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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ   

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 

4 «Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στις 
11 περιφέρειες»  
5 «Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  στη 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ»  
6 «Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο 
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»  

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)  

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΙΙ» 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη:  
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του 

Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005), 

2. Τον Ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 

περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

3. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ) (Α΄147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

4. Το ΠΔ 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/08.07.2019) με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», 

5. Το ΠΔ 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/09.07.2019) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών», 

6. Την απόφαση Υ6 (ΦΕΚ 2902/Β/09.07.2019) του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 

Επικρατείας», 

7. Το ΠΔ 40/2020 (ΦΕΚ 85/Α/15.04.2020) Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
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8. Την υπ’ αριθμ. 187/2019 (ΦΕΚ 524/Υ.Ο.Δ.Δ/05.08.2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας με 

θέμα «Ανάθεση Καθηκόντων σε θέση μετακλητού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης», 

9. Την υπ’ αρ. πρωτ. Ζ/3117/2.9.2019 (ΦΕΚ 3437/Β/11.09.2019) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με τίτλο «Έναρξη 

πλήρους λειτουργίας της Ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών», 

10. Την υπ’ αρ. πρωτ. 98088/30.09.2019 (ΦΕΚ 3780/Β/14.10.2019) ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Επικρατείας με τίτλο «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ- ΤΠΕ)», 

11. Τον Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/09.08.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείων Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 

διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», ειδικότερα το άρθρο 20, με το οποίο συνίσταται Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ), με αρμοδιότητες 

Ενδιάμεσου Φορέα, 

12. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/1655/10.12.2019 (ΦΕΚ 4595/B/13.12.2019) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με τίτλο 

«Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 

Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων 

της ανωτέρω Γενικής Γραμματείας», 

13. Τον Ν. 4914/2022 (ΦΕΚ 61/τΑ) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική 

Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις» και 

ειδικά το άρθρο 65 παρ. 3 αυτού, σύμφωνα με το οποίο «Η προβλεπόμενη στην παρ. 7 του άρθρου 53 του ν. 4314/2014 

«Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» μετονομάζεται σε 

«Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός”» και αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης 

σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 ως Διαχειριστική Αρχή του οικείου Προγράμματος. Η ανωτέρω Ειδική Υπηρεσία εξακολουθεί 

να ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον ν. 4314/2014», 

14. Την υπ’ αρ. πρωτ. 448/01.03.2021 (ΦΕΚ 841/Β’/03.03.2021) ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Επικρατείας, με τίτλο «1η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2628/06.11.2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και Επικρατείας «Ορισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση 

Δημοσίου Τομέα» (ΕΠ ΜΔΤ) και ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις του» (Β’ 4201), 

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.: 1081/2006 του Συμβουλίου, 

16. Τους Εκτελεστικούς Κανονισμούς (ΕΕ) της Επιτροπής 215/2014 και 288/2014, τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευραατόμ) 2018/1046 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.07.2018 και το ΠΔ 84/2019, 

17. Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 

2014-2020, αρ. απόφασης C(2014)3542 final/23.05.2014 (Κωδικός CCI2014GR16MPA001), 

18. Την Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17.12.2014 με αριθμό C(2014) 10138final/17-12-2014 για την 

έγκριση ορισμένων στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» για στήριξη από 

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις 

στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα (Κωδικός CCI2014GR05M2OP001/17-12-2014), όπως τροποποιήθηκε 

με τις Εκτελεστικές Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C(2018) 8937 final/13-12-2018 (αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ 

ΜΔΤ: 3417/27.12.2018), C(2020) 8589final/30.11.2020 και C(2021)5518final/20/07/2021 και ισχύει, 

19. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 

απασχόληση» και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006, 

20. Το με αρ. πρωτ. 141635/ΕΥΣΣΑ/2821/29.12.2016 έγγραφο με θέμα «Εκπλήρωση της εκ των προτέρων αιρεσιμότητας 2.1 

«Ψηφιακή Ανάπτυξη»» με το οποίο γνωστοποιείται στην Ε.Ε. το στρατηγικό κείμενο «Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 

2016-2021» της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής, 

21. Το με αρ. πρωτ. Ref. Ares (2017) 1566327/23.3.2017 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής 

Ανάπτυξης με θέμα «Programming Period 2014-2020 – Ex ante conditionality 2.1 – strategic policy framework for digital 

growth» (ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ/991/27.03.2017), όπως τροποποιήθηκε με την Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

της 15.12.2017 με αριθμό C (2017) 8794 final/15-12-2017 (αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ ΜΔΤ 3468/21.12.2017) και ισχύει, 

22. Το Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/16.06.2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει, 

23. Την υπ’ αριθμ. 120301 (ΦΕΚ2894/τ.Β’/05.07.2021)ΥΑ για την έγκριση της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής 2020-2025, όπως 

αυτή αποτυπώνεται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, 

24. Τον Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 / τ. Α’ / 23-09-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», 

25. Τον Ν.4915/2022 (ΦΕΚ63/τ.Α/24.03.2022) και ειδικότερα το άρθρο 105 «Επιτάχυνση της διαδικασίας πιστοποίησης της 

εναρμόνισης έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) με τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού – 

Αντικατάσταση άρθρου 6 Ν. 4727/2020», 
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26. Την από 30.06.2015 Απόφαση της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»¨(ΑΔΑ: 72ΡΑ465ΦΘΘ-3Ι4), με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο 

της εξειδίκευσης του Ε.Π. καθώς και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος 

στόχοι, όπως ισχύει με την από 11.10.2016 Απόφαση της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. 

«ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» (ΑΔΑ:7Λ304653Ο7-1Β6), την από 08-02-2018 Απόφαση για την 3η Συνεδρίαση 

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» (ΑΔΑ: ΩΦ26465ΧΙ8-ΞΙΟ) και την από 

28.11.2019 Απόφαση της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Μ.Δ.Τ. (ΑΔΑ:ΩΨ5546ΜΤΛΡ-ΡΩ2), 

27. Την από 30/06/2015 Απόφαση της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑ» (ΑΔΑ: 72ΡΑ465ΦΘΘ-3Ι4), με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των 

Αξόνων Προτεραιότητας, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση έγγραφο, όπως 

εγκρίθηκαν με την από 11/10/2016 Απόφαση της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. 

«ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» (ΑΔΑ:7Λ304653Ο7-1Β6) και όπως ισχύουν με την από 03/02/2021 απόφαση της 

Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ ΜΔΤ (ΑΔΑ: Ψ2ΨΥ46ΜΤΛΡ-ΝΥ9) και ισχύει,  

28. Την απόφαση C(2021)9530 - 13/12/2021 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση της αναθεώρησης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα». 

29. Την υπ’ αριθμ. 14802 Απόφαση (ΦΕΚ 530/τ.Β’/10.02.2021) τροποποίησης των ποσοστών δέσμευσης πόρων του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020, 

30. Το υπ’ αρ. πρωτ. 3052/27.11.2018 έγγραφο της ΕΥΔ ΜΔΤ με θέμα «Νέα Διαδικασία εξειδίκευσης του ΕΠ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ», 

31. Το υπ’ αρ. πρωτ. 115812/ΕΥΘΥ1091/13.11.2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ με θέμα 

«Ενημέρωση για την ανάρτηση στην επιχειρησιακή πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟΣ της περιγραφής του Συστήματος Διαχείρισης 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», 

32. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 

παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01),  

33. Την με αρ. πρωτ. 74391/ΕΥΚΕ2634/13.07.2016 Εγκύκλιο της ΕΥΚΕ με θέμα: «Οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται στη 

χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020», 

34. Την με αρ. πρωτ. 115150/ΕΥΚΕ4023/02.11.2016 Εγκύκλιο της ΕΥΚΕ με θέμα: «Οδηγίες αναφορικά με την αξιολόγηση 

πλήρωσης του κριτηρίου συμβατότητας των πράξεων με τους κανόνες των Κρατικών Ενισχύσεων», 

35. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 

ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης («Γενικός 

Απαλλακτικός Κανονισμός»), 

36. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 

και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («De Minimis»),  

37. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 

2014-2020» (2013/C 209/01), 

38. Το με Α.Π. 35266/ΕΥΚΕ 605/27.03.2018 έγγραφο της ΕΥΚΕ με τις επικαιροποιημένες λίστες ελέγχου του ΓΑΚ για τον 

πολιτισμό και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς [Analytical Grids on State aid rules to infrastructure Publication 

2016-2017, Culture, heritage and nature conservation, European Commission (DG COMPETITION)], 

39. Το με αρ.πρωτ. 92415/ΕΥΚΕ 6282/28-08-2017 έγγραφο της ΕΥΚΕ «Οδηγίες & παρότρυνση Τήρησης Διαδικασιών προς 

Φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση Κρατικών Ενισχύσεων», 

40. Το υπ’ αρ. πρωτ. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης 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», όπως έχει επικαιροποιηθεί και ισχύει, 

41. Την υπ’ αρ. πρωτ. 126829/ΕΥΘΥ 1217/08.12.2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, 

Ανάπτυξης, και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως 

καταβληθέντων ποσών από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων  

συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4314» (ΦΕΚ 

2784/Β/21.12,2015), δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων 

ποσών από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο 

πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4314/2014» (ΦΕΚ 2784/Β/21.12.2015), 

42. Την υπ’ αρ. πρωτ. 46274/ΕΥΘΥ 482/27.04.2016 (ΦΕΚ 1349/Β/13.05.2016) Υπουργική Απόφαση «Βασικές κατευθύνσεις 

υποστήριξης δικαιούχων για την ενίσχυση της διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής ικανότητάς τους στην 

υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημόσιου χαρακτήρα», 

43. Την υπ’ αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) Υπουργική Απόφαση Αντικατάστασης της YA 

110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) για τους Εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών – Ελέγχους νομιμότητας 

δημοσίων συμβάσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΥΠΑΣΥΔ), όπως ισχύει, 

44. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί 

καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 

Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και 

ΑΔΑ: ΨΖ2Θ46ΜΠΥΓ-ΓΒΘ
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περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 

το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1083/2006, 

45. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 480/2014 της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων 

για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 

διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και ιδίως το άρθρο 20 αυτού, όπως ισχύει, 

46. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/207 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1303/2013, 

47. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με 

τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των 

κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 

1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για 

την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, 

48. Την από 21.12.2020 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» (ΑΔΑ: 

8ΧΛΣ46ΜΤΛΡ-Ψ1Ε72ΡΑ465ΦΘΘ-3Ι4), με την οποία εγκρίθηκε η δέκατη όγδοη (18η) Επικαιροποίηση της Εξειδίκευσης 

Εφαρμογής του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» και ειδικότερα τις εξειδικεύσεις των Δράσεων: «B.1.1.1: Ανάπτυξη 

υποδομών συστημάτων και εφαρμογών που αφορούν σε οριζόντιες λειτουργίες των δημοσίων φορέων», «B.2.1.17 

«Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την αναβάθμιση του επιπέδου παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους 

πολίτες», «Β.1.1.33 Δράσεις Ψηφιακής Αναβάθμισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων», «Β.1.1.34 «Ανάπτυξη ενός ενιαίου Συνεργατικού Καταλόγου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ)» 

B.2.1.10: Δημιουργία υποδομών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την υποστήριξη των επιχειρησιακών λειτουργικών 

μονάδων υγείας», 

49. Την από 29/03/2021 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

(ΑΔΑ:6ΨΞΥ46ΜΤΛΡ-3Γ7), με την οποία εγκρίθηκε με γραπτή διαδικασία η δέκατη ένατη (19η) Επικαιροποίηση της 

Εξειδίκευσης Εφαρμογής του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», σύμφωνα με το  έγγραφο με αρ. πρωτ.: 

561/16-03-2021 της ΕΥΔ που απεστάλη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΔΙΑΥΛΟΣ στα Μέλη της Επιτροπής και 

ειδικότερα την εξειδίκευση των Δράσεων B.1.1.1 «Ανάπτυξη υποδομών συστημάτων και εφαρμογών που αφορούν σε 

οριζόντιες λειτουργίες των δημοσίων φορέων» για το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχων του Αγροδιατροφικού 

Τομέα (ΠΣ ΔΕΑΤ), B.1.1.16 «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κύριους τομείς Εκκλησιαστικής διοίκησης» για το 

Αθωνικό Ψηφιακό Κτηματογραφικό αποθετήριο Μετοχίων Αγίου Όρους, B.1.1.19 «Ψηφιοποίηση ασφαλιστικού χρόνου 

(κάθετος τομέας πολιτικής: κοινωνική ασφάλιση)» για την Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Ιστορίας e-ΕΦΚΑ, Β.1.1.35 «Δράσεις 

για την αναβάθμιση της λειτουργίας φορέων της Δημόσιας Διοίκησης μέσω της ανάπτυξης και λειτουργίας συστημάτων 

ΤΠΕ» για τον Ψηφιακό μετασχηματισμό του ΟΜΜΑ και Ψηφιακές Δράσεις για τη Διάσωση, Προβολή και Αξιοποίηση του 

Πολιτιστικού του Αποθέματος, για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων και για την Προμήθεια πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης λειτουργίας και διαχείρισης αιτημάτων 

και αναγκών για τα κτίρια ευθύνης του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και B.2.1.17 «Δράσεις ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης για την αναβάθμιση του επιπέδου παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες» για την 

Απλούστευση και Ψηφιοποίηση υπηρεσιών και προγραμμάτων Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και δημιουργία ηλεκτρονικού αποθετηρίου 

(Eινεδιβιμ), 

50. Την από 28/07/2021 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

(ΑΔΑ:ΩΙΗ46ΜΤΛΡ-ΡΓΛ), με την οποία εγκρίθηκε με γραπτή διαδικασία η εικοστή (20η) Επικαιροποίηση της Εξειδίκευσης 

Εφαρμογής του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», σύμφωνα με το  έγγραφο με αρ. πρωτ.: 1374/17-07-2021 της ΕΥΔ 

που απεστάλη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΔΙΑΥΛΟΣ στα Μέλη της Επιτροπής και ειδικότερα την εξειδίκευση των 

Δράσεων, Β.2.1.17 «Αλληλεπιδραστικές ψηφιακές υπηρεσίες διαχείρισης πόρων, δομών και δεδομένων προδικασίας – On 

line ενημέρωση φορέων, δικηγόρων, πολιτών» και «Δημιουργία Πύλης Ανοιχτών Γεωεπιστημονικών Δεδομένων 

(GEOPORTAL)» και Β.1.1.35 «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ενιαίας διαχείρισης υποτροφιών 

ΙΚΥ», 

51. Την από 09/08/2021 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

(ΑΔΑ:ΨΥ6Γ46ΜΤΛΡ-ΚΗ4), με την οποία εγκρίθηκε με γραπτή διαδικασία η εικοστή πρώτη (21η) Επικαιροποίηση της 

Εξειδίκευσης Εφαρμογής του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», σύμφωνα με το  έγγραφο με αρ. πρωτ.: 

1422/26-07-2021 της ΕΥΔ που απεστάλη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΔΙΑΥΛΟΣ στα Μέλη της Επιτροπής και 

ειδικότερα την εξειδίκευση των Δράσεων Β.1.1.35 «Εθνικό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης», «Δορυφόρος 

Λογαριασμός Τουρισμού» και Β.1.1.36 «Ψηφιακή πλατφόρμα αναφοράς για τα εδαφολογικά και υδρολογικά δεδομένα του 

πρωτογενή τομέα», «Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ», «Ψηφιακή Διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος του 

Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου», «Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού και δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος 

διαχείρισης αρχείου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», 
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52. Την από 11.03.2022 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» (ΑΔΑ:  

6ΟΠΧ4ΜΤΛΡ-ΡΤΘ), με την οποία εγκρίθηκε με γραπτή διαδικασία η εικοστή δεύτερη (22η) Επικαιροποίηση της 

Εξειδίκευσης Εφαρμογής του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», σύμφωνα με το  έγγραφο με αρ. πρωτ.:325 

/01-03-2022 της ΕΥΔ που απεστάλη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΔΙΑΥΛΟΣ στα Μέλη της Επιτροπής και ειδικότερα 

την εξειδίκευση της Δράσης Β.1.1.35 «Δράσεις για την αναβάθμιση της λειτουργίας φορέων της Δημόσιας Διοίκησης μέσω 

της ανάπτυξης και λειτουργίας συστημάτων ΤΠΕ» για το «Σύστημα TEMPEST» και το «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του 

ΟΜΜΑ», καθώς και τη σημείωση 2 στη Δράση Β.1.1.35 «Δράσεις για την αναβάθμιση της λειτουργίας φορέων της Δημόσιας 

Διοίκησης μέσω της ανάπτυξης και λειτουργίας συστημάτων ΤΠΕ», σύμφωνα με την οποία «τροποποιείται το φυσικό 

αντικείμενο του έργου «Ψηφιακός μετασχηματισμός του ΟΜΜΑ» υπό την προϋπόθεση αξιολόγησης του έργου σύμφωνα με 

τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων κατά την αξιολόγηση της αίτησης χρηματοδότησης από τον ΕΦ ΕΥΔΕ ΤΠΕ για την 

έκδοση της Απόφασης Ένταξης». Επιπλέον, στη Δράση B.2.1.17 «Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την 

αναβάθμιση του επιπέδου παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες», την «Ανάπτυξη Πληροφοριακού 

Συστήματος & Διαδικτυακής Πλατφόρμας για την απλοποίηση και προτυποποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, χρήσης 

και επανάχρησης του πολιτιστικού αποθέματος του ΥΠ.ΠΟ.Α. και διαχείρισης των αντίστοιχων τελών, με τη χρήση ανοιχτών 

προτύπων και αναδυόμενων τεχνολογιών»,  

53. Tην Οδηγία Inspire (Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη 

δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα) και τον Ν.3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/ 22-9-2010) 

περί Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου 

και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 141/Α), 

54. Την με α.π. 2041/2019/22.05.2019 «Βεβαίωση συνάφειας της προτεινόμενης δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Συστήματος διαχείρισης αιτημάτων πολιτών, επιχειρήσεων, δημόσιων υπηρεσιών και λοιπών φορέων, μέσω 

της Διαδικτυακής Πύλης της ΑΠΔΠΧ» με τους Τομείς Παρέμβασης της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021, 

55. Το από 04.10.2021 ηλεκτρονικό μήνυμα (Ε.Υ.Δ.Ε. Τ.Π.Ε. ΕΙΣ: 1703 – 04/12/2020) της ΓΓΨΔ&Δ.με θέμα «ΑΠ: Προτάσεις της 

ΕΥΔΕ ΤΠΕ για την 18η επικαιροποίησή της» για την πρόταση «Συνεργατικός Κατάλογος Δημοσίων Βιβλιοθηκών και 

Ανάπτυξη Υπηρεσιών Διαδανεισμού», 

56. Την με α.π. 32570 ΕΞ 2020/18.11.2020 «Βεβαίωση συνάφειας της δράσης με τίτλο «Ανάπτυξη συστήματος συλλογής και 

επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων της Δικαιοσύνης» με τους Τομείς Παρέμβασης της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 

2016-2021», 

57. Την με α.π. 32673/19.11.2020 «Βεβαίωση συνάφειας της δράσης με τίτλο «Δημιουργία Εθνικών ηλεκτρονικών καταλόγων 

πολιτικής και ποινικής Δικαιοσύνης» με τους τομείς παρέμβασης της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021»,  

58. Την με αρ.πρωτ. 29459/21.10.2020 «Βεβαίωση συνάφειας της δράσης με τίτλο «Επέκταση – Αναβάθμιση του Συστήματος 

Επιχειρηματικής Ευφυΐας ΕΣΥ» με τους Τομείς Παρέμβασης της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021», 

59. Την με αρ.πρωτ. 21015 ΕΞ 2020/24.07.2020 «Βεβαίωση συνάφειας προτάσεων ΕΔΥΤΕ Α.Ε, για χρηματοδότηση μέσω 

ένταξης στα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ, με τους Τομείς της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021», 

60. Την με αρ.πρωτ. 33507 ΕΞ 2020/27.11.2020 «Βεβαίωση συνάφειας δράσεων με τους Τομείς Παρέμβασης της Εθνικής 

Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021», στο οποίο αναφέρεται το έργο «Ψηφιακή διαχείριση του εν Βενετία αρχείου του 

Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών», 

61. Την με α.π. 34149 ΕΞ 2020/04.12.2020 «Βεβαίωση συνάφειας της δράσης με τίτλο «Η Συμβολή των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην προστασία των παιδιών, των νέων και των ατόμων σε κίνδυνο στην 

Ελλάδα-SMILE NET» με τους Τομείς Παρέμβασης της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021», 

62. Την με α.π. 29466 ΕΞ 2020/21.10.2020 «Βεβαίωση συνάφειας της δράσης με τίτλο «Απλούστευση Διαδικασιών Εθνικού 

Τυπογραφείου» με τους Τομείς Παρέμβασης της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021», 

63. Την με α.π. 23053 ΕΞ 2020/20.08.2020 «Βεβαίωση συνάφειας της δράσης με τίτλο «Ψηφιακή αναβάθμισης υπηρεσιών 

ιδρύματος Κόκκορη – Πιλοτικό Κέντρο e-συμβουλευτικής διαχείρισης ΑΜΕΑ, Π.ΝΟ.Υ & ατόμων με κινητικές αναπηρίες» με 

τους Τομείς Παρέμβασης της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021», 

64. Την με α.π. 29458 ΕΞ 2020/21.10.2020 «Βεβαίωση συνάφειας της δράσης με τίτλο «Αναμόρφωση Ταχυδρομικών Κωδίκων 

της χώρας» με τους Τομείς Παρέμβασης της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021», 

65. Την με α.π. 22170 ΕΞ 2020/ΥΨΗΔ06.08.2020 «Βεβαίωση συνάφειας της δράσης με τίτλο «Αθωνικό Ψηφιακό 

Κτηματολόγιο» με τους Τομείς Παρέμβασης της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής Κτηματολόγιο» με τους Τομείς Παρέμβασης 

της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021», 

66. Την με α.π. 25772 ΕΞ 2020/ΥψηΔ 17.09.2020 «Βεβαίωση συνάφειας της δράσης με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» με τους Τομείς Παρέμβασης της Εθνικής 

Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021» και την με α.π. 37952ΕΞ2021/ΥψηΔ2021/20.10.2021 (ΑΔΑ: 6Π8446ΜΤΛΠ-ΧΖΩ) 

«Βεβαίωση συνάφειας της δράσης με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του ΟΜΜΑ» με τους Τομείς Παρέμβασης της 

Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025», 

67. Την με α.π. 30947 ΕΞ 2020/ΥψηΔ 05.11.2020 «Βεβαίωση συνάφειας της δράσης με τίτλο «Πληροφοριακό σύστημα 

διαχείρισης των ελέγχων του αγροτοδιατροφικού τομέα» με τους Τομείς Παρέμβασης της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 

2016-2021» 

ΑΔΑ: ΨΖ2Θ46ΜΠΥΓ-ΓΒΘ
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68. Την με α.π. 34596 ΕΞ 2020/ΥψηΔ 09.12.2020 «Βεβαίωση συνάφειας της δράσης με τίτλο «Απλούστευση και Ψηφιοποίηση 

υπηρεσιών και προγραμμάτων Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και δημιουργία ηλεκτρονικού αποθετηρίου (eΙΝΕΔΙΒΙΜ)» με τους Τομείς 

Παρέμβασης της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021», 

69. Την με αρ.πρωτ. 35609 ΕΞ 2020/ΥψηΔ 18.12.2020 «Βεβαίωση συνάφειας της δράσης με τίτλο «Προμήθεια πληροφοριακού 

συστήματος παρακολούθησης λειτουργίας και διαχείρισης αιτημάτων και αναγκών για τα κτίρια ευθύνης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με 

τους Τομείς Παρέμβασης της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021», 

70. Την με α.π. 36607 ΕΞ 2020/ ΥψηΔ 31.12.2020 «Βεβαίωση συνάφειας της δράσης με τίτλο «Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής 

Ιστορίας e-ΕΦΚΑ» με τους Τομείς Παρέμβασης της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021», 

71. Την με αρ.πρωτ. 2485 ΕΞ 2021/ΥψηΔ 29.01.2021 «Βεβαίωση συνάφειας της δράσης με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 

της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων – EETT» με τους Τομείς Παρέμβασης της Εθνικής Ψηφιακής 

Στρατηγικής 2016-2021»,  

72. Την με αρ.πρωτ. 10546ΕΞ2021/08,.04.2021 «Βεβαίωση συνάφειας της δράσης του φορέα ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με τίτλο 

«Ψηφιακή πλατφόρμα αναφοράς για τα εδαφολογικά και υδρολογικά δεδομένα του πρωτογενή τομέα», 

73. Την με αρ.πρωτ. 4888ΕΞ2021/22.02.2021 «Βεβαίωση συνάφειας της δράσης του φορέα Κοινωνία της Πληροφορίας με τίτλο 

«Αλληλεπιδραστικές ψηφιακές υπηρεσίες διαχείρισης πόρων, δομών και δεδομένων προδικασίας-on line ενημέρωση 

φορέων, δικηγόρων, πολιτών», 

74. Την με αρ.πρωτ. 33507ΕΞ2020/27.11.2020 «Βεβαίωση συνάφειας δράσεων με τους Τομείς Παρέμβασης της Εθνικής 

Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021» 

75. Την με αρ.πρωτ. 8792ΕΞ2021/24.03.2021 «Βεβαίωση συνάφειας της δράσης του φορέα Θεολογική Σχολή του ΕΚΠΑ με 

τίτλο «Ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ», 

76. Την με αρ΄πρωτ. 21015ΕΞ2021/25.06.2021 «Βεβαίωση συνάφειας της δράσης με τίτλο «Δορυφόρος Λογαριασμός 

Τουρισμού», 

77. Την με αρ.πρωτ, 5402ΕΞ2021/25.02.2021 Βεβαίωση συνάφειας της δράσης με τίτλο «Δημιουργία Πύλης Ανοιχτών 

Γεωεπιστημονικών Δεδομένων) GEOPORTAL)», 

78. Την με αρ.πρωτ. 4924ΕΞ2021/22.02.2021 «Βεβαίωση συνάφειας της δράσης του φορέα Ι.Κ.Υ με τίτλο «Ανάπτυξη 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ενιαίας Διαχείρισης Υποτροφιών ΙΚΥ», 

79. Την με αρ.πρωτ. 1442ΕΞ2021/19.01.2021 «Βεβαίωση συνάφειας της δράσης με τίτλο «Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού και 

δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αρχείου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»,  

80. Την με αρ.πρωτ. 4901ΕΞ2021/22.02.2021 «Βεβαίωση συνάφειας της δράσης του Υπουργείου Τουρισμού με τίτλο «Εθνικό 

Παρατηρητήριο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης»,  

81. Την με αρ.πρωτ. 40182ΕΞ2021/ΥΨΗΔ11.11.2021, ορθή επανάληψη 16.11.2021 «Βεβαίωση συνάφειας της δράσης με τίτλο 

«Σύστημα TEMPEST» με τους Τομείς Παρέμβασης της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025» (ΑΔΑ: 

6Ψ0Ο46ΜΤΛΠ-0ΒΙ),. 

