (Ν. ΑΙΓΑΙΟ) 4,38

Άξονας Προτεραιότητας 02: "Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις"

Άξονας Προτεραιότητας 03Σ: "Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα & Νότιο Αιγαίο)"

Θεματικός Στόχος 11 :"Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων υπηρεσιών και των φορέων, καθώς και της αποτελεσματικής δημόσιας 
διοίκησης"

Θεματικός Στόχος 11 :"Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων υπηρεσιών και των φορέων, καθώς και της αποτελεσματικής δημόσιας 
διοίκησης"

Θεματικός Στόχος 2:"Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών" / Επενδυτική 
Προτεραιότητα 2a: "Περαιτέρω ανάπτυξη των ευρυζωνικών συνδέσεων και των δικτύων υψηλής ταχύτητας και υποστήριξη της υιοθέτησης 
αναδυόμενων τεχνολογιών και δικτύων στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας"

Κωδικός Δείκτη Δείκτης
Μονάδα 

Μέτρησης Ταμείο Κατηγορία Περιφέρειας 
Τιμή Στόχος (2023) 

Άξονας Προτεραιότητας 02Σ: "Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις (Στερεά 
Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)"

Άξονας Προτεραιότητας 03: "Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας"

Θεματικός Στόχος 2:"Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών" / Επενδυτική 
Προτεραιότητα 2a: "Περαιτέρω ανάπτυξη των ευρυζωνικών συνδέσεων και των δικτύων υψηλής ταχύτητας και υποστήριξη της υιοθέτησης 
αναδυόμενων τεχνολογιών και δικτύων στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας"

Κωδικός Δείκτη Δείκτης
Μονάδα 

Μέτρησης Ταμείο Κατηγορία Περιφέρειας 
Τιμή Στόχος (2023) 
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ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

T4241 ΜΜΕ που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές 
πωλήσεις

Ποσοστό ΕΤΠΑ Σε λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες

8% 20%

T4241 ΜΜΕ που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές 
πωλήσεις

Ποσοστό ΕΤΠΑ Στις περιφέρειες μετάβασης 8% 20%

T4241 ΜΜΕ που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές 
πωλήσεις

Ποσοστό ΕΤΠΑ Σε πιο αναπτυγμένες 
περιφέρειες (ΑΤΤΙΚΗ)

8% 20%

T4241
ΜΜΕ που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές 

πωλήσεις Ποσοστό ΕΤΠΑ
Στις περιφέρειες μετάβασης 

(ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ) 8% 20%

T4241
ΜΜΕ που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές 

πωλήσεις Ποσοστό ΕΤΠΑ
Σε πιο αναπτυγμένες 

περιφέρειες (Ν. ΑΙΓΑΙΟ) 8% 20%

11910

Εργα που οδηγούν  σε  νέες ή 
αναβαθμισμένες λειτουργίες / διαδικασίες 

στη δημόσια διοίκηση για την υποστήριξη 
της επιχειρηματικότητας

αριθμός ΕΚΤ Σε λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες

19

11910

Εργα που οδηγούν  σε  νέες ή 
αναβαθμισμένες λειτουργίες / διαδικασίες 

στη δημόσια διοίκηση για την υποστήριξη 
της επιχειρηματικότητας

αριθμός ΕΚΤ Στις περιφέρειες μετάβασης 19

11910

Εργα που οδηγούν  σε  νέες ή 
αναβαθμισμένες λειτουργίες / διαδικασίες 

στη δημόσια διοίκηση για την υποστήριξη 
της επιχειρηματικότητας

αριθμός ΕΚΤ Σε πιο αναπτυγμένες 
περιφέρειες (ΑΤΤΙΚΗ)

19

11910

Εργα που οδηγούν  σε  νέες ή 
αναβαθμισμένες λειτουργίες / διαδικασίες 

στη δημόσια διοίκηση για την υποστήριξη 
της επιχειρηματικότητας

αριθμός ΕΚΤ Στις περιφέρειες μετάβασης 
(ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ)

19

11910

Εργα που οδηγούν  σε  νέες ή 
αναβαθμισμένες λειτουργίες / διαδικασίες 

στη δημόσια διοίκηση για την υποστήριξη 
της επιχειρηματικότητας

αριθμός ΕΚΤ Σε πιο αναπτυγμένες 
περιφέρειες (Ν. ΑΙΓΑΙΟ)

19

T4226 Ποσοστό κάλυψης των ευρυζωνικών 
συνδέσεων επόμενης γενιάς 

Ποσοστό ΕΤΠΑ Σε λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες

27% 100%

T4226 Ποσοστό κάλυψης των ευρυζωνικών 
συνδέσεων επόμενης γενιάς 

Ποσοστό ΕΤΠΑ Στις περιφέρειες μετάβασης 27% 100%

T4226 Ποσοστό κάλυψης των ευρυζωνικών 
συνδέσεων επόμενης γενιάς 

Ποσοστό ΕΤΠΑ Σε πιο αναπτυγμένες 
περιφέρειες (ΑΤΤΙΚΗ)

