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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΣΟ ΟΡΑΜΑ 

Ζ αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ ηεο ςεθηαθήο επαλάζηαζεο ζα θξίλεη ζε κεγάιν 

βαζκφ ηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο θαη ηελ επεκεξία ηεο θνηλσλίαο. 

Γελ αξθεί πιένλ λα αθνινπζνχκε ηηο εμειίμεηο, αιιά ήξζε ε ζηηγκή λα 

δηακνξθψζνπκε ην δηθφ καο αλαπηπμηαθφ πξφηππν ζηελ 4ε Βηνκεραληθή 

Δπαλάζηαζε, δίλνληαο έκθαζε ζηηο αλζξψπηλεο δεμηφηεηεο θαη ζηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα κε ηελ ππνζηήξημε ησλ ςεθηαθψλ ππνδνκψλ θαη ελφο 

ςεθηαθνχ θξάηνπο. 

Ζ Διιάδα έρεη αληηιεθζεί ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο κεηάβαζήο ηεο πξνο ηελ 

ςεθηαθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία. Ζ ρψξα καο πξέπεη λα «θιείζεη» ηηο πνιιέο 

εθθξεκφηεηεο πνπ αθφκα έρεη κε ηελ 3ε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε θαη λα 

βειηηψζεη ηε ζέζε ηεο ζε φινπο ηνπο δείθηεο ςεθηαθήο σξηκφηεηαο. Ο 

ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο ρψξαο δελ απνηειεί κειινληηθή ζπλζήθε – 

είλαη ε άκεζε αλάγθε θαη πξνηεξαηφηεηα καο. 

Γηα λα πεηχρνπκε απηφ ην ζηφρν, ην Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο 

ιεηηνπξγεί ζπληνληζκέλα θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα, 

ηνπο εξεπλεηηθνχο θαη ηερλνινγηθνχο θνξείο ηεο ρψξαο, ηελ αθαδεκατθή θαη 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ γηα ηνλ ςεθηαθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο Διιάδαο, ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, 

ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη ηεο επηρείξεζεο, αιιά θαη ηε 

δεκηνπξγία λέσλ, επηπξφζζεησλ πεγψλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. ε απηφ ην 

πιαίζην, ην Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο έρεη εθπνλήζεη θαη πινπνηεί 

κηα εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζπλφινπ ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη δνκεκέλν 

πιάλν δξάζεο, ζην νπνίν απνηππψλνληαη νη θαηεπζπληήξηεο αξρέο αιιά θαη 

νη απαξαίηεηεο βξαρππξφζεζκεο θαη κεζνπξφζεζκεο παξεκβάζεηο πνπ ζα 

πινπνηήζνπλ κε επηηπρία ην ειιεληθφ φξακα γηα ηελ Φεθηαθή Διιάδα. 

Ζ λέα εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ζπλνςίδεηαη ζε 

επηά ζηφρνπο (βι. Δηθφλα 1). 
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Δηθφλα 1: Κχξηνη ζηφρνη ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ 

 

Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 

 

ηα επφκελα ρξφληα, αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο θαη ην δπλακηθφ ησλ 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ σο εξγαιείν ζχγρξνλεο 

δηαθπβέξλεζεο θαη κνριφ αλάπηπμεο, ρηίδνπκε ηελ «Φεθηαθή Διιάδα». Μέζα 

απφ ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο νηθνδνκνχκε ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο θαη 

πινπνηνχκε ηνικεξέο παξεκβάζεηο ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, ψζηε λα 

αληαπνθξηζνχκε απνηειεζκαηηθά ζηηο ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο ηεο ςεθηαθήο 

επνρήο. 

εκαληηθή δηάζηαζε ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο απνηειεί ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ 

θξαηηθνχ κεραληζκνχ, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο πξνζθνξάο εχρξεζησλ 

ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, ε Γεκφζηα Γηνίθεζε ηνπνζεηεί ηνλ 

πνιίηε-ρξήζηε ζην επίθεληξν ηεο επαλαζρεδίαζεο θαη πινπνίεζεο ησλ λέσλ 

ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ, εθαξκφδνληαο ζπλεξγαηηθά θαη επέιηθηα κνληέια γηα ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ λέσλ ςεθηαθψλ ιχζεσλ. Παξάιιεια, ε 

ζχγρξνλε Γεκφζηα Γηνίθεζε πηνζεηεί κία επλντθή θνπιηνχξα ζε ζρέζε κε ηελ 

εθαξκνγή λέσλ ςεθηαθψλ εξγαιείσλ θαη εληζρχεη ηελ ςεθηαθή θαηάξηηζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο. Άιισζηε, φπσο απέδεημε θαη ε πξφζθαηε 

εκπεηξία απφ ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο ηνπ COVID-19, ν 

ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαζψο θαη 

νη θαηάιιειεο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, απνηεινχλ 

θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία θξάηνπο θαη 

νηθνλνκίαο, αθφκα θαη ζε αθξαίεο ζπλζήθεο θξίζεσλ. 

Αθνινπζεί ζπλνπηηθή παξνπζίαζε θάπνησλ ελδεηθηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ 

ζα πινπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ επηά επηκέξνπο ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί: 

Να κπνξεί θάζε πνιίηεο λα εξγαζηεί κε ηαρύηεηα, αμηνπηζηία θαη 

αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν 

1. Δμαζθάιηζε επλντθνχ ξπζκηζηηθνχ θαη λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, 

αλαβάζκηζε ζηαζεξψλ δηθηπαθψλ ππνδνκψλ θαη δηάζεζε θάζκαηνο 
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ξαδηνζπρλνηήησλ γηα ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ 5εο γεληάο (5G). 

2. Οινθιήξσζε ηεο επηζεψξεζεο, απνηίκεζεο θαη βειηίσζεο 

δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θαη αζθάιεηαο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

θαη ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ θαη ππνδνκψλ κε βάζε ηε λέα εζληθή 

ζηξαηεγηθή γηα ηελ θπβεξλναζθάιεηα. 

3. Δπαλαζρεδηαζκφο ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ θαη ηζηφηνπσλ βάζεη ηεο 

αξρήο ηνπ θαζνιηθνχ ζρεδηαζκνχ, πξνθεηκέλνπ απηά λα θαηαζηνχλ 

πξνζβάζηκα απφ φιεο ηηο πιεζπζκηαθέο νκάδεο. 

4. Αλαβάζκηζε εθαξκνγψλ θαη ζπζηεκάησλ ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

πξνζηαζία θαη ηελ ηδησηηθφηεηα ήδε απφ ην ζρεδηαζκφ (security and 

privacy-by-design). 

 

Να εμππεξεηήζνπκε ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηώλ άκεζα θαη 

απνηειεζκαηηθά κέζα από έλα ςεθηαθό θξάηνο 

1. Αλάπηπμε θεληξηθψλ ςεθηαθψλ ιχζεσλ θαη παξνρή λέσλ 

απινπζηεπκέλσλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πνπ πινπνηνχλ ηελ εμ 

απνζηάζεσο εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε. 

2. Δληαία Δζληθή Πχιε Παξνρήο Φεθηαθψλ Τπεξεζηψλ (gov.gr) – 

Τινπνίεζε θεληξηθνχ ζεκείνπ εηζφδνπ θαη αλαθνξάο γηα πιεξνθνξίεο 

θαη ςεθηαθέο ππεξεζίεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Έληαμε ησλ πην 

ζπρλψλ ή ζεκαληηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπ πνιίηε κε ην θξάηνο. 

3. Κέληξν Σαπηνπνίεζεο – Τινπνίεζε κνλαδηθνχ ζεκείνπ ηαπηνπνίεζεο 

(Single Sign-On), ζε φιεο ηηο ςεθηαθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη 

απφ ηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ. 

4. Κέληξν Δηδνπνηήζεσλ – Τινπνίεζε θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο 

εηδνπνηήζεσλ γηα ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ 

ηνπο αθνξνχλ, π.ρ. ελεκεξψζεηο γηα ηελ πνξεία αηηεκάησλ ηνπο, 

πξνζσπνπνηεκέλεο ελεκεξψζεηο πξνγξακκάησλ πξνιεπηηθήο 

ηαηξηθήο, ππελζπκίζεηο γηα ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ην θξάηνο, θ.ά. 

5. Κεληξηθφ ζχζηεκα ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ζην ζρεδηαζκφ λέσλ 

ππεξεζηψλ. 

6. Γηαζχλδεζε θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ Βαζηθψλ Μεηξψσλ 

κέζσ ηνπ Κέληξνπ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 

7. Τηνζέηεζε πνιηηηθψλ πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ 

αθνινπζνχλ ηελ αξρή ηεο εμ νξηζκνχ θαη απφ ηελ ζρεδίαζε 

ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο ηζρχνπζεο πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο γηα ηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα. 

 

Να πξνάγνπκε ηελ αλάπηπμε ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ γηα όινπο ηνπο 

πνιίηεο  

1. Έληαμε ησλ θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο Μέζεο Δθπαίδεπζεο κε ζηφρν 

ηελ ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο ηθαλφηεηαο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ θαη ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο ησλ καζεηψλ. 

2. Θεζκνζέηεζε εβδνκαδηαίσλ σξψλ Πιεξνθνξηθήο ζε φιεο ηηο ηάμεηο 

ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο, κε ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν 

θαη κέζνδν δηδαζθαιίαο αλά ηάμε. 

3. Μαζήκαηα ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ζε φια ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ 

ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε. 

4. Γεκηνπξγία  Φεθηαθήο Αθαδεκίαο Πνιηηψλ, πνπ ζα πξνηείλεη, ζα 

ζπληνλίδεη θαη ζα πινπνηεί ζχγρξνλα θαη αζχγρξνλα δηαδηθηπαθά 

καζεζηαθά πξνγξάκκαηα ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ γηα θάζε πνιίηε ηεο 
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ρψξαο κέζσ δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο εθπαίδεπζεο. 

5. Πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο φισλ ησλ ειηθηαθψλ, θνηλσληθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ κέζσ δηα δψζεο εθπαίδεπζεο. Σα ζρεηηθά 

πξνγξάκκαηα ζα ζπληνλίδνληαη απφ θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη 

ηδησηηθνχ ηνκέα. 

6. Τινπνίεζε ζπζηήκαηνο εληαίνπ νκνηνγελνχο κεραληζκνχ 

πηζηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ςεθηαθψλ 

δεμηνηήησλ θαη δηαζχλδεζε απηψλ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο 

7. Τινπνίεζε δηαδηθηπαθψλ νδεγψλ ρξήζεο ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ 

πνπ πξνζθέξνληαη κέζσ ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο gov.gr. 

 

Να βνεζήζνπκε θάζε ειιεληθή επηρείξεζε λα γίλεη ςεθηαθή επηρείξεζε 

1. Καηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ 

αλάπηπμε ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ. 

2. χζηεκα κέηξεζεο θαη ηεθκεξίσζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ γηα ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

3. Κεληξηθφ ζχζηεκα ςεθηαθψλ ηηκνινγίσλ. 

4. Τπνζηήξημε ιχζεσλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. 

5. Δλίζρπζε ζπζηεκάησλ θαη ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε ηνλ 

εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

6. Δμαζθάιηζε δηαζχλδεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ην Κεληξηθφ θαη Δληαίν 

χζηεκα Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο. 

 

 

Να ζηεξίμνπκε θαη λα εληζρύζνπκε ηελ ςεθηαθή θαηλνηνκία 

1. Δμαζθάιηζε ηνπ θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο, ελίζρπζεο 

θαη απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ (start-ups), 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ. 

2. Αλάπηπμε, ζπληνληζκφο θαη ππνζηήξημε Φεθηαθψλ Κέληξσλ 

Καηλνηνκίαο (Digital Innovation Hubs), γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ 

νηθνζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο θαη ηελ επηηάρπλζε ηνπ ςεθηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο νηθνλνκίαο. 

3. Δμαζθάιηζε ηεο αλνηθηήο δηάζεζεο θαη κέγηζηεο αμηνπνίεζεο 

δεκφζησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, 

επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ θαη αγνξψλ. 

 

 

Να απειεπζεξώζνπκε θαη λα αμηνπνηήζνπκε ηελ παξαγσγηθή αμία ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπ δεκνζίνπ 

2. Δληαίν κνληέιν δηαθπβέξλεζεο ησλ δεδνκέλσλ ζε εζληθφ επίπεδν. 

3. Καζνξηζκφο ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ειεχζεξε θαη 

αλνηθηή δηάζεζε ησλ δεδνκέλσλ θάζε θνξέα ηνπ Γεκνζίνπ, κε 

ζπγθξνηεκέλν θαη ηερληθά άξηην ηξφπν θαη κε ζεβαζκφ ζηελ 

πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

4. Κεληξηθή πιαηθφξκα δηάζεζεο θαη αμηνπνίεζεο δεδνκέλσλ δεκφζηνπ 

ζθνπνχ θαη δεδνκέλσλ πςειήο αμίαο κέζσ ζπγθξφηεζεο Θεκαηηθψλ 

Απνζεηεξίσλ Γεδνκέλσλ ζε επηιεγκέλνπο θάζεηνπο ζεκαηηθνχο 

άμνλεο. 

5. Λεηηνπξγία θέληξσλ δηαρείξηζεο θαη αλνηθηήο δηάζεζεο δεδνκέλσλ γηα 

επηιεγκέλνπο θνξείο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα. 

6. Πξνγξάκκαηα θηλήηξσλ γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ αλνηθηψλ 

δεδνκέλσλ ηνπ Γεκνζίνπ κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ 
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πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

7. Αμηνπνίεζε θξίζηκσλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ θαη αλάπηπμε εθαξκνγψλ 

ηερλεηήο λνεκνζχλεο, κεραληθήο κάζεζεο, αλάιπζεο κεγάισλ 

δεδνκέλσλ θαη επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο γηα ηελ πάηαμε ι.ρ. ηεο 

θνξνδηαθπγήο θαη ηεο εηζθνξνδηαθπγήο, γηα ηνλ έιεγρν ησλ δεκφζησλ 

ζπκβάζεσλ, ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εηζξνψλ θαη 

εθξνψλ ζην εκπφξην θαπζίκσλ  θαη θαη‘ επέθηαζε ηνπ κεραληζκνχ 

είζπξαμεο δεκνζίσλ εζφδσλ θ.ά. 

 

 

Να εληάμνπκε ηηο ζύγρξνλεο ηερλνινγίεο ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

νηθνλνκίαο 

1. Τινπνίεζε εκβιεκαηηθψλ ηνκεαθψλ έξγσλ αλά άμνλα πνιηηηθήο κε 

ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ηεο κεηάβαζεο πθηζηάκελσλ ζπζηεκάησλ ζε 

λέεο ππνδνκέο θαη ζχγρξνλεο αξρηηεθηνληθέο πινπνίεζεο, 

ππνζηεξίδνληαο παξάιιεια θαη λέεο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο κε 

νηθνλνκηθφηεξε ζπληήξεζε θαη κεγαιχηεξε αζθάιεηα. 

2. Τηνζέηεζε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ ζηνπο επηκέξνπο 

ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, φπσο εθαξκνγέο ηειεταηξηθήο ζηελ Τγεία, 

ηειεθπαίδεπζεο ζηελ Παηδεία, ηειεζπλεδξηάζεσλ ζηε Γηθαηνζχλε 

αιιά θαη γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εξγαζία ζην Γεκφζην, αμηνπνίεζε 

δηθηχνπ αηζζεηήξσλ γηα ζπιινγή δεδνκέλσλ ζην Πεξηβάιινλ θ.ά. 

 

Πέξαλ απηψλ, εμαζθαιίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ ζα ηνλψζνπλ ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ απφ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν θαη ην 

ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο. Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε πινπνηεί ςεθηαθά έξγα πνπ 

ελδπλακψλνπλ ηε δηαθάλεηα, ηε ζπκκεηνρηθφηεηα, ηελ πξνζβαζηκφηεηα, ηελ 

ηδησηηθφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, 

εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ χπαξμε κηαο παλειιαδηθήο, ζχγρξνλεο 

ππνδνκήο επηθνηλσληψλ θαη ζπλδεζηκφηεηαο. Ζ θπβεξλεηηθή δξάζε επλνεί ηελ 

παξαγσγή θαηλνηνκίαο, ππνζηεξίδεη ηηο λενθπείο επηρεηξήζεηο θαη εληζρχεη ην 

εχξνο θαη ηε δηαζεζηκφηεηα αλνηρηψλ θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ 

πινπνίεζε θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ςεθηαθήο 

νηθνλνκίαο. Με ζηφρν ηε κέγηζηε αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ, 

ε λέα πνιηηηθή ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ εζηηάδεη επίζεο ζηελ παξνρή 

θηλήηξσλ ζε επηρεηξήζεηο θαη πιεζπζκηαθέο νκάδεο γηα ηελ ηαρχηεξε 

πηνζέηεζε ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ αιιά θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε 

ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. 

ηα επφκελα ρξφληα, κέζα απφ ηνλ απνηειεζκαηηθφ ζηξαηεγηθφ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πεηζαξρεκέλε πινπνίεζε ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, 

ε Διιάδα εληζρχεη ηε δηεζλή ςεθηαθή ηαπηφηεηα θαη αληαγσληζηηθφηεηά ηεο. 

Σα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ πξνζπαζεηψλ αμηνινγνχληαη απφ ηηο επηδφζεηο 

ηεο ρψξαο καο ζε δείθηεο πνπ απνηππψλνπλ ηελ ςεθηαθή σξηκφηεηα ελφο 

θξάηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ν Γείθηεο Φεθηαθήο Οηθνλνκίαο θαη Κνηλσλίαο 

(Digital Economy and Society Index, DESI) θαη ν Γείθηεο Φεθηαθήο 

Αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ Γηεζλνχο Κέληξνπ Αληαγσληζηηθφηεηαο (Institute for 

Management Development, IMD). 

Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο ρψξαο είλαη κηα κεγάιε πξφθιεζε θαη 

έλα γηγάληην, πνιχπινθν θαη δχζθνιν έξγν. Γηα ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ 

έξγνπ απαηηνχληαη κηα ζηξαηεγηθή, έλα φξακα, κηα θηινζνθία, κία κέζνδνο, 

θαζψο θαη ε πινπνίεζε ζεκαληηθψλ παξεκβάζεσλ. Όια ηα παξαπάλσ είλαη 

ζεκαληηθφ λα απνηππσζνχλ ζε έλα ξεαιηζηηθφ θαη εθηθηφ νδηθφ ράξηε, ν 

νπνίνο ζα απνηειεί έλα απαξαίηεην εξγαιείν γηα νιφθιεξε ηελ εμέιημε ηνπ 
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ειιεληθνχ θξάηνπο ζηε δεθαεηία πνπ δηαλχνπκε.  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΒΗΒΛΟ ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟΤ 

 

Οη ζηφρνη, νη θαηεπζπληήξηεο αξρέο, νη ζηξαηεγηθνί άμνλεο παξέκβαζεο, ν 

αξρηηεθηνληθφο ζρεδηαζκφο ησλ ζπζηεκάησλ, ην κνληέιν δηαθπβέξλεζεο, ν 

κεραληζκφο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ 

νξηδφληησλ θαη θάζεησλ παξεκβάζεσλ πνπ ζα πινπνηήζνπλ ηνλ ςεθηαθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο, απνηππψλνληαη ζηε 

Βίβιν Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ (ΒΦΜ). 

Ζ ΒΦΜ απνηειεί ηελ απάληεζε ζηνλ θαηαθεξκαηηζκφ αξκνδηνηήησλ γηα 

ηελ ςεθηαθή δηαθπβέξλεζε ζην δεκφζην ηνκέα, ζηηο ζπρλά επηθαιππηφκελεο 

θαη απνζπαζκαηηθέο δξάζεηο δηαθνξεηηθψλ θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ, ζηελ 

απνπζία ζπληνληζκνχ θαη ηεξάξρεζεο πξνηεξαηνηήησλ θαη ζηελ έιιεηςε 

ζπλνιηθήο θαη νξγαλσκέλεο ζηφρεπζεο γηα ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ. 

Μέζα απφ κηα δηαδηθαζία ζπλδηακφξθσζεο κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θαη 

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο θαη νξγαληζκνχο, αιιά θαη ηελ θνηλσλία ησλ 

πνιηηψλ, ε ΒΦΜ απνηππψλεη ηε ζηξαηεγηθή γηα ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ 

αιιά θαη ην πιάλν πινπνίεζεο απηήο. 

Ζ ΒΦΜ παξνπζηάδεη ηε ζηφρεπζε, ηηο θαηεπζπληήξηεο αξρέο θαη ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο παξεκβάζεηο πνπ ελαξκνλίδνπλ ηελ εζληθή δξάζε κε ηηο 

θαηεπζχλζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, θαζψο θαη κε άιιεο δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλεο βέιηηζηεο πξαθηηθέο, θαη ζα πινπνηήζνπλ κε επηηπρία ηνλ 

ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο Διιάδαο. Ζ ΒΦΜ δελ είλαη άιιν έλα 

«εμαγγειηηθφ» θείκελν ζηξαηεγηθήο. Γίλεηαη έκθαζε ζηελ πινπνίεζε – 

δειαδή, φρη κφλν ζην «ηη» αιιά θαη ζην «πψο». Μέζα απφ ζπγθεθξηκέλν 

ζρέδην δξάζεο, πνπ ζπλδηακνξθψζεθε κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, νξίδνληαη 

θαη ηεξαξρνχληαη απαξαίηεηα νξηδφληηα έξγα, ελψ επηπιένλ πεξηγξάθνληαη 

ηνκεαθέο (θάζεηεο) παξεκβάζεηο, ζε θάζε άμνλα πνιηηηθήο, πνπ ζα 

ππνζηεξίμνπλ ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ρψξαο. Δπηπιένλ, 

πεξηγξάθεηαη εθηελψο ε αξρηηεθηνληθή ησλ κεηξψσλ θαη ζπζηεκάησλ, νη 

απαξαίηεηνη επηηαρπληέο, θαζψο θαη ην κνληέιν ζρεδηαζκνχ, πινπνίεζεο, 

παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ δξάζεσλ απηψλ. 

εκεηψλεηαη φηη ε αξρηθή θαηαγξαθή ησλ ζεκαληηθψλ έξγσλ πνπ ζα 

ππνζηεξίμνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ δελ είλαη 

εμαληιεηηθή ή πεξηνξηζηηθή.. Ζ ΒΦΜ έρεη αλνηθηφ θαη δπλακηθφ ραξαθηήξα, 

θαζψο ζα ζπλερίζεη λα ζπλδηακνξθψλεηαη θαη ζα επηθαηξνπνηείηαη εηεζίσο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. ε απηή ηελ 

θαηεχζπλζε, ε δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο εμαζθαιίδεη φηη λέεο αλάγθεο ή 

πξνηεξαηφηεηεο κπνξνχλ λα νδεγνχλ ζε επηπιένλ έξγα, νξηδφληηα θαη 

ηνκεαθά, πνπ εληάζζνληαη ζηε γεληθφηεξε ζηξαηεγηθή, δηέπνληαη απφ ηε 

γεληθφηεξε θηινζνθία θαη εμππεξεηνχλ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο ΒΦΜ. Σα 

έξγα απηά ζα αμηνινγνχληαη σο πξνο ηε ζχκπιεπζε κε ηηο αξρέο θαη ηηο 

ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ΒΦΜ, ηε ζεκαληηθφηεηα θαη ηνλ αληίθηππφ 

ηνπο ζηνπο πνιίηεο ή ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο θαη ζα παξνπζηάδνληαη ζηελ 

επφκελε έθδνζε ηεο ΒΦΜ. 

Ζ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηεο ΒΦΜ εμαζθαιίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή 

ελφο εληαίνπ θαη δεζκεπηηθνχ κνληέινπ δηνίθεζεο θαη πινπνίεζεο, ην νπνίν 

θαιχπηεη νξηδφληηα ην ζχλνιν ησλ θνξέσλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο θαη ηνπ 

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Σν εληαίν κνληέιν δηαθπβέξλεζεο θαζνξίδεη ην 

ξφιν θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ θνξέσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ πινπνίεζε θαη ππνζηήξημε ησλ ζρεηηθψλ παξεκβάζεσλ 

ππφ ην ζπληνληζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ζε 
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ζπλεξγαζία κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα φπνπ απηφ απαηηείηαη, εθαξκφδνληαο κεηαμχ 

άιισλ ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

απνδνηηθφηεηαο. Σν κνληέιν πινπνίεζεο νξίδεη, επίζεο, ηε ζχλζεζε ησλ 

νκάδσλ έξγνπ, ηνπο ξφινπο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθή νινθιήξσζε ησλ παξεκβάζεσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΦΖΦΗΑΚΖ ΧΡΗΜΟΣΖΣΑ 

 

Ζ Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζε ρακειή ζέζε ζηνπο δηεζλείο δείθηεο πνπ 

αμηνινγνχλ ηελ ςεθηαθή σξηκφηεηα ησλ ρσξψλ αλά ηνλ θφζκν. Γηα 

παξάδεηγκα, ζην Γείθηε Φεθηαθήο Οηθνλνκίαο θαη Κνηλσλίαο (Digital 

Economy and Society Index, DESI)1 ε ρψξα θαηαηάζζεηαη ζηελ 27ε ζέζε 

κεηαμχ ησλ 28 ρσξψλ ηεο Δ.Δ. γηα ην 2020, ζην Γείθηε Αλάπηπμεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (E-Government Development Index, EGDI)2 

ζηελ 42ε ζέζε κεηαμχ ησλ 193 θξαηψλ ηεο έξεπλαο γηα ην 2020, θαηέρνληαο 

ηε 27ε ζέζε αλάκεζα ζηηο 28 ρψξεο ηεο Δ.Δ., ζην Γείθηε Αλάπηπμεο ΣΠΔ 

(ICT Development Index, IDI)3 ε ρψξα καο θαηαηάζζεηαη 38ε κεηαμχ 192 

θξαηψλ γηα ην 2017 θαη 25ε αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ., ζην Γείθηε 

Φεθηαθήο Δμέιημεο (Digital Evolution Index, DEI4) ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ 

38ε ζέζε κεηαμχ ησλ 60 ππφ έξεπλα θξαηψλ γηα ην 2017, ελψ ζην δείθηε 

Γηεπθφιπλζεο ηεο Φεθηνπνίεζεο (Enabling Digitalization Index - EDI)5 ε 

Διιάδα θαηαηάζζεηαη 43ε κεηαμχ 115 θξαηψλ γηα ην 2019.  

Με δεδνκέλε ηε ρακειή ςεθηαθή επίδνζε, ε Διιάδα ζηεξείηαη πιένλ 

πνιχηηκνπ ρξφλνπ, ψζηε λα εθαξκφζεη ζηαδηαθέο θαη «εμειηθηηθέο» ςεθηαθέο 

ζηξαηεγηθέο, φπσο έπξαμαλ άιιεο, ςεθηαθά αλεπηπγκέλεο ζήκεξα, ρψξεο 

(π.ρ., ε Ννξβεγία, ε Φηλιαλδία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, θ.ά.). Οη ρψξεο απηέο 

μεθίλεζαλ ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο πξηλ απφ αξθεηά ρξφληα, φζν ν 

ξπζκφο ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ ήηαλ αθφκα ρακειφο, εθαξκφδνληαο 

ζηαδηαθά βήκαηα, ηα νπνία επαλαπξνζδηνξίδνληαλ αλά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο κεηαβαιιφκελνπο εζληθνχο ηνπο 

ζηφρνπο θαη λα ελζσκαηψλνπλ ηηο αλαδπφκελεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο. 

Ζ ξαγδαία ηαρχηεηα ησλ ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

ρακειή ςεθηαθή σξηκφηεηα ηεο Διιάδαο, δεκηνπξγεί ηελ επηηαθηηθή αλάγθε 

γηα ηε ρψξα λα ελεξγήζεη άκεζα, ζε πνιιαπινχο άμνλεο, ζπγρξνληζκέλα θαη 

ζε πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ νξίδνληα, κέζσ ηεο πινπνίεζεο κηαο «νιηζηηθήο» 

ςεθηαθήο πξνζέγγηζεο (βι. Γηάγξακκα 1). Ήδε έρνπλ γίλεη βήκαηα πξνο 

απηή ηελ θαηεχζπλζε, φπσο, γηα παξάδεηγκα, νη ζεκαληηθέο ηερλνινγηθέο 

ιχζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ κε πνιχ γξήγνξνπο ξπζκνχο απφ ην Τπνπξγείν 

Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο 

παλδεκίαο ηνπ θνξνλντνχ. Μφλν κέζα απφ κία ηέηνηα άκεζε, ζπληνληζκέλε 

θαη νξγαλσκέλε πξνζέγγηζε ζα θαηαθέξεη ε Διιάδα λα επηηαρχλεη ηνλ 

ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο, βειηηψλνληαο έηζη θαη ηε ζέζε ηεο ζε δείθηεο 

ζρεηηθνχο κε ηελ ηερλνινγία θαη ηελ θαηλνηνκία. 

Ζ πξφθιεζε είλαη πνιχ κεγάιε, θαηαλνψληαο ην γεγνλφο πσο νη 

ςεθηαθέο ηερλνινγίεο θαη ηα ζρεηηθά κνληέια δεκηνπξγίαο ππεξεζηψλ 

εμειίζζνληαη κε ηαρχηεηεο πνπ ππεξβαίλνπλ θαηά πνιχ ηηο δπλαηφηεηεο 

πξνζαξκνγήο ησλ θξαηψλ. Οη επφκελεο δεθαεηίεο ζα ραξαθηεξηζηνχλ απφ ηε 

δεκηνπξγία ςεθηαθνχ ράζκαηνο, θαζψο ηα θξάηε πνπ δελ ζα κπνξέζνπλ λα 

επηηχρνπλ πςειά επίπεδα ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη λα αμηνπνηήζνπλ 

απνηειεζκαηηθά ςεθηαθά εξγαιεία, φπσο ε ηερλεηή λνεκνζχλε θαη ε 

                                                
1
 Digital Economy and Society Index, DESI, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi 

2
 e-Government Survey: Gearing e-Government to Support Transformation towards Sustainable 

and Resilient Societies, United Nations, 2018, δηαζέζηκν ζην 
https://www.unescap.org/resources/e-government-survey-2018-gearing-e-government-support-
transformation-towards-sustainable 

3
 Measuring the Information Society Report, ITU, 2017 

4
https://sites.tufts.edu/digitalplanet/files/2020/03/DEI-LAC_Executive-

Summary_27Nov2018.pdf  
5
https://www.eulerhermes.com/en_global/news-insights/economic-insights/2019Enabling-

digitalization-index-beyond-potential.html 

https://sites.tufts.edu/digitalplanet/files/2020/03/DEI-LAC_Executive-Summary_27Nov2018.pdf
https://sites.tufts.edu/digitalplanet/files/2020/03/DEI-LAC_Executive-Summary_27Nov2018.pdf
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αλάιπζε «κεγάισλ» δεδνκέλσλ, ζα νδεγεζνχλ κνηξαία ζην πεξηζψξην. 

 

Γηάγξακκα 1: Ο ξπζκφο ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο Διιάδαο ζε ζρέζε κε 

άιιεο επξσπατθέο ρψξεο 

 

Πεγή: Μειέηε ΔΒ- Accenture – H Φεθηαθή Διιάδα (2017) 

 

 

3.1. Γείθηεο Φεθηαθήο Οηθνλνκίαο & Κνηλσλίαο «DESI» 

 

Χο εξγαιείν γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ςεθηαθψλ επηδφζεσλ ησλ θξαηψλ-

κειψλ ηεο Δ.Δ., ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη ζεζπίζεη ην δείθηε ηεο Φεθηαθήο 

Οηθνλνκίαο θαη Κνηλσλίαο (Digital Economy and Society Index — DESI), ν 

νπνίνο ζπληίζεηαη απφ ζχλνιν πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ δηαζηάζεσλ πνπ 

απεηθνλίδνπλ ηελ ςεθηαθή εμέιημε ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη ν δείθηεο DESI είλαη δείθηεο 

θαηάηαμεο, δελ αληαλαθιά ηελ επίδνζε κηαο ρψξαο ζε απφιπην βαζκφ αιιά 

ηελ επίδνζή ηεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο. Δπνκέλσο, ε πηψζε κηαο 

ρψξαο ζηελ επξσπατθή θαηάηαμε δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη ε ίδηα δελ 

ζεκείσζε πξφνδν, αιιά φηη πηζαλφηαηα άιιεο ρψξεο ζεκείσζαλ ηαρχηεξε 

πξφνδν απφ απηήλ. 

Ο δείθηεο DESI βαζίδεηαη ζε πέληε δηαζηάζεηο, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη 

ζπλνπηηθά παξαθάησ (βι. Πίλαθα 1): 
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Πίλαθαο 1: Οη πέληε δηαζηάζεηο ηνπ δείθηε DESI 

 

 

Πεγή: Γείθηεο Φεθηαθήο Οηθνλνκίαο & Κνηλσλίαο DESI –Μειέηε 2020 – Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή 

χκθσλα κε ην δείθηε DESI, δηαρξνληθά ε Δπξψπε παξνπζηάδεη ςεθηαθή 

πξφνδν. Γηα ηελ αθξίβεηα, ηα ηειεπηαία έμη ρξφληα ν κέζνο φξνο ηνπ δείθηε ηεο 

Δ.Δ. βειηηψζεθε θαηά 13 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. 

 

Οη ηάζεηο ζηελ Δπξώπε 

Σα ηειεπηαία έηε, ε ζπλδεζηκφηεηα ζην ζχλνιν ηεο Δπξψπεο έρεη 

βειηησζεί αηζζεηά κε ηε δηείζδπζε ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ επξπδσληθψλ 

δηθηχσλ λα παξνπζηάδεη ζηαζεξή άλνδν θαη ηελ θάιπςε 4G λα είλαη ζρεδφλ 

θαζνιηθή. ρεηηθά κε ηε δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ δείθηε, ζηνλ ηνκέα ησλ 

ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ έρεη ζεκεησζεί κεξηθή πξφνδνο, σζηφζν έλα ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ δελ δηαζέηεη αθφκα επαξθείο βαζηθέο 

ςεθηαθέο δεμηφηεηεο6. ε ζρέζε κε ηε ρξήζε δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ, ελψ 

ππάξρεη ε ηάζε γηα ζπρλφηεξε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηνπο πνιίηεο, ε 

ρξήζε δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ απφ Δπξσπαίνπο κεγαιχηεξεο ειηθίαο 

παξακέλεη αξθεηά ρακειή7. Όζνλ αθνξά ηε δηείζδπζε ησλ ςεθηαθψλ 

ηερλνινγηψλ ζηηο επξσπατθέο επηρεηξήζεηο, δηαπηζηψλεηαη κία ειαθξά 

βειηίσζε, πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αλάιπζε κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ 

(big data analytics) θαη ζηε ρξήζε ηερλνινγηψλ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο (cloud). 

ην ρψξν ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 

παξνπζηάδνπλ αχμεζε ζηελ πηνζέηεζε ςεθηαθψλ πξαθηηθψλ, αιιά 

εμαθνινπζνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θαηά θχξην ιφγν ζε εγρψξηεο αγνξέο8. Σέινο, 

παξαηεξείηαη ην επίπεδν πνηφηεηαο ησλ επξσπατθψλ ςεθηαθψλ δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ λα βειηηψλεηαη ζπλερψο9. 

                                                
6
 Βι. 2020DESIReportHumanCapital 

7
 Βι. 2020DESIReportUseofInternetServices 

8
 Βι. 2020DESIReportIntegrationofDigitalTechnology 

9
 Βι. 2020DESIReportDigitalPublicServices 
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Παξά ηε ζπλνιηθή ςεθηαθή πξφνδν ηεο Δπξψπεο, παξαηεξνχληαη 

ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ζηηο επίκέξνπο επηδφζεηο ησλ επξσπατθψλ 

νηθνλνκηψλ. Σν 2020, ην ςεθηαθφ «ράζκα» κεηαμχ ησλ νηθνλνκηψλ κε ηελ 

πςειφηεξε θαη ρακειφηεξε ςεθηαθή απφδνζε έθηαζε ηηο 35 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο, κε ηελ νπξαγφ Βνπιγαξία λα έρεη ηηκή κηθξφηεξε θαηά 49% απφ ηελ 

πξσηνπφξν Φηλιαλδία (βι. Γηάγξακκα 2). 