82. Το με αρ.πρωτ. 14802/04.02.2021 έγγραφο με θέμα «Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», της ΕΑΣ/ΕΥΣΕ, 

83. Το με αρ.πρωτ. 156/04.02.2021 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Γραφείου Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, με το οποίο εντέλλεται η ΕΥΔΕ ΤΠΕ για την έκδοση σχετικής πρόσκλησης,  

84. Την με αρ.πρωτ. 165/05/02/2021 επιστολή της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ προς την ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ, με θέμα «Αίτημα Σύμφωνης Γνώμης για 

την Έκδοση Πρόσκλησης με Κωδικό 05_Β_ΜΔΤ και Τίτλο «Δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΙΙ»», 

85. Το με αρ.πρωτ. 291 (σχετ.295)/08.02.2021 (ΕΥΔΕ ΤΠΕ ΕΙΣ:171/09.02.2021) έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ με θέμα «Αιτήματα 

σύμφωνης γνώμης για σχέδια προσκλήσεων με κωδικό 08_ΜΔΤ και 05_Β_ΜΔΤ», 

86. Την με αρ.πρωτ. 1762/08.01.2021 Εγκύκλιο της ΕΥΣΕ με θέμα «Απολογισμός 2020/Σχέδιο δράσης δαπανών 2021-2023 

των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-202», 

87. Το από 04/02/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ, με το οποίο κοινοποιήθηκε στην ΕΥΔΕ ΤΠΕ το Σχέδιο Δράσης 

2021-2023 του ΕΠ ΜΔΤ, όπως τροποποιήθηκε με το από 10.02.2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ προς την ΕΥΔΕ 

ΤΠΕ με το Σχέδιο Δράσης 2021-2023 του ΕΠ ΜΔΤ όπως υποβλήθηκε στην ΕΥΣΕ την 29/01/2021, καθώς και οι συνοπτικές 

οδηγίες αποτύπωσης στο ΟΠΣ Έργων Phasing και Ημιτελών ΠΠ 2014-2020, 

88. Το από 07/09/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ με το οποίο υποβλήθηκε στην ΕΥΣΕ το επικαιροποιημένο Σχέδιο 

Δράσης Δαπανών του ΕΠ ΜΔΤ, με κοινοποίηση στην ΕΥΔΕ ΤΠΕ, σε συνέχεια της αρίθ.78072/13-7-2021 επιστολής του 

Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ με θέμα: «Απολογισμός Α’ εξαμήνου 2021 και επικαιροποίηση Σχεδίων 

Δράσης δαπανών ετών 2021-2023 των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020» 

89. Το από 11/02/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΥΔΕ ΤΠΕ προς την ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ σχετικό με Αίτημα Σύμφωνης Γνώμης, για 

την Έκδοση Πρόσκλησης με Κωδικό 05_Β_ΜΔΤ και τίτλο «Δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΙΙ», μετά την αλλαγή 

κλείδας, 

90. Την με αρ.πρωτ. 339/19.92.2021 (ΕΥΔΕ ΕΠ ΕΙΣ: 257/22.02.2021) επιστολή της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ με θέμα: «Απάντηση 

αναφορικά με το υποβληθέν στην ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ σχέδιο πρόσκλησης με κωδικό 05_Β_ΜΔΤ για την παροχή σύμφωνης 

γνώμης», 

ΑΔΑ: ΨΖ2Θ46ΜΠΥΓ-ΓΒΘ
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91. Το από 16.03.2021 (ΕΙΣ 406/17.03.2021) απαντητικό μήνυμα της ΕΥΘΥ στο ερώτημα με α/α 116970, που υποβλήθηκε 

μέσω του helpdesk ΟΠΣ από την ΕΥΔΕ ΤΠΕ, αναφορικά με το «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών 

Σπουδών», 

92. Το από 19.03.2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΥΔΕ ΤΠΕ προς τη ΓΓΨΔΑΔ προς ενημέρωσή σχετικά με το σχέδιο 

Πρόσκλησης 

93. Το από 22.03.2021 (ΕΥΔΕ ΤΠΕ ΕΙΣ: 440/22.03.2021) ηλεκτρονικό μήνυμα της ΓΓΨΔΑΔ προς την ΕΥΔΕ ΤΠΕ με το οποίο 

συμφωνεί με την προώθηση προς την ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ του σχεδίου Πρόσκλησης, 

94. Το από 22/03/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΥΔΕ ΤΠΕ προς την ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ για Αίτημα Σύμφωνης Γνώμης για την 

Έκδοση Πρόσκλησης με Κωδικό 05_Β_ΜΔΤ και τίτλο «Δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΙΙ», μετά την προσθήκη 

σημείων, 

95. Την με αρ. πρωτ. 596 (σχετ617)/30/03/2021 (ΕΥΔΕ ΕΠ ΕΙΣ: 504/30.03.2021) επιστολή της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ με θέμα 

«Απάντηση αναφορικά με το υποβληθέν στην ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ σχέδιο πρόσκλησης με κωδικό 05_Β_ΜΔΤ για την παροχή 

σύμφωνης γνώμης», 

96. Την με αρ. πρωτ. 534/01.04.2020 πρόσκληση με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΙΙ» και κωδικό ΟΠΣ 

05_Β_ΜΔΤ, α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4777, έκδοση: 1/0 (ΑΔΑ: Ρ5ΙΡ46ΜΠΥΓ-ΚΞΜ), όπως τροποποιήθηκε με την έκδοση 2/0 (ΑΔΑ: 

Ψ29Η46ΜΠΥΓ-ΒΜΡ),  την έκδοση 3/0 (ΑΔΑ: ΨΞΘ46ΜΠΥΓ-ΤΣΞ), την έκδοση 4/0  (ΑΔΑ 61ΜΚ46ΜΠΥΓ-ΟΨΗ), την έκδοση 

5/0 (ΑΔΑ 6ΟΙΑ46ΜΠΥΓ-ΩΟΟ), την έκδοση 6/0 (ΑΔΑ: 6Τ7046ΜΠΥΓ-Ψ4Υ) και την έκδοση 7/0 (ΑΔΑ: 6E2246ΜΠΥΓ-ΑΞΛ), 

97. Το με αρ.πρωτ. 40899/07.04.2021 έγγραφο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

με θέμα «Οδηγίες για τη διαχείριση τμηματοποιημένων (phasing) και ημιτελών πράξεων της Π.Π. 2014-2020» και το με 

αρ.πρωτ. 65069/10.06.2021 έγγραφο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με θέμα 

«Συμπληρωματικές οδηγίες για τη διαχείριση τμηματοποιημένων (phasing) και ημιτελών πράξεων της Π.Π. 2014-2020», 

98. Το με αριθμ. πρωτ. 607/09.04.2021 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

και Απλούστευσης Διαδικασιών, με το οποίο εντέλλεται η ΕΥΔΕ-ΤΠΕ για την έκδοση της 1ης τροποποίησης της πρόσκλησης, 

99. Την με αρ.πρωτ.613/09/04/2021 επιστολή της ΕΥΔΕ ΤΠΕ προς την ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ, με θέμα Αίτημα Σύμφωνης Γνώμης για 

την Έκδοση της 1ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης με Κωδικό 05_Β_ΜΔΤ και  τίτλο «Δράσεις Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης ΙΙ», 

100. Την με αρ.πρωτ. 678/20.04.2021 επιστολή της ΕΥΔΕ ΤΠΕ με θέμα «Αίτημα σύμφωνης γνώμης για τη έκδοση της 1ης 

τροποποίησης της Πρόσκλησης με κωδικό 05_Β_ΜΔΤ και τίτλο «Δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΙΙ»,  

101. Την με αρ. πρωτ. 773 (σχετ. 850) 22.04.2021 (ΕΥΔΕ ΕΠ ΕΙΣ: 718/23.04.2021) επιστολή της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ με θέμα 

«Απάντηση αναφορικά με το υποβληθέν στην ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ σχέδιο 1ης τροποποίησης της πρόσκλησης με κωδικό 

05_Β_ΜΔΤ για την παροχή σύμφωνης γνώμης», 

102. Το με αρ.πρωτ, 176/30.06.2021 (ΕΥΔΕ ΤΠΕ ΕΙΣ:1114/30.06.2021) έγγραφο με θέμα «Αίτημα παράτασης καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής πρότασης, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 05_Β_ΜΔΤ με κωδικό ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4777» του φορέα 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνη, 

103. To από 30.06.2021 (ΕΥΔΕ ΤΠΕ ΕΙΣ: 1117/01.07.2021) ηλεκτρονικό μήνυμα με θέμα «FW: ενημέρωση για Π05_Β_ΜΔΤ» του 

φορέα Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

104. Το από 07.10.2021 (ΕΥΔΕ ΤΠΕ ΕΙΣ: 1732/11.10.2021 ηλεκτρονικό μήνυμα με θέμα «Αίτημα παράτασης καταληκτικής 

ημερομηνίας  υποβολής πρότασης, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 05_Β_ΜΔΤ με κωδικό ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4777» του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης, 

105. Το από 12.10.2021 (ΕΥΔΕ ΤΠΕ ΕΙΣ 1752/12.10.2021) έγγραφο της ΚτΠ ΜΑΕ με θέμα «Αίτημα παράτασης της υπ’ αρ. 

05_B_ΜΔΤ   Πρόσκλησης της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ, με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης II» 

106. Το από 05.10.2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΥΔΕ ΤΠΕ προς τη ΓΓΨΔΑΔ προς ενημέρωση σχετικά με το σχέδιο 

Πρόσκλησης, 

107. Το με αρ.πρωτ. 1750/12.10.2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΓΓΨΔΑΔ, με το οποίο δίνεται σύμφωνη γνώμη για την 

τροποποίηση της πρόσκλησης,  

108. Την με αρ πρωτ. 1756/12.10.2021 επιστολή της ΕΥΔΕ ΤΠΕ με θέμα «Αίτημα Σύμφωνης Γνώμης για την έκδοση της 3ης 

Τροποποίησης της Πρόσκλησης με Κωδικό 05_Β_ΜΔΤ και τίτλο «Δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΙΙ», 

109. Την με αρ.πρωτ. 1834/20.10.2021 (ΕΥΔΕ ΤΠΕ ΕΙΣ: 1795/21.10.2021) επιστολή της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ με θέμα «Απάντηση 

αναφορικά ,με το υποβληθέν στην ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ σχέδιο 3ης τροποποίησης πρόσκλησης με κωδικό 05_Β_ΜΔΤ για την 

παροχή σύμφωνης γνώμης», 

110. Την με αρ.πρωτ. 17709/03.12.2021 (ΕΙΣ ΕΥΔΕ ΤΠΕ:2102/03.12.2021) επιστολή της ΚτΠ ΜΑΕ με θέμα «Αίτημα παράτασης 

της υπ’ αρ. 05_B_ΜΔΤ Πρόσκλησης της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ, με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης II»», 

111. Το με αρ.πρωτ. ΕΙΣ ΕΥΔΕ ΤΠΕ¨2194/14.12.2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

και Απλούστευσης Διαδικασιών, με το οποίο εντέλλεται η ΕΥΔΕ ΤΠΕ να τροποποιήσει την ημερομηνία λήξης της παρούσας 

πρόσκλησης από 31-12-2021 σε 28-02-2022, 

112.  Την με αρ. πρωτ. 138127/17-12-2021 Υ.Α με θέμα «Τεχνική προσαρμογή των ποσοστών δέσμευσης πόρων του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»,  

113. Την με αρ. πρωτ. 1342 /10-01-2022 εγκύκλιο της ΕΥΣΕ με θέμα «Απολογισμός 2021/Σχέδια Δράσης δαπανών 2022-2023 

των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020». 
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114. Το Σχέδιο Δράσης Δαπανών Ιανουαρίου 2022 του ΕΠ. ΜΔΤ, το οποίο συντάχθηκε σε συνέχεια και εφαρμογή της ανωτέρω 

εγκυκλίου. 

115.  Το με αρ. πρωτ. 7272/ 27-01-2022 έγγραφο της ΕΑΣ «ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 6 (ΕΝ 

ΔΥΝΑΜΕΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3α (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΟΜΩΝ ΕΚΤ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΠ 

ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020, 

116. Το με αρ. πρωτ. 44381/28.04.2022 έγγραφο της ΕΑΣ «Συμπληρωματικές οδηγίες για τη διαχείριση πράξεων σε κατάσταση 

6 (εν δυνάμει μεταφερόμενες) και κατάσταση 3α (συνεχιζόμενες δράσεις δομών ΕΚΤ) στο πλαίσιο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 

2014-2020», 

117. Την με αρ.πρωτ. 2794/18.02.2022 (ΕΙΣ ΕΥΔΕ ΤΠΕ 243/21.02.2022) επιστολή της ΚτΠ ΜΑΕ με θέμα «Αίτημα παράτασης 

της υπ΄αρ. 05_Β_ΜΔΤ πρόσκλησης της ΕΥΔΕ ΤΠΕ, με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΙΙ». 

118. Το με αρ.πρωτ. ΕΙΣ ΕΥΔΕ 247/21.02.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 

Απλούστευσης Διαδικασιών, με το οποίο εντέλλεται η ΕΥΔΕ ΤΠΕ να τροποποιήσει την ημερομηνία λήξης της παρούσας 

πρόσκλησης από 28-02-2022 σε 31-03-2022, 

119. Το με αρ.πρωτ, 4707/21.03.2022 (ΕΙΣ ΕΥΔΕ ΤΠΕ  430 /21.03.2022 έγγραφο της ΚτΠ ΑΕ με θέμα: «Αίτημα παράτασης της 

υπ’ αρ. 05_B_ΜΔΤ Πρόσκλησης της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ, με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης II»», 

120. Το με αρ.πρωτ. ΕΙΣ ΕΥΔΕ 449/28.03.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 

Απλούστευσης Διαδικασιών, με το οποίο εντέλλεται η ΕΥΔΕ ΤΠΕ να τροποποιήσει την παρούσα πρόσκληση,  

121. Το με αρ.πρωτ. ΕΙΣ ΕΥΔ ΨΗΜΕΤ 814/25.05.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

και Απλούστευσης Διαδικασιών, με το οποίο εντέλλεται η ΕΥΔ ΨΗΜΕΤ να τροποποιήσει την παρούσα πρόσκληση,  

122. Το με αρ.πρωτ. ΕΙΣ ΕΥΔ ΨΗΜΕΤ 880/01.06.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

και Απλούστευσης Διαδικασιών, με το οποίο εντέλλεται η ΕΥΔ ΨΗΜΕΤ να τροποποιήσει την παρούσα πρόσκληση,  

123.  Το με αρ.πρωτ. ΕΙΣ ΕΥΔ ΨΗΜΕΤ 881/01.06.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ με το οποίο δίνεται σύμφωνη 

γνώμη για την έκδοση τροποποίησης της Πρόσκλησης με κωδικό 05_Β_ΜΔΤ και τίτλο «Δράσεις Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης ΙΙ», 

 

 

Κ Α Λ Ε Ι  

 

Τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους: 

  

 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  

 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ  

 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  

 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (Δ.Σ.Α.)  

 ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

 ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)  

 ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (Ε.Υ.Π.) 

 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ– ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

 ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ  

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) 

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο – ΔΗΜΗΤΡΑ) 

 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  

 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)  

 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  
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 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΥΤΗΣ  

 ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ 

 ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΤΜΙΑΣ (ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ.) 

 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΔΑΠ) 

 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ  

 ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ  

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

  
 

 
 

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των παραπάνω 

Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

 

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους. 

 

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

1.1 Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα ενταχθούν στον Θεματικό Άξονα Β΄ 

«Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», με σκοπό να συμβάλλουν στον Θεματικό Στόχο 2: «Βελτίωση της πρόσβασης της 

χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών, των πληροφοριών και των επικοινωνιών» του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα». 

Εν προκειμένω, οι συγκεκριμένες δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν, εντάσσονται στον Ειδικό Στόχο Β.1. «Αύξηση των φορέων 

και συστημάτων του δημοσίου τομέα όπου εντείνεται η χρήση αποτελεσματικών μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης», στις 

κατηγορίες δράσεων Β.1.1.: «Δράσεις αναβάθμισης, ανάπτυξης και λειτουργίας συστημάτων ΤΠΕ για την υποστήριξη της 

καλύτερης οργάνωσης και λειτουργίας του Δημοσίου Τομέα» και στον Ειδικό Στόχο Β.2. «Αύξηση των υπηρεσιών και συστημάτων 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που παρέχονται προς τους πολίτες», στην κατηγορία δράσεων Β.2.1.: «Δράσεις αναβάθμισης, 

ανάπτυξης και λειτουργίας εργαλείων ΤΠΕ για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες».  

Ενδεικτικές παρεμβάσεις αποτελούν οι παρακάτω: 

A) Επέκταση και παροχή υπηρεσιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης αιτημάτων των 

πολιτών, επιχειρήσεων, δημοσίων υπηρεσιών και λοιπών φορέων μέσω της διαδικτυακής πύλης της Αρχής 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) (ολοκληρώνεται εντός ΠΠ) 

Ο εν λόγω θεματικός άξονας όπως αναφέρεται στο κείμενο του ΕΠ: «…αφορά στην ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ 

που σχετίζονται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και αφορούν στη διεκπεραίωση 

εσωτερικών διαδικασιών και οριζόντιων λειτουργιών των δημοσίων φορέων». 

Αντικείμενο της Πράξης είναι η επέκταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης αιτημάτων των πολιτών, 

επιχειρήσεων, δημοσίων υπηρεσιών και λοιπών φορέων μέσω της διαδικτυακής πύλης της ΑΠΔΠΧ και παροχή υπηρεσιών που 

αναφέρονται ως:  
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 Σχεδιασμός και υλοποίηση υποσυστήματος υποβοήθησης υπευθύνων επεξεργασίας σχετικά με τη διαχείριση περιστατικών 

παραβίασης προσωπικών δεδομένων και εργαλείο υποβοήθησης της ΑΠΔΠΧ σχετικά με τη διαχείριση γνωστοποιήσεων 

περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων  

 Σχεδιασμός και υλοποίηση υποσυστήματος αυτοεκτίμησης (self - assessment) σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία 

προσωπικών δεδομένων (προσανατολισμένο κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς)  

 Σχεδιασμός και υλοποίηση υποσυστήματος υποβοήθησης προγραμματισμού – εκτέλεσης διοικητικών ελέγχων ΑΠΔΠΧ  

 Σχεδιασμός και υλοποίηση υποσυστήματος υποβοήθησης πολιτών στην υποβολή καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ  

 Σχεδιασμός και υλοποίηση υποσυστήματος υποβοήθησης στην άσκηση δικαιωμάτων στους υπευθύνους επεξεργασίας  

 Δημιουργία περιεχομένου web ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, ιδίως για τα παιδιά  

 Δημιουργία εφαρμογής chatobot  

 Σχεδιασμό και υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Διοίκησης (Μ.Ι.S)  

 Προμήθεια και υλοποίηση περιβάλλοντος Εικονικών Σταθμών Εργασίας  

 Προμήθεια των απαραίτητων αδειών χρήσης για βάση δεδομένων (RDBMS) και λογισμικού middleware (application servers  

B) Δράσεις Ψηφιακής Αναβάθμισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

B.1. Ανάπτυξη συστήματος συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων της Δικαιοσύνης (εν δυνάμει 

μεταφερόμενο)  

Η δράση αφορά στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών για τη δικαιοσύνη μέσω 

του οποίου θα εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη παροχή στατιστικών αναφορών, σε εθνικό 

επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ και επιπλέον θα είναι δυνατή η διαμόρφωση αποτελεσματικών στρατηγικών και πολιτικών σε θέματα 

δικαιοσύνης καθώς και η προσαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Στο εν λόγω σύστημα θα συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο 

περιβάλλον τα πρωτογενή δεδομένα που συλλέγονται από διάφορες εθνικές πηγές (πχ δικαστήρια όλων των βαθμών, εισαγγελίες, 

ελληνική αστυνομία, ΣΔΟΕ κ.λπ.), ενώ θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εργαλεία Επιχειρηματικής Ευφυΐας που θα επιτρέπουν 

την ανάλυση και στατιστική επεξεργασία αυτών και την αποστολή τους σε τρίτες πηγές μέσω υπηρεσιών διασύνδεσης (όπως 

ενδεικτικά της ΕΛΣΤΑΤ).  

Ειδικότερα, αντικείμενο της δράσης είναι η κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Δικαιοσύνης για παροχή στατιστικής 

πληροφόρησης, μέσω της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος που θα επιτρέπει τη συλλογή, επεξεργασία και διάθεση 

αξιόπιστων και ποιοτικών δεδομένων δικαιοσύνης. Μέσω αξιοποίησης εξελιγμένων τεχνικών εργαλείων και σύγχρονων 

διαδικασιών Αποθήκης Δεδομένων και Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence - BI), θα συλλέγονται πρωτογενή δεδομένα 

από διαφορετικές πηγές, θα συνδυάζονται κατάλληλα με χρήση σύγχρονων εργαλείων και τεχνολογιών και θα παράγονται 

αναλύσεις και στατιστικές με σκοπό την παροχή αξιόπιστης πληροφόρησης στα αρμόδια στελέχη του ΥΔ αλλά και σε 

εξουσιοδοτημένους εσωτερικούς χρήστες των αρμόδιων φορέων της δικαιοσύνης. Το δεδομένα που θα καταχωρούνται στην 

αποθήκη δεδομένων θα αξιοποιούνται με  συνδυαστικό τρόπο (χρήση τεχνικών OLAP και Data Mining, εφαρμογή προτύπων 

στατιστικής ανάλυσης, κα) από μια σύγχρονη υποδομή επιχειρηματικής ευφυΐας και παραγωγής αναφορών για την υποστήριξη 

των εργασιών παρακολούθησης και παροχής πληροφόρησης για τη δικαιοσύνη. Παράλληλα οι κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι 

χρήστες του ΥΔ θα μπορούν εύκολα και γρήγορα με τη χρήση εργαλείων πολυδιάστατης ανάλυσης των διαθέσιμων δεδομένων να 

προετοιμάζουν και να απαντάνε σε ad-hoc ερωτήματα που θα γίνονται είτε για να καλυφθούν οι ανάγκες πληροφόρησης του ίδιου 

του Υπουργείου, είτε για να αποσταλεί η πληροφορία σε εξωτερικούς φορείς.  

Το αναμενόμενο όφελος από την υλοποίηση του έργου αφορά σε:  

 Αυτοματοποίηση κι απλούστευση των διαδικασιών συλλογής, επεξεργασίας και ανταλλαγής δεδομένων  

 Εξοικονόμηση πόρων μέσω επιτάχυνσης του χρόνου συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των αποτελεσμάτων των 

σχετικών ερευνών και στατιστικών αναλύσεων  

 Διενέργεια ακόμα πιο σύνθετων στατιστικών αναλύσεων, καλύτερου συνδυασμού και αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων 

πρωτογενών δεδομένων για την παραγωγή αξιόπιστων αποτελεσμάτων  

 Καλύτερη διοίκηση του δικαστικού συστήματος και αποτελεσματικότερη λειτουργία αυτού με: παραγωγή δεδομένων 

διοικητικής πληροφόρησης, δημοσίευση στατιστικών δεδομένων για τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, αντικειμενική 

πληροφόρηση για τη λειτουργία του δικαστικού συστήματος, υποστήριξη των ελεγκτικών μηχανισμών της Δικαιοσύνης, 

ενίσχυση της λογοδοσίας και αύξηση της διαφάνειας του δικαστικού συστήματος, υποστήριξη της διαδικασίας λήψης 

στρατηγικών αποφάσεων, της διαμόρφωσης πολιτικών Διοίκησης Δικαιοσύνης και  της  ενίσχυσης του θεσμικού πλαισίου 

μέσω εφαρμογής εξελιγμένων τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων  

 Πλήρης συμμόρφωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τις απαιτήσεις εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών για την 

τήρηση και παροχή στατιστικών δεδομένων  
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 Βελτιστοποίηση του προγραμματισμού και της κατανομής προϋπολογισμού ανά φορέα δικαιοσύνης, σε συμφωνία με τις 

ανάγκες του και τον φόρτο εργασίας του  

 Μεγαλύτερη ευκολία στον εντοπισμό πληροφοριών που ενδιαφέρουν κάθε χρήστη και βαθύτερη και αμεσότερη κατανόηση 

των δεδομένων και των αναλύσεων, μέσα από ένα φιλικό περιβάλλον διεπαφής, πλούσιο σε δυνατότητες αναζήτησης, 

ανάλυσης και γραφικής παρουσίασης/αναπαράστασης, πιο χρήσιμων στατιστικών στοιχείων για την πληρέστερη κάλυψη 

των αναγκών πληροφόρησης των χρηστών  

 Δημιουργία κεντρικής, διακριτής οργανωτικής μονάδας με αποκλειστική αρμοδιότητα τη συλλογή, επεξεργασία και συλλογή 

στατιστικών δεδομένων της δικαιοσύνης και θα είναι μετά τη σύστασή της ο βασικός χρήστης του πληροφοριακού 

συστήματος.  

 

B.2. Δημιουργία Εθνικών ηλεκτρονικών καταλόγων πολιτικής και ποινικής Δικαιοσύνης (εν δυνάμει μεταφερόμενο) 

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί:  

-Η κωδικοποίηση και ταξινόμηση των ουσιαστικών και δικονομικών διατάξεων που τυγχάνουν εφαρμογής στο πλαίσιο της 

πολιτικής και ποινικής ροής, η οποία θα παρουσιάζεται με απλό και εύληπτο τρόπο στο σύνολο των εμπλεκομένων στον τομέα 

απονομής της δικαιοσύνης, προκειμένου αυτοί να γνωρίζουν τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και πως αυτές αντιστοιχίζονται με τις 

ευρωπαϊκές όπου υφίστανται.  

-Η αποτελεσματική μετάβαση από την υφιστάμενη κατάσταση στη μελλοντική μέσω εκπόνησης αναλυτικού οδηγού και ανάπτυξης 

εργαλείων και μηχανισμών αντιστοίχισης με τους καταλόγους (κωδικολίστες) της Ποινικής και Πολιτικής ροής (όπως διαδικασίες, 

αντικείμενα, υποαντικείμενα, είδη δικογράφου, αξιόποινες πράξεις, ποινές, μέτρα, δικαστικές αποφάσεις, διάρθρωση Πολιτικών και 

Ποινικών Δικαστηρίων της χώρας), στο πλαίσιο υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης (όπως 

ΕΠΜ, ΟΣΔΔΥΠΠ, ECRIS, Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων) και διασφάλιση της εφαρμογής της μεθοδολογίας αντιστοίχισης από 

την Αναθέτουσα Αρχή και μετά το πέρας της υλοποίησης του παρόντος έργου και  

-Η σχεδίαση και ανάπτυξη ηλεκτρονικών εργαλείων για τη συστηματοποίηση και τη διευκόλυνση των εμπλεκομένων στη διαχείριση 

της επικαιροποίησης και αντιστοίχισης των ανωτέρω καταλόγων (κωδικολιστών), καθώς και της οριζόντιας εφαρμογής αυτών από 

τρίτα συστήματα.  

Σημειώνεται ότι στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ) του Εθνικού Ποινικού Μητρώου (ΕΠΜ) ενσωματώνονται 

μεταξύ άλλων δύο εθνικοί κατάλογοι (i. αξιόποινων πράξεων και ii. ποινών και μέτρων ασφαλείας). 

Στα αναμενόμενα οφέλη έργου συγκαταλέγονται:  

 Συλλογή αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων, η επεξεργασία των οποίων συμβάλει στη χάραξη πολιτικών σε ποικίλους 

τομείς, όπως ενδεικτικά: προσδιορισμός αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού προκειμένης της σύντμησης του χρόνου 

απονομής δικαιοσύνης, αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας νέων νομοθετικών ρυθμίσεων, όπως της διαμεσολάβησης 

κ.λπ. 

 Ασφάλεια δικαίου, η οποία επιτυγχάνεται με την ψηφιοποίηση των δεδομένων που ενσωματώνονται σε ένα 

πληροφοριακό σύστημα ώστε να περιορίζεται ουσιωδώς η ανθρώπινη παρέμβαση.  

 Βελτιστοποίηση της απονομής δικαιοσύνης με την ταχύτερη διεκπεραίωση των εκκρεμών υποθέσεων.  

 Χαρτογράφηση των υπηρεσιών του Δημοσίου με τη σύνταξη κωδικολιστών των υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης 

ώστε κάθε υπηρεσία να διαθέτει μοναδικό αριθμό.  

 

 

Γ) Δράση ανάπτυξης ενός ενιαίου Συνεργατικού Καταλόγου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) (εν δυνάμει 

μεταφερόμενο) 

Ο εν λόγω θεματικός άξονας όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…αφορά στην ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ 

που σχετίζονται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και αφορούν στη διεκπεραίωση 

εσωτερικών διαδικασιών και οριζόντιων λειτουργιών των δημοσίων φορέων».  

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η ανάπτυξη ενιαίου Συνεργατικού Καταλόγου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) και των 

46 Δημόσιων Βιβλιοθηκών (ΔΒ) που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, με βάση το μοντέλο Συνεργατικής 

Καταλογογράφησης. Κύριος στόχος αποτελεί η δημιουργία ενός ενιαίου διασυνδεδεμένου καταλόγου, ο οποίος θα αντικαταστήσει 
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τους τοπικούς καταλόγους των Δημοσίων Βιβλιοθηκών και θα αποτελεί το κεντρικό σημείο πρόσβασης για όλα τα τεκμήρια που 

διαθέτουν οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες. Ο ενιαίος κατάλογος θα διασυνδεθεί με δεδομένα από άλλες επιστημονικές και πολιτισμικές 

κοινότητες στον Παγκόσμιο Ιστό με την αξιοποίηση τεχνολογιών συνδεδεμένων δεδομένων( linked Data).  

Επιδιωκόμενα αποτελέσματα είναι:  

 η βελτιστοποίηση των υπηρεσιών διαδανεισμού και η μείωση του λειτουργικού κόστους καθώς οι 46 Δημόσιες 

Βιβλιοθήκες λειτουργούν μεμονωμένα και η κάθε μια συντηρεί τις δικές της τεχνολογικές υποδομές.  

 η εφαρμογή ενιαίων και σύγχρονων κανόνων τεκμηρίωσης των δεδομένων των ελληνικών βιβλιοθηκών.  

 η προώθηση συνεργασίας με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος, τις ακαδημαϊκές, ερευνητικές και λοιπές βιβλιοθήκες, που 

μέχρι σήμερα είναι σχεδόν αδύνατη.  

 Η ενθάρρυνση της επισκεψιμότητας των πολιτών, καθώς το νέο περιβάλλον θα είναι πιο φιλικό, εύχρηστο και 

προσβάσιμο από οπουδήποτε. Ο Συνεργατικός Κατάλογος ΕΒΕ-ΔΒ θα εγκατασταθεί σε υποδομές της ΕΒΕ, η οποία θα 

έχει την ευθύνη λειτουργίας και διαχείρισής του μετά τη λήξη του έργου. 

 

Δ) Δράση Αναβάθμισης του Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας (BI s) Υπουργείου Υγείας (εν δυνάμει μεταφερόμενο)  

Η παρέμβαση αφορά στην ανάπτυξη μιας Πλατφόρμας Συλλογής Δεδομένων από τα 129 Δημόσια Νοσοκομεία και όλα τα κέντρα 

υγείας της χώρας. Το έργο περιλαμβάνει δεδομένα για το σύνολο των λειτουργικών και οικονομικών δεδομένων λειτουργίας των 

Μονάδων Υγείας και συνδέεται, επεκτείνει και αναβαθμίζει το υφιστάμενο Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας του Υπουργείου 

Υγείας, με την ενσωμάτωση πρόσθετων αρθρωμάτων λογισμικού και λειτουργιών για την περαιτέρω εισαγωγή τεχνολογιών 

πληροφορικής στην υποστήριξη λήψης επιχειρησιακών και στρατηγικών αποφάσεων για την υγεία. Αποτελεί μέρος της εθνικής 

στρατηγικής για την ενίσχυση της θέσης της τεχνολογίας πληροφορικής στην Υγειονομική Περίθαλψη. Αντικείμενο είναι η επέκταση 

– αναβάθμιση του BI Υπουργείου Υγείας σχετικά με την ολοκλήρωση – διαλειτουργικότητα με τα συστήματα του ΕΟΔΥ/ ΕΟΦ/ 

ΗΔΙΚΑ/ ΕΟΠΠΥ, την ανάπτυξη – ενσωμάτωση λειτουργιών επιχειρησιακού ελέγχου των Μονάδων Υγείας και εποπτευόμενων 

φορέων σε πραγματικό χρόνο (Command & Control), με στόχο την περιστολή δαπανών, τη διοικητική αξιολόγηση, την 

καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενσωμάτωση πρόσθετων αρθρωμάτων λογισμικού – λειτουργικοτήτων στο Σύστημα 

Επιχειρησιακής Ευφυΐας BI. 