27% 100%

T4226 Ποσοστό κάλυψης των ευρυζωνικών 
συνδέσεων επόμενης γενιάς 

Ποσοστό ΕΤΠΑ Στις περιφέρειες μετάβασης 
(ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ)

27% 100%

T4226 Ποσοστό κάλυψης των ευρυζωνικών 
συνδέσεων επόμενης γενιάς 

Ποσοστό ΕΤΠΑ Σε πιο αναπτυγμένες 
περιφέρειες (Ν. ΑΙΓΑΙΟ)

27% 100%

T4206 Ποσοστό των σταθερών ευρυζωνικών 
συνδέσεων ταχύτητας >=100Mbps

Ποσοστό ΕΤΠΑ Σε λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες

0% 50%

T4206 Ποσοστό των σταθερών ευρυζωνικών 
συνδέσεων ταχύτητας >=100Mbps

Ποσοστό ΕΤΠΑ Στις περιφέρειες μετάβασης 0% 50%

T4206 Ποσοστό των σταθερών ευρυζωνικών 
συνδέσεων ταχύτητας >=100Mbps

Ποσοστό ΕΤΠΑ Σε πιο αναπτυγμένες 
περιφέρειες (ΑΤΤΙΚΗ)

0% 50%

T4206
Ποσοστό των σταθερών ευρυζωνικών 
συνδέσεων ταχύτητας >=100Mbps Ποσοστό ΕΤΠΑ

Στις περιφέρειες μετάβασης 
(ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ) 0% 50%

T4206
Ποσοστό των σταθερών ευρυζωνικών 
συνδέσεων ταχύτητας >=100Mbps Ποσοστό ΕΤΠΑ

Σε πιο αναπτυγμένες 
περιφέρειες (Ν. ΑΙΓΑΙΟ) 0% 50%

Θεματικός Στόχος 11:" Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών και των ενδιαφερομένων φορέων και της αποτελεσματικής 
δημόσιας διοίκησης" / Επενδυτική Προτεραιότητα 11i: "Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων 
διοικήσεων και υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο εν όψει των μεταρρυθμίσεων, καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και 
χρηστή διακυβέρνηση"
Ειδικός στόχος 2.4: "Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω αναβάθμισης της ικανότητας της δημόσιας διοίκησης να υποστηρίζει 
την επιχειρηματικότητα"

Κωδικός Δείκτη Δείκτης Μονάδα 
Μέτρησης

Ταμείο Κατηγορία Περιφέρειας 

Θεματικός Στόχος 2:"Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών" / 
Επενδυτική Προτεραιότητα 2b: "Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ"

Ειδικός στόχος 1.2: "Αύξηση της προσφοράς ψηφιακών υπηρεσιών, εφαρμογών και ολοκληρωμένων λύσεων ΤΠΕ για τις επιχειρήσεις"

Κωδικός Δείκτη Δείκτης Μονάδα 
Μέτρησης

Ταμείο Κατηγορία Περιφέρειας 
Τιμή Βάσης 

(συμπληρ. μόνο 
για ΕΤΠΑ)

Τιμή Στόχος 
(2023)

Άξονες Προτεραιότητας 01 & 01Σ: "Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες"

Άξονες Προτεραιότητας 03 & 03Σ: "Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας"

Θεματικός Στόχος 2:"Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών" / 
Επενδυτική Προτεραιότητα 2a: "Περαιτέρω ανάπτυξη των ευρυζωνικών συνδέσεων και των δικτύων υψηλής ταχύτητας και υποστήριξη της 
υιοθέτησης αναδυόμενων τεχνολογιών και δικτύων στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας"

Άξονες Προτεραιότητας 02 & 02Σ: "Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές 
απαιτήσεις"

Ειδικός στόχος 3.2 : "Επέκταση υποδομών ευρυζωνικών υπηρεσιών και δικτύων υψηλών ταχυτήτων"

Κωδικός Δείκτη Δείκτης Μονάδα 
Μέτρησης

Ταμείο Κατηγορία Περιφέρειας 
Τιμή Βάσης 

(συμπληρ. μόνο 
για ΕΤΠΑ)

Τιμή Στόχος 
(2023)

Τιμή Βάσης 
(συμπληρ. μόνο 

για ΕΤΠΑ)

Τιμή Στόχος 
(2023)
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2
ΕΠΕΝΔ. ΠΡΟΤΕΡ. Τίτλος Έργου MIS Π/Υ ΔΔ

2a ΗΦΑΙΣΤΟΣ Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής 
κοινότητας της χώρας 5010583 24.190.515

2a
Παροχή προηγμένων δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών σε Νοσοκομειακές Μονάδες σε περιβάλλον 
υπολογιστικού νέφους με στόχο την υποστήριξη του κλινικού έργου, την ενίσχυση της ερευνητικής τους 
δραστηριότητας και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα υγείας 5041841 11.878.808