Σα αλσηέξσ απνηειέζκαηα ηνπ δείθηε DESI θαηαγξάθνπλ έλαλ ζαθή 

δηαρσξηζκφ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Δ.Δ. ζε ζρέζε κε ηηο ςεθηαθέο ηνπο 

επηδφζεηο. Απφ ηε κία πιεπξά, νη ςεθηαθά πξσηνπφξεο ρψξεο, φπσο ε 

Φηλιαλδία, ε νπεδία, ε Οιιαλδία θαη ε Γαλία, έρνπλ μεθηλήζεη πξηλ απφ 

αξθεηά ρξφληα ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο θαη έρνπλ ήδε πξνρσξήζεη 

ζε ζρέζε κε ηηο ςεθηαθέο ηνπο επηδφζεηο. Απφ ηελ άιιε, ζηνλ αληίπνδα 

απηψλ ησλ ςεθηαθά πξνεγκέλσλ ρσξψλ, βξίζθνληαη ρψξεο κε ρακειή 

ςεθηαθή βαζκνινγία, φπσο ε Κχπξνο, ε Οπγγαξία, ε Ηηαιία, ε Πνισλία, ε 

Διιάδα, ε Ρνπκαλία θαη ε Βνπιγαξία. Όπσο θαίλεηαη απφ ην παξαθάησ 

δηάγξακκα ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη 27ε κεηαμχ ησλ 28 ρσξψλ ζην δείθηε 

DESI γηα ην 2019 θαη βξίζθεηαη ζην θαηψηαην άθξν ηεο θαηάηαμεο ησλ ρσξψλ 

βάζεη ηεο ςεθηαθήο ηνπο σξηκφηεηαο, έρνληαο θαηά 29% κηθξφηεξε ηηκή απφ 

ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη επηδφζεηο ηεο θάζε 

ρψξαο ζην δείθηε DESI βαζίδνληαη ζε ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ην 

επηέκβξην ηνπ 2019. 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη κηα ζπλνπηηθή αλάιπζε ηεο επίδνζεο ηεο 

ρψξαο ζε θάζε δηάζηαζε ηνπ δείθηε DESI θαη επηζεκαίλνληαη ηα βαζηθά 

πξνβιήκαηα θαη νη πξνθιήζεηο, θαζνξίδνληαο ηηο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. 

 

 

Γηάγξακκα 2: Γείθηεο Φεθηαθήο Οηθνλνκίαο & Κνηλσλίαο (DESI) – Δπίδνζε 

θξαηψλ κειψλ ζε ζρέζε κε ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν 

 

Π

ε

γή: Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Φεθηαθή Δληαία Αγνξά (DSM) 2020 

 

πλδεζηκόηεηα 

ηελ έξεπλα ηνπ 2020, πνπ αθνξά ζε ζηνηρεία ηνπ έηνπο 2019, ε Διιάδα 

θαηαηάζζεηαη ηειεπηαία κεηαμχ ησλ 28 ρσξψλ ηεο Δ.Δ. ζηε δηάζηαζε ηνπ 

DESI πνπ αθνξά ηε ζπλδεζηκφηεηα, κε βαζκνινγία 33,4 κνλάδεο έλαληη 50,1 

ηνπ επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ. ηε ρψξα καο, ε αχμεζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο 

ζηαζεξψλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ εμαθνινπζεί λα εμειίζζεηαη κε αξγνχο 
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ξπζκνχο, κε πνζνζηφ πνπ αλέξρεηαη ζην 76 % (θάησ απφ ηνλ κέζν φξν ηεο 

Δ.Δ. πνπ είλαη 78%). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε δηείζδπζε επξπδσληθψλ 

επηθνηλσληψλ ηαρχηεηαο ηνπιάρηζηνλ 100 Mbps ζεκείσζε ειαθξά αχμεζε, 

απφ 0,3% ην 2018 ζε 0,8% ην 2019. Ζ Διιάδα πξνρσξά κε ηδηαίηεξα ηαρχ 

ξπζκφ ζηελ θάιπςε επξπδσληθψλ επηθνηλσληψλ πςειήο ηαρχηεηαο (Next 

Generation Access - NGA), αθνχ ζεκείσζε ζεκαληηθή πξφνδν 15 

πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ ην 2019 θαη έθηαζε ζε πνζνζηφ 81%, ήηνη κφιηο 5 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο θάησ απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ 86% ηεο Δ.Δ. Πέξαλ 

απηψλ, ε ρψξα δελ δηαζέηεη ζεκαληηθφ επίπεδν ππνδνκψλ ζε επξπδσληθά 

δίθηπα ππεξπςειήο ηαρχηεηαο. Δπηπιένλ, ε ρψξα άξρηζε λα ζπκκεηέρεη ζηελ 

αλάπηπμε δηθηχσλ πνιχ πςειήο ρσξεηηθφηεηαο θαη παξά ην γεγνλφο φηη ε 

θάιπςε ζηαζεξψλ δηθηχσλ πνιχ πςειήο ρσξεηηθφηεηαο έθηαζε ην 7% απφ 

0% ην πξνεγνχκελν έηνο, ε Διιάδα βξίζθεηαη πνιχ πην θάησ απφ ηνλ κέζν 

φξν ηεο Δ.Δ. πνπ είλαη 44%. Δλψ, ινηπφλ, παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο 

δηείζδπζεο θηλεηψλ επξπδσληθψλ επηθνηλσληψλ θαηά 11 κνλάδεο, ν ηξέρσλ 

αξηζκφο είλαη 86 ζπλδξνκέο αλά 100 άηνκα, θαηά πνιχ ρακειφηεξνο απφ ηνλ 

κέζν φξν ησλ 100 ζπλδξνκψλ αλά 100 άηνκα ζηελ Δ.Δ. Χζηφζν, νη επηδφζεηο 

ηεο Διιάδαο φζνλ αθνξά ηελ ηερλνινγία 4G είλαη θαιχηεξεο, θαζψο ε κέζε 

θάιπςε αλέξρεηαη ζε 97%, ππεξβαίλνληαο ειαθξψο ηνλ κέζν φξν ηεο Δ.Δ. 

(96%). 

 

Αλζξώπηλν θεθάιαην 

Ζ Διιάδα θαηαηάζζεηαη 4ε απφ ην ηέινο ζηνλ ηνκέα ηνπ Αλζξψπηλνπ 

Κεθαιαίνπ γηα ηελ έθζεζε ηνπ 202010 κε πνζνζηφ 34,8%, ην νπνίν είλαη 

κηθξφηεξν θαηά 29,4% απφ ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν. Οη βαζηθνί επί κέξνπο 

δείθηεο πνπ αμηνινγνχλ ηνλ ηνκέα ηνπ Αλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ αλαδεηθλχνπλ 

ζεκαληηθέο παζνγέλεηεο ζε ζρέζε κε ηηο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο ηνπ ειιεληθνχ 

πιεζπζκνχ. Σν 2019 ην 51% ησλ αηφκσλ ειηθίαο 16 έσο 74 εηψλ είρε 

ηνπιάρηζηνλ βαζηθέο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο (58% ζηελ Δ.Δ.), πνζνζηφ πνπ 

ηζνδπλακεί κε αχμεζε άλσ ησλ 5 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ ζε δηάζηεκα ελφο 

έηνπο, θαηά πνιχ πςειφηεξε απφ ηνλ κέζν φξν αλφδνπ θαηά 1 πνζνζηηαία 

κνλάδα ζηελ Δ.Δ. Σν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ κε ηνπιάρηζηνλ βαζηθέο 

δεμηφηεηεο ρξήζεο ινγηζκηθνχ απμάλεηαη επίζεο ηθαλνπνηεηηθά, απφ 52% ην 

2018 ζε 56% ην 2019, κε ξπζκφ αλφδνπ ηαρχηεξν απφ ηνλ κέζν φξν ηεο Δ.Δ. 

Όκσο, ε Διιάδα ζεκεηψλεη, δηαρξνληθά, αξθεηά ρακειά πνζνζηά ζε 

εξγαδνκέλνπο κε εμεηδίθεπζε ζηνλ ηνκέα Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηψλ θαη 

Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ). Δλδεηθηηθά, κε βάζε δεδνκέλα ηνπ 2019 πνπ 

ζπιιέρζεθαλ γηα ηελ έθζεζε ηνπ 2020, ε ηηκή ηεο παξαπάλσ κεηαβιεηήο 

έθηαζε κφιηο ην 1,8% (επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ρψξαο) έλαληη 

3,9% ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Δ.Δ., ελψ ην πνζνζηφ απηφ είλαη αθφκα κηθξφηεξν 

ζηηο γπλαίθεο, ήηνη 0,5% έλαληη 1,4% ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Δ.Δ. Σέινο, φζνλ 

αθνξά ην πνζνζηφ ησλ πηπρηνχρσλ ΣΠΔ ήηνη 2,9% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

πηπρηνχρσλ, νη επηδφζεηο ηεο Διιάδαο ππνιείπνληαη θαηά πνιχ ηνπ κέζνπ 

φξνπ ηεο Δ.Δ., πνπ ζεκεηψλεη πνζνζηφ 3,6%. Οη ρακειέο δεμηφηεηεο ζε 

ζρέζε κε ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο, ηελ ηερλνινγία, ηε κεραληθή θαη ηα 

καζεκαηηθά (STEM) ησλ Διιήλσλ καζεηψλ αλαδεηθλχνληαη κεηαμχ άιισλ θαη 

απφ ην Γηεζλέο Πξφγξακκα PISA11, ηε κεγάιε εθπαηδεπηηθή έξεπλα πνπ 

δηεμάγεη ν ΟΟΑ θάζε ηξία ρξφληα, ε νπνία αμηνινγεί ηηο επηδφζεηο ησλ 

καζεηψλ ζε ηξία γλσζηηθά αληηθείκελα (θπζηθέο επηζηήκεο, καζεκαηηθά θαη 

θαηαλφεζε θεηκέλνπ). 
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http://iep.edu.gr/pisa/

 

http://iep.edu.gr/pisa/
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Υξήζε δηαδηθηπαθώλ ππεξεζηώλ 

ε ζρέζε κε ηε ρξήζε δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ, ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη 

ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο (25ε) ζην ζχλνιν ησλ 28 θξαηψλ κειψλ12, παξφιν πνπ 

ν αξηζκφο ησλ Διιήλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν έρεη απμεηηθή ηάζε. 

Οη θχξηνη ιφγνη ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη ε ελεκέξσζε, ε πξαγκαηνπνίεζε 

βηληενθιήζεσλ θαη ε ρξήζε θνηλσληθψλ δηθηχσλ. Δπίζεο, ε εκπηζηνζχλε ησλ 

Διιήλσλ ζε ζρέζε κε ηηο δηαδηθηπαθέο αγνξέο θαη ηηο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο 

θαίλεηαη λα παξακέλεη ρακειή. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ε ρξήζε 

ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ έθηαζε ην 40% έλαληη ηνπ 66% ηνπ 

επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ, ελψ ζην πεδίν ησλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ ην 

πνζνζηφ ρξήζεο έθηαζε ζην 51% γηα ηα δεδνκέλα ηνπ 2019 (πνπ 

ζπιιέρζεθαλ γηα ηελ έθζεζε ηνπ 2020), αξθεηά ρακειφηεξα απφ ην κέζν φξν 

ηεο Δ.Δ. πνπ θηάλεη ην 71%. Δίλαη πηζαλφ, απηή ε εηθφλα λα δηαθνξνπνηεζεί 

σο απνηέιεζκα ησλ πξφζθαησλ πινπνηήζεσλ θαη ηεο δηάζεζεο ςεθηαθψλ 

ιχζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξνλντνχ. 

 

Δλζσκάησζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο 

Ζ εθαξκνγή θαη ε πηνζέηεζε ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ δελ απνηεινχλ 

πιένλ κηα πξναηξεηηθή δξάζε γηα ηηο επηρεηξήζεηο αιιά βαζηθφ παξάγνληα 

επηβίσζεο. Παξφια απηά, ε θαηάηαμε ηεο ρψξαο είλαη ρακειή, 24ε κεηαμχ 

ησλ 28 θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ.13, κε βαζκνινγία 28,2 κνλάδεο έλαληη ηνπ 41,4 

ηνπ επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ. ηελ έθζεζε ηνπ 2020, ην πνζνζηφ ηεο ρξήζεο 

κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο αλέξρεηαη ζε 19 %, έλαληη ηνπ 25% ηνπ κέζνπ 

φξνπ ηεο Δ.Δ., ελψ παξαηεξείηαη αξγή ελζσκάησζε ηεο ρξήζεο ηερλνινγηψλ 

ππνινγηζηηθνχ λέθνπο (Cloud), κε ηε ρψξα καο λα ζεκεηψλεη πνζνζηφ κφιηο 

7% έλαληη ηνπ 18% ηνπ πνζνζηνχ ηνπ επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ. Σνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 2019 ε Διιάδα ζπλέρηζε λα επηδεηθλχεη πξνζήισζε ζηελ 

πξνψζεζε ησλ λέσλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ – ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα 

«Φεθηαθή Δπξψπε»– ππνγξάθνληαο ηε δήισζε14 ζρεηηθά κε ηε ζπλεξγαζία 

γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εγθαηάζηαζε επξσπατθψλ ππνδνκψλ θβαληηθψλ 

επηθνηλσληψλ. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο δήισζεο ζρεηηθά κε ηε ζπλεξγαζία 

γηα ηελ ηερλεηή λνεκνζχλε ην 2018, ε Διιάδα αλαπηχζζεη πιένλ εζληθή 

ζηξαηεγηθή γηα ηελ ηερλεηή λνεκνζχλε, ζε δηαβνχιεπζε κε ηα ελδηαθεξφκελα 

κέξε, θαη επεμεξγάδεηαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζπιινγή θαη ηελ πνηφηεηα 

ησλ δεδνκέλσλ, ηε δενληνινγηθή δηάζηαζε ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο θαη ηηο 

δεμηφηεηεο γηα ηελ ηερλεηή λνεκνζχλε. ηηο αξρέο ηνπ 2020 ε Διιάδα δηέζεηε 

14 θφκβνπο ςεθηαθήο θαηλνηνκίαο (9 πιήξσο επηρεηξεζηαθνχο θαη 5 επηπιένλ 

ζε ζηάδην πξνεηνηκαζίαο), πνπ θάιππηαλ δηάθνξνπο ηνκείο ηεο αγνξάο, 

φπσο ε γεσξγία, ε αιηεία, νη θαηαζθεπέο, ε κεηαπνίεζε, νη κεηαθνξέο θαη ε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα, κέζσ ελφο επξένο θάζκαηνο πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ, 

φπσο ε πξνζζεηηθή θαηαζθεπή, ηα ζπζηήκαηα ηερλεηήο λνεκνζχλεο θαη ηα 

ζπζηήκαηα γλψζεσλ, ε θπβεξλναζθάιεηα θαη ε αιπζίδα ζπζηνηρηψλ, ηα 

καδηθά δεδνκέλα θαη ε θσηνληθή. 

 

Φεθηαθέο δεκόζηεο ππεξεζίεο 

Όζνλ αθνξά ηε δηάζηαζε ησλ ςεθηαθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, ε 
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Διιάδα θαηαηάζζεηαη 27ε κεηαμχ ησλ 28 θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ.15, κε 

βαζκνινγία 51,5 έλαληη 72,0 ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Δ.Δ. Ζ Διιάδα παξνπζηάδεη 

ηθαλνπνηεηηθή επίδνζε ζε ζρέζε κε ην δείθηε σξίκαλζεο αλνηθηψλ δεδνκέλσλ 

κε πνζνζηφ 66% ίζν κε ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν, ζηελ έθζεζε 2020 πνπ 

αθνξά ζηνηρεία ηνπ 2019. ε ζρέζε κε ηελ παξνρή δηαδηθηπαθψλ δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ, ζηνλ επί κέξνπο δείθηε πνπ αθνξά ηελ χπαξμε 

πξνζπκπιεξσκέλσλ εληχπσλ ζην πιαίζην παξνρήο ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ, ε 

Διιάδα παξνπζίαζε πξφνδν ηα ηειεπηαία έηε, αιιά εμαθνινπζεί λα 

ππνιείπεηαη ζεκαληηθά ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Δ.Δ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ επί 

κέξνπο δείθηε ηεο ρξήζεο πξνζπκπιεξσκέλσλ εγγξάθσλ ε Διιάδα 

ζεκεηψλεη βαζκνινγία 25 κνλάδσλ έλαληη ηνπ επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ πνπ 

αλέξρεηαη ζηηο 59 κνλάδεο. Ο αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ είλαη 

ελεξγνί ρξήζηεο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο αλέξρεηαη ζε 

πνζνζηφ 39% θαη εμαθνινπζεί λα είλαη πνιχ ρακειφηεξνο απφ ηνλ κέζν φξν 

ηνπ 67% ζηελ Δ.Δ., παξά ηελ αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 3% ην 2019. Ζ 

δηαζεζηκφηεηα ςεθηαθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο απμήζεθε 

(ζε 63 ην 2019), αιιά φρη αξθεηά ψζηε λα πξνζεγγίζεη ηνλ κέζν φξν ηεο Δ.Δ. 

(88 ην 2019). 

 

3.2. Γείθηεο «IMD World Digital Competitiveness» 

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Γηεζλνχο Κέληξνπ Αληαγσληζηηθφηεηαο 

(Institute for Management Development - IMD), πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ 

έθζεζε ηνπ 202016, ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηελ 46ε ζέζε, κε βάζε ηελ 

ςεθηαθή αληαγσληζηηθφηεηα ηεο, κεηαμχ 63 ρσξψλ θαη ζεκεηψλεη βειηησζε 7 

ζέζεσλ ζε ζρέζε κε ην 2019. Ζ έθζεζε Φεθηαθήο Αληαγσληζηηθφηεηαο 

εηζάγεη αξθεηά θξηηήξηα γηα ηε κέηξεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ρσξψλ λα 

εμεξεπλνχλ θαη λα πηνζεηνχλ ςεθηαθέο ηερλνινγίεο πνπ νδεγνχλ ζηνλ 

ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Κάπνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο έθζεζεο είλαη ηα εμήο: 

1. Αμηνινγνχληαη 63 ρψξεο κε βάζε πάλσ απφ 330 θξηηήξηα πνπ 

κεηξνχλ δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο ςεθηαθήο αληαγσληζηηθφηεηαο. 