Το «Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας ΕΣΥ» BI-Health, είναι ένα πληροφοριακό σύστημα που θα ενισχύσει τις δράσεις 

Στρατηγικής και Διοικητικής Πληροφόρησης του Υπουργείου Υγείας. Ενέχει κεντρικό ρόλο στον οργανωτικό, λειτουργικό και 

οικονομικό εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας μέσα από την απλοποίηση των διαδικασιών διοικητικής 

πληροφόρησης, την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων και τον λεπτομερέστερο έλεγχο των λειτουργικών, κλινικών και 

οικονομικών μεγεθών των Νοσοκομείων. Στόχος της παρέμβασης είναι να προσφέρει στο Υπουργείο Υγείας τη δυνατότητα να 

μπορεί να έχει πρόσβαση σε στατιστικά και δείκτες απόδοσης (KPI) ενιαία και σε δεδομένα που δεν έχουν υποστεί καμία 

επεξεργασία κατά την εισαγωγή τους στο σύστημα, ώστε να αποδίδουν την πραγματικότητα. Το σύστημα BI-Health διασφαλίζει τη 

συλλογή και επεξεργασία των αναλυτικών και συγκεντρωτικών δεδομένων των Δημοσίων Μονάδων Υγείας της Επικράτειας, σε 

κεντρικό επιχειρησιακό επίπεδο, ανά ΔΥΠΕ και ανά Νοσοκομείο και επιτρέπει τη διάχυση της πληροφορίας προς τους 

μηχανισμούς διοίκησης, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, την αξιολόγηση των 

Νοσοκομείων και την υποστήριξη λήψης αποφάσεων και διαμόρφωσης πολιτικής.  

 

Ε) Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την αναβάθμιση του επιπέδου παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς 

τους πολίτες  

Ο εν λόγω θεματικός άξονας όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…περιλαμβάνει δράσεις: α) ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και 

αυθεντικοποίησης φυσικών και νομικών προσώπων από τους δημόσιους φορείς, β) πολυκαναλικής και ενιαίας παροχής 

υπηρεσιών προς τους πολίτες δηλαδή την ενιαία και ολοκληρωμένη διαχείριση των συναλλαγών του πολίτη με τις δημόσιες 

υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τον τρόπο πρόσβασής του (διαδικτυακά, με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεφωνικού κέντρου), γ) 

ενίσχυσης της συμμετοχικής δημοκρατίας των πολιτών, δ) ανάπτυξης ή αναβάθμισης συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ για την 

παροχή άμεσων, ολοκληρωμένων και πλήρως ηλεκτρονικοποιημένων υπηρεσιών προς τους πολίτες οι οποίες θα αλλάξουν 

δραστικά την «καθημερινότητα» της εξυπηρέτησής τους από τον Δημόσιο Τομέα». 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται οι παρακάτω ενέργειες: 
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Ε.1. Αναμόρφωση του συστήματος Ταχυδρομικών Κωδίκων της χώρας (εν δυνάμει μεταφερόμενο) 

Αντικείμενο της προτεινόμενης δράσης είναι η ουσιώδης αναβάθμιση των παρεχόμενων ταχυδρομικών υπηρεσιών στη χώρα, τόσο 

από τον ΦΚΠΥ όσο και από τους εναλλακτικούς παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, με την υλοποίηση της 

προτεινόμενης δράσης αναμένεται να επιτευχθούν τρεις βασικοί στόχοι:  

(α) να αρθούν σημαντικοί περιορισμοί του υφισταμένου συστήματος Ταχυδρομικών Κωδίκων, οι οποίοι σχετίζονται με σημαντικές 

υστερήσεις έναντι των συστημάτων που πλέον τίθενται διεθνώς σε εφαρμογή, ιδίως σε πεδία όπως:  

 Η χρήση μόνο αριθμητικών ψηφίων (που περιορίζει σημαντικά το πλήθος των διαθέσιμων κωδίκων, προκαλώντας κορεσμό)  

 Η στατική αποτύπωση της αστικότητας, μη συνεπής αποτύπωση των μεγάλων πόλεων (>50.000 κατοίκους)  

 Ο ανεπαρκής διαχωρισμός των περιοχών βάσει του πληθυσμού  

 Η μη αποτύπωση της προσβασιμότητας των περιοχών  

 Οι υφιστάμενοι ΤΚ αντιστοιχούν σε ιδιαίτερα μεγάλες γεωγραφικά περιοχές  

 Μη δυνατότητα συνειρμικής σύνδεσης του κωδικού με τη γεωγραφική περιοχή  

(β) να αρθεί μία σημαντική στρέβλωση που το ισχύον σύστημα Ταχυδρομικών Κωδίκων προκαλεί στην παροχή των ταχυδρομικών 

υπηρεσιών στη χώρα, καθώς αυτό είναι δομημένο κατ’ ακριβή εικόνα της λειτουργικής διάρθρωσης του Φορέα Παροχής Καθολικής 

Υπηρεσίας (ΕΛΤΑ), τα οποία και διευκολύνει, πρακτικά εις βάρος των εναλλακτικών φορέων ταχυδρομικών υπηρεσιών που 

λειτουργούν στη Χώρα.  

(γ) Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν.4487/2017 σε συνδυασμό με τα άρθρα 5,8 και 14 του ν. 3882/2010 (Α’166) το Υπουργείο 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο οποίο έχει ανατεθεί η ανάπτυξη, επεξεργασία, διαχείριση και αξιοποίηση των Ταχυδρομικών Κωδίκων 

της επικράτειας, θα μπορεί, μετά την υλοποίηση του εν λόγω έργου, να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 

οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 «Για τη δημιουργία υποδομής χωρικών 

πληροφοριών στη Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Inspire)». Σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα 

πρέπει να υποβάλλει στοιχεία γεωχωρικών δεδομένων που σχετίζονται με θέση ακινήτων με βάση τη διεύθυνση, συνήθως με όνομα 

οδού, αριθμό οικίας και ταχυδρομικό κώδικα. 

 

Ε.2. Υποστήριξη της διαδικασίας εμπλουτισμού του ΕΜΔ και επέκταση της λειτουργικότητας του (ολοκληρώνεται εντός της 

ΠΠ) 

Η δράση του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών (ΕΜΔ), αποτελεί ένα έργο που έχει ως στόχο την καταγραφή όλων των διαδικασιών 

που επιτελούνται από όλους τους φορείς του ελληνικού δημοσίου. Στις διαδικασίες περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες που 

προσφέρονται από το δημόσιο σε τρίτους:  

 πολίτες  

 επιχειρήσεις  

 άλλοι δημόσιοι φορείς  

 σε αυτεπάγγελτες διαδικασίες που εκτελούνται όπως έλεγχοι και άλλες  

 σε εσωτερικές διαδικασίες που εκτελούνται για την εύρυθμη λειτουργία του ίδιου του δημοσίου (μισθοδοσία και άλλες)  

Η δράση εντάσσεται σε μια σειρά δράσεων που αναμένεται να ενισχύσουν τη διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση καθώς και την 

καλύτερη πληροφόρηση των πολιτών αλλά και των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης  για τις εξωστρεφείς και εσωτερικές 

διαδικασίες αντίστοιχα. Αναμένεται να αποτελέσει τη βασική πλατφόρμα για μια πρώτη καταγραφή όλων των διαδικασιών του 

δημοσίου και των παραμέτρων τους και ταυτόχρονα να επιτρέψει τη διαρκή επικαιροποίηση των πληροφοριών γι’ αυτές, αλλά και 

το υπόβαθρο για την απλοποίηση διαδικασιών.  

Η ολοκλήρωση της εφαρμογής του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών (ΕΜΔ) δημιούργησε μια σημαντική ευκαιρία για τη Δημόσια 

Διοίκηση και τους πολίτες ώστε να ενισχύσουν τη διαφάνεια στο δημόσιο και να μειώσουν τις εργατοώρες που απαιτούνται για την 

ορθή εκτέλεση των προσφερόμενων υπηρεσιών/διαδικασιών. Για την αξιοποίηση της ευκαιρίας αυτής απαιτείται ο άμεσος 

εμπλουτισμός του περιεχομένου των διαδικασιών και η μέριμνα για τη διαρκή επικαιροποίησή τους, μέσω της προτεινόμενης 

πράξης. Τα οφέλη αναμένεται να είναι πολλαπλασιαστικά με την επέκταση της υφιστάμενης υποδομής με τρόπο που να ενισχύσει 

τη διαλειτουργικότητα με άλλες εφαρμογές και να προσφέρει εργαλεία προς τους πολίτες και τη δημόσια διοίκηση. Συνεπώς, 

σκοπός της παρούσας πράξης είναι η ανάδειξη του ΕΜΔ ως κυρίαρχου εργαλείου καταλογοποίησης, διαχείρισης, απλούστευσης 

και βελτιστοποίησης των διαδικασιών σε όλο το φάσμα της Δημόσιας Διοίκησης. Αυτό θα επιτευχθεί με:  
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i. την ανάπτυξη προστιθέμενης αξίας της εφαρμογή με βελτιώσεις και προσθήκες που θα διευκολύνουν τον εμπλουτισμό του 

περιεχομένου της  

ii. την ανάπτυξη συμπληρωματικών εφαρμογών, και εργαλείων της ανωτέρω εφαρμογής 

iii. ειδικές παρεμβάσεις ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας και που θα επιβάλουν την αρχή του ONCE - ONLY  

iv. ειδικές παρεμβάσεις για ενθάρρυνση της ενασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού (στελεχιακό δυναμικό του δημοσίου) με όλα 

τα παραπάνω  

v. δράσεις για την εξοικείωση του πολίτη στη χρήση και στον εμπλουτισμό του εν λόγω Μητρώου.  

 

Ε.3. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Εθνικού Τυπογραφείου (εν δυνάμει μεταφερόμενο) 

Αντικείμενο της δράσης είναι η ενίσχυση της ικανότητας του Εθνικού Τυπογραφείου να παρέχει Ψηφιακές Υπηρεσίες επιπέδου 5 

στους πολίτες και στους συνεργαζόμενους Φορείς που δημοσιεύουν έγγραφα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και υποβάλουν 

εργασίες για σχεδιασμό, έντυπη και ψηφιακή έκδοση, διαχείριση, διάθεση και διανομή. Μέσω του έργου αναμένεται να 

υλοποιηθούν οι ακόλουθες παρεμβάσεις: 

i. Αναβάθμιση της Εφαρμογής Αναζήτησης της Ύλης των ΦΕΚ ώστε να είναι δυνατή η δυναμική εξατομικευμένη παροχή 

πληροφόρησης  

ii. Μοντελοποίηση και υλοποίηση ολοκληρωμένων διαδικασιών υποδοχής αιτημάτων δημοσίευσης, παραγωγής - ανάρτησης 

των ΦΕΚ και υποδοχής εργασιών για σχεδιασμό, έντυπη και ψηφιακή έκδοση.  

iii. Συμπληρωματικές ενέργειες εκπαίδευσης χρηστών και δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της. 

 

 

Ε.4. Ψηφιακή διαχείριση του εν Βενετία Αρχείου της Ελληνικής Κοινότητας (εν δυνάμει μεταφερόμενο) 

Αντικείμενο της δράσης είναι η δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού αποθετηρίου που θα περιλαμβάνει το σύνολο του πολιτιστικού 

αποθέματος του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας. Το έργο αναμένεται να συμβάλλει 

στη διάσωση, διάδοση και προβολή του πολιτιστικού περιεχομένου του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών 

Σπουδών, ενισχύοντας τον ρόλο του ως κοιτίδα πολιτισμού, αλλά και λόγω της αναβάθμισης της υποδομής για την εκεί 

διεξαγόμενη ιστορική έρευνα. Μέσω του έργου αναμένεται να πραγματοποιηθεί ψηφιοποίηση, συστηματική ηλεκτρονική 

τεκμηρίωση και παραγωγή ψηφιακών εκπαιδευτικών παραγώγων με την εφαρμογή και χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).  

 

Ε.5. Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην προστασία των παιδιών, των νέων και των ατόμων σε 

κίνδυνο στην Ελλάδα (εν δυνάμει μεταφερόμενο) 

Στόχος της δράσης «SMILE-net» είναι η προστασία παιδιών σε κίνδυνο, καθώς και ατόμων από 18 έως 60 ετών, τα οποία ανήκουν 

σε ευπαθείς ομάδες και ομάδες υψηλού κινδύνου στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων και των μεταναστών, μέσω 

τεσσάρων ενδεικτικών δράσεων που αξιοποιούν την τεχνολογική καινοτομία:  

I. Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συντονιστικού Προγράμματος Ενημέρωσης για την Εξαφάνιση/Απαγωγή 

Ανηλίκων («Amber Alert Hellas»), εμπλουτισμός του με διασυνοριακές δυνατότητες και λειτουργίες και ενίσχυση του με 

υποστηρικτικές εφαρμογές. Διαμόρφωση του λογισμικού για τις ανάγκες λειτουργίας του «Missing Alert Hellas».  

II. Εθνικό Δίκτυο Ψηφιακής Αμφίδρομης Επικοινωνίας - Ανάπτυξη και εφαρμογή ψηφιακού αυτόνομου αμφίδρομου δικτύου 

ασύρματων επικοινωνιών ειδικά για επιχειρήσεις εκτάκτων αναγκών, έρευνας και διάσωσης- Εξοπλισμός Κινητής 

Επιχειρησιακής Μονάδας Επικοινωνιών και Διαχείρισης Καταστροφών  

III. Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Βοήθειας Μέσω Υπηρεσιών Εντοπισμού  

IV. Ψηφιακή εκπαίδευση της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί & διοικητικό προσωπικό σχολείων, μαθητές, 

γονείς), με φυσική παρουσία στο Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας/Κινητό Επιχειρησιακό 

Κέντρο «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» αλλά και εξ αποστάσεως, διά μέσου της πλατφόρμας Διαδικτυακών μαθημάτων και Παρεμβάσεων 
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«Smile Academy», με στόχο την προστασία των παιδιών και των νέων και την ανάπτυξη από μέρους τους των 

απαραίτητων ψηφιακών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων ζωής  

 

Ε.6. Ψηφιακή αναβάθμιση υπηρεσιών ιδρύματος Κόκκορη-Πιλοτικό Κέντρο e-συμβουλευτικής διαχείρισης ΑΜΕΑ, 

Π.ΝΟ.Υ & ατόμων με κινητικές αναπηρίες (εν δυνάμει μεταφερόμενο) 

Η δράση αφορά στη βελτίωση της προσβασιμότητας των πολιτών, που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ή που 

συμβιώνουν με αυτές, σε υπηρεσίες πληροφόρησης, υποστήριξης, συμβουλευτικής και διαχείρισης των ομάδων αυτών. 

Προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός εξυπηρετούμενων πολιτών, αναμένεται να υπάρχει εξ’ αποστάσεως συμβουλευτική και 

υποστήριξη, μέσω διαδικτύου ή τηλεφωνικής υπηρεσίας, καθώς και εφαρμογή απλοποιημένων, προτυποποιημένων και 

ενοποιημένων διαδικασιών που θα εφαρμόζονται  με την αξιοποίηση εφαρμογών πληροφορικής. Περιλαμβάνονται εσωτερικές 

διαδικασίες για την εσωτερική λειτουργία του Ιδρύματος και εξωτερικές με εξωστρεφή χαρακτήρα προς τον πολίτη.  

Ενδεικτικές εσωτερικές διαδικασίες είναι η διαχείριση των άυλων πόρων του Ιδρύματος (εξοπλισμός, οχήματα, κλπ), η λογιστική 

παρακολούθηση της λειτουργίας του Ιδρύματος, η διαχείριση των αποθηκών του Ιδρύματος (αποθήκη φαρμάκων, αναλωσίμων, 

κλπ), η διαχείριση όλων των διακινούμενων εγγράφων, η διαχείριση του προσωπικού (μόνιμο προσωπικό, εξωτερικοί συνεργάτες, 

εθελοντές, κλπ), η ιατρική παρακολούθηση των φιλοξενουμένων ατόμων, η παροχή υπηρεσιών διαβίωσης προς τους 

φιλοξενούμενους και η παροχή υπηρεσιών βελτίωσης της γνωστικής ικανότητας των φιλοξενουμένων (πχ μέσω εξειδικευμένων 

προγραμμάτων, επισκέψεων, διοργάνωσης εκδηλώσεων, κλπ).Αντίστοιχα, ενδεικτικές εξωστρεφείς διαδικασίες είναι η διαχείριση 

αιτήσεων φιλοξενίας, η εν γένει ενημέρωση των οικείων των φιλοξενούμενων ατόμων και η προσωποποιημένη ενημέρωση των 

ενδιαφερόμενων από το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό των ΣΥΔ. Η ολοκλήρωση της τυποποίησης των διαδικασιών που 

ενδεικτικά αναφέρονται ανωτέρω, θα προσφέρει τη δυνατότητα αξιοποίησης συστημάτων/εφαρμογών πληροφορικής για την 

εφαρμογή τους, κάτι που αναμένεται να αυξήσει την αποτελεσματικότητα και ποιότητα των παρεχόμενων από τις ΣΥΔ υπηρεσιών.  

Ο στόχος της παρέμβασης έχει δυο κατευθύνσεις, που ορίζονται από τις ανάγκες που προκύπτουν από την καταγραφή της 

καθημερινότητας του Ιδρύματος Κόκκορη, αλλά και των ομοειδών φορέων, που δραστηριοποιούνται στην Αττική και αξιοποιούν 

την αυξημένη τεχνογνωσία του Ιδρύματος. Ειδικότερα :  

i. Υπηρεσίες διασύνδεσης υπηρεσιών πρόνοιας και διαχείρισης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.  

ii. Υπηρεσίες προς συγγενείς και μέλη οικογενειών με ΑΜΕΑ.  

 

 

E.7 Απλούστευση και Ψηφιοποίηση υπηρεσιών και προγραμμάτων Ι.ΝΕ.ΔΙ.Μ. και δημιουργία ηλεκτρονικού 

αποθετηρίου (eΙΝΕΔΙΒΙΜ) (εν δυνάμει μεταφερόμενο) 

Η δράση αφορά στην από-υλοποίηση και τεκμηρίωση του αρχειακού υλικού του Ινστιτούτου Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, για 

την επέκταση της ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης των συναλλαγών όσων συνεργάζονται με το Ινστιτούτο (πολίτες, επιχειρήσεις, 

εθνικοί και διεθνείς οργανισμοί). 

Ειδικότερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και ψηφιακή διαθεσιμότητα του αρχείου του Φορέα με 

στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων με τον οργανισμό (πολίτες, εξωτερικοί φορείς και εσωτερική υπηρεσία). 

Ο σχεδιασμός θα είναι ολοκληρωμένος και θα περιλαμβάνεται εφόσον απαιτείται, λογισμικό και εξοπλισμός αποθήκευσης, 

αναζήτησης και διάθεσης του ηλεκτρονικού αρχείου, καθώς και συμπληρωματικές εφαρμογές Επιπλέον, αναμένεται να 

πραγματοποιηθεί απλούστευση και ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών λειτουργίας του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. καθώς και των συναλλαγών του 

με τους πολίτες, ενώ θα παρασχεθούν υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού και υποστήριξης της λειτουργίας του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  

Στόχοι της δράσης αποτελούν η συμμόρφωση του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές δημιουργίας, διατήρησης και 

διάθεσης ψηφιακών αρχείων και δεδομένων, η συμβολή στην καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των συναλλασσόμενων με το 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με στόχο την εξ αποστάσεως πρόσβαση σε κάθε πληροφορία ή έγγραφο που μπορεί να ζητηθεί, η αξιοποίηση και 

ανάδειξη του αρχειακού υλικού του Ιδρύματος, η προστασία του αρχειακού υλικού (φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο), η προαγωγή́ 

εμπιστοσύνης της κοινωνίας στις δομές, διαδικασίες και πρωτοβουλίες του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., του Υπουργείου Παιδείας και της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης γενικότερα στην Ελλάδα, η επέκταση ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης των συναλλαγών όσων 

συνεργάζονται με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ με ψηφιακή ολοκλήρωση όλων των συναλλαγών που σήμερα υλοποιούνται (ή συνοδεύονται) από 

ανταλλαγή φυσικών αρχείων, εγγράφων, φακέλων κλπ, η ύπαρξη ενιαίου συστήματος καταγραφής και διαχείρισης αιτημάτων 

συναλλασσόμενων με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., η απλούστευση του τρόπου ενημέρωσης και πληροφόρησης των ζητημάτων του Ιδρύματος 

μέσω ενιαίας πλατφόρμας αμφίδρομης επικοινωνίας με τους ενδιαφερόμενους χρήστες μέσω πολλαπλών ψηφιακών καναλιών 
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(contact center, mobile app, web portal, social media κ.α.), η μείωση ανθρωποπροσπάθειας, η αξιοποίηση ανθρώπινων πόρων, η 

αλλαγή κουλτούρας στις σχέσεις του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τους συναλλασσόμενους, η άμεση δυνατότητα μετατροπής όλων των 

σημείων παρουσίας του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. σε κέντρα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης συναλλασσόμενων (εφόσον δεν είναι δυνατή η online 

εξυπηρέτηση), η συνεχής παρακολούθηση  αποτελεσματικότητας εφαρμογής των δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μέσω 

δεικτών ποιότητας και αποτελέσματος, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση προσωπικού του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., η ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση του ενδιαφερόμενου κοινού συναλλασσόμενων ανάλογα με τον τύπο της διάδρασης που έχουν με το 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  

 

E.8 Δημιουργία Πύλης Ανοιχτών Γεωεπιστημονικών Δεδομένων (GEOPORTAL) (εν δυνάμει μεταφερόμενο) 

Η δράση αφορά στη δημιουργία Χαρτογραφικού Κόμβου της ΕΑΓΜΕ για την παροχή υπηρεσιών ελεύθερων γεωδεδομένων 

σχετικά με την ενέργεια, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, με τη μορφή χαρτογραφικών υπηρεσιών παγκοσμίου ιστού 

(web map services) και ανοικτών προτύπων (Rest, OGC, κλπ) και στη μετατροπή όλων των Γεωχωρικών Δεδομένων της ενιαίας 

Βάσης της Ε.Α.Γ.Μ.Ε., σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία INSPIRE. Περιλαμβάνει ενδεικτικά τους παρακάτω άξονες:  

 Μετάπτωση χωρικών και μη χωρικών δεδομένων ΕΑΓΜΕ στην πύλη GEOPORTAL ΕΑΓΜΕ  

 Δημιουργία Πύλης Γεωχωρικών Δεδομένων ΕΑΓΜΕ   

 Ψηφιοποίηση αδημοσίευτων μελετών και χαρτών του επιστημονικού αρχείου της Βιβλιοθήκης ΕΑΓΜΕ και δημιουργία των 
αντίστοιχων μεταδεδομένων  

 Δημιουργία εφαρμογών εικονικής πλοήγησης για 1) τα Ηφαίστεια της Ελλάδας, 2) τους Γεώτοπους της Ελλάδας και 3) το 
Μουσείο της ΕΑΓΜΕ  

 

E.9 Αλληλεπιδραστικές ψηφιακές υπηρεσίες διαχείρισης πόρων, δομών και δεδομένων προδικασίας – on line 

ενημέρωση φορέων, δικηγόρων, πολιτών (phasing) 

Η δράση αφορά στην εξυπηρέτηση απαιτήσεων οικονομικής διαχείρισης, πειθαρχικού ελέγχου των μελών των Δικηγορικών 

Συλλόγων, τη διαλειτορυγικότητα με τα απαιτούμενα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα 78 εμπλεκομένων φορέων και διάθεση 

διεπαφών για διαλειτουργικότητα με μελλοντικά πληροφοριακά συστήματα. Το ενιαίο ψηφιακό σύστημα θα αποτελείται από δύο 

υποσυστήματα, της Διαχείρισης Πόρων και της Διαχείρισης Υποθέσεων Πειθαρχικού Δικηγόρων. Οι απαιτήσεις διαλειτουργικότητας 

περιλαμβάνουν την ανάπτυξη πληθώρας διεπαφών. Συνοπτικά και ενδεικτικά ομάδες διεπαφών που αναμένεται να αναπτυχθούν: 

Υπηρεσίες που απευθύνονται σε Δικηγορικούς Συλλόγους  

 Διασύνδεση με Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ ΠΠ) 
o Ενημέρωση ΟΣΔΔΥ ΠΠ με όλα τα δεδομένα που καταχωρίζονται κατά την έκδοση Γραμματίων Προκαταβολής 

Εισφορών.  
o Το ΟΣΔΔΥ ΠΠ αξιοποιεί την πληροφορία και δημιουργεί καρτέλα του Δικηγόρου τον οποίο ενημερώνει μετά την   

αυθεντικοποίηση του από το ΟΠΣ Ολομέλειας  
o Προσωποποιημένη ασφαλής παρακολούθηση ροής Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής – Ποινικής διαδικασίας  
o Προσωποποιημένη ασφαλής ενημέρωση των σχετικών εγγράφων της υπόθεσης που χειρίζεται.  
o Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων – Ηλεκτρονικές πληρωμές Αποϋλοποιημένων ενσήμων για έκδοση Πιστοποιητικών 

από τα Δικαστήρια του ΟΣΔΔΥ ΠΠ  
 Διασύνδεση με Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για τη Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ) 

(λειτουργίες ομοίως όπως ΟΣΔΔΥ ΠΠ) 
 Διασύνδεση με Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΟΠΣ ΕλΣυν) (λειτουργίες ομοίως όπως ΟΣΔΔΥ 

ΠΠ) 
 Διασύνδεση με Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρακτικών Δικαστηρίων (ΟΣΠΔ) – Παρακολούθηση Πρακτικών Δίκης  
 Σύνδεση διαδικασιών προδικασίας και κύριας δικαστικής διαδικασίας με ενημέρωση ΟΣΔΔΥ ΠΠ, ΟΣΔΔΥ ΔΔ, ΟΠΣ ΕλΣυν 
 Ενιαία Κωδικοποίηση ΟΠΣ Ολομέλειας, ΟΣΔΔΥ ΠΠ, ΟΣΔΔΥ ΔΔ, ΟΠΣ ΕλΣυν 
 FIND-A-LAWYER I - Αναβάθμιση από την τεχνική λύση του «καθρέφτη» στην πιο προηγμένη τεχνικά λύση των 

«WEB-SERVICES» 
 FIND-A-LAWYER II (FAL 2) Ταυτοποίηση Δικηγόρων – Συμμετοχή της Ελλάδας στο e-Justice portal 
 Ηλεκτρονική έκδοση και πληρωμή e-ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ στα Πολιτικά – Ποινικά – Διοικητικά Δικαστήρια και ΕλΣυν 

Υπηρεσίες που απευθύνονται σε πολίτες:  

 Ηλεκτρονική Κατάθεση Αναφοράς και συνοδευτικών εγγράφων από τον Πολίτη και τους ψηφιακούς σταθμούς εργασίας των 
Δικηγορικών Συλλόγων – ηλεκτρονικές συναλλαγές – πληρωμές παράβολων – Ενημέρωση Λογιστηρίων  

 Ηλεκτρονική Απάντηση Συστήματος στο πολίτη (Αποδεικτικό κατάθεσης, Ψηφιακή σφραγίδα του Δικηγορικού Συλλόγου του 
ΟΣΔΥ ΠΔ)  
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 Παρακολούθησης ροής Πειθαρχικής Διαδικασίας από το Πολίτη, FIND-A-LAWYER I  
 FIND-A-LAWYER II  
 Ηλεκτρονική έκδοση και πληρωμή e-ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ στα Πολιτικά – Ποινικά - Διοικητικά Δικαστήρια και ΕλΣυν 

 
   Θα χρησιμοποιηθούν οι υποδομές του Single Government Cloud (G-Cloud Services) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών  
Συστημάτων. 
 
 
 
Ε10. Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος & Διαδικτυακής Πλατφόρμας για την απλοποίηση και προτυποποίηση 
των διαδικασιών αδειοδότησης, χρήσης και επανάχρησης του πολιτιστικού αποθέματος του ΥΠ.ΠΟ.Α. και 
διαχείρισης των αντίστοιχων τελών, με τη χρήση ανοιχτών προτύπων και αναδυόμενων τεχνολογιών (εν δυνάμει 
μεταφερόμενο) 

 
Η δράση αφορά στην αποτύπωση, απλοποίηση και προτυποποίηση, καθώς και στη δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος με την 
αντίστοιχη ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας, για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών που αφορούν:  
o στην αδειοδότηση παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσης στο κοινό, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, αντιγράφων και 
απεικονίσεων μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο (φωτογραφήσεις, κινηματογραφήσεις, παραγωγή αντιγράφων, τρισδιάστατες 
σαρώσεις - κ.α.),  
o στην αδειοδότηση για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων σεαρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, ιστορικούς τόπους και μουσεία,  
o στην καταβολή, παρακολούθηση και διαχείριση τελών που δύνανται να προκύψουν από το σύνολο των ανωτέρω δραστηριοτήτων.  
 
Στόχοι της δράσης αναμένεται να είναι:  
- η πλήρης κάλυψη των διαδικασιών αδειοδότησης για φωτογραφήσεις, κινηματογραφήσεις, εκδηλώσεις, παραγωγή αντιγράφων και 
απεικονίσεων, και των ανάλογων διαδικασιών διαχείρισης τελών,   
- η δραστική αλλαγή της επιχειρησιακής ικανότητας των συναρμόδιων Υπηρεσιών και η προσαρμογή τους στο σύγχρονο ψηφιακό 
περιβάλλον που είναι φιλικό στο χρήστη,  
- η απλοποίηση, προτυποποίηση και ψηφιοποίηση διαδικασιών και υπηρεσιών,  
- η σχεδίαση βέλτιστων, οικονομικά αποδοτικών διαλειτουργικών υποδομών πληροφορικής,  
- η ελαχιστοποίηση σφαλμάτων και η μείωση του χρόνου υλοποίησης εργασιών με τη χρήση τεχνολογιών Robotic Process 
Automation,  
- η ανάπτυξη ενός συντηρήσιμου συστήματος διαχείρισης διαδικασιών,  
- η βέλτιστη ψηφιακή λειτουργία του Ο.Δ.Α.Π.  
- η οικοδόμηση εμπιστοσύνης και η βέλτιστη συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,  
- η προσέλκυση επενδύσεων.  