36.069.323

2b Προμήθεια Μέσων Δίωξης για την Τελωνειακή Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για 
την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου 5010482 48.019.650

2b Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 
μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΣΕΦΕ) 5029958 30.000.000

2b Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων με Ενσωματωμένη Πλατφόρμα 
Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων (ΣΔΦ) 5029669 2.500.000

2b Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ) 5045164 3.750.000
2b Επεξεργασία και διάθεση μέσω ΤΠΕ μετεωρολογικών δεδομένων και προϊόντων σε επιχειρήσεις και πολίτες 5045283 12.007.500

96.277.150

132.346.473

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 11
ΕΠΕΝΔ. ΠΡΟΤΕΡ. Τίτλος Έργου MIS Π/Υ ΔΔ

11i
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ 
ΓΓΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΝΙΑΙΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΜΕΤΠ 5007738 216.200

11i Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών μέσω της ανάπτυξης και του 
σχεδιασμού του κατάλληλου Οργανωτικού Μοντέλου για την Άσκηση Διαστημικής Πολιτικής της χώρας 5007850 496.000

11i
Ενέργειες βελτίωσης εκσυγχρονισμού και συμμόρφωσης των διαδικασιών ηλεκτρονικής εφαρμογής των δημοσίων 
συμβάσεων συναρτήσει των υποχρεώσεων της χώρας στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης και των στόχων 
της Εθνικής Στρατηγικής στον τομέα αυτό 5007897 93.000

11i Δράσεις αναβάθμισης λειτουργιών της ΓΓΒ στον τομέα εποπτείας της αγοράς 5007911 183.520

11i
Αναβάθμιση λειτουργιών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την 
υποστήριξη της επιχειρηματικότητας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων

5008008 250.000
11i Απλουστεύσεις διοικητικών διαδικασιών προς ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 5008060 793.432
11i Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων ΟΠΣ-ΑΔΕ 5009867 1.695.463
11i Ανάπτυξη περιβάλλοντος ενιαίας θυρίδας για τη διευκόλυνση του εμπορίου 5010599 1.661.352

11i Οργανωτική και λειτουργική προσαρμογή της ΕΕΤΤ στις νέες εξελίξεις και απαιτήσεις των αγορών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών 5012503 360.000

11i Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίου Βελτίωσης Οργανωτικής Λειτουργίας του ΤΕΕ για την απλούστευση των 
Παρεχόμενων Υπηρεσιών προς τις Επιχειρήσεις 5016106 832.034

11i ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 5030308 227.000

11i Ανάπτυξη συστήματος για την ασφαλή παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΔΑΕ προς πολίτες και επιχειρήσεις 5031738 549.320
11i Δημιουργία εθνικού πλαισίου ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην οπτικοακουστική παραγωγή 5032850 1.006.582
11i ΕΘΝΙΚΉ ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 5043170 556.000
11i Υλοποίηση συστήματος αξιοποίησης δεδομένων που παραλαμβάνονται από τα συστήματα εισροών  εκροών 5043178 1.545.052

11i
Προσαρμογή του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜμΕ στις ανάγκες της νέας ΑναπτυξιακήςΒιομηχανικής Πολιτικής 
20202030 και της πολιτικής για τις ΜμΕΑνάπτυξη υπηρεσιών και εργαλείων παρακολούθησης και πληροφόρησης

5029180 654.524

11i Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίου Βελτίωσης Οργανωτικής Λειτουργίας της ΕΓΔΙΧ για την παροχή καινοτόμων 
υπηρεσιών υποστήριξης της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 5031194 2.431.930

11i Αναβάθμιση Λειτουργιών της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος ΚΕΔΕ και των Δήμων της Χώρας για την Δυναμική 
Υποστήριξη και Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος 5030041 2.379.640

11i Υλοποίηση συστημάτων Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα UCC και Πολυετούς Στρατηγικού Σχεδιασμού MASP 5030297 4.861.792

11i
Υλοποίηση συστημάτων Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα UCC και Πολυετούς Στρατηγικού Σχεδιασμού MASP 
(αιτούμενη αύξηση προϋπολογισμού)

5030297 4.666.740

25.459.582

25.459.582

157.806.055

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ 11i -Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο εν όψει των μεταρρυθμίσεων, καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και χρηστή διακυβέρνηση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 2 KAI 11 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ 2b - Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ 2a - Περαιτέρω ανάπτυξη των ευρυζωνικών συνδέσεων και των δικτύων υψηλής ταχύτητας και υποστήριξη της 
υιοθέτησης αναδυόμενων τεχνολογιών και δικτύων στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 11 - Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων υπηρεσιών και των φορέων, καθώς και 
της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης 
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Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Επικρατείας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   
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*02053330312200016*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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