2. Σα δχν ηξίηα ησλ δεδνκέλσλ πξνέξρνληαη απφ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

(δηεζλείο / εζληθέο πεγέο. 

3. Σν έλα ηξίην ησλ δεδνκέλσλ πξνέξρνληαη απφ ζηνηρεία έξεπλαο 

(έξεπλα εξσηεκαηνινγίσλ). 

Ζ ςεθηαθή αληαγσληζηηθφηεηα νξίδεηαη σο ε ηθαλφηεηα κηαο νηθνλνκίαο 

λα πηνζεηήζεη ηερλνινγίεο ΣΠΔ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηνλ ςεθηαθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ. Σα ζηνηρεία ηεο κειέηεο ελζσκαηψλνπλ, γηα παξάδεηγκα, 

ηελ αθνκνίσζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ, ην ξφιν ηεο έξεπλαο ζηνλ 

ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζρεηηθήο ξχζκηζεο, 

ηελ πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηελ επειημία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

αιιαγψλ πνπ πξνθχπηνπλ. 

Ζ έθζεζε ηνπ IMD βαζίδεηαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: Γλψζε, Σερλνινγία θαη 

Μειινληηθή (ςεθηαθή) Δηνηκφηεηα. H παξαθάησ εηθφλα απεηθνλίδεη ην κνληέιν 

πνπ δηέπεη ηελ θαηάηαμε ηεο παγθφζκηαο ςεθηαθήο αληαγσληζηηθφηεηαο. 
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Δηθφλα 2: Οη ππφ εμέηαζε κεηαβιεηέο ηεο έθζεζεο Παγθφζκηαο Φεθηαθήο 

Αληαγσληζηηθφηεηαο IMD 

 

Πεγή : World Digital Competitiveness Yearbook 2019 

 

 

Ζ θαηεγνξία ηεο «Γλψζεο» αλαθέξεηαη ζηηο απαξαίηεηεο εθείλεο 

δεμηφηεηεο, πνπ επηηαρχλνπλ ηε δηαδηθαζία ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ 

κέζσ ηεο αλαθάιπςεο, θαηαλφεζεο θαη εθκάζεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Ζ 

θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηξεηο ππν-θαηεγνξίεο: ην ηαιέλην, ηελ θαηάξηηζε θαη 

εθπαίδεπζε θαη ηελ επηζηεκνληθή ππνδνκή. Σν ηαιέλην είλαη ε δεμακελή ησλ 

δεμηνηήησλ πνπ ππάξρεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκία. Σν επίπεδν 

αλάπηπμεο ηεο δεμακελήο δεμηνηήησλ ζπλδέεηαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ επηζηεκνληθή ππνδνκή ζπλδέεη ηηο επελδχζεηο 

θαη ηελ παξαγσγή γλψζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνλ ςεθηαθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο νηθνλνκίαο. Ζ ρψξα καο θαηαηάζζεηαη 48ε ζηνλ 

ππνδείθηε ηελ «Γλψζεο» αλάκεζα ζηηο 63 ρψξεο πνπ αμηνινγήζεθαλ ζηελ 

έξεπλα ηνπ 2020. 

Ζ θαηεγνξία ηεο «Σερλνινγίαο» αμηνινγεί ην ζπλνιηθφ πιαίζην κέζσ ηνπ 

νπνίνπ ελεξγνπνηείηαη ε αλάπηπμε ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ. Σν πιαίζην 

απηφ πεξηιακβάλεη, πξψηνλ, ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην (regulatory framework) θαη 

ην θαηά πφζν απηφ δηεπθνιχλεη ηελ απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ επηβνιή ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ, 

ελζαξξχλνληαο παξάιιεια ηελ αλάπηπμε θαη ηελ θαηλνηνκία ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Σν δεχηεξν ζηνηρείν ηνπ ηερλνινγηθνχ παξάγνληα είλαη ην 

θεθάιαην (capital), πνπ αμηνινγεί ηηο ηξέρνπζεο επελδχζεηο ζηελ ηερλνινγηθή 

αλάπηπμε θαη ηελ πξνζέιθπζε λέσλ. Δμεηάδεη επίζεο ην επίπεδν ηνπ 

επελδπηηθνχ θηλδχλνπ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκία. Σν ηειεπηαίν ζηνηρείν 

είλαη ην πθηζηάκελν ηερλνινγηθφ πιαίζην (technological framework), πνπ 

αμηνινγεί ηελ ηξέρνπζα ηερλνινγηθή ππνδνκή κηαο ρψξαο θαη ηελ πνηφηεηά 

ηεο. Ζ ρψξα καο θαηαηάζζεηαη 43ε ζηνλ ππνδείθηε ηεο «Σερλνινγίαο» κεηαμχ 

ησλ 63 ρσξψλ ηεο έξεπλαο ηνπ 2020. 
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Ζ θαηεγνξία ηεο «Μειινληηθήο ςεθηαθήο εηνηκφηεηαο» εμεηάδεη ην 

επίπεδν εηνηκφηεηαο κηαο νηθνλνκίαο λα πινπνηήζεη ηνλ ςεθηαθφ ηεο 

κεηαζρεκαηηζκφ. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ελζσκαηψλεη ηξία ζηνηρεία: 

Πξνζαξκνζηηθέο ζηάζεηο, Δπηρεηξεκαηηθή επειημία θαη Δλζσκάησζε ησλ 

ηερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο (ΗΣ). Ζ αληαγσληζηηθφηεηα απαηηεί νη δηαζέζηκεο 

ςεθηαθέο ηερλνινγίεο λα κπνξνχλ λα «απνξξνθεζνχλ» απφ ηελ θνηλσλία. Ζ 

απνξξφθεζε ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζαξκνζηηθή 

ζηάζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζπκίαο κηαο θνηλσλίαο λα ζπκκεηέρεη 

ζε ζρεηηθέο ςεθηαθέο δηαδηθαζίεο, γηα παξάδεηγκα, λα θάλεη αγνξέο ζην 

δηαδίθηπν. Ζ εηνηκφηεηα απαηηεί επίζεο ηελ επειημία ησλ επηρεηξήζεσλ φζνλ 

αθνξά ηελ πηνζέηεζε ηερλνινγηψλ ΣΠΔ. Αλαθέξεηαη επίζεο ζην επίπεδν 

θαηλνηνκίαο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. ρεηηθά κε ηελ 

ελζσκάησζε ηεο πιεξνθνξηθήο (IT Integration), απηή αμηνινγεί πφζν 

απνηειεζκαηηθά εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο πξαθηηθέο θαη δηαδηθαζίεο απφ 

δηάθνξνπο θνξείο. Ζ Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ 46ε ζέζε ζηνλ ππνδείθηε ηεο 

«Φεθηαθήο εηνηκφηεηαο» κεηαμχ ησλ 63 ρψξσλ ηνπ IMD γηα ην 2020. 

χκθσλα κε θάπνηνπο ππνδείθηεο ηνπ αλσηέξσ δείθηε, ε ρψξα καο 

έρεη βειηηψζεη ηε ζέζε ηεο ζην πεδίν ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ, φπνπ 

θαηαιακβάλεη ηελ 41ε ζέζε, έλαληη ηεο 52εο ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, 

απφξξνηα ησλ αιιαγψλ γηα παξάδεηγκα ζηηο πξνυπνζέζεηο εθθίλεζεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο φπνπ ε Διιάδα απφ ηελ 26ε ζέζε πέξζη 

βξίζθεηαη θέηνο ζηελ 6ε. ε φ,ηη αθνξά ζηελ επηρεηξεκαηηθή επειημία 

βξηζθφκαζηε ζηελ 55ε ζέζε έλαληη ηεο 60εο πέξζη θαη ζηελ ελζσκάησζε ησλ 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο ζηελ 45ε ζέζε έλαληη ηεο 50εο πεξζηλήο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΔ ΑΡΥΔ 

 

Ζ ΒΦΜ νξίδεη έλα ζχλνιν θαηεπζπληήξησλ αξρψλ γηα ηνλ ςεθηαθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ, νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζηηο αξρέο ηεο ςεθηαθήο 

δηαθπβέξλεζεο, φπσο έρνπλ πξνθξηζεί απφ πξσηνβνπιίεο ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο θαη ηνπ ΟΟΑ, απφ βέιηηζηεο δηεζλείο πξαθηηθέο πξνεξρφκελεο 

απφ ηηο ςεθηαθά αλεπηπγκέλεο ρψξεο, απφ ζρεηηθέο κειέηεο πνπ έρνπλ 

εθπνλεζεί εηδηθφηεξα γηα ηελ ειιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε θαζψο θαη απφ 

θείκελα ζηξαηεγηθήο πξνεγνπκέλσλ εηψλ. 

Καηά πξνηεξαηφηεηα, ε ΒΦΜ πηνζεηεί, εμεηδηθεχεη θαη εθαξκφδεη ηηο 

βαζηθέο θαηεπζχλζεηο θαη δεζκεχζεηο πνπ πεξηιακβάλεη ε Γηαθήξπμε ηνπ 

Σαιίλ (2017)17. Ζ Γηαθήξπμε ππνγξάθηεθε απφ φια ηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. 

ησλ 28 θαη απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Ζιεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε (2016-2020) θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο (Δ.Π.Γ)18. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, έκθαζε δίλεηαη 

ζηνλ πνιηηνθεληξηθφ ζρεδηαζκφ, ζηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ 

θαζψο θαη ζηηο δηαζπλνξηαθέο ππεξεζίεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο. Καη‘ 

επέθηαζε, ε αξρή «κφλν κία θνξά» (once-only principle), ε δηαζχλδεζε θαη 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα (θαη‘ ειάρηζην) ησλ Βαζηθψλ Μεηξψσλ θαη ε δεκηνπξγία, 

ιεηηνπξγία θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε θνηλψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ νξίδνληαη σο 

βαζηθέο αξρέο πνπ νθείινπλ λα δηέπνπλ ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ. 

Δπηπιένλ, ην κνληέιν πινπνίεζεο θαη δηνίθεζεο πνπ εθαξκφδεη ην 

Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη ζηε ΒΦΜ 

θαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία, δηαζθαιίδεη ηε ζπκκεηνρηθφηεηα ησλ πνιηηψλ θαη 

επηρεηξήζεσλ, ηφζν ζηε ζπιινγή ηδεψλ θαη ηελ απμεκέλε δηαβνχιεπζε φζν 

θαη ζην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζπλερή βειηίσζε λέσλ θαζψο θαη 

πθηζηάκελσλ ππεξεζηψλ. Σελ ίδηα ψξα, ν ξφινο ησλ πνιηηψλ ζα εληζρπζεί, 

θαζψο ζα ελεκεξψλνληαη γηα ηε ζεκαζία ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ηνπο αιιά θαη γηα ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο ζχκθσλα κε ηνλ  

Γεληθφ Καλνληζκφ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ, απμάλνληαο ηε δηαθάλεηα θαη ηελ 

ελεκέξσζε ηνπο ζηε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηνπο αθνξνχλ, ηε δηφξζσζή 

ηνπο φπνπ απαηηείηαη θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ηνπο ζε απηά. Παξάιιεια, ζα 

αλαπηπρζνχλ κεραληζκνί ππνβνιήο παξαπφλσλ ή ελζηάζεσλ, νη νπνίνη ζα 

παξέρνληαη ειεθηξνληθά γηα ηε κεγαιχηεξε δηεπθφιπλζε ησλ σθεινχκελσλ. 

ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, ιακβάλεηαη εηδηθή κέξηκλα γηα ηε δεκηνπξγία θαη 

ιεηηνπξγία θνηλψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο, κε πξσηεχνπζα δξάζε ηελ επηηάρπλζε πινπνίεζεο θαη ρξήζεο 

κέζσλ ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο θαη απζεληηθνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ θαη ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε πφξσλ θαη δεδνκέλσλ ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη 

δηαζπλνξηαθφ επίπεδν. Καζνξηζηηθφ ξφιν ζε απηφ ζα έρνπλ ηα Βαζηθά 

Μεηξψα θαη ε επίηεπμε απμεκέλεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο ΒΦΜ πξνσζεί επίζεο, ηελ πηνζέηεζε αλνηθηψλ 

πξνηχπσλ θαη ιχζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ηε 

δηαζθάιηζε παξνρήο αλνηθηψλ δεδνκέλσλ θαη ηε δεκηνπξγία δηεπαθψλ γηα 

ρξήζε ηφζν απφ ην δεκφζην φζν θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Δπηπιένλ, ε ΒΦΜ 

πξνάγεη ηελ πηνζέηεζε ζχγρξνλσλ, επέιηθησλ θαη απνδνηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

αλάπηπμεο εθαξκνγψλ θαη ζπζηεκάησλ (agile). Παξάιιεια, εζηηάδεη ζηε 

κέγηζηε αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ηε 

                                                
17

 Γηαζέζηκν ζην https://www.eu2017.ee/sites/default/files/2017-

10/Tallinn_eGov_declaration.pdf 
18

 Γηαζέζηκν ζην https://ec.europa.eu/isa2/eif_en 

http://www.eu2017.ee/sites/default/files/2017-10/Tallinn_eGov_declaration.pdf
http://www.eu2017.ee/sites/default/files/2017-10/Tallinn_eGov_declaration.pdf
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δηακφξθσζε ηεο θαηάιιειεο θνπιηνχξαο δηακνηξαζκνχ δεδνκέλσλ θαη 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο πφξσλ. 

Αθνινπζνχλ νη θχξηεο θαηεπζπληήξηεο αξρέο πνπ απνηεινχλ βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. Ζ 

πηνζέηεζε ησλ θαηεπζπληήξησλ αξρψλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα θάζε δξάζε θαη 

θάζε έξγν πιεξνθνξηθήο θαη απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ ςεθηαθή 

ζηξαηεγηθή θάζε αλεμάξηεηεο αξρήο πνπ έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

πινπνίεζε ηεο ΒΦΜ. Απηέο νη αξρέο απνηεινχλ επίζεο δεζκεπηηθέο 

ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο γηα θάζε αξκφδηα ξπζκηζηηθή αξρή, εηαηξεία ή 

νξγαληζκφ πνπ πξνζθέξεη ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο. 

Τπεξεζίεο ςεθηαθέο εμ νξηζκνύ: ην ειιεληθφ θξάηνο ζα πξέπεη 

ζηαδηαθά λα εηζάγεη θαη λα θαζηεξψζεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κέζσ 

ςεθηαθψλ θαλαιηψλ σο ηελ θαηεμνρήλ πξνηηκψκελε επηινγή γηα θάζε 

αιιειεπίδξαζε ηνπ θξάηνπο κε ηνπο πνιίηεο, ρσξίο βέβαηα λα απνθιείεη 

ινηπνχο δηαχινπο επηθνηλσλίαο γηα πνιίηεο πνπ δελ δηαζέηνπλ πξφζβαζε ζε 

ςεθηαθά θαλάιηα ή πνπ επηζπκνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο θνξείο ηνπ 

Γεκνζίνπ κε θπζηθφ ηξφπν. ην πιαίζην απηφ, βαζηθφ ζηφρν απνηειεί ν 

πεξηνξηζκφο ηεο δηαθίλεζεο θπζηθψλ εγγξάθσλ θαη ε πξνψζεζε ηεο ρξήζεο 

ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ αιιά θαη θαηά ηελ 

εμππεξέηεζε κε ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. ε θάζε πεξίπησζε, ν 

πνιίηεο ζηακαηά λα πξνζθνκίδεη έγγξαθα πνπ ηνλ αθνξνχλ, ηα νπνία 

παξάγνληαη απφ πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θνξέσλ ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ. 

Παξάιιεια ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο αξρήο, ε ΒΦΜ ζα πξνάγεη δξάζεηο γηα 

ηελ ζπλερή βειηίσζε θαη αλάπηπμε ηνπ ςεθηαθνχ γξαµµαηηζµνχ ησλ πνιηηψλ 

πνπ δελ δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο θξίζηµεο δεμηφηεηεο γηα πιήξε θαη 

απνηειεζµαηηθή ρξήζε ησλ ΣΠΔ. 

Αξρή «κόλνλ άπαμ»: νη πνιίηεο θαη νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα 

ππνβάινπλ «κφλν κία θνξά» ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο θαηά ηελ 

αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ην Γεκφζην. Έηζη, απαιιάζζνληαη απφ ηελ αλάγθε 

παξνρήο εθ λένπ πιεξνθνξηψλ ήδε γλσζηψλ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε 

(εμαηξνπκέλσλ  πεξηπηψζεσλ πνπ απαηηνχλ επηθαηξνπνίεζε ζχκθσλα κε ην 

λνκνζεηηθφ πιαίζην), φπνπ ν δηακνηξαζκφο απηφο δελ αληηβαίλεη ηελ 

πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ θαη ηνπο ζρεηηθνχο 

θαλνληζκνχο. Οη θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ιακβάλνπλ κέηξα γηα ηελ 

εζσηεξηθή πεξαηηέξσ ρξήζε ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ, ηεξνπκέλσλ δεφλησο 

ησλ θαλφλσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ. 

Δμ νξηζκνύ δηαιεηηνπξγηθόο ραξαθηήξαο: ν ζρεδηαζκφο 

αιιειέλδεησλ, πνιηηνθεληξηθψλ ππεξεζηψλ απαηηεί ηελ πηνζέηεζε πνιηηηθψλ 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αδηάιεηπηε εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ ηνπο θαη λα θαηαξγνχληαη πθηζηάκελα νξγαλσηηθά «ζηιφ». 