 
Η δράση αναμένεται να επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην οργανωσιακή αλλαγή του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης 
Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) και των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.), να 
προτυποποιήσει τις συγκεκριμένες διαδικασίες, να προσθέσει τον τομέα του Πολιτισμού στους τομείς Δημόσιας Διοίκησης, στους 
οποίους εφαρμόζονται νέα συστήματα και διαδικασίες για την ενίσχυση του επιτελικού χαρακτήρα της Δημόσιας Διοίκησης και να 
διευκολύνει μεγάλο πλήθος από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, αλλά και πολίτες, με τη χρήση αποτελεσματικών μεθόδων 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Τέλος, αναμένεται να συμβάλλει αποφασιστικά στη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του ΟΔΑΠ 
και των Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α. 
 

 

ΣΤ. Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχων του Αγροδιατροφικού Τομέα (ΠΣ ΔΕΑΤ) (εν δυνάμει μεταφερόμενο) 

Η Δράση αφορά στη διασύνδεση μέσω διαλειτουργικότητας των υφιστάμενων διαχειριστικών εφαρμογών που αφορούν τους 

διενεργούμενους ελέγχους, καθώς και τα μητρώα του ΥΠΑΑΤ και των εποπτευόμενων φορέων του. Για το σκοπό αυτό θα 

αναπτυχθεί ψηφιακή υποδομή προς την κατεύθυνση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των ελέγχων για το σύνολο των υπηρεσιών 

του ΥΠΑΑΤ και τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων τους σε ενιαία αποθήκη δεδομένων.  

Το προτεινόμενο σύστημα φιλοδοξεί αφενός να αναβαθμίσει την ελεγκτική διαδικασία μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης των 

ελεγκτικών πόρων και της μείωσης των διοικητικών βαρών για τους ελεγχόμενους, αφετέρου δε να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο 

εποπτείας της αγοράς, στρατηγικού σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων από την πλευρά της Διοίκησης. Μέσω του συστήματος θα 

καταστεί εφικτή η ανάπτυξη εφαρμογών ανάλυσης κινδύνου, λήψης αποφάσεων και σύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα 

διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων του ΥΠΑΑΤ. Επίσης θα υλοποιηθούν πρωτόκολλα διαλειτουργικότητας με πληροφοριακά 

συστήματα τρίτων φορέων (ΕΛΣΤΑΤ, Τελωνεία – ICISnet, Trade FacilitationSingleWindow, ΓΕΜΗ), καθώς και με συστήματα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (TRACES, RASFF, EUROPHYT), καθιστώντας το ΠΣ ΔΕΑΤ ένα ισχυρό εργαλείο αποτελεσματικής διαχείρισης της 

ελεγκτικής δραστηριότητας του ΥΠΑΑΤ. Η εγκατάσταση του ΠΣ ΔΕΑΤ θα συμμορφωθεί με την κείμενη νομοθεσία, ενώ η 

παρακολούθηση της λειτουργίας του καθώς και η διαχείριση, η τροποποίηση, η αναβάθμιση και η συντήρησή του θα είναι 
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αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

 

Ζ. Αθωνικό Ψηφιακό Κτηματογραφικό αποθετήριο Μετοχίων Αγίου Όρους (εν δυνάμει μεταφερόμενο) 

Η δράση αφορά στη δημιουργία ψηφιακής κτηματογραφικής πλατφόρμας με γεοχωρική αναφορά και πλήρη τεκμηρίωση του 

ψηφιακού φακέλου των Μετοχίων του Αγίου Όρους εντός και εκτός Ελλάδος. Από την πράξη αναμένεται να προκύψει 

ολοκληρωμένη ψηφιακή διαχείριση των τεκμηρίων κτηματογράφησης, με συγκέντρωση και ψηφιοποίηση υλικού, γεωαναφορά με 

γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών, χωροθέτηση σε ψηφιακούς χάρτες, καθώς και δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου Μετοχίων με 

ψηφιακή πλατφόρμα Διαχείρισης Μετοχίων, εξοπλισμός εφόσον απαιτείται, εκπαίδευση, προβολή και διάχυση των αποτελεσμάτων, 

ψηφιακή εφαρμογή προβολής επιλεγμένων Μετοχίων, και τέλος, τυχόν ενέργειες προστιθέμενης αξίας 

 
 

Η. Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Ιστορίας e-ΕΦΚΑ (phasing) 

Η δράση αφορά στην ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας e-ΕΦΚΑ  και ειδικότερα του χαρτώου αρχείου πρώην Φορέων κύριας 

και επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας του τέως ΕΦΚΑ και του τέως ΕΤΕΑΕΠ αντίστοιχα, που σήμερα έχουν ενταχθεί στον 

e-ΕΦΚΑ, όπως π.χ. ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κ.λπ. με κύριο στόχο την επιτάχυνση απονομής σύνταξης σε ασφαλισμένους, οι οποίοι 

πλησιάζουν στην ηλικία συνταξιοδότησης και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.  

Αναμένεται να ψηφιοποιηθεί μια μεγάλη ποικιλία εγγράφων, στα οποία είναι καταγραμμένα τα στοιχεία ασφαλιστικής ιστορίας των 

ασφαλισμένων (ατομικές καρτέλες, μισθοδοτικές καταστάσεις, παραστατικά τραπεζών κ.λπ.). Όλα τα έγγραφα που εμπίπτουν στο 

αντικείμενο του έργου θα σαρωθούν ηλεκτρονικά και θα δημιουργηθούν πιστές ψηφιακές απεικονίσεις τους. Εκτιμάται ότι σε 

ποσοστό περίπου 70% αυτών των εγγράφων (κυρίως μηχανογραφικές εκτυπώσεις, αλλά και καθαρογραμμένες χειρόγραφες 

φόρμες) θα μπορέσουν να εφαρμοστούν με επιτυχία προηγμένες τεχνικές οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR), 

υποστηριζόμενες ως ένα βαθμό από διορθωτικές ενέργειες, ώστε το περιεχόμενό τους να καταστεί αυτόματα αξιοποιήσιμο στο 

πλαίσιο της επεξεργασίας της ασφαλιστικής ιστορίας, προκειμένου να θεμελιωθεί το συνταξιοδοτικό δικαίωμα και να υπολογιστεί το 

αντίστοιχο ποσό σύνταξης των ασφαλισμένων. Επίσης, αναμένεται να εφαρμοστούν δόκιμες διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, ώστε 

τα παραγόμενα στοιχεία να είναι αξιόπιστα και να μπορούν να αξιοποιηθούν από τον φορέα για τον υπολογισμό συντάξεων ή όποιον 

άλλο νόμιμο σκοπό εξυπηρετούν. 

 

Θ. Δράσεις για την αναβάθμιση της λειτουργίας φορέων της Δημόσιας Διοίκησης μέσω της ανάπτυξης και 

λειτουργίας συστημάτων ΤΠΕ 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…αφορά στην ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ 

που σχετίζονται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και αφορούν στη διεκπεραίωση εσωτερικών 

διαδικασιών και οριζόντιων λειτουργιών των δημοσίων φορέων.» 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται οι παρακάτω ενέργειες: 

Θ.1. Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)  (εν δυνάμει 

μεταφερόμενο) 

Η δράση αφορά στον εκσυγχρονισμός και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της ΕΕΤΤ, μέσω των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ), για τον μετασχηματισμό των υφιστάμενων διαδικασιών και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε 

υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, προκειμένου η Διοίκηση να καταστεί αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη, εξασφαλίζοντας την 

ικανοποίηση των αναγκών του κοινωνικού συνόλου και προάγοντας την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Η αναβάθμιση της 

λειτουργίας της ΕΕΤΤ με σύγχρονες διαδικασίες, δομές, συστήματα και εργαλεία, θα επιδράσει θετικά στις εποπτευόμενες αγορές, οι 

οποίες επιζητούν ένα σταθερό, προβλέψιμο ρυθμιστικό περιβάλλον το οποίο ανταποκρίνεται δυναμικά στις παρατηρούμενες και 

αναμενόμενες αλλαγές των δύο εποπτευόμενων αγορών.  

Ενδεικτικές ενέργειες θα αποτελέσουν η αποτύπωση ψηφιακής κατάστασης της ΕΕΤΤ και ειδικότερα όλων των ψηφιακών εργαλείων 

και τεχνολογιών που χρησιμοποιεί σήμερα η ΕΕΤΤ προκειμένου να εκτιμηθεί η δυνατότητα περαιτέρω εκσυγχρονισμού τους ή η 
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αναγκαιότητα βελτίωσής τους ή/και αντικατάστασής τους με πιο καινοτόμες λύσεις, η αναλυτική αποτύπωση αναγκών της ΕΕΤΤ και 

των επιμέρους παραμέτρων, η προδιαγραφή συστημάτων και τεχνολογιών (όπως Blockchain και Artificial Intelligence) και μεθόδων 

που θα πλαισιώσουν και θα υποστηρίξουν τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της ΕΕΤΤ, η ανάπτυξη εξειδικευμένης πλατφόρμας που θα 

βασίζεται σε τεχνολογία Blockchain προκειμένου να διασφαλίζει διαφάνεια, μέγιστη ασφάλεια και ακεραιότητα των δεδομένων που 

καταγράφει, αποθηκεύει και συναλλάσσεται η ΕΕΤΤ στην καθημερινή λειτουργία της, η διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων 

της ΕΕΕΤΤ για λήψη πληροφοριών από άλλα συστήματα του Δημοσίου, έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται απρόσκοπτη και ασφαλής 

ταυτοποίηση και έλεγχος εγκυρότητας συναλλασσόμενων δεδομένων στην ΕΕΤΤ, η ύπαρξη internet / social media intelligence  

συστήματος αποδελτίωσης σχολίων που αφορούν την ΕΕΤΤ μέσω πλατφόρμας με εργαλεία ανίχνευσης  δεδομένων (data crawling) 

με μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης σε Κοινωνικά Δίκτυα και το Διαδίκτυο γενικότερα προκειμένου για μία αναλυτική και 

εμπεριστατωμένη αποδελτίωση σχολίων και αναφορών σχετικά με την ΕΕΤΤ. 

 

Θ.2. Προμήθεια πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης λειτουργίας και διαχείρισης αιτημάτων και αναγκών 

για τα κτίρια ευθύνης του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια βίου Μάθησης (εν δυνάμει μεταφερόμενο) 

Η Δράση αφορά στην παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας και συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων ευθύνης 

του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης με τη χρήση καινοτόμων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και 

ειδικότερα:  

Στην αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών των διαμενόντων, στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, στη 

συγκράτηση του λειτουργικού τους κόστους, στην εφαρμογή συνεκτικής και προληπτικής στρατηγικής συντήρησης, στη βάση 

αποφάσεων που στηρίζονται σε δεδομένα καθημερινής λειτουργίας (informed based decisions), στη βελτίωση της συνολικής 

εμπειρίας των διαμενόντων και εργαζομένων στα κτίρια αυτά, στη συμμόρφωση του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τις τρέχουσες Βέλτιστες 

Πρακτικές στη διαχείριση κτιρίων φοιτητικών και σπουδαστικών εστιών, στην προαγωγή ́της εμπιστοσύνης της κοινωνίας στις δομές, 

διαδικασίες και πρωτοβουλίες του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., του Υπουργείου Παιδείας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης γενικότερα στην 

Ελλάδα, στη μείωση της άνθρωπο-προσπάθειας που σχετίζεται με τη συντήρηση των κτιρίων που βρίσκονται στην ευθύνη του 

Ιδρύματος και την καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων προς όφελος των συναλλασσόμενων και της κοινωνίας γενικότερα. 

Ειδικότερα το φυσικό αντικείμενο αφορά τα παρακάτω κτίρια που ανήκουν στη διαχειριστική ευθύνη του Ιδρύματος:  

ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΑΣΠΑΙΤΕ, ΔΟΜΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΔΟΜΗ ΑΝΩΓΕΙΩΝ, ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ 

ΕΣΤΙΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΑΣ, ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΒΟΛΟΥ, ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ 

ΕΣΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΞΑΝΘΗΣ, ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 

(ΦΕΑ), ΦΕΖ-ΝΕΕΜΠ,  Φ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Φ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, Φ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Φ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ (Σ.Ε. ΣΗΤΙΑΣ), Φ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ, Σ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ.   

 

Θ.3. Ψηφιακός μετασχηματισμός του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ)  (εν δυνάμει μεταφερόμενο) 

Η Δράση αφορά στην ψηφιακή αναβάθμιση του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ) τόσο σε επίπεδο συστημάτων που 

θα διευκολύνουν τη ροή εργασίας και ως εκ τούτου θα αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες του ΟΜΜΑ προς το κοινό, όσο και σε επίπεδο 

εφαρμογών/παραγωγών και εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών, με ανάπτυξη του ίδιου του οργανισμού και ενίσχυση 

της εξωστρέφειάς του.  

    Ο ΟΜΜΑ με την υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης:  
    - θα διασφαλίσει τον εκσυγχρονισμό της υποδομής ICT που ήδη υπάρχουν και θα εξασφαλίσει τη διασύνδεση μεταξύ τους.  
    - θα έχει πλέον τη δυνατότητα να διασυνδέσει το περιεχόμενό του με αυτό άλλων φορέων,  
    - θα διευκολύνει τη ροή των εργασιών του προσωπικού του  
    - θα αποκτήσει σε βάθος χρόνου χρήσιμα δεδομένα και πλούσια ανατροφοδότηση,  
 
     Το φυσικό αντικείμενο της παρούσας πράξης περιλαμβάνει:  
     - Αναβάθμιση Δικτυακού Εξοπλισμού  
     - Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού  
     - Αναβάθμιση δικτυακής πύλης  
     - Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς του πολίτες  
     - Δημιουργία εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα  
     - Προμήθεια – εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος CRM  

     - Αναβάθμιση post production και ηχογραφικού κέντρου και αρχειακών εγγραφών  
     - Δημιουργία εφαρμογών για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στον οργανισμό  
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     - Υλοποίηση και παραμετροποίηση εφαρμογών εσωτερικών διαδικασιών  
          

Σημ: Τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο του έργου «Ψηφιακός μετασχηματισμός του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών 
(ΟΜΜΑ)» υπό την προϋπόθεση αξιολόγησης του έργου σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων κατά την αξιολόγηση 
της αίτησης χρηματοδότησης από τον ΕΦ ΕΥΔΕ ΤΠΕ για την έκδοση της Απόφασης Ένταξης. 
 
 

Θ.4. Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ενιαίας διαχείρισης υποτροφιών ΙΚΥ (εν δυνάμει 

μεταφερόμενο) 

Η Δράση αφορά στην ανάπτυξη/υλοποίηση ενός νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ενιαίας διαχείρισης 

υποτροφιών ΙΚΥ, με έμφαση στη διαλειτουργικότητα - διασύνδεση με άλλα πληροφοριακά συστήματα φορέων του Δημοσίου, στην 

αυτοματοποίηση εσωτερικών διοικητικών διαδικασιών και διακίνηση ηλεκτρονικών εγγράφων και χρήση ψηφιακών υπογραφών, στο 

πλαίσιο του απαραίτητου ψηφιακού μετασχηματισμού του ΙΚΥ. Κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της πράξης θα ληφθούν 

υπόψη όλα τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα και αρχεία καθώς και οι αρμοδιότητες του Ιδρύματος με βάση τα θεσμικό του 

ρόλο και το σκοπό λειτουργίας του. Το νέο ΟΠΣ θα ενσωματώνει όλες τις επιμέρους διαδικασίες για τη διαχείριση του κύκλου ζωής 

της χορήγησης Υποτροφιών συμπεριλαμβανομένων και τυχόν πρόσθετων διαδικασιών που άπτονται άμεσα ή έμμεσα του σχετικού 

αντικειμένου. Η προτεινόμενη υλοποίηση του νέου ΟΠΣ Ενιαίας Διαχείρισης Υποτροφιών του ΙΚΥ περιλαμβάνει ενδεικτικά τα 

ακόλουθα υποσυστήματα και λειτουργικότητα:  

Προγραμματισμός και διαχείριση του πλαισίου χορήγησης υποτροφιών, υποβολή, αξιολόγηση, έγκριση αιτήσεων χορήγησης και 

διαχείριση υποτροφιών, διαχείριση ενιαίου μητρώου αξιολογητών, διαχείριση αρχείου τέως υποτρόφων για τη συλλογή, επεξεργασία 

και αξιοποίηση στοιχείων, υποσύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence), για την εξαγωγή σύνθετων αναφορών 

εφαρμόζοντας ένα πλαίσιο αξιολόγησης επιπτώσεων και αποτελεσμάτων του έργου του ΙΚΥ, διαχείριση λοιπών διαδικασιών που 

άπτονται των Υποτροφιών άμεσα ή έμμεσα, διαχείριση ηλεκτρονικών εγγράφων που συσχετίζονται με την Αίτηση/Υποτροφία, 

υπηρεσίες Εκπαίδευσης Προσωπικού (Χρηστών), διαλειτουργικότητα με διαδικτυακές υπηρεσίες πιστοποιημένων φορέων του 

δημόσιου τομέα (αυτόματη ανάκτηση στοιχείων από Φοιτητολόγια, ΑΑΔΕ, ΑΠΕΛΛΑ, gov.gr κ.α.) και Υποβολής των απαραίτητων 

στοιχείων σε άλλα συστήματα (Απογραφικά Δελτία και Δείκτες στο ΟΠΣ του ΕΣΠΑ, οικονομικά στοιχεία στο ΟΠΣ του ΕΣΠΑ και ΤτΕ 

κ.λπ.).  

 

Θ.5. Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (εν δυνάμει μεταφερόμενο) 

Η Δράση αποτελεί ένα από τα βασικότερα εργαλεία προσέγγισης του τουριστικού φαινομένου καθώς συγκεντρώνει, ταξινομεί και 

διασυνδέει τα στατιστικά στοιχεία που περιγράφουν όλες τις σημαντικές πτυχές του τουρισμού ως ενιαίου και διακριτού τομέα του 

οικονομικού συστήματος της χώρας. Σκοπός του έργου είναι η σύνθεση των πινάκων ΔΛΤ 1-7 σε ετήσια βάση, ώστε να περιγράφεται 

η δομή της τουριστικής δραστηριότητας της χώρας, να μετράται το οικονομικό μέγεθος του τουριστικού κλάδου και να συλλέγονται 

οι πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη μέτρηση της συμβολής του τουρισμού στην απασχόληση και στην οικονομική 

δραστηριότητα. Η Δράση θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής:  

Α. Μελέτη απαιτήσεων των πινάκων ΔΛΤ (1-7), προσδιορισμός των κατάλληλων πηγών και δεδομένων και κατηγοριοποίησης αυτών. 

Καθορισμός του τρόπου συλλογής των στοιχείων, της περαιτέρω επεξεργασίας και παραμετροποίησης αυτών. Διενέργεια έρευνας 

σχετικά με τα υφιστάμενα δεδομένα και στην περίπτωση αδυναμίας συλλογής αυτών από τις υφιστάμενες πηγές η εκτίμηση αυτών. 

Αναλυτική καταγραφή των διαθέσιμων κατάλληλων πηγών, της κατάλληλης μορφής, του τρόπου συλλογής των στοιχείων, της 

ημερομηνίας και την περιοδικότητα συλλογής αυτών, την περίοδο αναφοράς καθώς και την ημερομηνία αναθεώρησης αυτών. 

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα διαθεσιμότητας στοιχείων. Βέλτιστες πρακτικές άλλων χωρών ως προς την αντιμετώπιση αντίστοιχων 

προβλημάτων.  

Β. Κατάρτιση των πινάκων 1-7 ΔΛΤ, για τα έτη αναφοράς 2015-2018, αναλυτική καταγραφή και τεκμηρίωση πηγών και της σχετικής 

μεθοδολογίας. Σύνταξη οδηγιών κατάρτισης των ΔΛΤ με αναλυτική περιγραφή του αλγορίθμου που χρησιμοποιήθηκε ανά 

περίπτωση.  

Γ. Σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών του πληροφοριακού συστήματος της αυτοματοποιημένης διαδικασίας σύνθεσης και 

κατάρτισης των αντίστοιχων πινάκων ΔΛΤ. Δημιουργία εγχειριδίου οδηγιών, το οποίο θα αναφέρεται αναλυτικά στον τρόπο 

υπολογισμού κάθε πεδίου. Κατάρτιση μεθοδολογίας για τη συμπλήρωση κάθε πεδίου, κάθε πίνακα, δημιουργία και μελέτη σεναρίων 

σχετικά με την εξέλιξη των μεγεθών των πινάκων ΔΛΤ. 
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Θ.6. Εθνικό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης (ολοκληρώνονται εντός ΠΠ) 

Η Δράση αποσκοπεί στη δημιουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης, προσφέροντας ένα πλαίσιο 

αναφοράς για την αξιολόγηση της προόδου και συμβολής του τουρισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω της συστηματικής 

καταγραφής, συλλογής και αξιολόγησης δεδομένων του τουρισμού σε εθνικό – περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και στοχεύει στο:  

να καταγράψει, συλλέξει και αξιολογήσει συστηματικά τα στοιχεία – δεδομένα που σχετίζονται με την τουριστική οικονομική 

δραστηριότητα σε εθνικό, περιφερειακά και τοπικό επίπεδο, αξιοποιώντας δίκτυα συνεργασιών με φορείς συλλογής δεδομένων 

καθώς και νέα εργαλεία καταγραφής (π.χ. ψηφιακές πλατφόρμες), με σκοπό να υποστηριχτεί ο σχεδιασμός μιας δημόσιας πολιτικής 

η οποία θα προωθεί τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη όλων των χωρικών επιπέδων, να αναδείξει την ανάγκη ενίσχυσης, διόρθωσης 

ή και επαναπροσδιορισμού των βασικών προτεραιοτήτων όλων των εμπλεκόμενων φορέων άσκησης τουριστικής πολιτικής, να 

στηρίξει διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας όπως η παρακολούθηση δεικτών στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, 

να αναδείξει τις ανάγκες για σφαιρική αποτίμηση της επίπτωσης των εφαρμοζόμενων πολιτικών για την χάραξη μιας συνεκτικής, 

αποτελεσματικής και προς την βιώσιμη ανάπτυξη, τουριστικής πολιτικής, να συντονίσει και να υποστηρίξει την σύσταση 

περιφερειακών και τοπικών παρατηρητηρίων, με στόχο τη βιώσιμη τουριστική περιφερική ανάπτυξη,  

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ενδεικτικά θα υλοποιηθούν ενέργειες για:  

Την ενεργοποίηση του Παρατηρητήριου, οι οποίες αφορούν στο κανονιστικό́ πλαίσιο λειτουργίας του. Ανάπτυξη συνεργασίας με 

φορείς παροχής στοιχείων, ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας και κεντρικού site Παρατηρητήριου, το οποίο περιλαμβάνει τον 

σχεδιασμό προδιαγραφών, την ανάπτυξη για τη συλλογή, αποθήκευση, διαμοιρασμό και οπτικοποίηση δεδομένων (μεταβλητών, 

δεικτών) σε διαφορετικά επίπεδα χωρικής ανάλυσης, την απεικόνιση μέσω ενός γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος σε έναν 

διαδραστικό χάρτη όλων των δεικτών, καταχώριση στοιχείων, δοκιμαστική́ και πιλοτική λειτουργία Παρατηρητηρίου,  εκπαίδευση 

στελεχών Υπουργείου, Περιφερειών, Δήμων, συντονισμό και υποστήριξη Περιφερειακών και Τοπικών Παρατηρητηρίων, σχεδιασμό 

– εκπόνηση προδιαγραφών reporting (Εθνικό -Περιφερειακό –Τοπικό), παραγωγή Έκθεσης-Αποτελέσματα, πιστοποίηση του 

Εθνικού́ Παρατηρητηρίου κατά́ τα Πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού του ΟΗΕ.  

 

Θ.7. Σύστημα TEMPEST (ολοκληρώνονται εντός ΠΠ) 

Η προτεινόμενη δράση έχει ως σκοπό την αναβάθμιση των ικανοτήτων (capacity building) του Κέντρου Τεχνολογικής Υποστήριξης 

Ανάπτυξης και Καινοτομίας σε θέματα TEMPEST (TEMPEST: Telecommunications Electronics Materials Protected from Emanating 

Spurious Transmissions – Τηλεπικοινωνιακά Ηλεκτρονικά Υλικά Προστατευμένα από την Εκπομπή μη Σκόπιμων Μεταδόσεων). 

Συνεισφέρει στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου διασφάλισης της ασφάλειας των επικοινωνιών, την υιοθέτηση και την 

εφαρμογή διεθνών πρακτικών προστασίας έναντι κακόβουλων τρίτων για τα συστήματα τηλεπικοινωνιών της Δημόσιας Διοίκησης 

για την προστασία των τελικών χρηστών. Στόχος είναι η ενίσχυσης της επιχειρησιακής ικανότητας και επάρκειας του Φορέα. 

Επισημαίνεται ότι, η Διεύθυνση Κυβερνοχώρου, ως Εθνική Αρχή TEMPEST, είναι επιφορτισμένη με τη διενέργεια των ελέγχων 

λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ περί διαδικασιών εξασφάλισης χώρων ασφαλείας TEMPEST. Για να καταστεί 

εφικτή η διεξαγωγή μετρήσεων είναι απαραίτητη η προμήθεια εξοπλισμού TEMPEST ZONING και η εκπαίδευση του προσωπικού στη 

χρήση του. Η δυνατότητα διεξαγωγής μετρήσεων TEMPEST αποτελεί απαραίτητο εργαλείο κάθε σύγχρονης Υπηρεσίας 

Πληροφοριών για την αντιμετώπιση και θωράκιση των χώρων που φιλοξενούν διαβαθμισμένα συστήματα επικοινωνιών – 

πληροφορικής, από υποκλοπές μέσω ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και εκπαίδευσης που θα δώσει τη δυνατότητα στην 

Εθνική Αρχή να προβεί σε ελέγχους κρίσιμων/ευαίσθητων υποδομών της χώρας που αποτελούν Στόχους Υψηλής Αξίας ώστε να 

υπάρξει αντιμετώπιση και θωράκιση των διαβαθμισμένων συστημάτων επικοινωνιών - πληροφορικής από υποκλοπές μέσω 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 

Η Πράξη περιλαμβάνει εξοπλισμό που θα ανταποκρίνεται τεχνολογικά τόσο στο βραχυπρόθεσμο στόχο που είχε τεθεί από την 

Υπηρεσία όσο και σε μακροχρόνιο ορίζοντα πέντε έως δέκα ετών. Το προτεινόμενο πρόγραμμα θεωρείται ως το απολύτως βασικό και 

αναγκαίο για την επιχειρησιακή ενδυνάμωση της Υπηρεσίας.  
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Ι. Δράσεις ψηφιοποίησης αρχείων και ανάπτυξη παρεχόμενων υπηρεσιών 

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «…αφορά στην ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ 

που σχετίζονται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και αφορούν στη διεκπεραίωση εσωτερικών 

διαδικασιών και οριζόντιων λειτουργιών των δημοσίων φορέων.» 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται οι παρακάτω ενέργειες: 

Ι.1. Ψηφιακή διαχείριση του πολιτισμικού αποθέματος του Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου (εν δυνάμει 

μεταφερόμενο) 

Η Δράση αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού αποθετηρίου γνώσης και πολιτισμού, το οποίο θα 

περιλαμβάνει το σύνολο των φιλοτελικών εκθεμάτων και του ιστορικού αρχείου του Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου. Το 

ψηφιακό αποθετήριο θα είναι ψηφιακά διαθέσιμο και ηλεκτρονικά προσβάσιμο μέσω του διαδικτύου από το ευρύ κοινό αλλά και από 

την ερευνητική, εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Για την επίτευξη των βασικών στόχων του Έργου απαιτείται η 

ψηφιοποίηση, συστηματική ηλεκτρονική τεκμηρίωση και παραγωγή ψηφιακών εκπαιδευτικών παραγώγων με την εφαρμογή και 

χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Το έργο αναλύεται στις παρακάτω ενδεικτικές Φάσεις. 

 Ψηφιοποίηση φιλοτελικών εκθεμάτων , ιστορικoύ αρχείου – εγγράφων  

 Τεκμηρίωση – ψηφιακό αποθετήριο  

 Ανάπτυξη αποθετηρίου  

 Ανάπτυξη δύο εκπαιδευτικών εφαρμογών (web&mobile) 

 Σύνδεση του μουσείου με την εκπαιδευτική πλατφόρμα moodle  
 Προμήθεια εξοπλισμού  
 Εκπαίδευση  
 Προβολή – Δημοσιότητα  

 

Ι.2. Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ (εν δυνάμει μεταφερόμενο) 

Η Δράση αφορά στην ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών (ΕΚΠΑ), καθώς και στη δυνατότητα πρόσβασης στο ψηφιοποιημένο υλικό από ερευνητές, ΑΜΕΑ, και εν γένει πολίτες, μέσω 

διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης και προβολής. Η βιβλιοθήκη λειτουργεί από την ίδρυση του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών το 1837 και συγκροτήθηκε με την ενοποίηση των βιβλιοθηκών των παλαιών «Σπουδαστηρίων» της Σχολής, 

τα οποία διέθεταν σπάνιες συλλογές Παλαιτύπων και Βιβλίων.  

Ενδεικτικά αναμένεται να υλοποιηθεί ψηφιοποίηση πρωτογενούς ψηφιακού υλικού, ανάπτυξη εργαστηρίου ψηφιοποίησης, 

ανάπτυξη πολυ-επίπεδης πλατφόρμας ιστοπύλης για την προβολή και διαχείριση του ψηφιακού υλικού, προβολή και δράσεις 

δημοσιότητας. Η διαδικτυακή εφαρμογή θα φιλοξενηθεί στο G-Cloud. 

Το αρχειακό υλικό της βιβλιοθήκης περιλαμβάνει ιστορικές και σπάνιες συλλογές βιβλίων, περιοδικών και παλαιτύπων. Η Δράση  

αποσκοπεί στην ψηφιοποίηση 3.000 παλαιτύπων, μοναδικών συλλογών από φυλλάδια και άλλες σπάνιες εκδόσεις και 100.000 

βιβλίων και περιοδικών θεολογικού, ιστορικού, αρχαιολογικού, φιλοσοφικού και κοινωνιολογικού ενδιαφέροντος. Αναμένεται να γίνει 

ψηφιοποίηση 13.000 περιοδικών, συνολικού πλήθους περίπου 2.600.000 σελίδων μεγέθους Α4), 78.000 βιβλίων της περιόδου 1920 

– 1980, συνολικού πλήθους περίπου 17.400.000 σελίδων μεγέθους Α4), 3.000 παλαιτύπων, που χρονολογούνται από το 1580, 

συνολικού πλήθους περίπου 600.000 σελίδων μεγέθους Α4).   

 

Ι.3. Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού και δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αρχείου του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (εν δυνάμει μεταφερόμενο) 

Η Δράση αφορά στην ψηφιακή αρχειοθέτηση – ψηφιοποίηση του αρχείου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από φυσικό αρχείο σε 

ψηφιακή μορφή, στην ασφαλή αποθήκευσή του και την ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης του ψηφιοποιημένου υλικού αλλά και 

κάθε νέου εγγράφου-τεκμηρίου που διαχρονικά θα προστίθεται στην ψηφιακή συλλογή. Το σύστημα διαχείρισης του 
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ψηφιοποιημένου υλικού σταδιακά θα συνδεθεί με τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα του Πανεπιστημίου καθώς και με τρίτα 

συστήματα του Δημοσίου τα οποία θα αξιοποιούν τα παραγόμενα δεδομένα για την παροχή σχετικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς 

τους πολίτες. Σκοπός είναι η διάσωση του αρχείου, η βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας και ποιότητας εξυπηρέτησης των 

συναλλασσόμενων πολιτών με το Ίδρυμα, ης και ευρύτερα η αναβάθμιση του λειτουργικού επιπέδου εντός του Πανεπιστημίου. 

Ενδεικτικά, θα υλοποιηθούν δράσεις όπως:  

Σχεδίαση, ανάπτυξη και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος και νέου πολυκαναλικού δικτυακού κόμβου, ψηφιοποίηση και 

τεκμηρίωση αρχειακού υλικού – δημιουργία μεταδεδομένων, ψηφιακή διατήρηση και ανάδειξη του ψηφιοποιημένου αρχειακού 

υλικού και του λογισμικού. 

 

Ι.4. Ψηφιακή πλατφόρμα αναφοράς για τα εδαφολογικά και υδρολογικά δεδομένα του πρωτογενή τομέα (εν δυνάμει 

μεταφερόμενο) 

Η Δράση αφορά στην ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας συλλογής, ελέγχου και διαχείρισης δεδομένων εδάφους, φυτικών ιστών, και 

αρδευτικού νερού, τα οποία παράγονται σε κρατικά και ιδιωτικά εργαστήρια της χώρας. Τα συμβεβλημένα εργαστήρια αναλύσεων 

της πλατφόρμας θα εισάγουν το στίγμα (θέση δειγματοληψίας) και τα αποτελέσματα των αναλύσεων, θα ενσωματώνονται σε 

γεωβάσεις, οι οποίες θα προβάλλονται σε web-GIS περιβάλλον. Οι χρήστες της πλατφόρμας θα έχουν τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιούν δύο ενσωματωμένα λογισμικά: α) το λογισμικό λίπανσης προκειμένου να δίνουν ενδεδειγμένες συστάσεις λίπανσης 

στους παραγωγούς, και β) το λογισμικό διεργαστηριακού ελέγχου. Το λογισμικό λίπανσης θα βασιστεί στις φόρμουλες λίπανσης του 

Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, οι οποίες καλύπτουν πάνω από 60 καλλιέργειες. Η χρήση της πλατφόρμας 

και των λογισμικών θα γίνεται από οποιοδήποτε εργαστήριο (κρατικό ή ιδιωτικό) εφόσον πληροί συγκεκριμένα κριτήρια όπως: (α) οι 

αναλύσεις να γίνονται με βάση τα πρωτόκολλα/μεθόδους που ορίζει η πλατφόρμα, (β) το εργαστήριο να συμμετέχει κάθε χρόνο σε 

επίσημο διεργαστηριακό έλεγχο που θα ελέγχεται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκειμένου να διασφαλίζεται η αξιοπιστία των 

αποτελεσμάτων και (γ) τα αποτελέσματα των αναλύσεων και των συστάσεων λίπανσης να αποθηκεύονται με γεωγραφικό στίγμα 

στη γεωβάση της πλατφόρμας.  

Η πλατφόρμα θα είναι σε σύνδεση με άλλες βάσεις δεδομένων (π.χ. ΟΣΔΕ, Εθνικό Κτηματολόγιο, ΕΛΓΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ κλπ) προκείμενου 

να διασφαλιστεί η τήρηση της αρχής «μόνον άπαξ». Η προτεινόμενη δράση έχει συμπεριληφθεί στη Βίβλο Ψηφιακού 

Μετασχηματισμού 2020- 2025 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως ένα από τα στρατηγικής σημασίας έργα του Τομέα 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 

 

1.2 Ειδικοί Όροι:  

1. Ο δικαιούχος θα πρέπει με την υποβολή της πρότασης (αίτηση χρηματοδότησης) να συνυποβάλει εφόσον απαιτείται την 

προέγκριση του υποβληθέντος ΤΔΠ από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, 

σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 / Α’ / 23-09-2020), καθώς και το σύνολο της αλληλογραφίας με τη Γενική 

Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών για την έγκριση του ΤΔΠ ή τη Βεβαίωση Εναρμόνισης 

Έργου, σύμφωνα με τον Ν.4915/2022 (ΦΕΚ63/τ.Α/24.03.2022) και ειδικότερα το άρθρο 105 «Επιτάχυνση της διαδικασίας 

πιστοποίησης της εναρμόνισης έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) με τη Βίβλο Ψηφιακού 

Μετασχηματισμού – Αντικατάσταση άρθρου 6 Ν. 4727/2020». 

2. Ο δικαιούχος θα πρέπει με την υποβολή της πρότασης (αίτηση χρηματοδότησης) να συνυποβάλει εφόσον απαιτείται άδεια 

εξαίρεσης από την απαγόρευση της παραγράφου 4 του άρθρου 88 του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/23-09-2020) κατόπιν απόφασης 

του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 56 του άρθρου 107 του ίδιου νόμου. 

3. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος/οι της πράξης είναι διαφορετικός/οι από τον φορέα άσκησης πολιτικής ή/και τον φορέα 

λειτουργίας, θα πρέπει να αποτυπώνεται σαφώς σε διοικητικό έγγραφο το Σχήμα Διοίκησης Έργου της προτεινόμενης πράξης, με 

αναφορά στη σύσταση, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες, σύμφωνα με τη σχετική Προγραμματική Σύμβαση. 

4. Για κάθε προτεινόμενη πράξη, θα πρέπει να διασφαλίζεται ο τρόπος αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της, μετά την 

ολοκλήρωσή της και να συνυποβληθεί το Σχέδιο Δράσης για το σύνολο της με αναφορά των σχετικών φορέων/ δομών / 

μηχανισμών λειτουργίας και των ενεργειών που θα πρέπει να αναληφθούν, προκειμένου να εξασφαλισθεί η λειτουργία και η 

συντήρηση της πράξης και να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματά της. 

5. Σε περίπτωση ορισμού δικαιούχων μέσω προγραμματικής σύμβασης, τα έγγραφα που προβλέπονται στα σημεία 4 και 5, 

κατατίθενται υπογεγραμμένα και από τον φορέα άσκησης πολιτικής ή και τον φορέα λειτουργίας της πράξης σε περίπτωση που 

είναι διαφορετικοί. 
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6. Εφόσον το φυσικό αντικείμενο μιας πράξης συνδέεται με αυτό άλλων πράξεων (τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, 

παραδοτέα) που έχουν χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν, ανεξαρτήτως χρηματοδοτικών μέσων, ο δικαιούχος θα πρέπει να 

αποτυπώσει τον τρόπο αξιοποίησής τους στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης και να επισυνάψει τα σχετικά τεκμηριωτικά 

στοιχεία (ΤΔΠ υφιστάμενης πράξης, παραδοτέα κλπ).  

7. Σε περίπτωση που αφορά, θα πρέπει να διασφαλιστεί η εγκατάσταση και φιλοξενία της παραγωγικής λειτουργίας της πράξης σε 

υπολογιστικές υποδομές (να διευκρινιστεί ποιες είναι αυτές), καθώς και των σχετικών όρων και προϋποθέσεων, μεταξύ του κύριου 

της πράξης, των φορέων λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και του φορέα λειτουργίας και συντήρησης των εν λόγω 

υποδομών, εφόσον οι τελευταίοι δεν ταυτίζονται.  

8. Για τις προτεινόμενες πράξεις που τμήμα τους ή συνολικά αφορούν σε συστήματα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, ο 

δικαιούχος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση ότι το φυσικό αντικείμενο που περιλαμβάνεται σε αυτές δεν συμπεριλαμβάνεται 

και άρα δεν προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του οριζόντιου έργου Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης 

Εγγράφων, δεδομένου ότι το τελευταίο έχει ήδη συμβασιοποιηθεί. 

9. Για τις προτεινόμενες πράξεις που αφορούν σε προμήθεια τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υποδομών ο δικαιούχος θα 

πρέπει να προσκομίσει σχετική βεβαίωση από τον κύριο της πράξης του Δικτύου Δημοσίου Τομέα («ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ»), ήτοι το 

Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ότι οι εν λόγω δράσεις δε δύνανται να καλυφθούν ως μέρος ή συνολικά από το Δίκτυο 

Δημόσιου Τομέα. Επιπλέον, εφόσον το φυσικό αντικείμενο αφορά στον σχεδιασμό και εγκατάσταση πάσης φύσεως δικτύων και 

υποδομών σταθερών, ασύρματων και δορυφορικών επικοινωνιών, να προσκομιστεί  η προέγκριση του ΤΔΠ από τη ΓΓΤΤ ως προς 

τη συμβατότητά του με το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο, σύμφωνα με την παρ.2 του Άρθορυ 44 του Ν.4635/2019. 

10. Η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών εφαρμογών θα υιοθετεί τα όσα ορίζονται στο πεδίο (Ε) «Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά 

περιβάλλοντα» του Παραρτήματος ΙΙ για την εξειδίκευση του κριτηρίου αξιολόγησης «Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα 

με αναπηρία» του Οδηγού Αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης πράξεων (πλην κρατικών ενισχύσεων) 

συγχρηματοδοτούμενων από τα Ε.Π. του στόχου «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση» (Ιούλιος 2015). 

11. Οι εφαρμογές, τα πληροφοριακά συστήματα και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της 

παρούσας πρόσκλησης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και τα Πρότυπα Διαλειτουργικότητας (“e-gif”) (Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012-ΦΕΚ 1301/Β’/2012). Επισημαίνεται ότι τα πληροφοριακά συστήματα που πρόκειται να δημιουργηθούν 

στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης πρέπει να είναι "ανοικτής" αρχιτεκτονικής (ως προς τον εξοπλισμό και ως προς το 

λογισμικό εφαρμογών) και να χρησιμοποιούν πρότυπα που θα διασφαλίζουν: την ομαλή συνεργασία και λειτουργία, μεταξύ των 

επιμέρους λειτουργικών εφαρμογών, τη διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ εφαρμογών ή/και συστημάτων, τα οποία ενδεχομένως 

βρίσκονται σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα, την επεκτασιμότητα των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών, χωρίς 

αλλαγές στη δομή και αρχιτεκτονική τους. 

12. Εφόσον αφορά, να λαμβάνονται υπόψη οι βασικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και 

Ηλεκτρονικού Περιεχομένου για την ένταξη της ψηφιακής συλλογής στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων και 

στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Πλατφόρμα Europeana. Οι προδιαγραφές διατίθενται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο 

http://www.ekt.gr/el/publications/25039.  

13. Ο δικαιούχος είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τυχόν οδηγίες αρμοδίων οργάνων, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, και τη σχετική τεκμηρίωση.  

14. Αναφορικά με τα πνευματικά δικαιώματα, και όπου αφορά ανάλογα με το αντικείμενο της πράξης, ο Δικαιούχος να τηρεί τα 

ακόλουθα: -να προβάλλει / δημοσιεύσει το σύνολο του ψηφιοποιηθέντος υλικού ή χώρου, χωρίς να θίγονται ζητήματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας, -να αναλάβει, με σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που θα καταθέσει προς την ΕΥΔΕ ΤΠΕ την αποκλειστική ευθύνη για τη 

διασφάλιση των δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας, ώστε να μην θίγονται τυχόν δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας τρίτων 

που σχετίζονται με την πράξη και να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς διασφάλιση αυτού του σκοπού. Σε 

περίπτωση που αποδεδειγμένα προκύψει, κατά την ένταξη ή την υλοποίηση της πράξης, ευθύνη έναντι τρίτων ως προς την 

εκκαθάριση τυχόν δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας, επέρχεται ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της πράξης, - να αναπτύξει 

υπηρεσίες πρόσβασης είτε για το ευρύ κοινό είτε για εκπαιδευτικούς / ερευνητικούς σκοπούς που θα αξιοποιεί την ψηφιοποιημένη 

μορφή των τεκμηρίων. Σε κάθε περίπτωση χρήσης από τον επισκέπτη του ανωτέρου υλικού, θα πρέπει να αναγράφονται 

υποχρεωτικά οι απαιτούμενοι τίτλοι (credits) και, αν απαιτείται, θα πρέπει να λαμβάνονται οι κατά νόμο απαραίτητες αδειοδοτήσεις, 

-να αναπτύξει εικονικό μουσείο, ψηφιακά αποθετήρια ή άλλες ψηφιακές εφαρμογές με το ανωτέρω περιεχόμενο (π.χ. εφαρμογές 

εικονικής ή επαυξημένης πραγματικότητας, ψηφιακές πολιτιστικές διαδρομές, ψηφιακές μουσειοσκευές, κλπ) στις οποίες θα 

περιλαμβάνεται και η τεκμηρίωσή του ανωτέρω υλικού ή χώρου με σαφή χωρική, χρονική και σημασιολογική σήμανση και 

αντίστοιχη δυνατότητα πλοήγησης, -να αναπτύξει ψηφιακές υποδομές (π.χ. για την αποθήκευση του ψηφιακού υλικού, τη 

φιλοξενία των σχετιζομένων εφαρμογών και τη διασφάλιση πολύ υψηλών προδιαγραφών αποθήκευσης, ασφάλειας και διάθεσης 

του σχετικού υλικού - να εξασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα με υφιστάμενες υποδομές. 
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1.3 Για την ανάδειξη της συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη συγχρηματοδότηση των πράξεων που πρόκειται να 

υλοποιηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, οι δικαιούχοι καλούνται να τηρήσουν τους κανόνες αναφορικά με την 

«Πληροφόρηση Επικοινωνία και Προβολή» των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων όπως καθορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 

1303/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και από τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 821/2014. Στόχος των δράσεων 

Πληροφόρησης είναι η προβολή προς το ευρύ κοινό των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν με την αξιοποίηση της κοινοτικής 

συνδρομής στο πλαίσιο εφαρμογής της πολιτικής για τη Συνοχή των περιφερειών της Ε.Ε. 

Επιγραμματική αναφορά των βασικών υποχρεώσεων πληροφόρησης παρατίθεται στο Παράρτημα Ι «Υποχρεώσεις Δικαιούχων», 

στην παράγραφο 5 της παρούσας. Αναλυτική περιγραφή της εφαρμογής των μέτρων πληροφόρησης παρατίθεται στον 

«Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020» και εξειδικευμένη περιγραφή της προβολής των πράξεων ΤΠΕ παρέχεται από τον 

«Οδηγό Πληροφόρησης, Επικοινωνίας και Προβολής, Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΤΠΕ, ΕΣΠΑ 2014-2020» της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ. 

 

1.4 Για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, προβλέπεται η μέτρηση των ειδικών δεικτών του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

(βλ. Πίνακες 2 έως 3 της παρούσας). Ο προσδιορισμός των απαιτήσεων για την έγκαιρη συλλογή και παρακολούθηση δεδομένων 

δεικτών και εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών, ανάλογα με το επίπεδο εμπλοκής των δικαιούχων 

στην παρακολούθηση των δεικτών των πράξεών τους, προκειμένου να διασφαλίζεται η ακρίβεια και η επάρκεια των δεδομένων, 

καθώς και η έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ με τα εν λόγω στοιχεία, περιγράφονται περαιτέρω στο συνημμένο της παρούσης 

Οδηγό Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών για τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020, ο οποίος επικαιροποιείται.  

 

Για όλες τις δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης βασικοί ωφελούμενοι (ομάδες-στόχος)  

αποτελούν ενδεικτικά:  

-Δημόσια Διοίκηση 

-Πολίτες 

-Επιχειρήσεις  

-Προμήθεια λογισμικού και εξοπλισμού 

 

1.5 Εφόσον αφορά ανάλογα με το αντικείμενο της πράξης, ο Δικαιούχος της πράξης οφείλει να διαθέσει τα μεταδεδομένα και τα 

αρχεία προεπισκόπησης της ψηφιοποιημένης συλλογής στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων 

(https://www.searchculture.gr/) του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου. Σημειώνεται ότι το Εθνικό 

Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, ως Δικαιούχος της πράξης «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και 

Τεχνολογίας : Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, 

μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης, http://www.ekt.gr/el/projects/24958»- ενταγμένο στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση του 

Δημόσιου Τομέα»- υποχρεούται στις εξής ενέργειες για κάθε Δικαιούχο, άνευ πρόσθετου κόστους: 1. Να διεξάγει ελέγχους 

συμμόρφωσης των συστημάτων διάθεσης ψηφιακού περιεχομένου και των προς διάθεση μεταδεδομένων και ψηφιακών αρχείων 

της συλλογής με τις Βασικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας του ΕΚΤ και ΗΠ (http://www.ekt.gr/el/publications/25039), για την 

ένταξη του ψηφιοποιημένου περιεχομένου στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων και να παράγει σχετικές 

αναφορές που θα κοινοποιεί στο Δικαιούχο και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ- ΤΠΕ). 2. Να υποστηρίζει τους Φορείς παρέχοντας τεχνογνωσία, συμβουλευτικές 

υπηρεσίες και απομακρυσμένη υποστήριξη για θέματα συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές. 3. Να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την ένταξη των μεταδεδομένων και των αρχείων προεπισκόπησης της συλλογής στον Εθνικό Συσσωρευτή 

Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων. 4. Να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την διάθεση των μεταδεδομένων και των 

αρχείων προεπισκόπησης της συλλογής στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Πλατφόρμα Europeana. 

1.6 Προϋπόθεση για την ένταξη της πράξης, αποτελεί η έγκριση της διακήρυξης (διατύπωση θετικής γνώμης) για το/α κυρίως 

υποέργο/α, από την ΕΥΔΕ ΤΠΕ (ως ΕΦ), η οποία θα δοθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΣΔΕ. Για το σκοπό αυτό, ο 

δικαιούχος θα πρέπει υποχρεωτικά με την υποβολή της πρότασης (αίτηση χρηματοδότησης) να συνυποβάλει το τεύχος 

διακήρυξης για το/τα κυρίως υποέργο/α, μετά από Δημόσια Διαβούλευση και με ενσωμάτωση των αποδεκτών σχολίων από την 

Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και τα λοιπά τεκμηριωτικά στοιχεία που προβλέπονται στη διαδικασία έγκρισης διακήρυξης από το 

ισχύον ΣΔΕ (ΔΙΙ_2). (https://www.espa.gr/el/Pages/SDE_Diadikasies.aspx). Ειδικότερα, απαιτείται να υποβληθεί Λίστα Ελέγχου 

Διακήρυξης (Λ.ΙΙ_2) συμπληρωμένη σε όλα τα πεδία και με σχετική τεκμηρίωση και παραπομπές στα άρθρα/σελίδες της 

διακήρυξης, καθώς και τα σχετικά απαιτούμενα έντυπα (simap, σχέδιο περίληψης, σχόλια διαβούλευσης, αποδοχή ή όχι από τον 

φορέα). Σε περίπτωση που το τεύχος διακήρυξης που υποβληθεί στην πρόταση για χρηματοδότηση δεν πληροί τις ως άνω 

προϋποθέσεις, τότε η αξιολόγηση της πρότασης που διενεργείται από τον ΕΦ διακόπτεται προσωρινά και μέχρι ο δυνητικός 

δικαιούχος να υποβάλει το/τα παραπάνω δικαιολογητικό/ά. 

1.7 Ειδικά για πράξεις που ενδεχομένως υλοποιούνται εκτός της περιοχής του προγράμματος, θα πρέπει να τηρούνται οι 

προβλέψεις του άρθρου 70 του καν. 1303/2013. Η τήρηση των προβλέψεων αυτών, είναι προϋπόθεση για την ένταξη, υλοποίηση 
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και παρακολούθηση της πράξης.     

1.8. Εφόσον έχει εφαρμογή και με βάση τα οριζόμενα στο με αρ. πρωτ. 40899/07.04.2021 έγγραφο της Εθνικής Αρχής 

Συντονισμού, υπάρχει η  δυνατότητα ένταξης πράξεων, οι οποίες μπορούν να τμηματοποιηθούν σε 2 φάσεις (Α’ και Β’) , η πρώτη 

φάση (Α’) εκ των οποίων θα υλοποιηθεί εντός της Π.Π. 2014-2020 και η δεύτερη φάση (Β΄) την επόμενη Π.Π. 2021-2027, με την 

προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθοι σωρευτικοί όροι: 

α) η πράξη, όπως προτείνεται για στήριξη βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, έχει δύο φάσεις Α’ και Β’ που είναι 

αναγνωρίσιμες από οικονομικής άποψης και διαθέτουν χωριστές διαδρομές ελέγχου. 

β) το συνολικό κόστος της πράξης υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ. 

γ) η δεύτερη (Β’) φάση της πράξης συνάδει με το εφαρμοστέο δίκαιο και είναι επιλέξιμο για υποστήριξη από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και 

το Ταμείο Συνοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού ή των ειδικών Κανονισμών για τα Ταμεία της Π.Π. 2021-2027. 

δ) ο Δικαιούχος δεσμεύεται να ολοκληρώσει τη δεύτερη (Β΄) φάση κατά την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 και να 

καταστήσει επιχειρησιακή / λειτουργική την πράξη στο σύνολό της. 

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να περιγράφεται σε ξεχωριστό έντυπο αναλυτικά το σύνολο της Πράξης, με διακριτό τρόπο κατά φάση και 

θα προκύπτει έτσι η σχετική δέσμευση του Δικαιούχου. Στο ΤΔΠ θα περιγράφεται και αποτυπώνεται μόνο η Α' φάση της Πράξης 

που θα υλοποιηθεί εντός της Π.Π. 2014-2020. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο με αρ.πρωτ. 65069/10.06.2021 έγγραφο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, σε περίπτωση 

όπου ο καθορισμός μεταξύ Α’ και Β’ φάσης δεν είναι σαφής κατά την ένταξη της πράξης, το ΤΔΠ και η απόφαση ένταξης θα 

περιλαμβάνουν το σύνολο του φυσικού αντικειμένου και του π/υ.  

Τέλος, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να συμπληρωθούν κατάλληλα τα αντίστοιχα πεδία του ΤΔΠ, σύμφωνα και με τις οδηγίες του 

ανωτέρω εγγράφου.  

 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

2.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στον ακόλουθο θεματικό στόχο, επενδυτική προτεραιότητα, ειδικό 

στόχο, κατηγορίες περιφερειών ανά Άξονα Προτεραιότητας.  

 

Πίνακας 1 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα ΚΩΔ. 4 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: ΕΚΧ 01- 1090211 ΕΥΔΕ ΤΠΕ  

  
 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 

 Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στις 11 περιφέρειες 

ΚΩΔ. 4 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ, της χρήσης και της ποιότητάς τους ΚΩΔ. 02 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 

Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της 
ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας  

 

ΚΩΔ. 2c 

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 
  

 

- Αύξηση των υπηρεσιών, εφαρμογών και συστημάτων ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης που παρέχονται προς τους πολίτες 
- Αύξηση των φορέων και συστημάτων του δημοσίου τομέα όπου εντείνεται η 
χρήση αποτελεσματικών μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

ΚΩΔ. 

2c.2 
2c.1 

   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ:  
- Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 
- Μετάβαση 
- Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 

ΚΩΔ. 

1 
2 
3 

   

  
 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 

 Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  στη ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΚΩΔ. 5 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ, της χρήσης και της ποιότητάς τους ΚΩΔ. 02 
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ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 

Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της 
ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας  

 

ΚΩΔ. 2c 

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 
  

 

- Αύξηση των υπηρεσιών και συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που 
παρέχονται προς τους πολίτες 
- Αύξηση των φορέων και συστημάτων του δημοσίου τομέα όπου εντείνεται η 
χρήση αποτελεσματικών μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

ΚΩΔ. 

2c.2 
2c.1 

   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ:  - Μετάβαση ΚΩΔ. 
2 

   

  
 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 

 Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

ΚΩΔ. 6 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ, της χρήσης και της ποιότητάς τους ΚΩΔ. 02 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 

Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της 
ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας  

 

ΚΩΔ. 2c 

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 
  

 

- Αύξηση των υπηρεσιών, εφαρμογών και συστημάτων ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης που παρέχονται προς τους πολίτες 
- Αύξηση των φορέων και συστημάτων του δημοσίου τομέα όπου εντείνεται η 
χρήση αποτελεσματικών μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

ΚΩΔ. 