Γηαθαλαιηθέο ςεθηαθέο ππεξεζίεο κε πξνηεξαηόηεηα ζηελ 

εμππεξέηεζε κέζσ λέσλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ: νη δεκφζηεο ςεθηαθέο 

ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα παξέρνληαη κε πξνηεξαηφηεηα ζηελ εμππεξέηεζε 

κέζσ λέσλ, «έμππλσλ», θηλεηψλ ζπζθεπψλ. ην ρξήζηε ζα πξέπεη λα 

παξέρεηαη απξφζθνπηε εκπεηξία ςεθηαθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ αλεμάξηεηα 

απφ ην πνηα ζπζθεπή ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ πξφζβαζε. Ζ εμππεξέηεζε ηνπ 

πνιίηε θαη ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη, θαηά ζεηξά, πξψηα κέζα 

απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν, κεηά απφ ππνινγηζηέο θαη ηέινο κε ηειεθσληθέο 

θιήζεηο, ηαρπδξνκηθά ή κε θπζηθή παξνπζία ζηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο 

Πνιηηψλ (ΚΔΠ), γηα εθείλνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηνπο 

δχν πξψηνπο δηαχινπο. Παξάιιεια, πέξαλ ηεο πξφβιεςεο γηα 

πνιπθαλαιηθέο ππεξεζίεο, είλαη θνκβηθφ ην κνλαδηθφ ζεκείν εηζφδνπ γηα θάζε 

ππεξεζία, εηδηθά δε αλά κέζν (π.ρ. παξνρή ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ κέζσ 

gov.gr). 
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Πνιηην-θεληξηθή πξνζέγγηζε ζρεδηαζκνύ ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ γηα 

ππεξεζίεο θηιηθέο πξνο ην ρξήζηε: ν αλαζρεδηαζκφο ησλ ςεθηαθψλ 

ππεξεζηψλ πξέπεη λα είλαη πνιηην-θεληξηθφο, κε ζηφρν ηελ παξνρή 

νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ πνπ βξίζθνληαη πην θνληά ζηνλ εμππεξεηνχκελν 

θαη απαληνχλ ζηηο αλάγθεο ηνπ. Πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα έρνπλ ηελ 

επηινγή λα ζπλαιιάζζνληαη ςεθηαθά κε ην Γεκφζην, κέζα απφ ππεξεζίεο 

πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ απμεκέλε δηαζεζηκφηεηα, πξνζβαζηκφηεηα, 

αζθάιεηα θαη επρξεζηία. 

Eπαλαρξεζηκνπνίεζε δνκηθώλ ζηνηρείσλ θαη ιύζεσλ: ε αμηνπνίεζε 

ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε ζχγρξνλα κνληέια 

αλάπηπμεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε δνκηθψλ ζηνηρείσλ 

θαη ιχζεσλ, πηνζεηνχλ δηαδεδνκέλα πξφηππα θαη αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο. ε απηφ ην πιαίζην, πξνσζείηαη ε αμηνπνίεζε 

ιχζεσλ θαη πξνηχπσλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί απφ επξσπατθά πξνγξάκκαηα 

γηα δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη πξνηππνπνίεζε, φπσο ην πξφγξακκα 

Interoperability solutions for public administrations, businesses and citizens-

ISA²19 γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο κε ρξήζε ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα20. 

Τηνζέηεζε αλνηθηώλ θαη ζπκκεηνρηθώλ δηαδηθαζηώλ γηα ηνλ 

ζρεδηαζκό θαη ηελ αμηνιόγεζε θαη ηνλ ζρεδηαζκό ςεθηαθώλ 

ππεξεζηώλ: ε αμηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ θαη ν 

ζρεδηαζκφο θάζε λέαο ε απινπζηεπκέλεο ςεθηαθήο ππεξεζίαο ζα πξέπεη λα 

γίλνληαη κέζα απφ ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο ζπλδηακφξθσζεο κε φια ηα 

εκπιεθφκελα θαη άιια ελδηαθεξφκελα κέξε, κε ζηφρν ην ζρεδηαζκφ 

ςεθηαθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξαγκαηηθέο 

αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ησλ σθεινχκελσλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Καηάξγεζε ησλ απνθιεηζκώλ θαη θαζνιηθή πξνζβαζηκόηεηα: νη 

επαλαζρεδηαδφκελεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκεο 

απφ φινπο θαη φρη κφλν απφ επηιεγκέλεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο πνπ είλαη 

ςεθηαθά εμνηθεησκέλεο. Θα πξέπεη λα θαηαξγνχλ ηνπο απνθιεηζκνχο θαη λα 

θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο αηφκσλ κε αλαπεξία, εππαζψλ νκάδσλ, αηφκσλ πνπ 

δελ κηινχλ ειιεληθά θαζψο θαη αηφκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο. Αληίζηνηρα, 

ζεζκνζεηείηαη θαη πινπνηείηαη ε δίγισζζε πξφζβαζε ζηηο ςεθηαθέο 

ππεξεζίεο ή ηηο εμσζηξεθείο δηεπαθέο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

(πηζαλψο κε ηε ρξήζε ζπζηεκάησλ θαη ππνδνκψλ απηφκαηεο κεηάθξαζεο). 

Γηεπθόιπλζε ηεο δηαζπλνξηαθήο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηώλ: ε 

Γεκφζηα Γηνίθεζε πξέπεη λα δηεπθνιχλεη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ πνιηηψλ θαη 

επξχηεξα ησλ εμππεξεηνχκελσλ, ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη ζε ζπλζήθεο απμεκέλσλ κεηαθηλήζεσλ ησλ πνιηηψλ ηεο. Πξνο 

απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα πξέπεη λα θαηαζηήζεη ζε δηαζπλνξηαθφ επίπεδν 

δηαζέζηκεο ζπλαθείο ςεθηαθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο, πξνβιέπνληαο θαηά ην 

ζρεδηαζκφ δεκφζησλ ππεξεζηψλ ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ζε φιε ηελ Δληαία 

Αγνξά ζηε βάζε ηεο ειεχζεξεο κεηαθίλεζεο δεδνκέλσλ θαη ςεθηαθψλ 

ππεξεζηψλ ζηελ ΔΔ. πλεπψο, ζα αμηνπνηνχληαη ηα επαλαρξεζηκνπνηνχκελα 

δνκηθά ζηνηρεία πνπ παξέρεη ν κεραληζκφο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

«πλδένληαο ηελ Δπξψπε» (Connecting Europe Facility, CEF), γηα 

δηεπθφιπλζε ηεο παξνρήο ςεθηαθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ πέξα απφ ηα 

ζχλνξα (π.ρ., eDelivery, eID, eInvoicing, eSignature, Context Broker). 

Αμηνπηζηία θαη εκπηζηνζύλε: βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ ελίζρπζε 

ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηελ πηνζέηεζε ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ, απνηειεί ε 

                                                
19 

https://ec.europa.eu/isa2/home_en
 

20 
Γηαζέζηκν ζην https://www.eu2017.ee/sites/default/files/2017-

10/Tallinn_eGov_declaration.pdf
 

http://www.eu2017.ee/sites/default/files/2017-10/Tallinn_eGov_declaration.pdf
http://www.eu2017.ee/sites/default/files/2017-10/Tallinn_eGov_declaration.pdf


24 

αμηνπηζηία ζηε ρξήζε απηψλ κε έκθαζε ζηελ επρξεζηία θαη ζηε ζπλερή θαη 

αδηάιεηπηε δηαζεζηκφηεηά ηνπο ζε βάζε 24 X 7. Σν ζχλνιν ησλ 

παξεκβάζεσλ ηεο Βίβινπ ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ην λνκνζεηηθφ 

πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηεο 

ηδησηηθήο δσήο, θαζψο θαη γηα ηελ θπβεξλναζθάιεηα, ζηφρνο πνπ 

επηηπγράλεηαη κε ηελ ελζσκάησζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζην ζηάδην ηνπ 

ζρεδηαζκνχ. 

Αλνηθηόηεηα θαη ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο: κε ην δηακνηξαζκφ 

δεδνκέλσλ αλάκεζα ζε δεκφζηνπο θνξείο, ηελ παξνρή δπλαηφηεηαο ζε 

πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο γηα έιεγρν πξφζβαζεο ησλ δεδνκέλσλ ηνπο θαη 

δηφξζσζή ηνπο, θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

ηνπο αθνξνχλ θαη ηελ εκπινθή ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ζηε ζρεδίαζε θαη ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ, επηηπγράλεηαη ζηελ πξάμε ε ελδπλάκσζε ησλ πνιηηψλ 

θαη απμάλεηαη ε δηαθάλεηα ζηε ιεηηνπξγία ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ζηηο 

ζπλαιιαγέο ησλ πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ κε εθείλε. ε απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε δχλαηαη λα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά θαη ε απηφκαηε ελεκέξσζε 

ηνπ πνιίηε γηα θάζε πξφζβαζε ή αιιαγή πνπ αθνξά ζηα δεδνκέλα ηνπ. 

Αλάπηπμε αζθαινύο ινγηζκηθνύ θαη ζπζηεκάησλ από ην 

ζρεδηαζκό ηνπο: βαζηθφ πξναπαηηνχκελν γηα ηελ πηνζέηεζε θαη ρξήζε ησλ 

ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο είλαη ε πινπνίεζε 

ζεηξάο δξάζεσλ πνπ ζα βειηηψζνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ ζπζηεκάησλ θαη 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ νη θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ. ε απηφ ην πιαίζην, ζα 

πξέπεη λα αμηνπνηνχληαη ζηνηρεία θαη πξφηππα γηα ηελ αλάπηπμε αζθαινχο 

ινγηζκηθνχ θαη ζπζηεκάησλ απφ ην ζρεδηαζκφ (security-by-design), θαζψο 

θαη νη νκάδεο αλάπηπμεο λα ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε δηαζέζηκα εξγαιεία θαη 

κεραληζκνχο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

εθαξκνγψλ πνπ αλαπηχζζνπλ. 

Τηνζέηεζε επέιηθησλ κνληέισλ γηα ην ζρεδηαζκό, ηελ πινπνίεζε 

θαη ηελ πξνκήζεηα έξγσλ θαη ππεξεζηώλ: ε Γεκφζηα Γηνίθεζε ζα πξέπεη 

λα εθαξκφδεη επέιηθηα κνληέια θαζνξηζκνχ απαηηήζεσλ, ζρεδηαζκνχ, 

πινπνίεζεο θαζψο θαη παξαθνινχζεζεο, γηα ηελ απξφζθνπηε, έγθαηξε θαη 

πνηνηηθή παξάδνζε ησλ δξάζεσλ πνπ πινπνηνχλ ηνλ ςεθηαθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ. Δπίζεο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε πξνζπάζεηα πηνζέηεζεο, ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ θξίλεηαη φηη απηφ ζα βνεζήζεη, δηαδηθαζηψλ πξνθήξπμεο 

έξγσλ κε βάζε ηε θηινζνθία θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπ agile, κε βάζε δηαδνρηθά 

κηθξά βήκαηα αλάπηπμεο θαη ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηελ νκάδα πινπνίεζεο 

θαη ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, κε ζηφρν λα αληηκεησπηζηεί απνδνηηθφηεξα ε 

πνιππινθφηεηα. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηα παξαπάλσ είλαη νη θνξείο λα 

απνθηήζνπλ πεξηζζφηεξε ηερλνγλσζία θαη θπξίσο επζχλε γηα ηελ ηδηνθηεζία 

ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, ηε δηαρείξηζε ησλ παξαδνηέσλ θαη ηελ ηερληθή 

επνπηεία ηεο πινπνίεζεο. 

Απινύζηεπζε Γηαδηθαζηώλ: κέρξη ζήκεξα, νη δξάζεηο απινχζηεπζεο 

δηαδηθαζηψλ ήηαλ δηάζπαξηεο θαη κεκνλσκέλεο ζε δηάθνξνπο θνξείο. Οη κέρξη 

ζήκεξα πξνζπάζεηεο ζπληνληζκνχ απηήο ηεο πνιχ ζεκαληηθήο δηαδηθαζίαο 

είραλ κηθηά απνηειέζκαηα, θπξίσο γηαηί θαη απηέο βαζίδνληαλ ζε ad hoc έξγα 

απινχζηεπζεο. Ζ λέα δνκή ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο 

δηαζθαιίδεη ηνλ θεληξηθφ, νξηδφληην ζπληνληζκφ ησλ ζρεηηθψλ δξάζεσλ κέζα 

απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Απινχζηεπζεο 

Γηαδηθαζηψλ, ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηε δεκφζηα πνιηηηθή ησλ δηνηθεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ηεο απινχζηεπζεο απηψλ. 

ην παξαπάλσ πιαίζην, έρνπλ ζεζκνζεηεζεί εξγαιεία θαη 

δεκηνπξγνχληαη εηδηθέο πιαηθφξκεο πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ηε 

ρξφληα παζνγέλεηα ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ππέξκεηξε γξαθεηνθξαηία πξνο πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο, ε νπνία έρεη 
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ππνινγηζηεί απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο λα είλαη ε κεγαιχηεξε ζηελ ΔΔ 

θηάλνληαο ζρεδφλ ην 7% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο. 

Σέηνηα εξγαιεία είλαη ην Δζληθφ Πξφγξακκα Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ - 

ΔΠΑΓ θαη ην Παξαηεξεηήξην ηεο Γξαθεηνθξαηίαο ην νπνίν ππνζηεξίδεηαη απφ 

ηνλ ΟΟΑ, ν νπνίνο είρε ήδε απφ ην 2012-2014, κεηξήζεη ηα δηνηθεηηθά βάξε 

ζε 13 ηνκείο πνιηηηθήο θαη είρε θάλεη ζπζηάζεηο γηα ηε κείσζε ηνπο θαηά 25%. 

Με βάζε ην Παξαηεξεηήξην, ην ΔΠΑΓ θαη ην Δζληθφ Μεηξψν Γηαδηθαζηψλ 

δεκηνπξγνχληαη κφληκεο δνκέο απνηχπσζεο θαη κείσζεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο, 

ππνζηεξίδνληαο ηε ζπλέρεηα ησλ ζρεηηθψλ παξεκβάζεσλ. 

εκαληηθή αξρή απνηειεί ε ζπλερήο θαη ζπζηεκαηηθή αλαζεψξεζε ησλ 

λνκνζεηηθψλ θαη γεληθφηεξα ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ θαη δηνηθεηηθψλ 

πξαθηηθψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, ψζηε λα είλαη 

ζπκβαηέο κε ηηο αξρέο ηεο θαιήο λνκνζέηεζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ πξνο ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη 

ηεο επηρείξεζεο. Ζ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξνεγείηαη ηεο 

ςεθηνπνίεζεο απηψλ, θαζψο ζηφρνο δελ κπνξεί λα είλαη ε ςεθηνπνίεζε ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο ηνπ θξάηνπο. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά νη θχξηεο 

θαηεπζπληήξηεο αξρέο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. 

 

Πίλαθαο 2: Κχξηεο θαηεπζπληήξηεο αξρέο ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ 

Τπεξεζίεο ςεθηαθέο εμ νξηζκνχ 

Αξρή «κφλνλ άπαμ» 

Δμ νξηζκνχ δηαιεηηνπξγηθφο ραξαθηήξαο 

Γηαθαλαιηθέο ςεθηαθέο ππεξεζίεο κε πξνηεξαηφηεηα ζηελ 

εμππεξέηεζε κέζσ λέσλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ 

Πνιηην-θεληξηθή πξνζέγγηζε ζρεδηαζκνχ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ γηα 

ππεξεζίεο θηιηθέο πξνο ην ρξήζηε 

Δπαλαρξεζηκνπνίεζε δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ιχζεσλ 

Τηνζέηεζε αλνηθηψλ θαη ζπκκεηνρηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε θαη ην ζρεδηαζκφ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ 

Καηάξγεζε ησλ απνθιεηζκψλ θαη θαζνιηθή πξνζβαζηκφηεηα 

Γηεπθφιπλζε ηεο δηαζπλνξηαθήο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ 

Αμηνπηζηία θαη εκπηζηνζχλε 

Αλνηθηφηεηα θαη ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο 

Αλάπηπμε αζθαινχο ινγηζκηθνχ θαη ζπζηεκάησλ απφ ην ζρεδηαζκφ 

ηνπο 

Τηνζέηεζε επέιηθησλ κνληέισλ γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη 

ηελ πξνκήζεηα έξγσλ θαη ππεξεζηψλ 

Απινχζηεπζε Γηαδηθαζηψλ 

Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΜΟΝΣΔΛΟ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ & ΤΛΟΠΟΗΖΖ 

 

Με ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηνπ ςεθηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ζην ζχλνιν ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ην Τπνπξγείν 

Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο εθαξκφδεη έλα εληαίν θαη δεζκεπηηθφ κνληέιν 

δηαθπβέξλεζεο πνπ θαιχπηεη νξηδφληηα ην ζχλνιν ησλ θνξέσλ ηεο Κεληξηθήο 

θαη ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Ο ζπληνληζκφο ηεο δηακφξθσζεο θαη ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ εθηειείηαη απφ έλα θεληξηθφ 

ζεκείν δηνίθεζεο θαη ππνζηεξίδεηαη απφ θαηάιιειεο δηνηθεηηθέο θαη 

εθηειεζηηθέο δνκέο θαη ζπληνληζηηθά φξγαλα, ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ ηελ 

απνδνηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε απηήο ηεο νξηδφληηαο θπβεξλεηηθήο 

πξνηεξαηφηεηαο. 

ην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο ΒΦΜ, ην Τπνπξγείν Φεθηαθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη νη επνπηεπφκελνη θνξείο ηνπ αλαιακβάλνπλ ην 

ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ έξγσλ ηνπ ςεθηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ. Δπίζεο, κεξηκλά ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο 

ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηε ζεζκηθά θαηνρπξσκέλε θαη ηελ νξγαλσηηθά θαη ηερληθά 

δηαζθαιηζκέλε έλαξμε παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ. Ο 

ζρεδηαζκφο ησλ απαξαίηεησλ παξεκβάζεσλ αθνινπζεί δηαδηθαζίεο πνπ 

βαζίδνληαη ζε νξηδφληηα θαλάιηα επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνπο θνξείο ηεο 

γεληθήο θπβέξλεζεο, ψζηε λα απνθεχγνληαη επηθαιχςεηο θαη ιάζε ζην 

ζρεδηαζκφ, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ έιιεηςε έγθαηξεο επηθνηλσλίαο 

αλάκεζα ζε θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ. Οη δηαδηθαζίεο ηεο ΒΦΜ αθνινπζνχληαη 

ππνρξεσηηθά γηα θάζε έξγν ςεθηαθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ςεθηαθψλ 

ππνδνκψλ θαη ππνζηεξίδνπλ κε έλαλ νινθιεξσκέλν ηξφπν ηηο Γηεπζχλζεηο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ησλ ππνπξγείσλ θαζψο θαη ηηο αξκφδηεο 

κνλάδεο άιισλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πνπ έρνπλ ξφιν ή εκπινθή 

ζηελ πινπνίεζε ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. 