2c.2 
2c.1 

   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ:  - Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες ΚΩΔ. 
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2.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνεισφέρουν στην επίτευξη των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι 
είναι: 

Πίνακας 2: Δείκτες εκροών  

Ε.Π:4 Α.Π.: 4 
ΤΑΜΕΙΟ: 

ΕΤΠΑ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 2c 

Ειδικός Στόχος: Αύξηση των φορέων και συστημάτων του 

δημοσίου τομέα όπου εντείνεται η χρήση αποτελεσματικών 
μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

ΚΩΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

    ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

12201 
Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, 
αξιολογήσεις 

Αριθμός 
Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,61      

12201 
Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, 
αξιολογήσεις 

Αριθμός Μετάβαση 0,10      

12201 
Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, 
αξιολογήσεις 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,21      

12302 
Ενέργειες 
πληροφόρησης/Δημοσιότητας 

Αριθμός 
Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,91      

12302 
Ενέργειες 
πληροφόρησης/Δημοσιότητας 

Αριθμός Μετάβαση 0,17      

12302 
Ενέργειες 
πληροφόρησης/Δημοσιότητας 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,31      

90101 
Τεχνολογικός Εξοπλισμός 
(HARDWARE) 

Αριθμός 
Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

3,35      

90101 
Τεχνολογικός Εξοπλισμός 
(HARDWARE) 

Αριθμός Μετάβαση 0,59      

90101 
Τεχνολογικός Εξοπλισμός 
(HARDWARE) 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1,14      

90102 Λογισμικό (SOFTWARE) Αριθμός 
Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

5,48      

ΑΔΑ: ΨΖ2Θ46ΜΠΥΓ-ΓΒΘ



 
 Ευρωπαϊκή Ένωση  

    

  

   

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

Σελίδα 28 

90102 Λογισμικό (SOFTWARE) Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1,86      

90102 Λογισμικό (SOFTWARE) Αριθμός Μετάβαση 0,97      

T4627 

Αριθμός έργων δημιουργίας ή 
αναβάθμισης συστημάτων ΤΠΕ για την 
υποστήριξη οριζόντιων λειτουργιών των 
δημόσιων φορέων 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1,86      

T4627 

Αριθμός έργων δημιουργίας ή 
αναβάθμισης συστημάτων ΤΠΕ για την 
υποστήριξη οριζόντιων λειτουργιών των 
δημόσιων φορέων 

Αριθμός Μετάβαση 0,97      

T4627 

Αριθμός έργων δημιουργίας ή 
αναβάθμισης συστημάτων ΤΠΕ για την 
υποστήριξη οριζόντιων λειτουργιών των 
δημόσιων φορέων 

Αριθμός 
Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

5,48      

T4628 
Αριθμός έργων ενίσχυσης της 
διαλειτουργικότητας μητρώων και 
υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα 

Αριθμός 
Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,61      

T4628 
Αριθμός έργων ενίσχυσης της 
διαλειτουργικότητας μητρώων και 
υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,20      

T4628 
Αριθμός έργων ενίσχυσης της 
διαλειτουργικότητας μητρώων και 
υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα 

Αριθμός Μετάβαση 0,11      

T4631 
Αριθμός έργων ενίσχυσης της 
πληροφόρησης και της συμμετοχής των 
πολιτών 

Αριθμός Μετάβαση 0,16      

T4631 
Αριθμός έργων ενίσχυσης της 
πληροφόρησης και της συμμετοχής των 
πολιτών 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,31      

T4631 
Αριθμός έργων ενίσχυσης της 
πληροφόρησης και της συμμετοχής των 
πολιτών 

Αριθμός 
Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,91      

T4632 

Αριθμός έργων ΤΠΕ που υποστηρίζουν 
την αναβάθμιση της λειτουργίας τομέων 
προτεραιότητας του ΕΠ για την παροχή 
υπηρεσιών προς πολίτες 

Αριθμός 
Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1,83      

T4632 

Αριθμός έργων ΤΠΕ που υποστηρίζουν 
την αναβάθμιση της λειτουργίας τομέων 
προτεραιότητας του ΕΠ για την παροχή 
υπηρεσιών προς πολίτες 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,62      

T4632 

Αριθμός έργων ΤΠΕ που υποστηρίζουν 
την αναβάθμιση της λειτουργίας τομέων 
προτεραιότητας του ΕΠ για την παροχή 
υπηρεσιών προς πολίτες 

Αριθμός Μετάβαση 0,32      

Τ4656 

Αριθμός έργων ανάπτυξης  ή 
αναβάθμισης  υπηρεσιών της δημόσιας 
διοίκησης που παρέχονται πλήρως 
ηλεκτρονικά 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,72      

Τ4656 

Αριθμός έργων ανάπτυξης  ή 
αναβάθμισης  υπηρεσιών της δημόσιας 
διοίκησης που παρέχονται πλήρως 
ηλεκτρονικά 

Αριθμός 
Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

2,13      

Τ4656 

Αριθμός έργων ανάπτυξης  ή 
αναβάθμισης  υπηρεσιών της δημόσιας 
διοίκησης που παρέχονται πλήρως 
ηλεκτρονικά 

Αριθμός Μετάβαση 0,38      

Ε.Π:4 Α.Π.: 4 
ΤΑΜΕΙΟ: 

ΕΤΠΑ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 2c 

Ειδικός Στόχος: Αύξηση των υπηρεσιών, εφαρμογών και 

συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που παρέχονται 
προς τους πολίτες 

ΚΩΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

    ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

12201 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, Αριθμός Λιγότερο 0,61      

ΑΔΑ: ΨΖ2Θ46ΜΠΥΓ-ΓΒΘ
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Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

Σελίδα 29 

αξιολογήσεις ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

12201 
Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, 
αξιολογήσεις 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,21      

12201 
Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, 
αξιολογήσεις 

Αριθμός Μετάβαση 0,10      

12302 
Ενέργειες 
πληροφόρησης/Δημοσιότητας 

Αριθμός Μετάβαση 0,17      

12302 
Ενέργειες 
πληροφόρησης/Δημοσιότητας 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,31      

12302 
Ενέργειες 
πληροφόρησης/Δημοσιότητας 

Αριθμός 
Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,91      

90101 
Τεχνολογικός Εξοπλισμός 
(HARDWARE) 

Αριθμός 
Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

3,35      

90101 
Τεχνολογικός Εξοπλισμός 
(HARDWARE) 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1,14      

90101 
Τεχνολογικός Εξοπλισμός 
(HARDWARE) 

Αριθμός Μετάβαση 0,59      

90102 Λογισμικό (SOFTWARE) Αριθμός 
Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

5,48      

90102 Λογισμικό (SOFTWARE) Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1,86      

90102 Λογισμικό (SOFTWARE) Αριθμός Μετάβαση 0,97      

T4627 

Αριθμός έργων δημιουργίας ή 
αναβάθμισης συστημάτων ΤΠΕ για την 
υποστήριξη οριζόντιων λειτουργιών των 
δημόσιων φορέων 

Αριθμός 
Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

5,48      

T4627 

Αριθμός έργων δημιουργίας ή 
αναβάθμισης συστημάτων ΤΠΕ για την 
υποστήριξη οριζόντιων λειτουργιών των 
δημόσιων φορέων 

Αριθμός Μετάβαση 0,97      

T4627 

Αριθμός έργων δημιουργίας ή 
αναβάθμισης συστημάτων ΤΠΕ για την 
υποστήριξη οριζόντιων λειτουργιών των 
δημόσιων φορέων 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1,86      

T4628 
Αριθμός έργων ενίσχυσης της 
διαλειτουργικότητας μητρώων και 
υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,20      

T4628 
Αριθμός έργων ενίσχυσης της 
διαλειτουργικότητας μητρώων και 
υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα 

Αριθμός Μετάβαση 0,11      

T4628 
Αριθμός έργων ενίσχυσης της 
διαλειτουργικότητας μητρώων και 
υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα 

Αριθμός 
Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,61      

T4631 
Αριθμός έργων ενίσχυσης της 
πληροφόρησης και της συμμετοχής των 
πολιτών 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,31      

T4631 
Αριθμός έργων ενίσχυσης της 
πληροφόρησης και της συμμετοχής των 
πολιτών 

Αριθμός Μετάβαση 0,16      

T4631 
Αριθμός έργων ενίσχυσης της 
πληροφόρησης και της συμμετοχής των 
πολιτών 

Αριθμός 
Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,91      

T4632 

Αριθμός έργων ΤΠΕ που υποστηρίζουν 
την αναβάθμιση της λειτουργίας τομέων 
προτεραιότητας του ΕΠ για την παροχή 
υπηρεσιών προς πολίτες 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,62      

T4632 
Αριθμός έργων ΤΠΕ που υποστηρίζουν 
την αναβάθμιση της λειτουργίας τομέων 
προτεραιότητας του ΕΠ για την παροχή 

Αριθμός 
Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1,83      

ΑΔΑ: ΨΖ2Θ46ΜΠΥΓ-ΓΒΘ



 
 Ευρωπαϊκή Ένωση  
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Σελίδα 30 

υπηρεσιών προς πολίτες 

T4632 

Αριθμός έργων ΤΠΕ που υποστηρίζουν 
την αναβάθμιση της λειτουργίας τομέων 
προτεραιότητας του ΕΠ για την παροχή 
υπηρεσιών προς πολίτες 

Αριθμός Μετάβαση 0,32      

Τ4656 

Αριθμός έργων ανάπτυξης  ή 
αναβάθμισης  υπηρεσιών της δημόσιας 
διοίκησης που παρέχονται πλήρως 
ηλεκτρονικά 

Αριθμός 
Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

2,13      

Τ4656 

Αριθμός έργων ανάπτυξης  ή 
αναβάθμισης  υπηρεσιών της δημόσιας 
διοίκησης που παρέχονται πλήρως 
ηλεκτρονικά 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,72      

Τ4656 

Αριθμός έργων ανάπτυξης  ή 
αναβάθμισης  υπηρεσιών της δημόσιας 
διοίκησης που παρέχονται πλήρως 
ηλεκτρονικά 

Αριθμός Μετάβαση 0,38      

  

Ε.Π:4 Α.Π.: 5 
ΤΑΜΕΙΟ: 

ΕΤΠΑ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 2c 

Ειδικός Στόχος: Αύξηση των υπηρεσιών και συστημάτων 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που παρέχονται προς τους 
πολίτες 

ΚΩΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

    ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

12201 
Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, 
αξιολογήσεις 

Αριθμός Μετάβαση 0,05      

12302 
Ενέργειες 
πληροφόρησης/Δημοσιότητας 

Αριθμός Μετάβαση 0,07      

90101 
Τεχνολογικός Εξοπλισμός 
(HARDWARE) 

Αριθμός Μετάβαση 0,27      

90102 Λογισμικό (SOFTWARE) Αριθμός Μετάβαση 0,45      

T4627 

Αριθμός έργων δημιουργίας ή 
αναβάθμισης συστημάτων ΤΠΕ για την 
υποστήριξη οριζόντιων λειτουργιών των 
δημόσιων φορέων 

Αριθμός Μετάβαση 0,45      

T4628 
Αριθμός έργων ενίσχυσης της 
διαλειτουργικότητας μητρώων και 
υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα 

Αριθμός Μετάβαση 0,05      

T4631 
Αριθμός έργων ενίσχυσης της 
πληροφόρησης και της συμμετοχής των 
πολιτών 

Αριθμός Μετάβαση 0,07      

T4632 

Αριθμός έργων ΤΠΕ που υποστηρίζουν 
την αναβάθμιση της λειτουργίας τομέων 
προτεραιότητας του ΕΠ για την παροχή 
υπηρεσιών προς πολίτες 

Αριθμός Μετάβαση 0,15      

Τ4656 

Αριθμός έργων ανάπτυξης  ή 
αναβάθμισης  υπηρεσιών της δημόσιας 
διοίκησης που παρέχονται πλήρως 
ηλεκτρονικά 

Αριθμός Μετάβαση 0,17      

Ε.Π:4 Α.Π.: 5 
ΤΑΜΕΙΟ: 

ΕΤΠΑ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 2c 

Ειδικός Στόχος: Αύξηση των φορέων και συστημάτων του 

δημοσίου τομέα όπου εντείνεται η χρήση αποτελεσματικών 
μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

ΚΩΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

    ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

12201 
Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, 
αξιολογήσεις 

Αριθμός Μετάβαση 0,05      

12302 
Ενέργειες 
πληροφόρησης/Δημοσιότητας 

Αριθμός Μετάβαση 0,07      

90101 
Τεχνολογικός Εξοπλισμός 
(HARDWARE) 

Αριθμός Μετάβαση 0,27      

90102 Λογισμικό (SOFTWARE) Αριθμός Μετάβαση 0,45      

T4627 Αριθμός έργων δημιουργίας ή Αριθμός Μετάβαση 0,45      

ΑΔΑ: ΨΖ2Θ46ΜΠΥΓ-ΓΒΘ



 
 Ευρωπαϊκή Ένωση  
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αναβάθμισης συστημάτων ΤΠΕ για την 
υποστήριξη οριζόντιων λειτουργιών των 
δημόσιων φορέων 

T4628 
Αριθμός έργων ενίσχυσης της 
διαλειτουργικότητας μητρώων και 
υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα 

Αριθμός Μετάβαση 0,05      

T4631 
Αριθμός έργων ενίσχυσης της 
πληροφόρησης και της συμμετοχής των 
πολιτών 

Αριθμός Μετάβαση 0,07      

T4632 

Αριθμός έργων ΤΠΕ που υποστηρίζουν 
την αναβάθμιση της λειτουργίας τομέων 
προτεραιότητας του ΕΠ για την παροχή 
υπηρεσιών προς πολίτες 

Αριθμός Μετάβαση 0,15      

Τ4656 

Αριθμός έργων ανάπτυξης  ή 
αναβάθμισης  υπηρεσιών της δημόσιας 
διοίκησης που παρέχονται πλήρως 
ηλεκτρονικά 

Αριθμός Μετάβαση 0,17      

  

Ε.Π:4 Α.Π.: 6 
ΤΑΜΕΙΟ: 

ΕΤΠΑ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 2c 

Ειδικός Στόχος: Αύξηση των φορέων και συστημάτων του 

δημοσίου τομέα όπου εντείνεται η χρήση αποτελεσματικών 
μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

ΚΩΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

    ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

12201 
Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, 
αξιολογήσεις 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,03      

12302 
Ενέργειες 
πληροφόρησης/Δημοσιότητας 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,04      

90101 
Τεχνολογικός Εξοπλισμός 
(HARDWARE) 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,15      

90102 Λογισμικό (SOFTWARE) Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,24      

T4627 

Αριθμός έργων δημιουργίας ή 
αναβάθμισης συστημάτων ΤΠΕ για την 
υποστήριξη οριζόντιων λειτουργιών των 
δημόσιων φορέων 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,24      

T4628 
Αριθμός έργων ενίσχυσης της 
διαλειτουργικότητας μητρώων και 
υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,03      

T4631 
Αριθμός έργων ενίσχυσης της 
πληροφόρησης και της συμμετοχής των 
πολιτών 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,05      

T4632 

Αριθμός έργων ΤΠΕ που υποστηρίζουν 
την αναβάθμιση της λειτουργίας τομέων 
προτεραιότητας του ΕΠ για την παροχή 
υπηρεσιών προς πολίτες 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,08      

Τ4656 

Αριθμός έργων ανάπτυξης  ή 
αναβάθμισης  υπηρεσιών της δημόσιας 
διοίκησης που παρέχονται πλήρως 
ηλεκτρονικά 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,10      

Ε.Π:4 Α.Π.: 6 
ΤΑΜΕΙΟ: 

ΕΤΠΑ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 2c 

Ειδικός Στόχος: Αύξηση των υπηρεσιών, εφαρμογών και 

συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που παρέχονται 
προς τους πολίτες 

ΚΩΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

    ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

12201 
Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, 
αξιολογήσεις 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,03      
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12302 
Ενέργειες 
πληροφόρησης/Δημοσιότητας 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,04      

90101 
Τεχνολογικός Εξοπλισμός 
(HARDWARE) 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,15      

90102 Λογισμικό (SOFTWARE) Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,24      

T4627 

Αριθμός έργων δημιουργίας ή 
αναβάθμισης συστημάτων ΤΠΕ για την 
υποστήριξη οριζόντιων λειτουργιών των 
δημόσιων φορέων 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,24      

T4628 
Αριθμός έργων ενίσχυσης της 
διαλειτουργικότητας μητρώων και 
υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,03      

T4631 
Αριθμός έργων ενίσχυσης της 
πληροφόρησης και της συμμετοχής των 
πολιτών 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,05      

T4632 

Αριθμός έργων ΤΠΕ που υποστηρίζουν 
την αναβάθμιση της λειτουργίας τομέων 
προτεραιότητας του ΕΠ για την παροχή 
υπηρεσιών προς πολίτες 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,08      

Τ4656 

Αριθμός έργων ανάπτυξης  ή 
αναβάθμισης  υπηρεσιών της δημόσιας 
διοίκησης που παρέχονται πλήρως 
ηλεκτρονικά 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,10      

 

Επισημαίνεται ότι ο δείκτης αξιολόγησης Τ4627 θα χρησιμοποιηθεί για τις δράσεις «Συνεργατικός Κατάλογος Δημοσίων Βιβλιοθηκών 

και Ανάπτυξη Υπηρεσιών Διαδανεισμού», «Ανάπτυξη συστήματος συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων της 

Δικαιοσύνης», «Δημιουργία Εθνικών ηλεκτρονικών καταλόγων πολιτικής και ποινικής Δικαιοσύνης», «Επέκταση και παροχή 

υπηρεσιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης αιτημάτων των πολιτών, επιχειρήσεων, δημοσίων 

υπηρεσιών και λοιπών φορέων μέσω της διαδικτυακής πύλης της ΑΠΔΠΧ», «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχων του 

Αγροδιατροφικού Τομέα (ΠΣ ΔΕΑΤ)», «Αθωνικό Ψηφιακό Κτηματογραφικό αποθετήριο Μετοχίων Αγίου Όρους», «Ψηφιοποίηση 

Ασφαλιστικής Ιστορίας e-efka», «Ψηφιακός μετασχηματισμός της ΕΕΤΤ», «Ψηφιακή Αναβάθμιση του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής 

Αθηνών και Ψηφιακές Δράσεις για τη Διάσωση, Προβολή και Αξιοποίηση του Πολιτιστικού του Αποθέματος», «Προμήθεια 

πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης λειτουργίας και διαχείρισης αιτημάτων και αναγκών για τα κτίρια ευθύνης του 

ΙΝΕΔΙΒΙΜ», «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ενιαίας διαχείρισης υποτροφιών ΙΚΥ», «Δορυφόρος 

Λογαριασμός Τουρισμού», «Εθνικό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης», «Ψηφιακή πλατφόρμα αναφοράς για τα 

εδαφολογικά και υδρολογικά δεδομένα του πρωτογενή τομέα», «Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ», «Ψηφιακή διαχείριση του 

πολιτισμικού αποθέματος του Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου», «Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού και δημιουργία 

ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αρχείου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», «Σύστημα Tempest». 

Περαιτέρω, ο δείκτης αξιολόγησης Τ4628 θα χρησιμοποιηθεί για τις δράσεις «Υποστήριξη της διαδικασίας εμπλουτισμού του ΕΜΔ και 

επέκταση της λειτουργικότητάς του» και «Η συμβολή των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην προστασία 

των παιδιών, των νέων και των ατόμων σε κίνδυνο στην Ελλάδα». 

Ο δείκτης αξιολόγησης Τ4631, θα χρησιμοποιηθεί για τις δράσεις «Ψηφιακή διαχείριση του εκ Βενετία Αρχείου της Ελληνικής 

Κοινότητας», «Ψηφιακή αναβάθμιση υπηρεσιών ιδρύματος Κόκκορη-Πιλοτικό Κέντρο e-συμβουλευτικής διαχείρισης ΑΜΕΑ, Π.ΝΟ.Υ 

και ατόμων με κινητικές αναπηρίες», «Απλούστευση και Ψηφιοποίηση υπηρεσιών και προγραμμάτων Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και 

δημιουργία ηλεκτρονικού αποθετηρίου (eΙΝΕΔΙΒΙΜ)». 

Ο δείκτης αξιολόγησης Τ4632 θα χρησιμοποιηθεί για τις δράσεις «Δημιουργία Εθνικών ηλεκτρονικών καταλόγων πολιτικής και ποινικής 

Δικαιοσύνης», «Ανάπτυξη συστήματος συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων της Δικαιοσύνης», «Αναμόρφωση του 

συστήματος Ταχυδρομικών Κωδικών της χώρας», «Η συμβολή των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην 

προστασία των παιδιών, των νέων και των ατόμων σε κίνδυνο στην Ελλάδα», «Αναβάθμιση του Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας 

(BI s)». 

και ο Τ4656 για τις δράσεις «Η συμβολή των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην προστασία των παιδιών, 

των νέων και των ατόμων σε κίνδυνο στην Ελλάδα», «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Εθνικού Τυπογραφείου», «Υποστήριξη της διαδικασίας 

εμπλουτισμού του ΕΜΔ και επέκταση της λειτουργικότητάς του», «Απλούστευση και Ψηφιοποίηση υπηρεσιών και 
προγραμμάτων Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και δημιουργία ηλεκτρονικού αποθετηρίου (eΙΝΕΔΙΒΙΜ)», «Δημιουργία Πύλης Ανοιχτών 

Γεωεπιστημονικών Δεδομένων (GEOPORTAL)», «Αλληλεπιδραστικές ψηφιακές υπηρεσίες διαχείρισης πόρων, δομών και δεδομένων 
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προδικασίας – on line ενημέρωση φορέων, δικηγόρων, πολιτών» και «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος & Διαδικτυακής 

Πλατφόρμας για την απλοποίηση και προτυποποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, χρήσης και επανάχρησης του πολιτιστικού 

αποθέματος του ΥΠ.ΠΟ.Α. και διαχείρισης των αντίστοιχων τελών, με τη χρήση ανοιχτών προτύπων και αναδυόμενων τεχνολογιών». 

 

Διευκρινίζεται επίσης, ότι οι δείκτες εκροών Τ4627, Τ4628, Τ4631, Τ4632 και Τ4656 συνιστούν επιπρόσθετα και δείκτες επίδοσης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος.  

 
 
Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων 
 

Ε.Π:4 Α.Π.4 
ΤΑΜΕΙΟ: 

ΕΤΠΑ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 2c 

Ειδικός Στόχος: Αύξηση των φορέων και συστημάτων του δημοσίου τομέα όπου εντείνεται η χρήση 
αποτελεσματικών μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

ΚΩΔ.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΩΔ. 
ΕΙΔIΚΟΥ 
ΣΤΟΧΟΥ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

      ΣΥΝ. ΑΝΔΡ. ΓΥΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

T4601  

Αριθμός φορέων των 
οποίων η λειτουργία 
αναβαθμίζεται με τη 
χρήση συστημάτων 

ΤΠΕ 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

2c.1       

Ε.Π:4 Α.Π.4 
ΤΑΜΕΙΟ: 

ΕΤΠΑ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 2c 

Ειδικός Στόχος: Αύξηση των φορέων και συστημάτων του δημοσίου τομέα όπου εντείνεται η χρήση 
αποτελεσματικών μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

ΚΩΔ.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΩΔ. 
ΕΙΔIΚΟΥ 
ΣΤΟΧΟΥ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

      ΣΥΝ. ΑΝΔΡ. ΓΥΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

T4601  

Αριθμός φορέων των 
οποίων η λειτουργία 
αναβαθμίζεται με τη 
χρήση συστημάτων 

ΤΠΕ 

Αριθμός 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

2c.1       

Ε.Π:4 Α.Π.4 
ΤΑΜΕΙΟ: 

ΕΤΠΑ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 2c 

Ειδικός Στόχος: Αύξηση των φορέων και συστημάτων του δημοσίου τομέα όπου εντείνεται η χρήση 
αποτελεσματικών μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

ΚΩΔ.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΩΔ. 
ΕΙΔIΚΟΥ 
ΣΤΟΧΟΥ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

      ΣΥΝ. ΑΝΔΡ. ΓΥΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

T4601  

Αριθμός φορέων των 
οποίων η λειτουργία 
αναβαθμίζεται με τη 
χρήση συστημάτων 

ΤΠΕ 

Αριθμός Μετάβαση 2c.1       

Ε.Π:4 Α.Π.4 
ΤΑΜΕΙΟ: 

ΕΤΠΑ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 2c 

Ειδικός Στόχος: Αύξηση των φορέων και συστημάτων του δημοσίου τομέα όπου εντείνεται η χρήση 
αποτελεσματικών μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

ΚΩΔ.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΩΔ. 
ΕΙΔIΚΟΥ 
ΣΤΟΧΟΥ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

      ΣΥΝ. ΑΝΔΡ. ΓΥΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

T4602  
Αριθμός μητρώων 

δημόσιου τομέα που 
διαλειτουργούν 

Αριθμός 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

2c.1       

Ε.Π:4 Α.Π.4 
ΤΑΜΕΙΟ: 

ΕΤΠΑ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 2c 

Ειδικός Στόχος: Αύξηση των φορέων και συστημάτων του δημοσίου τομέα όπου εντείνεται η χρήση 
αποτελεσματικών μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

ΚΩΔ.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΩΔ. 
ΕΙΔIΚΟΥ 
ΣΤΟΧΟΥ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

      ΣΥΝ. ΑΝΔΡ. ΓΥΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

T4602  
Αριθμός μητρώων 

δημόσιου τομέα που 
διαλειτουργούν 

Αριθμός Μετάβαση 2c.1       

Ε.Π:4 Α.Π.4 
ΤΑΜΕΙΟ: 

ΕΤΠΑ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 2c 

Ειδικός Στόχος: Αύξηση των φορέων και συστημάτων του δημοσίου τομέα όπου εντείνεται η χρήση 
αποτελεσματικών μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

ΑΔΑ: ΨΖ2Θ46ΜΠΥΓ-ΓΒΘ



 
 Ευρωπαϊκή Ένωση  

    

  

   

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

Σελίδα 34 

ΚΩΔ.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΩΔ. 
ΕΙΔIΚΟΥ 
ΣΤΟΧΟΥ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

      ΣΥΝ. ΑΝΔΡ. ΓΥΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

T4602  
Αριθμός μητρώων 

δημόσιου τομέα που 
διαλειτουργούν 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

2c.1       

Ε.Π:4 Α.Π.4 
ΤΑΜΕΙΟ: 

ΕΤΠΑ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 2c 

Ειδικός Στόχος: Αύξηση των υπηρεσιών, εφαρμογών και συστημάτων ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης που παρέχονται προς τους πολίτες 

ΚΩΔ.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΩΔ. 
ΕΙΔIΚΟΥ 
ΣΤΟΧΟΥ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

      ΣΥΝ. ΑΝΔΡ. ΓΥΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

T4603  

Αριθμός συστημάτων 
ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης που 
παρέχονται στους 

πολίτες 

Αριθμός 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

2c.2       

Ε.Π:4 Α.Π.4 
ΤΑΜΕΙΟ: 

ΕΤΠΑ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 2c 

Ειδικός Στόχος: Αύξηση των υπηρεσιών, εφαρμογών και συστημάτων ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης που παρέχονται προς τους πολίτες 

ΚΩΔ.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΩΔ. 
ΕΙΔIΚΟΥ 
ΣΤΟΧΟΥ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

      ΣΥΝ. ΑΝΔΡ. ΓΥΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

T4603  

Αριθμός συστημάτων 
ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης που 
παρέχονται στους 

πολίτες 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

2c.2       

Ε.Π:4 Α.Π.4 
ΤΑΜΕΙΟ: 

ΕΤΠΑ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 2c 

Ειδικός Στόχος: Αύξηση των υπηρεσιών, εφαρμογών και συστημάτων ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης που παρέχονται προς τους πολίτες 

ΚΩΔ.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΩΔ. 
ΕΙΔIΚΟΥ 
ΣΤΟΧΟΥ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

      ΣΥΝ. ΑΝΔΡ. ΓΥΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

T4603  

Αριθμός συστημάτων 
ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης που 
παρέχονται στους 

πολίτες 

Αριθμός Μετάβαση 2c.2       

Ε.Π:4 Α.Π.5 
ΤΑΜΕΙΟ: 

ΕΤΠΑ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 2c 

Ειδικός Στόχος: Αύξηση των φορέων και συστημάτων του δημοσίου τομέα όπου εντείνεται η χρήση 
αποτελεσματικών μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

ΚΩΔ.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΩΔ. 
ΕΙΔIΚΟΥ 
ΣΤΟΧΟΥ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

      ΣΥΝ. ΑΝΔΡ. ΓΥΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

T4601  

Αριθμός φορέων των 
οποίων η λειτουργία 
αναβαθμίζεται με τη 
χρήση συστημάτων 

ΤΠΕ 

Αριθμός Μετάβαση 2c.1       

Ε.Π:4 Α.Π.5 
ΤΑΜΕΙΟ: 

ΕΤΠΑ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 2c 

Ειδικός Στόχος: Αύξηση των φορέων και συστημάτων του δημοσίου τομέα όπου εντείνεται η χρήση 
αποτελεσματικών μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

ΚΩΔ.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΩΔ. 
ΕΙΔIΚΟΥ 
ΣΤΟΧΟΥ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

      ΣΥΝ. ΑΝΔΡ. ΓΥΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

T4602  
Αριθμός μητρώων 

δημόσιου τομέα που 
διαλειτουργούν 

Αριθμός Μετάβαση 2c.1       

Ε.Π:4 Α.Π.5 
ΤΑΜΕΙΟ: 

ΕΤΠΑ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 2c 

Ειδικός Στόχος: Αύξηση των υπηρεσιών και συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που 
παρέχονται προς τους πολίτες 

ΚΩΔ.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΩΔ. 
ΕΙΔIΚΟΥ 
ΣΤΟΧΟΥ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

      ΣΥΝ. ΑΝΔΡ. ΓΥΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΑΔΑ: ΨΖ2Θ46ΜΠΥΓ-ΓΒΘ



 
 Ευρωπαϊκή Ένωση  

    

  

   

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

Σελίδα 35 

T4603  

Αριθμός συστημάτων 
ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης που 
παρέχονται στους 

πολίτες 

Αριθμός Μετάβαση 2c.2       

Ε.Π:4 Α.Π.6 
ΤΑΜΕΙΟ: 

ΕΤΠΑ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 2c 

Ειδικός Στόχος: Αύξηση των φορέων και συστημάτων του δημοσίου τομέα όπου εντείνεται η χρήση 
αποτελεσματικών μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

ΚΩΔ.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΩΔ. 
ΕΙΔIΚΟΥ 
ΣΤΟΧΟΥ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

      ΣΥΝ. ΑΝΔΡ. ΓΥΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

T4601  

Αριθμός φορέων των 
οποίων η λειτουργία 
αναβαθμίζεται με τη 
χρήση συστημάτων 

ΤΠΕ 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

2c.1       

Ε.Π:4 Α.Π.6 
ΤΑΜΕΙΟ: 

ΕΤΠΑ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 2c 

Ειδικός Στόχος: Αύξηση των φορέων και συστημάτων του δημοσίου τομέα όπου εντείνεται η χρήση 
αποτελεσματικών μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

ΚΩΔ.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΩΔ. 
ΕΙΔIΚΟΥ 
ΣΤΟΧΟΥ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

      ΣΥΝ. ΑΝΔΡ. ΓΥΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

T4602  
Αριθμός μητρώων 

δημόσιου τομέα που 
διαλειτουργούν 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

2c.1       

Ε.Π:4 Α.Π.6 
ΤΑΜΕΙΟ: 

ΕΤΠΑ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 2c 

Ειδικός Στόχος: Αύξηση των υπηρεσιών, εφαρμογών και συστημάτων ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης που παρέχονται προς τους πολίτες 

ΚΩΔ.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΩΔ. 
ΕΙΔIΚΟΥ 
ΣΤΟΧΟΥ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

      ΣΥΝ. ΑΝΔΡ. ΓΥΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

T4603  

Αριθμός συστημάτων 
ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης που 
παρέχονται στους 

πολίτες 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

2c.2       

 

 
 
 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

3.1. Η συγχρηματοδοτούμενη (όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον 

υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής) δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση 

ανέρχεται σε 69.686.594,34 € και κατανέμεται ενδεικτικά ανά πεδίο παρέμβασης δράση και κατηγορία περιφέρειας, ως ακολούθως: 

Πίνακας 4 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα ΚΩΔ: 4 

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στις 11 περιφέρειες ΚΩΔ: 4 

 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ / ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 02 / 2c 

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  ΔΡΑΣΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: 

ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

(2) (3) (4) (5) 
096 Θεσμική ικανότητα της δημόσιας 
διοίκησης και των δημόσιων υπηρεσιών ως 
προς την εφαρμογή του ΕΤΠΑ ή ενεργειών 
που στηρίζουν πρωτοβουλίες του ΕΚΤ για 
ανάπτυξη θεσμικής ικανότητας 

Β.1.1:  Δράσεις αναβάθμισης, ανάπτυξης και 
λειτουργίας συστημάτων ΤΠΕ για την 
υποστήριξη της καλύτερης οργάνωσης και 
λειτουργίας του Δημοσίου Τομέα 

Μετάβαση 4.862.463,67 

096 Θεσμική ικανότητα της δημόσιας 
διοίκησης και των δημόσιων υπηρεσιών ως 
προς την εφαρμογή του ΕΤΠΑ ή ενεργειών 
που στηρίζουν πρωτοβουλίες του ΕΚΤ για 
ανάπτυξη θεσμικής ικανότητας 

Β.1.1:  Δράσεις αναβάθμισης, ανάπτυξης και 
λειτουργίας συστημάτων ΤΠΕ για την 
υποστήριξη της καλύτερης οργάνωσης και 
λειτουργίας του Δημοσίου Τομέα 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

9.327.622,95 

096 Θεσμική ικανότητα της δημόσιας 
διοίκησης και των δημόσιων υπηρεσιών ως 
προς την εφαρμογή του ΕΤΠΑ ή ενεργειών 
που στηρίζουν πρωτοβουλίες του ΕΚΤ για 
ανάπτυξη θεσμικής ικανότητας 

Β.1.1:  Δράσεις αναβάθμισης, ανάπτυξης και 
λειτουργίας συστημάτων ΤΠΕ για την 
υποστήριξη της καλύτερης οργάνωσης και 
λειτουργίας του Δημοσίου Τομέα 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

27.499.782,91 

ΑΔΑ: ΨΖ2Θ46ΜΠΥΓ-ΓΒΘ



 
 Ευρωπαϊκή Ένωση  

    

  

   

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

Σελίδα 36 

096 Θεσμική ικανότητα της δημόσιας 
διοίκησης και των δημόσιων υπηρεσιών ως 
προς την εφαρμογή του ΕΤΠΑ ή ενεργειών 
που στηρίζουν πρωτοβουλίες του ΕΚΤ για 
ανάπτυξη θεσμικής ικανότητας 

Β.2.1.:  Δράσεις αναβάθμισης, ανάπτυξης και 
λειτουργίας εργαλείων ΤΠΕ για την παροχή 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

΄14.946.321,71 

096 Θεσμική ικανότητα της δημόσιας 
διοίκησης και των δημόσιων υπηρεσιών ως 
προς την εφαρμογή του ΕΤΠΑ ή ενεργειών 
που στηρίζουν πρωτοβουλίες του ΕΚΤ για 
ανάπτυξη θεσμικής ικανότητας 

Β.2.1.:  Δράσεις αναβάθμισης, ανάπτυξης και 
λειτουργίας εργαλείων ΤΠΕ για την παροχή 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

5.069.627,44 

096 Θεσμική ικανότητα της δημόσιας 
διοίκησης και των δημόσιων υπηρεσιών ως 
προς την εφαρμογή του ΕΤΠΑ ή ενεργειών 
που στηρίζουν πρωτοβουλίες του ΕΚΤ για 
ανάπτυξη θεσμικής ικανότητας 

Β.2.1.:  Δράσεις αναβάθμισης, ανάπτυξης και 
λειτουργίας εργαλείων ΤΠΕ για την παροχή 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες 

Μετάβαση 2.642.782,54 

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  στη ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΩΔ: 5 

 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ / ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 02 / 2c 

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  ΔΡΑΣΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: 

ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

(2) (3) (4) (5) 
096 Θεσμική ικανότητα της δημόσιας 
διοίκησης και των δημόσιων υπηρεσιών ως 
προς την εφαρμογή του ΕΤΠΑ ή ενεργειών 
που στηρίζουν πρωτοβουλίες του ΕΚΤ για 
ανάπτυξη θεσμικής ικανότητας 

Β.1.1:  Δράσεις αναβάθμισης, ανάπτυξης και 
λειτουργίας συστημάτων ΤΠΕ για την 
υποστήριξη της καλύτερης οργάνωσης και 
λειτουργίας του Δημοσίου Τομέα 

Μετάβαση 2.248.381,52 

096 Θεσμική ικανότητα της δημόσιας 
διοίκησης και των δημόσιων υπηρεσιών ως 
προς την εφαρμογή του ΕΤΠΑ ή ενεργειών 
που στηρίζουν πρωτοβουλίες του ΕΚΤ για 
ανάπτυξη θεσμικής ικανότητας 

Β.2.1.:  Δράσεις αναβάθμισης, ανάπτυξης και 
λειτουργίας εργαλείων ΤΠΕ για την παροχή 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες 

Μετάβαση 1.222.010,88 

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΩΔ: 6 

 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ / ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 02 / 2c 

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  ΔΡΑΣΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: 

ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

(2) (3) (4) (5) 
096 Θεσμική ικανότητα της δημόσιας 
διοίκησης και των δημόσιων υπηρεσιών ως 
προς την εφαρμογή του ΕΤΠΑ ή ενεργειών 
που στηρίζουν πρωτοβουλίες του ΕΚΤ για 
ανάπτυξη θεσμικής ικανότητας 

Β.1.1:  Δράσεις αναβάθμισης, ανάπτυξης και 
λειτουργίας συστημάτων ΤΠΕ για την 
υποστήριξη της καλύτερης οργάνωσης και 
λειτουργίας του Δημοσίου Τομέα 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1.209.972,39 

096 Θεσμική ικανότητα της δημόσιας 
διοίκησης και των δημόσιων υπηρεσιών ως 
προς την εφαρμογή του ΕΤΠΑ ή ενεργειών 
που στηρίζουν πρωτοβουλίες του ΕΚΤ για 
ανάπτυξη θεσμικής ικανότητας 

Β.2.1.:  Δράσεις αναβάθμισης, ανάπτυξης και 
λειτουργίας εργαλείων ΤΠΕ για την παροχή 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

657.628,32 

  ΣΥΝΟΛΟ 69.686.594,34€ 

 

Ο Ε.Φ. δύναται να τροποποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή 
και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους Δικαιούχους μέσω 
της οικείας ιστοσελίδας:  http://www.digitalplan.gov.gr και στις διευθύνσεις http:// www.epdm.gr και http://www.espa.gr. 

3.3 Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα ενταχθούν πράξεις, έως το ύψος της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας 
δαπάνης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΕΑΣ/ΕΥΣΕ 14802/04-02-2021 Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση των ποσοστών 
δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020».  

4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 

4.1 Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2023. Η 
ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την 31/10/2023. 

4.2 Πράξεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως δεν είναι επιλέξιμες, ανεξάρτητα εάν έχουν εκτελεστεί ή όχι οι σχετικές 
πληρωμές. 

4.3 Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων προσδιορίζονται στην με αρ. πρωτ . 
137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5968)Υπουργική Απόφαση «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 
2014-2020 – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΕΚΕΔ).  

http://www.digitalplan.gov.gr/
http://www.epdm.gr/
http://www.espa.gr/
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4.3 (β) Ενδεικτικές Κατηγορίες Δαπανών βάσει παραστατικών  

Κατηγορία δαπάνης Περιγραφή 

Α.1 Άμεσες δαπάνες  

 

4.4 Ειδικότεροι κανόνες επιλεξιμότητας. 
  
Ενδεικτικές επιλέξιμες άμεσες δαπάνες θεωρούνται οι ακόλουθες: 
-Άμεσες δαπάνες προσωπικού 
-Δαπάνες δημοσιότητας 
-Λοιπές αμοιβές τρίτων 

Σε περίπτωση που κάποιος Δικαιούχος αιτηθεί στην πρόταση που θα υποβάλλει κάποιες Κατηγορίες Δαπανών εκτός όσων 
παρατίθενται, θα πρέπει να αιτιολογεί επαρκώς το αίτημά του και θα εξετάζεται κατά περίπτωση η επιλεξιμότητα των δαπανών 
αυτών. 

Ο ΦΠΑ θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη μόνο στην περίπτωση που βαρύνει πραγματικά και οριστικά τον δικαιούχο. 

Οι εργασίες/υπηρεσίες συντήρησης δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης.  

Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες που αφορούν στη Δημοσιότητα και σε υποστηρικτικές δράσεις των πράξεων, δεν δύναται να 
υπερβαίνουν το 2% του συνολικού προϋπολογισμού της. Στην περίπτωση όπου ο δυνητικός δικαιούχος συμπεριλαμβάνει 
δράσεις των προαναφερόμενων κατηγοριών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 2% του συνολικού 
προϋπολογισμού του προτεινόμενου έργου, τότε θα πρέπει να συνυποβάλλει ειδική τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα της 
υπέρβασης, η οποία θα αξιολογείται. 

 
4.5 Σύμφωνα με το άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑ 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ Β’ 5968) (ΕΚΕΔ), 

το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ μπορούν να χρηματοδοτούν, με συμπληρωματικό τρόπο και με την επιφύλαξη ορίου 10% της 
χρηματοδότησης της Ένωσης για κάθε άξονα προτεραιότητας ενός επιχειρησιακού προγράμματος, μέρος μιας πράξης της 
οποίας οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για στήριξη από το άλλο Ταμείο βάσει των κανόνων που ισχύουν για το εν λόγω Ταμείο, υπό 
την προϋπόθεση ότι αυτές οι δαπάνες είναι απαραίτητες για την ικανοποιητική υλοποίηση της πράξης και συνδέονται άμεσα με 
αυτήν, σε συνδυασμό με όσα προβλέπονται για τις εγκεκριμένες δράσεις Εξειδίκευσης του Προγράμματος. Στην περίπτωση 
χρήσης της ανωτέρω δυνατότητας, οι σχετιζόμενες δράσεις θα πρέπει να αποτυπώνονται ως διακριτό(ά) υποέργο(α) στο ΤΔΠΠ 
και όταν συμβασιοποιηθεί(ούν) θα συμπληρωθεί(ούν) διακριτό(ά) ΤΔΥ..  
 

4.6 Στα συνημμένα του ΤΔΠ που θα υποβληθεί στο ΟΠΣ, και καθώς είναι σκόπιμο να εντάσσονται ώριμες πράξεις για την καλύτερη 
πρόβλεψη και διαχείριση κινδύνων, απαιτείται να υποβληθεί το τεύχος διακήρυξης για το/τα κυρίως υποέργο/α, μετά από 
Δημόσια Διαβούλευση και με ενσωμάτωση των αποδεκτών σχολίων από την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και τα λοιπά 

τεκμηριωτικά στοιχεία που προβλέπονται στη διαδικασία ΔΙΙ_2 έγκρισης διακήρυξης από το ισχύον ΣΔΕ. 
(https://www.espa.gr/el/Pages/SDE_Diadikasies.aspx). Ειδικότερα, απαιτείται να υποβληθεί Λίστα Ελέγχου Διακήρυξης (Λ.ΙΙ_2) 
συμπληρωμένη σε όλα τα πεδία και με σχετική τεκμηρίωση και παραπομπές στα άρθρα/σελίδες της διακήρυξης, καθώς και τα 
σχετικά απαιτούμενα έντυπα (simap, σχέδιο περίληψης, σχόλια διαβούλευσης, αποδοχή ή όχι από τον φορέα). Σε περίπτωση 
που το τεύχος διακήρυξης που υποβληθεί στην πρόταση για χρηματοδότηση δεν πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις, τότε η 
αξιολόγηση της πρότασης που διενεργείται από τον ΕΦ διακόπτεται προσωρινά και μέχρι ο δυνητικός δικαιούχος να υποβάλει 
το/τα παραπάνω δικαιολογητικό/ά. 

 

4.7 Προϋπόθεση για την ένταξη της πράξης, αποτελεί η έγκριση της διακήρυξης (διατύπωση θετικής γνώμης) για το/α κυρίως 
υποέργο/α, από την ΕΥΔΕ ΤΠΕ (ως ΕΦ), η οποία θα δοθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΣΔΕ. 
 

4.8 Οι συμβάσεις που θα συναφθούν στο πλαίσιο των έργων, θα πρέπει να ακολουθούν τις απαιτήσεις του άρθρου 36 της ΥΑ  
137675/EΥΘΥ 1016/31-12-2018  (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018), όπως ισχύει. Σε όλες τις περιπτώσεις συνίσταται να ακολουθείται το 
πρότυπο προκήρυξης της ΕΑΑΔΗΣΥ με τις απαραίτητες προσαρμογές του, το οποίο καλύπτει τις προαναφερόμενες απαιτήσεις. 

 

4.9 Δαπάνες βάσει απλοποιημένου κόστους 
  

Κατηγορία δαπάνης 
Ποσοστό 
δαπάνης 

Σχόλια 

Β.4.1ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει ποσοστού (%) επί των 
επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού 

15,00%  

 

Στις περιπτώσεις υλοποίησης πράξης ή/και μέρους αυτής (υποέργο) με ιδία μέσα (αυτεπιστασία), εφαρμόζονται οι διατάξεις της 
ΥΠΑΣΥΔ, τίτλος ΙV (άρθρα 23-25) όπως ισχύουν. Για την παρούσα πρόσκληση, σύμφωνα με το  άρθρο 25 (Α. Έμμεσες δαπάνες, 
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Παραγ. 1 περ. α), οι δυνητικοί δικαιούχοι δύνανται να εφαρμόσουν σταθερό ποσοστό 15% των επιλέξιμων άμεσων δαπανών 
προσωπικού, το οποίο θα οριστεί στην Απόφαση Ένταξης, έπειτα από αξιολόγηση της σχετικής τεκμηρίωσης χρήσης του από 
τον δικαιούχο. Επισημαίνεται ότι ως δαπάνες προσωπικού λογίζονται δαπάνες που απορρέουν από συμφωνία που έχει 
συναφθεί μεταξύ ενός εργοδότη και ενός εργαζομένου ή από συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για εξωτερικό προσωπικό (εφόσον 
οι δαπάνες αυτές είναι σαφώς προσδιορίσιμες). Οι δαπάνες προσωπικού περιλαμβάνουν το σύνολο των αμοιβών, 
συμπεριλαμβανομένων των παροχών σε είδος σύμφωνα με τις συλλογικές συμβάσεις, που καταβάλλονται σε άτομα σε 
αντάλλαγμα για την εργασία που σχετίζεται με την πράξη. Επίσης, περιλαμβάνουν τους φόρους και τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης των εργαζομένων (πρώτου και δεύτερου πυλώνα, τρίτου πυλώνα μόνον εάν περιλαμβάνεται σε συλλογική σύμβαση) 
καθώς και τις υποχρεωτικές και προαιρετικές εργοδοτικές κοινωνικές εισφορές. Οι δαπάνες για ταξίδια επαγγελματικού 
χαρακτήρα, ωστόσο, δεν θεωρούνται ως δαπάνες προσωπικού. 
  

 
 

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

5.1 Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά  ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του ΟΠΣ. – ΕΣΠΑ 2014-2020 (εφεξής ΟΠΣ 

ΕΣΠΑ). Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό λογαριασμό χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηματικό) για την 
πρόσβαση στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 

5.1.1 αφ ενός τα στελέχη του  Δικαιούχου για συμπλήρωση δελτίων  και  
5.1.2 αφ ετέρου ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου (στην περίπτωση υλοποίησης της 

πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς Δικαιούχους) για υποβολή προτάσεων, ο οποίος μπορεί να 
εξουσιοδοτήσει χρήστη του συστήματος για το σκοπό αυτό.  

Οδηγίες για απόκτηση λογαριασμού χρήστη στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση http://logon.ops.gr/. 

Εάν ο Δικαιούχος δεν διαθέτει ήδη «κωδικό Φορέα» στο ΟΠΣ από την περίοδο 2007-2013, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για 
κωδικό φορέα σύμφωνα με τις οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/, πριν την υποβολή της πρότασης 

 

5.2 Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ 

από την 05/04/2021 (08:00 π.μ.) έως την 31/07/2022 (02:00 μ.μ.). 
 

Επισημαίνεται ότι η πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου 

[στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς Δικαιούχους] (ατομικός λογαριασμός χρήστη του 

νόμιμου εκπροσώπου). Ο Δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ. 

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο 
δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην  
«ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΕΥΔΕ- 
ΤΠΕ)»  
στη διεύθυνση ΛΕΚΚΑ 23-25, ΑΘΗΝΑ 10562 
 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.  

 
Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών. 

Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, επιτρέπεται η επανυποβολή νέας πρότασης κατόπιν ακύρωσης της αρχικής 

πρότασης. Η πρόταση αξιολογείται βάσει της τελευταίας επιτυχούς/έγκυρης υποβολής. 

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας, σε 

περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης. 

Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται μέσω της οικείας ιστοσελίδας http://www.digitalplan.gov.gr και στις διευθύνσεις 

http:// www.epdm.gr και http://www.espa.gr. 

 

5.3 Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική μορφή 
που διατίθεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Στην παρούσα πρόσκληση επισυνάπτονται Οδηγίες για τη συμπλήρωση των πεδίων του Τεχνικού 
Δελτίου Πράξης. 

Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. 

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο 
Πράξης : 

 02. Τεχνικό Δελτίο Πράξης 

 03. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου 

http://logon.ops.gr/
http://logon.ops.gr/
http://logon.ops.gr/
http://www.digitalplan.gov.gr/
http://www.epdm.gr/
http://www.espa.gr/
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 05. Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης, εφόσον απαιτείται 

 06. Προγραμματική σύμβαση, εφόσον απαιτείται: Στην Προγραμματική Σύμβαση, η οποία συνυπογράφεται από τον νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του κυρίου του έργου, θα αποτυπώνεται η συμφωνία για την εκτέλεση της πράξης, το περιεχόμενο 

της πράξης, ο Φορέας Πρότασης, ο Δικαιούχος, ο Φορέας Χρηματοδότησης και ο Φορέας Λειτουργίας, το επιδιωκόμενο 

αποτέλεσμα και οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνει ο κάθε φορέας, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του Οδηγού Αξιολόγησης, 

το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως βάση προκειμένου να καταγραφούν οι ιδιαιτερότητες του εκάστοτε έργου. 

 08. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης, εφόσον απαιτείται 

 09. Τεκμηρίωση κατανομής μη χωροθετούμενης  (οριζόντιας) πράξης, εφόσον απαιτείται 

 20. Υπολογισμός  των καθαρών εσόδων για Πράξεις που παράγουν έσοδα, εφόσον απαιτείται, ή βεβαίωση μη παραγωγής 

εσόδων 

 22. Τυποποιημένα χρονοδιαγράμματα για την εκτίμηση της ρεαλιστικότητας του χρονοδιαγράμματος 

 25. Έντυπο Ανάλυσης Κόστους: (σε επεξεργάσιμη μορφή .xls) 

 30. Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα, εφόσον απαιτείται 

 31. Τεύχη Δημοπράτησης (Σχέδιο ή Εγκεκριμένα Τεύχη): Για το/τα κυρίως υποέργο/-α είναι υποχρεωτική η υποβολή τεύχους 

διακήρυξης, μετά από Δημόσια Διαβούλευση και με ενσωμάτωση των αποδεκτών σχολίων από την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και 

των λοιπών τεκμηριωτικών στοιχείων που προβλέπονται στη διαδικασία ΔΙΙ_2 έγκρισης διακήρυξης από το ισχύον ΣΔΕ 

(https://www.espa.gr/el/Pages/SDE_Diadikasies.aspx). Ειδικότερα, απαιτείται να υποβληθεί Λίστα Ελέγχου Διακήρυξης (Λ.ΙΙ_2) 

συμπληρωμένη σε όλα τα πεδία και με σχετική τεκμηρίωση και παραπομπές στα άρθρα/σελίδες της διακήρυξης, καθώς και τα 

σχετικά απαιτούμενα έντυπα (simap, σχέδιο περίληψης, σχόλια διαβούλευσης, αποδοχή ή όχι από τον φορέα). Σε περίπτωση 

που το τεύχος διακήρυξης που υποβληθεί στην πρόταση για χρηματοδότηση δεν πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις, τότε η 

αξιολόγηση της πρότασης που διενεργείται από τον ΕΦ διακόπτεται προσωρινά και μέχρι ο δυνητικός δικαιούχος να υποβάλει 

το/τα παραπάνω δικαιολογητικό/ά. 

 33. Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία 

 41. Βεβαίωση-Δήλωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του Έργου εφόσον ο Φορέας Λειτουργίας διαφέρει από τον 

Δικαιούχο, εφόσον απαιτείται: (συμπληρώνεται η Πρότυπη Δήλωση Φορέα Λειτουργίας της πράξης, συν. 21) 

 43. Τεκμηρίωση αξιοποίησης αποτελεσμάτων πράξης από Δικαιούχο και Φορέα Λειτουργίας, εφόσον διαφέρουν, εφόσον 
απαιτείται: Στην περίπτωση που ο δικαιούχος της πράξης είναι διαφορετικός από το φορέα άσκησης πολιτικής ή/και το φορέα 
λειτουργίας, υποβάλλεται Σχέδιο Δράσης για το σύνολο της παρέμβασης με αναφορά των σχετικών φορέων/ δομών/ μηχανισμών 
λειτουργίας και των ενεργειών που θα πρέπει να αναληφθούν, προκειμένου να εξασφαλισθεί η λειτουργία και η συντήρηση της 
πράξης και να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματά της. 

 53. Δελτίο Ενεργειών Ωρίμανσης και Υποχρεώσεων Πράξης 

 60. Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες 

 61. Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων 

 62. Επιχειρησιακή ικανότητα / Ομάδα Έργου & Υλοποίηση συναφών Έργων 

 63. Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων 

 64. Χρηματοοικονομική ικανότητα, εφόσον απαιτείται 

 

Λοιπά έγγραφα, εφόσον απαιτούνται:      

1. Εγκριτική απόφαση της ΓΓΨΔ&ΑΔ ως προς τη συμβατότητα με την ΕΨΣ 2016-21 / Βεβαίωση συνάφειας από τη ΓΓΨΔ&ΑΔ, εάν 

δεν αναφέρεται στα έχοντας υπόψη της παρούσας πρόσκλησης 

2. Προέγκριση του υποβληθέντος ΤΔΠ από τη ΓΓΨΔ&ΑΔ (σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/23-09-2020)), 

καθώς και το σύνολο της αλληλογραφίας με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών για 

την έγκριση του ΤΔΠ,  

3. Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου (Β.Ε.Ε.), σύμφωνα με τον ν.4915/2022 (ΦΕΚ63/Α/24.03.2022), η οποία εκδίδεται από τη 

Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης 

Διαδικασιών, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

4. Σχήμα Διοίκησης Έργου, με σαφείς ρόλους και αρμοδιότητες 

5. Τυχόν δεσμευτικές οδηγίες υλοποίησης έργου 

6. Άδεια εξαίρεσης από την απαγόρευση προμήθειας νέου εξοπλισμού κεντρικών εξυπηρετητών και νέων αδειών χρήσης 

πλατφόρμας λογισμικού από τους φορείς του δημοσίου τομέα (ν,4727/2020, άρθρο 88, παρ. 4(ΦΕΚ 184/Α/23-09-2020)), η 

οποία χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 56 του άρθρου 

107 του ίδιου νόμου, εφόσον απαιτείται με βάση το αντικείμενο της πράξης.  
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7. Αιτιολόγηση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου  

8. Τεκμηρίωση τρόπου αξιοποίησης φυσικού αντικειμένου πράξεων που έχουν χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν και συνδέονται με 

την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης (ΤΔΠ, παραδοτέα κλπ).  

9. Τεκμηρίωση διασφάλισης της εγκατάστασης και φιλοξενίας της παραγωγικής λειτουργίας της πράξης σε υπολογιστικές 

υποδομές (να διευκρινιστεί ποιες είναι αυτές), καθώς και των σχετικών όρων και προϋποθέσεων, μεταξύ του κυρίου της πράξης, 

των φορέων λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και του φορέα λειτουργίας και συντήρησης των εν λόγω υποδομών, 

εφόσον οι τελευταίοι δεν ταυτίζονται και να υποβληθούν σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης-κάλυψης της εν λόγω απαίτησης . 

10. Εάν η πράξη ή τμήμα της αφορά σε συστήματα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, βεβαίωση του αρμόδιου Φορέα, ότι το 

φυσικό αντικείμενο δεν συμπεριλαμβάνεται και άρα δεν προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του οριζόντιου έργου 

ΚΣΗΔΕ (Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων), δεδομένου ότι το τελευταίο έχει ήδη συμβασιοποιηθεί:  

11. Εάν η πράξη αφορά-περιλαμβάνει προμήθεια τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υποδομών, να προσκομιστεί σχετική 

βεβαίωση από τον κύριο της πράξης του Δικτύου Δημοσίου Τομέα («ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ»), ήτοι το Υπουργείο Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, ότι οι εν λόγω δράσεις δε δύνανται να καλυφθούν ως μέρος ή συνολικά από το Δίκτυο Δημόσιου Τομέα.  

12. Λίστα Ελέγχου Εξέτασης Κρατικών Ενισχύσεων (επισυνάπτεται) 

13. Τεκμηρίωση (Υπεύθυνη Δήλωση) του Δικαιούχου ότι φέρει την αποκλειστική ευθύνη για ζητήματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και 

ότι έχουν διασφαλιστεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να μην θίγονται τυχόν δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας τρίτων 

για το Φυσικό Αντικείμενο που σχετίζεται με την πράξη (επισυνάπτεται υπόδειγμα) 

14. Υπεύθυνη Δήλωση Συμφωνίας Ένταξης της συλλογής (μεταδεδομένων και αρχείων προεπισκόπησης) στον Εθνικό 

Συσσωρευτή Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου  

15. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο τεκμηριώνει τη σκοπιμότητα και ωριμότητα της πράξης κατά την κρίση του δικαιούχου ή/και 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης. 

16. Για τμηματοποιημένες πράξεις (phasing) (ενότητα 1.8 Πρόσκλησης), στο ΤΔΠ και το ΕΑΚ υποβολής περιγράφεται και 

αποτυπώνεται μόνο η α' φάση της πράξης που θα υλοποιηθεί εντός της Π.Π. 2014-2020, ενώ υποβάλλονται επιπρόσθετα τα 

κάτωθι: 

o Έντυπο τμηματοποιημένης πράξης, στο οποίο θα αποτυπώνεται αναλυτικά το σύνολο της πράξης, με διακριτό τρόπο/ 
αντικείμενο  κατά φάση (α’ και β’) 

o Έντυπο Ανάλυσης Κόστους τμηματοποιημένης πράξης, στο οποίο θα αποτυπώνονται αναλυτικά οι δαπάνες του 
συνόλου της πράξης κατά παραδοτέο / φάση (α’ και β’)  

o Στο Τεύχος Διακήρυξης του κυρίως υποέργου που θα υποβληθεί, να ληφθεί υπόψη ο διαχωρισμός σε δύο φάσεις 
υλοποίησης της πράξης (α’ και β’), να είναι αναγνωρίσιμες από οικονομικής άποψης, να διαθέτουν χωριστές διαδρομές 
ελέγχου και να είναι σε συμφωνία με τις φάσεις που θα αναφέρονται στο Έντυπο Ανάλυσης Κόστους. 

Στην περίπτωση που ο καθορισμός μεταξύ Α’ και Β’ φάσης δεν είναι σαφής κατά την ένταξη της πράξης, το ΤΔΠ και η απόφαση 
ένταξης θα περιλαμβάνουν το σύνολο του φυσικού αντικειμένου και του π/υ.  
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να συμπληρωθούν κατάλληλα τα αντίστοιχα πεδία του ΤΔΠ. 
 

Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf, ως συνημμένα στο ΤΔΠ. Η ανάλυση για τον 

υπολογισμό των καθαρών εσόδων και το έντυπο ανάλυσης κόστους υποβάλλονται σε μορφή αρχείου Excel. 

 

 
 
6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Μετά την υποβολή της πρότασης από τον υποψήφιο Δικαιούχο ή από τον κύριο Δικαιούχο (στην περίπτωση που η υλοποίηση 

της υποβαλλόμενης πρότασης προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθεί από πολλαπλούς δικαιούχους), η διαδικασία για την ένταξη των 

πράξεων στο Ε.Π. ακολουθεί τα παρακάτω βήματα. Ειδικότερες λεπτομέρειες ως προς την μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης 

παρατίθενται στο σχετικό συνημμένο ή/και στο περιεχόμενο της Πρόσκλησης. 

   

Άμεση Αξιολόγηση  

6.1 Αξιολόγηση των προτάσεων από τον Ενδιάμεσο Φορέα σε δύο στάδια: 

 Α’ Στάδιο : Πληρότητα και επιλεξιμότητα πρότασης 

Β’ Στάδιο : Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την εγκεκριμένη μεθοδολογία και τα εγκεκριμένα κριτήρια από την Επιτροπή Παρακολούθησης, 

που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία 

καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Η προθεσμία για τον έλεγχο της 

πληρότητας και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης του Δικαιούχου, από τον αρμόδιο ΕΦ, ορίζεται μέχρι εξήντα 

(60) μέρες από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης από το Δικαιούχο. (παρ. 2, άρθρο20, ν. 4314/2014)  
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6.2 Υποβολή και εξέταση ενστάσεων 

Οι δυνητικοί Δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση στον αρμόδιο ΕΦ σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 της ΥΑ με αριθ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19-12-2018 (ΦΕΚ Β’5968). Οι ενστάσεις 

υποβάλλονται άπαξ ανά στάδιο αξιολόγησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη 

ημέρα της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, ήτοι: 

α) της Απόφασης Απόρριψης Πρότασης που εκδίδεται κατά το Στάδιο Α’ της αξιολόγησης 

β) της Απόφασης Απόρριψης Πρότασης που εκδίδεται κατά το Στάδιο Β’ της αξιολόγησης. 

Η ένσταση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη και ενυπόγραφη από τον Δικαιούχο ή τον κύριο Δικαιούχο (στην περίπτωση 

πολλαπλών Δικαιούχων)  και όπου απαιτείται υπογεγραμμένη και από τον φορέα πρότασης, δηλαδή τον κύριο της πράξης, 

εφόσον είναι διαφορετικός φορέας από τον Δικαιούχο. 

Ο ΕΦ πρωτοκολλεί και εξετάζει όλες τις υποβαλλόμενες ενστάσεις. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των ενστάσεων εγκρίνονται 

από τον Προϊστάμενο του ΕΦ και κοινοποιούνται στους δυνητικούς δικαιούχους που υπέβαλαν την ένσταση εντός δεκαπέντε 

(15) εργάσιμων ημερών και αναρτώνται στο Πρόγραμμα Διαύγεια. 

Οι ενστάσεις δύναται να εξετάζονται από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, η οποία συγκροτείται με απόφαση του 

Προϊσταμένου του ΕΦ, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ένστασης. 

Στη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων δεν μπορούν να συμμετέχουν στελέχη του ΕΦ που συμμετείχαν στη διαδικασία 

αξιολόγησης της συγκεκριμένης πρότασης την οποία αφορά η ένσταση. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα στελέχη 

που εξετάζουν την ένσταση διαθέτουν την απαιτούμενη ανεξαρτησία, μέσω της υποβολής δήλωσης μη σύγκρουσης 

συμφερόντων. 

Αν η υποβληθείσα ένσταση, η οποία αφορά τα αποτελέσματα του Σταδίου Α’ γίνει δεκτή, ο ΕΦ προβαίνει στην αξιολόγηση του 

Σταδίου Β’. 