Σν λέν κνληέιν δηνίθεζεο πξνσζεί ηελ θαηλνηνκία ζην Γεκφζην Σνκέα, 

ππνζηεξίδνληαο ηε δηαθπβέξλεζε, ψζηε λα αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά ζηηο 

ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο θαη λα αμηνπνηήζεη ηηο επθαηξίεο πνπ παξέρνπλ νη λέεο 

ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. 

 

 

5.1. Γηνηθεηηθέο δνκέο & αξκνδηόηεηεο 

 

Οη δηνηθεηηθέο δνκέο θαη νη αξκνδηφηεηεο απηψλ ζε ζρέζε κε ην 

ζρεδηαζκφ, ηε δηαξθή επηθαηξνπνίεζε, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο Βίβινπ Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

 

5.1.1. Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Σν Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη αξκφδην γηα ηε ζηξαηεγηθή 

θαηεχζπλζε θαη ηελ πινπνίεζε ηεο Βίβινπ Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ. Σν 

λέν κνληέιν δηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκφδεη ην Τπνπξγείν εμαζθαιίδεη ην 

ζπληνληζκφ ηεο θπβεξλεηηθήο δξάζεο γηα ηε ζπγγξαθή θαη ηελ εθαξκνγή ηεο 

Βίβινπ θαζψο θαη ηε ζπγθέληξσζε θαη αμηνιφγεζε πξνηάζεσλ γηα ηε 

βειηίσζε θαη ηελ επηθαηξνπνίεζή ηεο. Δπίζεο, εμαζθαιίδεη ηε ζπλερή 

παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ πνπ 

πξνδηαγξάθνληαη ζηε Βίβιν θαζψο θαη ηελ έληαμε λέσλ έξγσλ, πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζπλφινπ ησλ ηνκέσλ 

θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο. Με βάζε ην λέν κνληέιν δηνίθεζεο, ην Τπνπξγείν 

Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο ραξάζζεη ηελ νξηδφληηα πνιηηηθή γηα ηνλ ςεθηαθφ 
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κεηαζρεκαηηζκφ θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ εμεηδηθεχεη ζηνπο επηκέξνπο ηνκείο 

πνιηηηθήο ζε ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα Τπνπξγεία θαη άιινπο θνξείο ηεο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

πγθεθξηκέλα, ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ θξάηνπο ζρεδηάδεηαη, 

πινπνηείηαη θαη δηνηθείηαη απφ ην Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, ην 

νπνίν: 

1. Αλαιακβάλεη ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηε δηνίθεζε 

παξεκβάζεσλ πνπ πινπνηνχλ ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ. 

2. Αλαιακβάλεη ηελ επνπηεία, θαηαγξαθή, αλαζρεδηαζκφ θαη 

ςεθηνπνίεζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζην Γεκφζην Σνκέα. 

3. Δπνπηεχεη θαη ππνζηεξίδεη ηα θεληξηθά θπβεξλεηηθά πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα, θαη ηηο αληίζηνηρεο ππνδνκέο, θαιχπηνληαο ην ζχλνιν 

ηεο θπβεξλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνιηηηθήο. 

4. Γηαρεηξίδεηαη θαη ππνζηεξίδεη ηηο θεληξηθέο ηειεπηθνηλσληαθέο 

ππνδνκέο θαη ηηο ςεθηαθέο επηθνηλσλίεο. 

5. Δίλαη ππεχζπλν γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

πξνφδνπ ησλ έξγσλ ηεο Βίβινπ, θαζψο θαη γηα ηελ παξαγσγή 

κειεηψλ θαη πνξηζκάησλ κε βάζε ηελ αλαιπηηθή επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ απφ ηε ρξήζε θαη δηάδνζε ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ. 

 

5.1.2. Δκπιεθφκελνη Φνξείο 

Γηα λα πινπνηεζεί ν Φεθηαθφο Μεηαζρεκαηηζκφο ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιηζηεί ε ζπζηεκαηηθή θαη απνδνηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θνξέσλ 

ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο αιιά θαη ε εμαζθάιηζε ηνπ θεληξηθνχ ζπληνληζκνχ 

ησλ ζρεηηθψλ ελεξγεηψλ ηνπο απφ ην Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

Οη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο απαηηείηαη ε ζπκκεηνρή απηψλ 

ησλ θνξέσλ πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

1. Δμαζθάιηζε φηη θάζε δξάζε ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ θνξέα 

αθνινπζεί ηηο θαηεπζπληήξηεο αξρέο ηεο ΒΦΜ, εμππεξεηεί ηνπο 

ζηφρνπο πνπ νξίδνληαη ζε απηή θαη εθαξκφδεη ην ζπκθσλεκέλν 

ζρέδην δξάζεο πνπ ηελ πινπνηεί. 

2. Δληνπηζκφ ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ - ιεηηνπξγηψλ πνπ ζα 

πξέπεη λα απινπζηεπζνχλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνπλ νη ΣΠΔ. Οη ελ ιφγσ 

δηαδηθαζίεο θαη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο πξνζδηνξίδνληαη αξρηθά απφ 

ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη ηηο ζρεηηθέο επηρεηξεζηαθέο κνλάδεο αλά 

ιεηηνπξγηθή πεξηνρή. 

3. ρεδηαζκφ δξάζεσλ θαη έξγσλ θαζψο θαη πξνγξακκαηηζκφ πιάλνπ 

εξγαζηψλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 

αιιαγήο αιιά θαη ηε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο πνπ ζα πξνθχςεη. Θα 

πηνζεηνχληαη επέιηθηεο θαη απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο πξνκεζεηψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ ηαρχηεηα εμέιημεο 

ηεο ηερλνινγίαο. Οη ελ ιφγσ ελέξγεηεο γίλνληαη είηε απφ ηηο επηηειηθέο 

ππεξεζίεο ησλ αξκφδησλ θνξέσλ ή/ θαη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

4. Παξνρή ηαθηηθψλ αλαθνξψλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο σο πξνο ηελ δηαρείξηζε, 

παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ δξάζεσλ ησλ εκπιεθφκελσλ 

θνξέσλ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε πνηνηηθή θαη έγθαηξε πινπνίεζε 

ησλ ελ ιφγσ έξγσλ.  

5. πλεξγαζία κε ηα αξκφδηα φξγαλα γηα ηελ ηαθηηθή επηθαηξνπνίεζε 

ηεο ΒΦΜ θαη ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο πνπ ηελ πινπνηεί, κε βάζε ηε 

ζρεηηθή δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη. 
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6. Δμαζθάιηζε βέιηηζηεο αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ έξγσλ 

απφ ηηο αξκφδηεο επηρεηξεζηαθέο κνλάδεο ησλ θνξέσλ. ην πιαίζην 

απηφ, νη κνλάδεο πιεξνθνξηθήο ησλ θνξέσλ αλαιακβάλνπλ ηφζν 

ηελ ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

φζν θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ εζσηεξηθά ζην θνξέα. 

εκαληηθφ ξφιν ζηε ζηήξημε ησλ δξάζεσλ Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ 

έρνπλ ε ππεξεζηαθή θαη πνιηηηθή ηεξαξρία ησλ δεκφζησλ θνξέσλ. Δπίζεο, ε 

ζπλεξγαζία ζα δηεπθνιχλεηαη κέζσ ησλ αξκφδησλ κνλάδσλ ζε θάζε θνξέα, 

πνπ έρνπλ αξκνδηφηεηεο ηφζν γηα Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληψλ φζν θαη γηα ηελ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ. 

 

5.1.3. πληνληζηηθή Δπηηξνπή Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ 

 

Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ έρεη σο απνζηνιή 

ην ζπληνληζκφ ηεο εθαξκνγήο ηεο Βίβινπ Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ησλ βαζηθψλ παξεκβάζεψλ ηεο ζην ζχλνιν 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, δηαηππψλνληαο παξάιιεια πξνηάζεηο πξνο ηνλ 

Τπνπξγφ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα ηελ επηθαηξνπνίεζή ηεο. Ζ 

πληνληζηηθή Δπηηξνπή δηαθξίλεηαη ζε Οινκέιεηα θαη Σκήκαηα. ηελ 

Οινκέιεηα, ε νπνία απνηειείηαη απφ φινπο ηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο 

Γξακκαηείο ηεο Κπβέξλεζεο, πξνεδξεχεη ν Τπνπξγφο Φεθηαθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, κε απφθαζε ηνπ νπνίνπ νξίδεηαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ. Σα 

Σκήκαηα θαζνξίδνληαη αλά ηνκείο πνιηηηθήο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη απνηεινχληαη θαηά πεξίπησζε απφ Γεληθνχο ή 

Δηδηθνχο Γξακκαηείο, Τπεχζπλνπο Φεθηαθψλ Γξάζεσλ, επηθεθαιήο θνξέσλ 

θαη νξγαληζκψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη εκπεηξνγλψκνλεο - ηδηψηεο, εθφζνλ 

θξίλεηαη αλαγθαίν. 

 

5.2. Γηαδηθαζίεο ηνπ κνληέινπ δηαθπβέξλεζεο 

 

Οη θχξηεο δξάζεηο θαη δηαδηθαζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ ηελ 

πξναλαθεξζείζα δηνηθεηηθή δνκή δηαθπβέξλεζεο παξνπζηάδνληαη ζηε 

ζπλέρεηα. 

 

5.2.1. Δπηθαηξνπνίεζε ηεο ΒΦΜ θαη Έληαμε Νέσλ Έξγσλ 

 

Σν Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο πηνζεηεί θαη εθαξκφδεη νξηδφληηα 

ηε ΒΦΜ, ε νπνία έρεη πεληαεηή νξίδνληα θαη ηελ επηθαηξνπνηεί εηεζίσο, κε 

βάζε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο, επθαηξίεο θαη ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηφηεηεο.21 

Όπσο θαη θαηά ηελ αξρηθή δηακφξθσζε ηεο ΒΦΜ, ζηε δηαδηθαζία 

επηθαηξνπνίεζεο εμαζθαιίδεηαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή θάζε εκπιεθφκελνπ 

θνξέα ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα αιιά θαη ε ζπλεξγαζία κε αθαδεκατθνχο θαη 

εξεπλεηηθνχο θνξείο, ζπιινγηθνχο θνξείο πνπ εθπξνζσπνχλ ηελ αγνξά 

Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ θαη νξγαλψζεηο ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ. 

Ζ Βίβινο Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ πεξηιακβάλεη ην πιάλν δξάζεο 

γηα ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ θαη ζε απηφ ην πιαίζην πξνζδηνξίδεη πάλσ 

απφ 400 ζπγθεθξηκέλα έξγα, ηαμηλνκεκέλα ζε βξαρππξφζεζκα θαη 

κεζνπξφζεζκα, ηα νπνία εμππεξεηνχλ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο θαη θαιχπηνπλ 

                                                
21

 Ζ εζληθή ςεθηαθή ζηξαηεγηθή απνηππψλεηαη, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Φεθηαθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, ζηε Βίβιν Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ, ε νπνία έρεη ηεηξαεηή νξίδνληα θαη 
επηθαηξνπνηείηαη εηεζίσο, αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο θαη ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. Ζ εηήζηα 
επηθαηξνπνίεζε ηεο Βίβινπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ Δλνπνηεκέλνπ Πξνγξάκκαηνο 
Κπβεξλεηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ λ. 4622/2019 (Α‘ 133) θαη είλαη δεζκεπηηθή γηα φινπο ηνπο θνξείο ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα, ηνπο νπνίνπο αθνξά. 
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φινπο ηνπο άμνλεο ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. Ζ θαηαγξαθή δελ είλαη 

εμαληιεηηθή, δειαδή ζα πινπνηεζνχλ θαη επηπιένλ έξγα, είηε νξηδφληηα είηε 

ηνκεαθά. Σν ζπγθεθξηκέλν πιάλν δξάζεο επηθαηξνπνηείηαη εηεζίσο, κέζα απφ 

δνκεκέλε δηαδηθαζία ζπλδηακφξθσζεο κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, 

ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο πξνζαξκνγή ηνπ ζην ηαρέσο 

κεηαβαιιφκελν ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο θαη 

ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζε θάζε άμνλα 

πνιηηηθήο. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, ην πιάλν δξάζεο έρεη αλνηρηφ 

θαη δπλακηθφ ραξαθηήξα. Κάζε θνξέαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνηείλεη ηελ πξνζζήθε λέσλ έξγσλ ζην πιάλν δξάζεο κέζσ 

ζρεηηθήο ςεθηαθήο δηαδηθαζίαο. 

Ζ δνκεκέλε δηαδηθαζία έληαμεο έξγσλ ζηε ΒΦΜ βαζίδεηαη ζηελ 

αθφινπζε γεληθή ξνή: Αξρηθά ην Τπνπξγείν αλαδεηθλχεη ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο πνπ κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηνλ ςεθηαθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ, πξνζδηνξίδεη γηα θάζε έλαλ ηα δεηνχκελα απνηειέζκαηα 

βάζεη ησλ νπνίσλ δεηεί απφ ηνπο αληίζηνηρνπο θνξείο λα εμεηδηθεχζνπλ ηηο 

απαηηνχκελεο παξεκβάζεηο κε ζπγθεθξηκέλα έξγα. ηε ζπλέρεηα, νη αξκφδηεο 

δηνηθεηηθέο δνκέο ησλ Τπνπξγείσλ θαη άιισλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο πξνηεξαηνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπο θαη εηζεγνχληαη ζην 

Τπνπξγείν ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ. Καηά ηε δηαδηθαζία 

απηή ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη ν αληίθηππνο ηνπ θάζε έξγνπ ζηνλ πνιίηε 

ή/θαη ζην θξάηνο θαζψο θαη ην πψο απηά ηα έξγα ζπλδξάκνπλ ζηελ 

πινπνίεζε ηνπ θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη πηνζεηνχλ ηηο θαηεπζπληήξηεο αξρέο 

ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνπ. (βι. Κεθάιαην 4). 

Δηδηθά γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ έξγσλ ΣΠΔ κε ηε Βίβιν Φεθηαθνχ 

Μεηαζρεκαηηζκνχ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:  

Όια ηα λέα έξγα ΣΠΔ, εμαηξνπκέλσλ ησλ ζπληεξήζεσλ θαη ησλ 

βειηηψζεσλ ήδε ππαξρφλησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ 

θαη αλεμαξηήησο πεγήο ρξεκαηνδφηεζεο, νθείινπλ λα ελαξκνλίδνληαη κε ηε 

Βίβιν σο πξνο ηηο βαζηθέο αξρέο θαη θαηεπζχλζεηο ηεο. Γηα ηα έξγα ΣΠΔ 

αλεμαξηήησο πεγήο ρξεκαηνδφηεζεο ην Τπνπξγείν Φεθηαθήο 

Γηαθπβέξλεζεο: α) παξέρεη βεβαίσζε ζπλάθεηαο κε ηε Βίβιν Φεθηαθνχ 

Μεηαζρεκαηηζκνχ εληφο είθνζη (20) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο έξγνπ, β) πξνεγθξίλεη ηα ηερληθά δειηία έξγσλ εληφο 

ηξηάληα (30) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ ηερληθνχ 

δειηίνπ. Γηα πξνηάζεηο νκνεηδψλ έξγσλ πνπ δχλαληαη λα εληαρζνχλ ζε 

πξνζθιήζεηο ππνβνιήο αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο πξνο πνιιαπινχο 

δηθαηνχρνπο, ε βεβαίσζε ζπλάθεηαο κε ηε Βίβιν Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ 

παξέρεηαη επί ηνπ ζρεδίνπ ηεο πξφζθιεζεο, ελψ ε πξνέγθξηζε ησλ ηερληθψλ 

δειηίσλ παξέρεηαη σο πξνο ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ ζρεδίνπ ηεο 

πξφζθιεζεο κε αλαθνξά ζε πεξηνξηζηηθνχο θαλφλεο γηα ηα πξνο έληαμε 

έξγα. Μεηά απφ ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ, 

ηεθκαίξεηαη φηη έγηλε δεθηή ε πξφηαζε έξγνπ. 

 

Αμηνιόγεζε πξνηεηλόκελσλ έξγσλ 

Σν Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, αμηνινγεί ηηο πξνηάζεηο θαη 

απνθαζίδεη γηα ηε ζρεηηθή επηθαηξνπνίεζε ηνπ πιάλνπ δξάζεο. Σα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ γηα έληαμε λέσλ έξγσλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ζα πεξηιακβάλνπλ: 

1. Αλνηθηή δηάζεζε ηεο δεκφζηαο πιεξνθνξίαο κε πιήξε ηεθκεξίσζε 

θαη εμαζθάιηζε κεραληζκψλ πεξαηηέξσ ρξήζεο απηήο. 

2. Καζνιηθφ ζρεδηαζκφ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, ηζηφηνπσλ θαη εθαξκνγψλ απφ 
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νπνηεζδήπνηε ζπζθεπέο θνξεηέο ή άιιεο ζε άηνκα κε αλαπεξία, 

βάζεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

3. πκκφξθσζε κε ην ηζρχνλ Δζληθφ Πιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο γηα 

δηαζθάιηζε ηεο δηαζχλδεζεο κεηαμχ ζπζηεκάησλ θαη βαζηθψλ 

κεηξψσλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα. 

4. πκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηεη ην 

ηζρχνλ Πιαίζην Κπβεξλεηηθνχ Νέθνπο. 