Αν η υποβληθείσα ένσταση, η οποία αφορά το στάδιο Β’ της αξιολόγησης γίνει αποδεκτή, η πρόταση επιλέγεται για 

χρηματοδότηση με βάση τη σειρά ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων και μέχρι εξαντλήσεως της συνολικής 

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της Πρόσκλησης. Σε αυτή την περίπτωση ο ΕΦ εισηγείται την έκδοση Απόφασης 

Ένταξης της πράξης. 

 

6.3 Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον/την Υπουργό Επικρατείας, σε συνέχεια προηγούμενης θετικής εισήγησης 

του προϊσταμένου του ΕΦ.  

6.4 Δημοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα του Ε.Π. και του ΕΦ: του τίτλου των πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π., των 

δικαιούχων αυτών, καθώς και του ποσού της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. 

7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

7.1 Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις 

αρμόδιοι είναι οι κκ. Ειρήνη Μυριανθοπούλου, 2131500521, e-mail: imyr@madc.gr και Ανθούλα Αναγνωστάκη, 

2131500523, e-mail: anagnostaki@madc.gr. 

7.2 Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», το Σύστημα Διαχείρισης και 

Ελέγχου του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας 
των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη 
συμπλήρωση ΤΔΠ/Υ, δεικτών παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων και άλλα 
έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.digitalplan.gov.gr και στη 
διεύθυνση http://www.epdm.gr. Ο δικτυακός τόπος www.digitalplan.gov.gr αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας του ΕΦ και 
ο δικτυακός τόπος www.epdm.gr αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΔΑ, με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το Ε.Π. 

και ανακοινώνεται σε αυτούς αντίστοιχα κάθε σχετική πληροφορία. 
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
 
 
 
 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συνημμένα: 

1. Παράρτημα Ι: Υποχρεώσεις Δικαιούχων (Παράρτημα της Απόφασης Ένταξης) 

Τα παρακάτω συνημμένα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.digitalplan.gov.gr 

2. Οδηγός για την Εκτίμηση της Διαχειριστικής Ικανότητας Δυνητικών Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020  

3. Οδηγός Πληροφόρησης, Επικοινωνίας & Προβολής Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΤΠΕ ΕΣΠΑ 2014-2020  

4. Επικοινωνιακός Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020  

5. Επικοινωνιακό Σχέδιο ΕΠ ΜΔΤ 

6. Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/19-12-2018 με θέμα: «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 

110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο “Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ 

αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ 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 Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

πράξεων”» (ΦΕΚ 5968/τ.Β΄/31-12-2018)  

7. Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης δεικτών για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020  

8. Οδηγίες & Κατευθύνσεις για την Παρακολούθηση των Δεικτών στα Ε.Π. 2014-2020 

9. Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Πράξης και Οδηγίες Συμπλήρωσης  

10. Υπόδειγμα Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα και Αιτιολόγηση υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα 

11. Πίνακας Υπολογισμού Καθαρών Εσόδων Πράξης  

12. Έντυπο Ανάλυσης Κόστους Πράξης  

13. Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης Πράξης (διαθέσιμο μέσω ΟΠΣ)  

14. Έντυπο Ε.Ι.1_6 «Κατάσταση Τήρησης Φακέλου Πράξης»  

15. Έντυπο Ο_Ε.Ι.1_4 «Οδηγίες για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων για πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 

[άρθρα 61 και 65(8) του Καν. ΕΕ 1303/2013]» 

16. Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης 

17. Κριτήρια Επιλογής πράξεων – Μεθοδολογία αξιολόγησης – Οδηγός Αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης 

18. Υποδείγματα που τεκμηριώνουν τη διοικητική, επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική ικανότητα του δικαιούχου   

19. Εξειδίκευση του κριτηρίου αξιολόγησης «Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία»  

20. Υπόδειγμα Προγραμματικής Σύμβασης 

21. Πρότυπη Δήλωση Φορέα Λειτουργίας της πράξης, σε περίπτωση που διαφέρει από το δικαιούχο 

22. Δελτία Ταυτότητας Δεικτών (επικαιροποιημένα) 

23. Προσαρμογή του «Συνοδευτικού Τεκμηριωτικού Εγγράφου Δεικτών» του ΕΠ ΜΔΤ στην 2η αναθεώρηση 

24. Οδηγίες για την αξιολόγηση του κριτηρίου ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης 

25. Λίστα ελέγχου για την ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης 

26. Υπεύθυνη Δήλωση για τα Πνευματικά Δικαιώματα 

 

 

 

http://www.digitalplan.gov.gr/
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Πίνακας Αποδεκτών:  

 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, 11523, Αθήνα contact@dpa.gr 

 Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου, 10163 Καλλιθέα, 

e.karytinou@mindigital.gr 
 Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου, 10163 

Καλλιθέα gen_gramm@mindigital.gr 

 Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Δ.Σ.Α.), Ακαδημίας 60, Αθήνα 106 79 maniosv@dsa.gr 
 Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Συγγρού 364, 17674, Καλλιθέα ftsimp@nlg.gr, m.gerolimos@nlg.gr  

 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) , Λεωφ. Κηφισίας 60, 151 25, Μαρούσι, vargyroulis@EETT.GR 

 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιων Αθηνών – Θεολογική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη, 15772  Άνω Ιλίσια, ckaragiannis@theol.uoa.gr 

 Εθνικό Τυπογραφείο, Καποδιστρίου 34, 10432, Αθήνα  grammateia@et.gr, cosmos@et.gr 

 Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε), Σπύρου Λούη, Γ' Είσοδος 1, Αχαρνές 136 72 
dirgen@igme.gr, dep.dirgen.pj@igme.gr, demos@igme.gr 

 Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών (Hellenic Institute for Byzantine and Post-Byzantine Studies in 
Venice, Castello 3412, 30122, Venezia, Italy, Υπουργείο Εξωτερικών, Εποπτική Επιτροπή του Ελληνικού Ινστιτούτου 

Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, Ακαδημίας 3, 10671, Αθήνα), eeiv@mfa.gr, deistituto@gmail.com 

 Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – Δήμητρα (ΕΛ.Γ.Ο –Δήμητρα), Νιρβάνα 68, Αθήνα 111 45 
Νιρβάνα 68, Αθήνα 111 45 / Περιοχή Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, Τ.Κ. 570 01 Θέρμη – Θεσσαλονίκης, 

v.aschonitis@swri.gr,  thermi.secretary@swri.gr 
 Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), Ακαδημίας 22, 10671, Αθήνα d.dioik@efka.gov.gr, tm.diefprogr@efka.gov.gr 

 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Λεωφ. Κηφισίας 124, 11526, Αθήνα justedespa@mou.gr, dkatras@mou.gr 

 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Τουρισμού Κοραή 4, 10564, Αθήνα bloukos_d@mintour.gr, 
chatzidavari_m@mintour.gr 

 Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), Λεωφ. Εθ. Αντιστάσεως 41, Νέα Ιωνία 142 34, lpapas@iky.gr   

 Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, 11143, Αθήνα grammateiaproedrou@inedivim.gr 

 Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, Αγίας Φιλοθέης 21, 105 56, Αθήνα gr gr.espa@iaath.gr,  info@kokkori.gr 

 Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους Άθω, athosdigimet@gmail.com, teopanto@gmail.com 

 Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΚΕΤΥΑΚ), chronopoulos@ketyak.gr, zacharakis@ketyak.gr 

 Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, Ελ. Βενιζέλου 57, 105 64, Αθήνα info@tap.gr 

 Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, Κόκκαλη 1 και Βασ. Σοφίας, 115 28, Αθήνα, efkap@megaron.gr 

 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αγίου Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω 122 43, pkaldis@uniwa.gr 
 Το Χαμόγελο του Παιδιού, Σπύρου Λούη 1, 15124, Μαρούσι projects@hamogelo.gr, ProjectsCoord@hamogelo.gr 

 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αχαρνών 2, 104 32, Αθήνα th.katsifoli@minagric.gr 

 Υπουργείο Δικαιοσύνης, Λ. Μεσογείων 56, 115 27, Αθήνα Grammateia@justice.gov.gr 

 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 22, Μαρούσι protocol@minedu.gov.gr 

 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μπουμπουλίνας 20-22, 10682, Αθήνα, grplk@culture.gr 

 Υπουργείο Τουρισμού, Λεωφόρος Αμαλίας 12, 105 57, Αθήνα,  

 Υπουργείο Υγείας, Αριστοτέλους 17-19, 10187, Αθήνα, doap@moh.gov.gr, hmilonis@moh.gov.gr 

 Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου, 10163 Καλλιθέα, sec@mindigital.gr, 
e.karytinou@mindigital.gr 
 

 

 

 

Κοινοποίηση:  

1.    Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα dde@mnec.gr 

2.    Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ, Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα easespa@mnec.gr 

 - Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (Ε.Υ.Σ.Ε.), Νίκης 10, 10563, Αθήνα scos@mnec.gr 

 - Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (Ε.Υ.Σ.Σ.Α.), Μητροπόλεως 3, 10557, Αθήνα eyssa@mnec.gr 

 - Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (Ε.Υ.Θ.Υ.), Νίκης 10, 10563, Αθήνα siss@mnec.gr 

 - Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.), Αγ. Φιλοθέης 2, 10556, Αθήνα  sec.ops@mnec.gr 

3. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (Ε.Υ.Σ.Ε.Κ.Τ.), Κοραή 4 (4ος όροφος), 10564, Αθήνα 

eysekt@mou.gr 

4.    Γραφείο Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ, Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα  sec.esf@mou.gr 

5.    Γραφείο Προϊσταμένης Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ), Κοραή 4,  

10564 Αθήνα akarkouli@mou.gr 

6.    Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα  hellaskps@mnec.gr 

7.    Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου, 10163 Καλλιθέα  sec@mindigital.gr 

8.     Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και απλούστευσης διαδικασιών, Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου, 
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10163 Καλλιθέα gen_gramm@mindigital.gr 

9.   Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, Ναυάρχου Νικοδήμου & 

Βουλής 11, 10557 Αθήνα  spa@mnec.gr 

10.   Πρόεδρο και Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» sec.erdf_cf@mnec.gr 

11.   Γενική Δ/νση Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Employment), 

Υπόψη αρμόδιας χειρίστριας κ. Άννα Χαραλαμπίδου Anna.Charalampidou@ec.europa.eu 

12.  Γενική Δ/νση Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Regio), Υπόψη αρμοδίου χειριστή κ. Παναγιώτη 

Θάνου Panayotis.thanou@ec.europa.eu 

 

Εσωτερική διανομή:   

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών:  

- Γραφείο Προϊσταμένου  

- Μονάδες Α, Β   

 

mailto:gen_gramm@mindigital.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

 

Ο δικαιούχος της πράξης «. . . . . . . .» αναλαμβάνει να τηρήσει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 

(i) Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την 
αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα 
Ατόμων με Αναπηρίες. 

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 

(i) Να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της πράξης και των επί μέρους υποέργων και ιδίως τα χρονοδιαγράμματα 

ανάθεσης και ολοκλήρωσης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών και ανάθεσης και εκτέλεσης των κύριων 

υποέργων της πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης της πράξης. 

Τυχόν υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών, όπως αυτό 

προσδιορίζεται στην απόφαση ένταξης της πράξης, επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης 

(δηλαδή η πράξη απεντάσσεται από το ΕΠ). 

Στις περιπτώσεις πράξεων με υποέργα προπαρασκευαστικών υποέργων η εγγραφή του προϋπολογισμού τους γίνεται σε δύο 
φάσεις. Στην πρώτη φάση εγγράφεται στο ΠΔΕ ο προϋπολογισμός των προπαρασκευαστικών ενεργειών. Εφόσον, τα 
υποέργα των προπαρασκευαστικών ενεργειών ολοκληρώνονται εντός του χρονοδιαγράμματος, ο προϋπολογισμός της 
πράξης που αντιστοιχεί στα κύρια υποέργα εγγράφεται στο ΠΔΕ, μετά από σχετικό αίτημα της Δ.Α. προς τη ΔΔΕ. 

Η ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης δεν μπορεί να υπερβεί την ημερομηνία ανάληψης της πρώτης νομικής δέσμευσης 

του κύριου υποέργου που ορίζεται στο σημείο 10 της Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του χρονικού 

ορίου η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί μετά από προειδοποιητική επιστολή της ΔΑ και την άπρακτη παρέλευση τριών 

μηνών. Η παραπάνω προθεσμία ισχύει με την επιφύλαξη δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν την 

υλοποίηση της πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας. 

Υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των κύριων υποέργων δύνανται να επιφέρουν την επιτήρηση του 
δικαιούχου από τη ΔΑ και την επιβολή στο δικαιούχο λήψης διορθωτικών μέτρων εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, αλλά και 
την ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης. 

(ii) Να διασφαλίζει το λειτουργικό αποτέλεσμα της πράξης, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για το σκοπό αυτό, με βάση το 
κανονιστικό πλαίσιο του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, στην 
περίπτωση που ο φορέας λειτουργίας και συντήρησης της πράξης δεν ταυτίζεται με το δικαιούχο αυτής. 

(iii) Να λαμβάνει έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π για τις διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και 
τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις πράξεων που εκτελούνται με ίδια μέσα ο δικαιούχος υποχρεούται να 
υποβάλλει αίτημα εξέτασης για τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα.  

(iv) Να ενημερώνει έγκαιρα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π σχετικά με την εξέλιξη της πράξης, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις 
προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίησή της και να αποστέλλει όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη φυσική και 
οικονομική υλοποίηση της πράξης έως και την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με τις διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και 
ελέγχου. 

(v) Να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού  Συστήματος ΟΠΣ 
– ΕΣΠΑ με τα δεδομένα και έγγραφα της πράξης που υλοποιεί και ειδικότερα τα δεδομένα και έγγραφα προγραμματισμού και 
υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου και των δεικτών, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση πράξεων και γενικότερα τη  διαδρομή ελέγχου 
της πράξης. 

(vi) Να διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλουν στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ, σύμφωνα με το 
χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις και να πραγματοποιεί διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων 
του με το ΟΠΣ – ΕΣΠΑ για την αυτόματη υποβολή στοιχείων, εφόσον απαιτείται. 

(vii) Να εφαρμόζει το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ, ανάλογα με το επίπεδο εμπλοκής του στην παρακολούθηση 
των δεικτών της συγχρηματοδοτούμενης πράξης.  

(viii) Για πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ/ΠΑΝ για τις οποίες απαιτείται η συλλογή δεδομένων συμμετεχόντων 

(microdata), ο δικαιούχος υποχρεούται, επιπλέον, να εφαρμόσει τις διαδικασίες για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και 

μεταβίβαση των δεδομένων, όπως περιγράφονται στους ειδικούς όρους: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΕΚΤ/ΠΑΝ. 

Οι δικαιούχοι έχουν την ευθύνη τήρησης των ειδικών υποχρεώσεων και στις περιπτώσεις που η συλλογή των δεδομένων 
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συμμετεχόντων διενεργείται από τους φορείς υλοποίησης ή παρόχους των πράξεων (π.χ. Κέντρα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης, Δομές φροντίδας παιδιών κα) 

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 
(i) Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της 

ποιότητας και ποσότητας των υλικών των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει 
εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους. 

(ii) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως 
προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π, μέσω των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών. 

(iii) Να υποβάλλει (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π και στην Αρχή 
Πιστοποίησης, μετά την ολοκλήρωση της πράξης 

α) στοιχεία για τους δημιουργούμενους τόκους από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των διατιθέμενων πόρων. 

β)  επικαιροποιημένη χρηματοοικονομική ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων για τις πράξεις που παράγουν 

καθαρά έσοδα, εφόσον απαιτείται, 

γ)  στην περίπτωση πράξης που δεν είναι αντικειμενικά δυνατό να καθοριστούν εκ των προτέρων τα έσοδα, ο δικαιούχος 

υποχρεούται να υποβάλλει, ετησίως, στοιχεία για τα καθαρά έσοδα της πράξης, για περίοδο τριών ετών από την 

ολοκλήρωση της πράξης ή έως την προθεσμία για την υποβολή των εγγράφων για το κλείσιμο του ΕΠ, αναλόγως με το 

ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη, 

δ) στην περίπτωση πράξης που παράγει καθαρά έσοδα μόνο κατά την υλοποίησή της και τα οποία δεν είχαν ληφθεί υπόψη 

κατά την ένταξη της πράξης (άρθρο 65 παρ. 8 του Καν. 1303/13), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα δηλώσει, το αργότερο, 

στο τελευταίο Δελτίο Δήλωσης Δαπανών που υποβάλλει.   

4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ 

(i) Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο χρόνο ο δικαιούχος 
υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
του Ε.Π., Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(ii) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα του, όσο και 
στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνει τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την 
εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθεί. 

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
(i) Να αποδέχεται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 

Ε.Π στη διαδικτυακή πύλη  www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. 1303/2013, 
και στο οποίο αναφέρονται: ηονομασία του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης, 
ημερομηνία λήξης της πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη 
κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης. 

(ii) Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 και ειδικότερα: 

α)  Να αναρτά προσωρινή πινακίδα, σημαντικού μεγέθους, στο εργοτάξιο των έργων υποδομής ή κατασκευών σε ορατό 

σημείο από το κοινό, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ, κατά τη φάση υλοποίησής τους. 

β)  Να τοποθετεί μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, εντός 

τριών μηνών από την ολοκλήρωση του έργου υποδομής ή κατασκευών ή αγοράς φυσικού (ενσώματου) αντικειμένου, με 

συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ. 

Οι αναμνηστικές πλάκες ή πινακίδες, οι οποίες σχεδιάζονται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται 

στον Κανονισμό821/2014,αναγράφουν την ονομασία και τον κύριο στόχο του, το έμβλημα της ένωσης μαζί με την 

αναφορά στην Ένωση, και το Ταμείο ή τα Ταμεία που στηρίζουν το έργο. 

γ)  Να προβάλλει σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που υλοποιεί, το έμβλημα της Ένωσης, με αναφορά 

στην Ένωση και στο Ταμείο ή στα Ταμεία που στηρίζουν την πράξη (όταν η πράξη συγχρηματοδοτείται από 

περισσότερα του ενός Ταμεία, γίνεται αναφορά στα ΕΔΕΤ). 

δ)  Να αναρτά στον διαδικτυακό τόπο του, αν υπάρχει, στοιχεία της πράξης, όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογη με το 

επίπεδο της στήριξης, στόχους και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση. 

ε)  Να τοποθετεί αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με την πράξη, σε πράξεις που δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση πινακίδων 

http://www.espa.gr/
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ή πλακών. 

στ)  Να ενημερώνει τους συμμετέχοντες σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, και κατά περίπτωση από το 

ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής, σχετικά με τη συγχρηματοδότησή της από το ΕΚΤ, ή το ΕΤΠΑ ή το Τ.Σ. και την υλοποίησή 

της στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος. Η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο 

πιστοποιητικό που χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση της πράξης ή παράγονται στο πλαίσιο αυτό. 

ζ)  Να εξασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες σε πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση 

των Νέων (ΠΑΝ) είναι ειδικά ενημερωμένοι για την υποστήριξη της ΠΑΝ που παρέχεται από τους πόρους του ΕΚΤ και τα 

ειδικά κονδύλια για την ΠΑΝ. Κάθε έγγραφο που αφορά στην υλοποίηση μιας πράξης και το οποίο απευθύνεται στο 

κοινό ή στους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών συμμετοχής ή άλλων πιστοποιητικών, 

περιλαμβάνει δήλωση ότι η πράξη υποστηρίχθηκε στο πλαίσιο της ΠΑΝ. 

6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
(i) Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση, 

την αποπληρωμή και τη λειτουργία της. Στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις 
δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους για διάστημα δύο (2) ετών, από την 31 Δεκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή των 
λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη της ολοκληρωμένης πράξης. Η ΔΑ ενημερώνει τον δικαιούχο για 
την ημερομηνία έναρξης της περιόδου διαθεσιμότητας των εγγράφων κατά την ολοκλήρωση της πράξης. Τα ανωτέρω στοιχεία 
και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή επικαιροποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων 
ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή 
εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. 

(ii) Να κοινοποιεί στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π το έντυπο Ε.Ι.1_6«Κατάσταση τήρησης φακέλου Πράξης», 
στο οποίο, μεταξύ άλλων, καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση των φορέων στους οποίους τηρούνται στοιχεία 
και έγγραφα, καθώς και η μορφή υπό την οποία θα τηρούνται, το αργότερο με την υποβολή του πρώτου Δελτίου Δήλωσης 
Δαπάνης. 

(iii) Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται 
από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. 

(iv) Να τηρεί τις ακόλουθες μακροχρόνιες δεσμεύσεις, προκειμένου οι πράξεις να διατηρήσουν το δικαίωμα της συνεισφοράς των 
Ταμείων: 

α) Για πράξεις επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση, εντός πέντε (5) ετών από την τελική πληρωμή ή εντός της 
προθεσμίας που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων να μην επέλθει: 

 παύση ή μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής προγράμματος 

 αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής η οποία παρέχει σε μια εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό 
αδικαιολόγητο πλεονέκτημα 

 ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων που θα μπορούσαν να 
υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους. 

β) Άλλες μακροχρόνιες δεσμεύσεις που ορίζονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή καθορίζονται από το 
θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πράξη. 

Η τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων επιβεβαιώνονται, μετά την ολοκλήρωση της πράξης, με διοικητικές ή και 
επιτόπιες επαληθεύσεις από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. (Στην περίπτωση που η υποχρέωση τήρησης των 
μακροχρονίων δεσμεύσεων μεταβιβάζεται σε άλλο φορέα, αυτός προσδιορίζεται και η υποχρέωση αφορά αυτόν τον φορέα) 
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7. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   

(i) Η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών εφαρμογών θα υιοθετεί τα όσα ορίζονται στο πεδίο (Ε) «Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά 
περιβάλλοντα» του Παραρτήματος ΙΙ για την εξειδίκευση του κριτηρίου αξιολόγησης «Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα 
άτομα με αναπηρία» του Οδηγού Αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης πράξεων (πλην κρατικών ενισχύσεων) 
συγχρηματοδοτούμενων από τα Ε.Π. του στόχου «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση» (Ιούλιος 2015). 

(ii) Οι εφαρμογές, τα πληροφοριακά συστήματα και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της 
παρούσας πρόσκλησης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και τα Πρότυπα Διαλειτουργικότητας (“e-gif”) (Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012-ΦΕΚ 1301/Β’/2012). Επισημαίνεται ότι τα πληροφοριακά συστήματα που πρόκειται να δημιουργηθούν 
στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης πρέπει να είναι "ανοικτής" αρχιτεκτονικής (ως προς τον εξοπλισμό και ως προς το 
λογισμικό εφαρμογών) και να χρησιμοποιούν πρότυπα που θα διασφαλίζουν: την ομαλή συνεργασία και λειτουργία, μεταξύ των 
επιμέρους λειτουργικών εφαρμογών, τη διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ εφαρμογών ή/και συστημάτων, τα οποία ενδεχομένως 
βρίσκονται σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα, την επεκτασιμότητα των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών, 
χωρίς αλλαγές στη δομή και αρχιτεκτονική τους. 

(iii) Ο δικαιούχος υποχρεούται με βάση το κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των 
αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του να διασφαλίσει το λειτουργικό αποτέλεσμα της πράξης λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα 
για τον σκοπό αυτό. Στην περίπτωση των τμηματοποιημένων πράξεων (phasing) ο δικαιούχος δεσμεύεται επιπρόσθετα να 
ολοκληρώσει τη β’ φάση κατά την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 και αναλαμβάνει να καταστήσει την πράξη 
επιχειρησιακή / λειτουργική στο σύνολό της». 

(iv) Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1/15.5.2015 εσωτερική εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας ΕΚΤ με θέμα: «Υπεύθυνη Δήλωση για την 
πρωτοτυπία Μελετών» κάθε επιμέρους παραδοτέο, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, που αποτελεί επιμέρους 
ή/και πλήρης μελέτη, έρευνα, ex-ante/ongoing/ex post αξιολόγηση θα πρέπει να φέρει ως ενσωματωμένη δεύτερη σελίδα, 
υπεύθυνη δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου ή και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Ομάδας Έργου για την 
πρωτοτυπία του έργου του παραδοτέου με αναφορά τίτλου, ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί άλλες πηγές πέρα από αυτές στις 
οποίες γίνεται αναφορά και όπου που υπάρχει αναπαραγωγή δεδομένων, πινάκων και παραθεμάτων, αυτά δηλώνονται ρητά. 
Στην περίπτωση που τα παραδοτέα έχουν ήδη παραληφθεί θα πρέπει η υπεύθυνη δήλωση να υποβάλλεται ως διακριτό 
συνοδευτικό έγγραφο κάνοντας αναφορά σε όλα τα σχετικά παραδοτέα πριν την οριστική παραλαβή του έργου.  

(v) Σύμφωνα με το Ν.3966/2011(ΦΕΚ118/τ.Α΄/24-05-2011), αρθρ.57, παρ.1δ, οι υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης και 
αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να κοινοποιούν στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. τα στατιστικά δεδομένα, καθώς και τις μελέτες και έρευνες που 
εκπονούνται σχετικά με τα θέματα που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ του ίδιου άρθρου. Η κοινοποίηση στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α., με 
ευθύνη των αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση αποπληρωμής των μελετών και ερευνών που 
εκπονούνται. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες προς το σύνολο των φορέων της δημόσιας διοίκησης και 
αυτοδιοίκησης, όπως επίσης σε ιδιώτες και ιδιωτικούς φορείς, μέσω ειδικών σελίδων του δικτυακού τόπου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 
(http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php/gr) ή με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο. Η πρόσβαση στα στοιχεία αυτά είναι 
ελεύθερη εκτός κι αν πρόκειται για προσωπικά δεδομένα ή για θέματα άμυνας και ασφάλειας.  

(vi) Ο δικαιούχος θα πρέπει να συμμορφώνεται στις υποχρεώσεις που αφορούν στα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα 
καταπολέμησης της απάτης, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.  

(vii) Στο πλαίσιο της πρόληψης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων τα μέλη (συμπεριλαμβανομένου του προέδρου) των 
επιτροπών υποβάλλουν δήλωση περί μη σύγκρουσης συμφερόντων, το οποίο αναφέρεται στο πρακτικό διαγωνισμού του 
έργου και οι σχετικές δηλώσεις που αφορούν σε απευθείας αναθέσεις θα υπάρχουν στο φάκελο διαγωνισμού του έργου.  

  
 (Κατά την Ένταξη συμπληρώνονται:  
 

- τυχόν ειδικοί όροι που προβλέπονται σε ειδικό θεσμικό πλαίσιο ή και ορίζονται από τον αρμόδιο ΕΦ και τους οποίους 
υποχρεούται να τηρήσει ο δικαιούχος της πράξης.   

- στις περιπτώσεις πράξεων, η υλοποίηση των οποίων περιλαμβάνει επιλογή φορέων ή/και φυσικών προσώπων από τον 
Δικαιούχο στη βάση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και για τις οποίες τα απαραίτητα στοιχεία (π.χ. περιγραφή 
διαδικασίας επιλογής, κριτήρια κλπ) δεν εξετάστηκαν κατά την αξιολόγηση, αναφέρεται ότι: [Ο Δικαιούχος υποχρεούται να 
λαμβάνει έγκριση από τον ΕΦ της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς φορείς ή/και φυσικά πρόσωπα πριν την έκδοσή 
της, καθώς και για οποιαδήποτε σημαντική τροποποίησή της].   

- στις περιπτώσεις που ο ΕΦ εφαρμόζει, κατά την αξιολόγηση, μεθοδολογία εκτίμησης κινδύνου για τον προσδιορισμό των 
υποέργων που θα ελεγχθούν προληπτικά, αναφέρεται ότι [Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2iii, o Δικαιούχος υποχρεούται να 
λαμβάνει έγκριση από τον ΕΦ για τις διαδικασίες της διακήρυξης και ανάθεσης των υποέργων ……] )  
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ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
Τα παρακάτω στοιχεία θα συμπληρώνονται από τους ΕΦ μέσα στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ κατά τη σύνταξη της πρόσκλησης, προκειμένου να είναι 

δυνατή η συμπλήρωση των σχετικών πεδίων στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης από τα δεδομένα της πρόσκλησης. 

 

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΦΟΡΑ:  

1. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ (ναι/οχι): 

 
OXI 

2. ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - PHASING (ναι/όχι) 

 
OXI 

3. ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙΣΕ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (ναι/όχι): 

 
ΟΧΙ 

4. ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΔΙΤ (ναι/όχι): 

 
OXI 

5. ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΝ (ναι/οχι): 

 
OXI 

6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ (ναι/οχι): 

 
ΟΧΙ 

7. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ναι/όχι) 

 
OXI 

8. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Η ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ (ναι/όχι) 

 
OXI 

6. ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΜΙΚΡΟΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ναι/οχι): 

 
OXI 

7. ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΕΚΤ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ: 
1. Πράξεις που υλοποιούνται πλήρως ή μερικώς είτε από Κοινωνικό Εταίρο είτε από Μη 

Κυβερνητική Οργάνωση; (ναι/όχι) 

 

OXI 

2. Πράξεις που αφορούν (υποστηρίζουν) δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο; (ναι/όχι) 

 

OXI 

3. Πράξεις που έχουν στόχο/συμβάλλουν (dedicated) στη βιώσιμη συμμετοχή και την 
πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση; (ναι/όχι) 

 

OXI 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 Ι.ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΙ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ειδική Διάσταση SPD 07 (ID: 101) Δεν αφορά Πανδημία COVID 19  

Μηχανισμός Εδαφικής Διάστασης TDM 07 (ID: 1007) Δεν εφαρμόζεται  

Μορφή Χρηματοδότησης FIN 01 (ID: 801) Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση  

Οικονομική Δραστηριότητα ECO 18 (ID: 18) Δημόσια διοίκηση  

Τύπος Εδαφικής Διάστασης TER 07 (ID: 907) Δεν εφαρμόζεται  
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Γεωγραφική θέση (Περιφέρεια ή 
Νομός/ΟΤΑ)–(NUTS/LAU) 

EL (ID:1 ) Ελλάδα 
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