5. πκκφξθσζε κε πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

απηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηζρχνπζα Δζληθή ηξαηεγηθή 

Κπβεξλναζθάιεηαο, θαζψο θαη κε πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο 

ζπζηεκάησλ δηθηχνπ θαη πιεξνθνξηψλ22 αιιά θαη ηνπ Γεληθνχ 

Καλνληζκνχ γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ. 

6. ρεδηαζκφ ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ 

νξηδφληην ζρεδηαζκφ θαη ηα πθηζηάκελα ή ππφ πινπνίεζε έξγα, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νη επηθαιχςεηο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

7. Δθηηκψκελε πξνζηηζέκελε αμία θαη αληίθηππνο πνπ αλακέλεηαη λα 

επηθέξεη ην πξνηεηλφκελν έξγν ζηνλ πνιίηε ή/θαη ζην θξάηνο. 

8. Καηαγξαθή ησλ εθηηκψκελσλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα 

απινπνηεζνχλ θαη ζα ςεθηνπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηεο 

πξνηεηλφκελεο δξάζεο. 

9. ρεδηαζκφ ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ κε επίθεληξν ηνλ άλζξσπν 

(human centered design), κέζα απφ ηεθκεξησκέλε δηαδηθαζία 

ζπκκεηνρήο ηνπ πνιίηε ή ηεο επηρείξεζεο ζηελ εμεηδίθεπζε ηεο 

αλάγθεο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο ςεθηαθήο ππεξεζίαο πνπ ιακβάλεη 

(service design/ design thinking). 

10. Δλζσκάησζε ζηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο θάζε έξγνπ αλαθνξάο γηα  

ηελ άλεπ φξσλ ιήςε ηπρφλ αδεηψλ θηήζεο θαη ηε ρξήζε 

πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ πεξηερνκέλνπ απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην 

γηα εθαξκνγέο ή πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, βάζεηο δεδνκέλσλ θ.ά., 

πνπ ζα πινπνηεζνχλ βάζεη ηνπ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο (Δ.Π.Γ./ European Interoperability Framework - 

EIF). 

11. Παξνπζίαζε απνηειεζκαηηθνχ ζρήκαηνο δηνίθεζεο θαη πινπνίεζεο 

ηνπ έξγνπ πνπ απνδεδεηγκέλα εμαζθαιίδεη ηελ επάξθεηα ζε 

πξνζφληα, δεμηφηεηεο, γλψζεηο θαη εκπεηξία γηα λα θέξεη εηο πέξαο 

ηελ πινπνίεζε ησλ αξρψλ. 

12. Δλζσκάησζε ζηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο θάζε έξγνπ πξνγξάκκαηνο 

εθπαίδεπζεο φζσλ εκπιέθνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο ή ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο πνπ πξνζθέξεηαη 

13. ρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε έξγσλ αλάπηπμεο ηειεπηθνηλσληαθψλ 

ππνδνκψλ, ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε ηζρχνλ Δζληθφ Δπξπδσληθφ 

ρέδην. 

14. πκκφξθσζε κε ηελ ππνρξέσζε πνπ έρεη νπνηνζδήπνηε θνξέαο 

ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο λα παξέρεη  ηηο ςεθηαθέο ππεξεζίεο ηνπ 

κέζσ ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο (gov.gr). 

Σέινο, ε αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ έληαμε ησλ 

πξνηεηλφκελσλ έξγσλ ζην πιάλν δξάζεο θνηλνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν 

θνξέα κέζσ ηεο ίδηαο ςεθηαθήο εθαξκνγήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

ππνβνιή ηνπ αηηήκαηφο ηνπ. 

 

                                                
22

 Οδεγία (EE) 2016/1148 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

6εο Ηνπιίνπ 2016, ζρεηηθά κε κέηξα γηα πςειφ θνηλφ επίπεδν αζθάιεηαο 
ζπζηεκάησλ δηθηχνπ θαη πιεξνθνξηψλ ζε νιφθιεξε ηελ Έλσζε. 
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5.2.2. Παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο ηεο ΒΦΜ 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο Βίβινπ απαηηείηαη ε ζπλερήο 

παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ παξεκβάζεσλ θαη ησλ έξγσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε απηή. ε εηδηθφ δηθηπαθφ ηφπν ζα παξνπζηάδεηαη ην θχξην 

πεξηερφκελν ηεο ΒΦΜ, ψζηε λα ππάξρεη έλα θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο απφ 

φπνπ θάζε ελδηαθεξφκελνο αιιά θαη φινη νη θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

πινπνίεζε απηήο λα κπνξνχλ λα αλαηξέρνπλ ζηηο βαζηθέο αξρέο θαη 

θαηεπζχλζεηο, αιιά θαη λα ελεκεξψλνληαη γηα ηα έξγα πνπ βξίζθνληαη ζε 

εμέιημε ζε θάζε ρξνληθφ ζεκείν θαη γηα ηηο φπνηεο επηθαηξνπνηήζεηο ηνπ 

ζρεδίνπ δξάζεο ηεο. Δθεί ζα εκθαλίδνληαη φιεο νη ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη 

δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην Τπνπξγείν ζην πιαίζην πινπνίεζεο 

ηεο ΒΦΜ αιιά θαη αληίζηνηρεο πξσηνβνπιίεο ζε επξσπατθφ θαη παγθφζκην 

επίπεδν. Απηή ε δεκφζηα παξνπζίαζε ζα ζπλνδεχεηαη απφ εζσηεξηθφ 

ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεο εμέιημεο ησλ έξγσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε 

ΒΦΜ. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε, ην Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο 

ζπλεξγάδεηαη κε ηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ γηα 

ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ΒΦΜ απφ ηνπο θνξείο ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη γηα ηνλ εληνπηζκφ πξνβιεκάησλ, πξνθιήζεσλ θαη επθαηξηψλ. 

εκαληηθφ ζηνηρείν πνπ ζα ππνζηεξίδεη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ 

πινπνίεζεο ηεο ΒΦΜ είλαη επίζεο ην Παξαηεξεηήξην Φεθηαθνχ 

Μεηαζρεκαηηζκνχ. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ ςεθηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ αθνινπζεί ζχγρξνλεο κεζφδνπο δηαρείξηζεο έξγσλ, π.ρ. 

κνληέια επέιηθηεο (agile) δηνίθεζεο έξγνπ, θαζψο θαη εθαξκνγή δεηθηψλ 

πινπνίεζεο θαη κέηξεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο. 

 

5.2.3. Υξεκαηνδφηεζε θαη Γηαδηθαζίεο Πξνκήζεηαο 

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ πνπ εληάζζνληαη ζηε ΒΦΜ είλαη 

απαξαίηεηε ε εμαζθάιηζε επαξθνχο ρξεκαηνδφηεζεο κέζα απφ πφξνπο, 

φπσο: α) ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ, β) ηνπ Δζληθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο (Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ), γ) ησλ 

εζληθψλ θαη επξσπατθψλ Δξεπλεηηθψλ Πξνγξακκάησλ, δ) ησλ 

δαλεηνδνηήζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ςεθηαθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε 

ρακειά ή κεδεληθά επηηφθηα δαλεηζκνχ, ε) ησλ πφξσλ ηνπ Σακείνπ 

Αλάθακςεο, ζη) ησλ Πξνγξακκάησλ εγγπνδνζίαο γηα κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο θαη δ) ησλ ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ κέζα απφ πκπξάμεηο Γεκφζηνπ 

θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΓΗΣ) ζε πεξηπηψζεηο πάγησλ θαη δηαξθψλ αλαγθψλ πνπ 

επηηξέπνπλ πνιπεηή ζπλεξγαζία γηα αληαπνδνηηθά έξγα. 

Γηα ηελ θαιχηεξε ζηφρεπζε θαη αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ζα ππάξρεη 

δηαβνχιεπζε θαη ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ θαη εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηελ Διιεληθή Αλαπηπμηαθή 

Σξάπεδα, ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ, θ.ιπ., πξνθεηκέλνπ λα 

ζρεδηαζηνχλ ηα θαηάιιεια ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία θαη λα εθδνζνχλ νη 

θαηάιιειεο πξνζθιήζεηο γηα ππνβνιή επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ ή ηερληθψλ 

δειηίσλ πξάμεσλ. 

Μηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε 

θαη πινπνίεζε ησλ έξγσλ ηεο ΒΦΜ ζρεηίδεηαη κε ηηο δηαδηθαζίεο πξνκεζεηψλ 

θαη ηελ αμηνιφγεζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ζην πιαίζην 

απηήο ηεο πινπνίεζεο. Δθηφο ησλ επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελσλ αλνηθηψλ θαη 

θιεηζηψλ δηαδηθαζηψλ δεκφζησλ δηαγσληζκψλ, ζα εμεηαζηεί ε αμηνπνίεζε 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ελαιιαθηηθψλ εξγαιείσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζεζκηθά, 

φπσο γηα παξάδεηγκα, νη πκθσλίεο Πιαίζην ζε ζπλδπαζκφ κε εμεηδηθεπκέλεο 

εθηειεζηηθέο ζπκβάζεηο, νη πκπξάμεηο Καηλνηνκίαο, νη πλεξγαηηθνί Υψξνη 
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Γεκηνπξγίαο Θεξκνθνηηίδσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη νη Κξαηηθέο Δληζρχζεηο, ηα 

νπνία ζηνρεχνπλ ζε κεζνδνινγίεο επέιηθηεο πινπνίεζεο θαη θαηλνηνκίαο. ε 

φ,ηη αθνξά ηελ θάιπςε καθξνρξφλησλ αλαγθψλ ζα εμεηαζηνχλ κνληέια 

πκβάζεσλ Παξαρψξεζεο γηα παξνρή ππεξεζηψλ θαη πκπξάμεσλ 

Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα γηα αληαπνδνηηθά θαη κε έξγα. Σαπηφρξνλα, 

κπνξεί λα επηιεγεί αλά πεξίπησζε ε πξνκήζεηα θαη πηνζέηεζε απφ ην 

Γεκφζην θάπνηαο έηνηκεο ςεθηαθήο ππεξεζίαο, αληί ηεο πινπνίεζεο θάπνηαο 

ςεθηαθήο ιχζεο απφ ηελ αξρή. 

ην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο, ηδηαίηεξε κλεία ζα πξέπεη λα 

δνζεί ζηελ επηινγή ηνπ πιένλ θαηάιιεινπ θάζε θνξά αλαδφρνπ ζε ζρέζε κε 

ηελ εηνηκφηεηα θαη εκπεηξία ηνπ ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Αξσγφο ζε απηφ 

ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ε παξνρή δπλαηφηεηαο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 

λα δεηήζεη, ζηα πιαίζηα ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, δσληαλή επίδεημε  

(demo) ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ πξνζθνξά, βάζεη 

ζπγθεθξηκέλσλ ζελαξίσλ, νχησο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ζην κέγηζην βαζκφ ε 

ηθαλφηεηα πινπνίεζεο ζχκθσλα κε ηα δεηνχκελα, θάηη πνπ απηνλφεηα ζα έρεη 

άκεζν απνηέιεζκα ζηελ πνηφηεηα ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ. 

 

 

5.2.4. Καηλνηφκα Μνληέια ρεδηαζκνχ θαη Δπέιηθηεο Αλάπηπμεο 

Βαζηθή πξνηεξαηφηεηα απνηειεί ε αλάπηπμε κνληέισλ ελίζρπζεο ηεο 

θαηλνηνκίαο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα, εθαξκφδνληαο ζχγρξνλεο κεζνδνινγίεο θαη 

πξαθηηθέο. πγθεθξηκέλα, πηνζεηνχληαη κνληέια ζπκκεηνρηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη 

αλάπηπμεο θαηλνηφκσλ ιχζεσλ ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, ζπλδπάδνληαο ηελ 

εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα κε ηελ πςειή ηερλνγλσζία ηεο 

αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο θαη ησλ θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα αιιά θαη ηε ζπλεηζθνξά ησλ πνιηηψλ ζε φια ηα ζηάδηα πινπνίεζεο. Ζ 

παξαπάλσ πξνζέγγηζε ζα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχζζνληαη 

θαηλνηφκεο δηαδηθαζίεο θαη ππεξεζίεο απφ ην πξψην ζηάδην δηακφξθσζεο ηεο 

ηδέαο, ζηελ αλάπηπμε ιεηηνπξγηθνχ πξσηνηχπνπ, ηελ ηειηθή εθαξκνγή ηνπο 

θαη ηελ επηηπρή πηνζέηεζή ηνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο. 

 

Δπέιηθηε πξνζέγγηζε αλάπηπμεο έξγσλ 

Ζ ηαρεία εμέιημε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ αιιά θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ πξνο επίιπζε δεηεκάησλ, πνπ 

πξνθχπηνπλ θαηά ηελ αλάπηπμε ςεθηαθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, δελ 

επηηξέπνπλ ηελ εμαξρήο αλάιπζε, θαηαλφεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ δπλεηηθά 

δηαζέζηκσλ ιχζεσλ. Απηφ θαζηζηά δχζθνιν, ή ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

αδχλαην, ηνλ εθ ησλ πξνηέξσλ ζαθή πξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ 

πινπνίεζε ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ. Δπίζεο, ε πηνζέηεζε κνληέισλ δηαδνρηθήο 

πινπνίεζεο ησλ θάζεσλ ελφο έξγνπ, φπσο ε αξρηθνπνίεζε, ν ζρεδηαζκφο, ε 

πινπνίεζε, ε αμηνιφγεζε θαη ν έιεγρνο δελ ελζαξξχλεη ηελ άκεζε 

επηθνηλσλία θαη απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ. Με 

βάζε ηελ πξνζέγγηζε ηεο δηαδνρηθήο πινπνίεζεο, ε ζπλεξγαζία ησλ 

εκπιεθνκέλσλ γίλεηαη ζηελ αξρή ηνπ έξγνπ γηα ηε δηακφξθσζε αλαιπηηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη δέζκεπζε πφξσλ πινπνίεζεο ρσξίο λα είλαη βέβαην αλ 

ηειηθά, απηφο ν πξνγξακκαηηζκφο ζα θαιχςεη ή φρη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ΒΦΜ, θαη φπνπ θξίλεηαη εθηθηφ, πξνηείλεηαη ε 

πηνζέηεζε επέιηθηεο πξνζέγγηζεο πινπνίεζεο έξγσλ, ζην πιαίζην πνπ ην 

επηηξέπεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ε νπνία 

αλαιχεηαη σο εμήο. ην αξρηθφ ζηάδην νη εκπιεθφκελεο νκάδεο (π.ρ., 

επηρεηξεζηαθέο, απινχζηεπζεο δηαδηθαζηψλ, αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ, 
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ππνζηήξημεο θαη παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο, ηειηθψλ ρξεζηψλ), ζπκθσλνχλ 

κεηξήζηκνπο πξνγξακκαηηθνχο ζηφρνπο, θάλνπλ ηελ αξρηθή αλάιπζε θαη ην 

βαζηθφ ζρεδηαζκφ ηεο ιχζεο εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ δηαζέζηκνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, ρξφλνπ θαη ηεο αλακελφκελεο πνηφηεηαο. Ζ δηαδηθαζία 

απηή δηακνξθψλεη ηε ιίζηα ησλ αξρηθψλ απαηηήζεσλ, ελψ παξάιιεια γίλεηαη 

ε ηεξάξρεζε απηψλ, θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη επηηπρίαο, 

θαζψο θαη ηπρφλ ζπλζήθεο δηαθνπήο ηεο πινπνίεζεο. 

Ζ πινπνίεζε γίλεηαη ζε επαλαιεπηηθνχο θχθινπο, φπνπ θάζε έλαο απφ 

απηνχο απνζθνπεί ζηελ θάιπςε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ απαηηήζεσλ πνπ 

εθθξεκνχλ, ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα (π.ρ. θάπνησλ εβδνκάδσλ). 

Δπίζεο, ζε θάζε θχθιν γίλεηαη έιεγρνο θαη αλαηξνθνδφηεζε φζνλ αθνξά ηα 

απνηειέζκαηα απφ ηηο εκπιεθφκελεο νκάδεο. Ζ δηαδηθαζία ησλ ελδηάκεζσλ 

ειέγρσλ ζε θάζε θχθιν εμαζθαιίδεη ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ ηπρφλ 

πξνβιεκάησλ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ, ηελ εθ λένπ 

ηεξάξρεζε ησλ απαηηήζεσλ κε βάζε ηελ εμέιημε ηεο πινπνίεζεο θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ππνιεηπφκελσλ απαηηήζεσλ, επηδξψληαο έηζη ζηνλ αξρηθφ 

ζρεδηαζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. ηελ αξρή θάζε 

θχθινπ νη εκπιεθφκελεο νκάδεο ζπκθσλνχλ ην αληηθείκελν πνπ ζα 

πινπνηεζεί ζηνλ επφκελν θχθιν έσο φηνπ κεηά απφ επαλαιήςεηο, φιεο νη 

ζεκαληηθέο απαηηήζεηο ηθαλνπνηεζνχλ επαξθψο. Ζ δηαδηθαζία απηή 

δηεπθνιχλεη ηελ ελζσκάησζε ηξνπνπνηήζεσλ πνπ νθείινληαη ζην 

κεηαβαιιφκελν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη αλάιπζε 

ηνπ πξνο επίιπζε δεηήκαηνο θαη ηε ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ. Με βάζε απηή ηελ πξνζέγγηζε, ε ηειηθή ιχζε ζπληίζεηαη απφ 

επηκέξνπο δηαθξηηά ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα, ην θαζέλα απφ ηα νπνία θαιχπηεη 

έλα ππνζχλνιν επηρεηξεζηαθψλ απαηηήζεσλ. 

Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο επέιηθηεο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο έξγσλ, 

βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη νη δεκφζηνη θνξείο λα αλαιάβνπλ ελεξγά ηελ 

επζχλε γηα ην παξαγφκελν ζχζηεκα ή πξντφλ θαη λα έρνπλ ζπλερή ζπκκεηνρή 

ζηνλ ηξφπν πνπ ηα επηκέξνπο παξαδνηέα πινπνηνχληαη, γίλνληαη απνδεθηά 

θαη ελζσκαηψλνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε Οξγαληζκνχ. Με βάζε απηή ηελ 

πξνζέγγηζε, ζε πεξίπησζε εκπινθήο αλαδφρσλ γίλεηαη απνπιεξσκή ηεο 

πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβιήζεθε ζε θάζε θχθιν πνπ νινθιεξψλεηαη, εθφζνλ 

πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο πνπ έρνπλ ηεζεί. Γηα ηελ πινπνίεζε απηήο 

ηεο πξνζέγγηζεο, ζα αμηνπνηεζνχλ πθηζηάκελα ζρεηηθά εξγαιεία Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ πξνκήζεηαο αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, φπσο νη 

πκθσλίεο Πιαίζην, νη ππεξεζίεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαη νη ζπκπξάμεηο 

θαηλνηνκίαο. Θεηηθά κπνξεί λα ζπκβάιινπλ ζηελ πινπνίεζε θαη νη 

πξνθαηαξθηηθέο δηαβνπιεχζεηο κε ηελ αγνξά γηα ηελ αμηνιφγεζε πηζαλψλ 

ιχζεσλ κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. ε θάζε πεξίπησζε, πξηλ ηελ 

έλαξμε θάζε θχθινπ ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη νη απαηηήζεηο θαη νη ζηφρνη 

ηνπ θχθινπ, θαζψο θαη ε απαηηνχκελε αλζξσπν-πξνζπάζεηα ή άιινη πφξνη 

γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ θχθινπ. 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζεζκηθψλ απηψλ εξγαιείσλ είλαη φηη δελ 

απαηηείηαη απφ ηελ αξρή δέζκεπζε γηα ηνλ αθξηβή πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, 

αιιά κπνξεί λα εμειίζζεηαη ζηαδηαθά κε βάζε ηνπο θχθινπο πινπνίεζεο. Γελ 

δεκηνπξγεί ππνρξέσζε γηα νινθιήξσζε ηνπ αξρηθά ζρεδηαζκέλνπ 

αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ, ελψ κέζα απφ ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ κπνξεί λα 

απνπιεξψλεηαη ζην ηέινο θάζε θχθινπ ην κέξνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ 

παξαζρεζεί. 

Γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε απηνχ ηνπ επέιηθηνπ θαη απνδνηηθνχ 

κνληέινπ, ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, επηηπρίαο θαη έγθξηζεο ρξεκαηνδνηήζεσλ 

ζα πξέπεη λα εζηηάδνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί ρσξίο λα 

ζέηνπλ πεξηνξηζκνχο ζηε ζεηξά εθηέιεζεο ησλ ελεξγεηψλ θαη πινπνίεζεο ησλ 
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επηκέξνπο ηκεκάησλ. ην πιαίζην απηφ, ζα πξέπεη φπνπ θξίλεηαη εθηθηφ λα 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θάπνηα δεηήκαηα λα εμεηδηθεχνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επέιηθηεο πινπνίεζεο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ δαπαλψλ λα γίλεηαη κε 

βάζε ην εθηηκψκελν θφζηνο ηνπ θάζε θχθινπ. 

 

5.2.5. Γηαδηθαζίεο Τινπνίεζεο Έξγσλ 

Δθηειεζηηθό Γίθηπν Φεθηαθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ 

Σν Δθηειεζηηθφ Γίθηπν Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ απνηειεί ηνλ 

εθηειεζηηθφ βξαρίνλα ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο Φεθηαθνχ 

Μεηαζρεκαηηζκνχ. Σν Γίθηπν απνηειείηαη απφ ηνπο Τπεχζπλνπο Φεθηαθψλ 

Γξάζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, νη νπνίνη είλαη νη ηεξαξρηθά αλψηεξνη 

πξντζηάκελνη ηεο αξκφδηαο γηα ΣΠΔ ππεξεζίαο, ε νπνία έρεη ηελ επζχλε γηα 

ηα αληηθείκελα ηεο πιεξνθνξηθήο, ησλ επηθνηλσληψλ θαη ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο. 

Ο Τπεχζπλνο Φεθηαθψλ Γξάζεσλ κεξηκλά γηα ηε ιήςε φισλ ησλ 

αλαγθαίσλ νξγαλσηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ αξρψλ θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε Βίβιν Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ 

θαη γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο πινπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ έξγσλ, ππεξεζηψλ θαη 

δξάζεσλ ζηνλ θνξέα. Σαπηφρξνλα, απνηειεί ην ζεκείν επαθήο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ ζπληνληζκφ 

δξάζεσλ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. 

Ο Τπεχζπλνο Φεθηαθψλ Γξάζεσλ επίζεο, παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε 

ησλ έξγσλ, ππεξεζηψλ θαη δξάζεσλ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ θνξέα 

ηνπ, κεξηκλά γηα ηελ επηηπρή, έγθαηξε θαη απξφζθνπηε παξάδνζή ηνπο, 

ζχκθσλα κε ηνλ ζρεηηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη έρεη ηελ επζχλε γηα ηε δηαξθή 

επηθαηξνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απνηππψλνπλ ηελ εμέιημε ησλ έξγσλ, 

ππεξεζηψλ θαη δξάζεσλ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ θνξέα ηνπ ζε 

θεληξηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ ηεξείηαη ζην Τπνπξγείν Φεθηαθήο 

Γηαθπβέξλεζεο. Δπίζεο, ππνβάιιεη πξνηάζεηο βειηίσζεο θαη απνηππψλεη 

πηζαλνχο θηλδχλνπο θαη εκπφδηα ζρεηηθά κε ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ 

δξάζεσλ θαζψο θαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

βαζηθψλ δεηθηψλ επίδνζεο, πνπ έρνπλ ηεζεί γηα θάζε δξάζε. 

Κεληξηθφο πληνληζηήο ηνπ Γηθηχνπ, νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, έλαο εθ ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, ν νπνίνο κεξηκλά γηα ηε ζπλερή, νξζή θαη πιήξε 

ελεκέξσζε ηνπ θεληξηθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ απνηππψλεη ηελ 

εμέιημε ησλ δξάζεσλ ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. 

Ο Ρόινο ηεο Τπεξεζίαο Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο αλά Τπνπξγείν 

Γηα ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ φισλ ησλ δξάζεσλ ςεθηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ, νξίδεηαη ζε θάζε Τπνπξγείν, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 

Τπνπξγνχ, Τπεξεζία Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 θαη 

ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Ν.4727/2020. Ζ ελ ιφγσ ππεξεζία 

δχλαηαη λα έρεη νπνηνδήπνηε δηνηθεηηθφ επίπεδν θαη έρεη σο απνζηνιή ηνλ 

ζπληνληζκφ φισλ ησλ δξάζεσλ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ 

θαη ησλ επνπηεπφκελσλ απφ απηφ θνξέσλ. Αλ ζην Τπνπξγείν ππάξρνπλ 

πάλσ απφ κηα ππεξεζίεο κε αξκνδηφηεηεο ζρεηηθέο κε ΣΠΔ θαη ηελ ςεθηαθή 

δηαθπβέξλεζε, ν αξκφδηνο Τπνπξγφο νξίδεη κε απφθαζή ηνπ κία εμ‘ απηψλ 

σο Τπεξεζία Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο. Ο πξντζηάκελνο ηεο ππεξεζίαο 

Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη ν ππεχζπλνο ςεθηαθψλ δξάζεσλ.  
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ηελ Τπεξεζία Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο ππάγνληαη φιεο νη 

αξκνδηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ θαη γεληθφηεξα ηνλ 

ζπληνληζκφ ηεο πινπνίεζεο δξάζεσλ ςεθηαθήο δηαθπβέξλεζεο. Δηδηθφηεξα, 

νη νξγαληθέο κνλάδεο πνπ ππάγνληαη ζηελ Τπεξεζία Φεθηαθήο 

Γηαθπβέξλεζεο παξέρνπλ ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ θάιπςε ησλ 

κεραλνγξαθηθψλ αλαγθψλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηελ νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη 

ζπληήξεζε ησλ ππνδνκψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

θαη κεξηκλνχλ ηδίσο γηα ηελ νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ, ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηε βειηίσζε ησλ 

ζρέζεσλ θξάηνπο - πνιίηε, ηελ ππνζηήξημε πξνο φιεο ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

νηθείνπ Τπνπξγείνπ θαη ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

πεξαηηέξσ ρξήζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη ηελ πινπνίεζε ηεο Δζληθήο Τπνδνκήο 

Γεσρσξηθψλ Πιεξνθνξηψλ, ην ζρεδηαζκφ θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ κε ρξήζε 

ΣΠΔ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιν δήηεκα ζρεηηθφ κε ηελ αλάπηπμε ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ ζην δεκφζην ηνκέα. 

ηηο ππεξεζίεο ςεθηαθήο δηαθπβέξλεζεο πξνΐζηαληαη ππάιιεινη ησλ 

θιάδσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο νηθείνπο Οξγαληζκνχο ησλ Τπνπξγείσλ. 

ηα Τπνπξγεία ζηα νπνία ππάγνληαη νη Έλνπιεο Γπλάκεηο ή ηα ζψκαηα 

αζθαιείαο, ε δηάξζξσζε θαη νξγαλσηηθή δνκή ησλ Τπεξεζηψλ Φεθηαθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε, ησλ Τπνπξγψλ Φεθηαθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, Δζσηεξηθψλ θαη ησλ νηθείσλ Τπνπξγψλ. 

Με κέξηκλα ηνπ εθάζηνηε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, ζε θάζε επνπηεπφκελν 

θνξέα πνπ παξέρεη ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, ζπζηήλεηαη 

εληαία δηνηθεηηθή κνλάδα Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο. ηε δηνηθεηηθή κνλάδα 

Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο ππάγνληαη φιεο νη πθηζηάκελεο νξγαληθέο κνλάδεο 

ηνπ θνξέα κε αξκνδηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληψλ, ηελ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη γεληθφηεξα ηελ 

πινπνίεζε δξάζεσλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο, ην 

πιαίζην θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Βίβινπ Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ. ε 

πεξίπησζε πνπ νη σο άλσ κνλάδεο πθίζηαληαη ζηνπο θνξείο σο Γεληθέο 

Γηεπζχλζεηο, απηέο εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ζην επίπεδν απηφ, 

ελζσκαηψλνληαο ηπρφλ αξκνδηφηεηεο ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ πνπ δελ 

έρνπλ. 

ε φ,ηη αθνξά ζηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ, ηελ αξκνδηφηεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάιπζεο, επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ  θαη αλάζεζήο ηνπο, 

θαζψο θαη ηεο κεηέπεηηα επηρεηξεζηαθήο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο, έρεη ε 

εθάζηνηε Γεληθή Γξακκαηεία ζηνλ ηνκέα επζχλεο ηεο νπνίαο αλαθέξεηαη ην 

έξγν, ζχκθσλα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην αιιά θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

πξνβιέπνπλ ηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα, ην 

ζεζκνζεηεκέλν πιαίζην δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θαη πινπνίεζεο έξγσλ ηνπ 

πθηζηάκελνπ ΔΠΑ 2014-2020. 

ε απηή ηε βάζε, πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα ελδεηθηηθή πξνζέγγηζε 

ξφισλ θαη αξκνδηνηήησλ γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ. Αλαιφγσο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, γηα παξάδεηγκα, αληηθείκελν, ρξνληθφο νξίδνληαο θ.ά., 

νη ξφινη κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθνί, πξνζαξκνδφκελνη ζην εθάζηνηε 

ζεζκηθφ πιαίζην θαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε έξγνπ. Γηα ηα 

βξαρππξφζεζκα θαη ηα κεζνπξφζεζκα έξγα απαηηείηαη ε ζχζηαζε Οκάδαο 

Γηνίθεζεο Έξγνπ (ΟΓΔ) κε ηνπο αθφινπζνπο ξφινπο: 

Τπεύζπλνο Παξαθνινύζεζεο Έξγσλ (Program Manager): Έρεη ηε 

ζπλνιηθή επνπηεία ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ πνπ αθνξνχλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν θνξέα (Τπνπξγείν, Αλεμάξηεηε Αξρή, Γεληθή Γξακκαηεία, 

θ.ιπ.), αμηνινγεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπεχζπλν Φεθηαθνχ 

Μεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ θνξέα ηηο πξνηεηλφκελεο δξάζεηο θαη είλαη ππεχζπλνο 
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γηα ηελ ηεξάξρεζε πξνηεξαηφηεηαο απηψλ. Πξνέξρεηαη απφ ην Τπνπξγείν 

Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

Τπεύζπλνο Παξαθνινύζεζεο Φεθηαθήο Γξάζεο (Project Manager): 

Έρεη ηελ επζχλε παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

έξγνπ. Δίλαη, επίζεο, ν θχξηνο ζπληνληζηήο ηεο νκάδαο έξγνπ. Πξνέξρεηαη 

απφ ην Φνξέα ηνλ νπνίνλ αθνξά ην έξγν θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο δχλαηαη 

λα ηαπηίδεηαη κε ηνλ Τπεχζπλν Παξαθνινχζεζεο Έξγσλ γηα ηνλ αληίζηνηρν 

θνξέα. 

Δπηρεηξεζηαθόο πληνληζηήο Φεθηαθήο Γξάζεο (Project Owner): 

Πξνέξρεηαη απφ ηνπο θνξείο πνπ έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα επηρεηξεζηαθήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο ςεθηαθήο ππεξεζίαο πνπ ζα πινπνηεζεί θαη ζπληνλίδεη, 

κεηαμχ άιισλ, φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο γηα ηελ αλάιπζε θαη απνηχπσζε 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ θαζψο θαη ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπεχζπλν Παξαθνινχζεζεο Φεθηαθήο Γξάζεο. 

Δηδηθόο Ννκηθώλ Θεκάησλ Γξάζεο (Legal Matters Owner): 

Πξνέξρεηαη απφ ην θνξέα θαη κεξηκλά γηα ζέκαηα λνκηθήο θχζεσο, φπσο 

ζέκαηα πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζεζκνζέηεζεο δηαδηθαζηψλ. 

Τπεύζπλνο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (DPO): Μεηέρεη δεφλησο θαη 

έγθαηξα ζε φια ηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ, ελεκεξψλεη ηνπο 

εκπιεθφκελνπο ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο γηα ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη παξέρεη ζπκβνπιέο φζνλ αθνξά ηελ εθηίκεζε 

αληηθηχπνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη 

παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζή ηεο. 

πληνληζηήο γηα Θέκαηα Γηαζύλδεζεο, Φηινμελίαο θαη πληήξεζεο 

Γξάζεο (Infrastructure Owner): Δγθξίλεη ηελ πξνηεηλφκελε αξρηηεθηνληθή 

θαη ηηο ηερλνινγίεο αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ψζηε λα είλαη 

δηαζθαιηζκέλε ε νκαιή κεηάβαζε ζηελ παξαγσγηθή ιεηηνπξγία. πληνλίδεη 

φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο γηα ζέκαηα δηαζχλδεζεο ηεο ςεθηαθήο ππεξεζίαο 

ζην Κέληξν Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο, γηα ζέκαηα θηινμελίαο θαη ζπληήξεζεο 

θαζψο θαη γηα φ,ηη απαηηείηαη γηα ηελ επηηπρή κεηάβαζε ζηελ παξαγσγηθή 

ιεηηνπξγία ηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπεχζπλν Παξαγσγηθήο Λεηηνπξγίαο. 

Πξνέξρεηαη απφ ηε Γ.Γ.Π..Γ.Γ., ην ΔΓΤΣΔ Α.Δ. ή ηελ ΖΓΗΚΑ Α.Δ. πνπ έρεη 

ηελ επζχλε παξνρήο ππεξεζηψλ θπβεξλεηηθνχ λέθνπο αλάινγα κε ηνλ ηνκέα 

πνπ αθνξά ην έξγν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην λ.4727/2020. 

Τπεύζπλνο Τινπνίεζεο Έξγνπ (Implementation Owner): Πξνέξρεηαη 

απφ επνπηεπφκελν θνξέα ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο ή άιινλ 

Φνξέα πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Έξγνπ θαη 

είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ςεθηαθήο ππεξεζίαο θαη ην 

ζπληνληζκφ φιεο ηεο νκάδαο ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο. ρεηηθά κε ηα 

βξαρππξφζεζκα έξγα, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα 

πινπνηεζεί κε ίδηα κέζα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο ζε εμσηεξηθφ 

αλάδνρν είηε κε λέα ζχκβαζε είηε κε επεθηάζεηο πθηζηάκελσλ ζπκβάζεσλ 

είηε κε εθκεηάιιεπζε ελεξγψλ ζπκβάζεσλ ζπληήξεζεο θ.ιπ. (ε ζπλελλφεζε 

κε ηνλ Τπεχζπλν Παξαγσγηθήο Λεηηνπξγίαο). Γηα ηα κεζνπξφζεζκα έξγα, 

αθνινπζείηαη σο επί ησ πιείζησλ ε δηαδηθαζία αλάζεζεο ζε εμσηεξηθφ 

αλάδνρν είηε κε λέα ζχκβαζε είηε κε επεθηάζεηο πθηζηάκελσλ ζπκβάζεσλ 

είηε κε εθκεηάιιεπζε ελεξγψλ ζπκβάζεσλ ζπληήξεζεο (ζε ζπλελλφεζε κε 

ηνλ Τπεχζπλν Παξαγσγηθήο Λεηηνπξγίαο). 

Τπεύζπλνο Παξαγσγηθήο Λεηηνπξγίαο (Operations Owner): ν νπνίνο 

είηε πξνέξρεηαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία ηνπ Φνξέα επζχλεο ηνπ έξγνπ είηε 

απφ ππεξεζία ηνπ Τπ. Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο φπνπ θαηά αξκνδηφηεηα 

βάζεη Π.Γ. αζθεί ηελ παξαγσγηθή ιεηηνπξγία (π.ρ ε ΓΓΠΓΓ γηα Π 
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Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ή Οξηδφληηα πζηήκαηα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θιπ). 

Ο Τπεχζπλνο Παξαγσγηθήο Λεηηνπξγίαο ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο θάζεηο 

ζρεδηαζκνχ θαη έρεη ηελ επζχλε δηαζθάιηζεο ησλ ζπλζεθψλ νκαιήο 

κεηάβαζεο απφ ηελ πηινηηθή ιεηηνπξγία ζηελ παξαγσγηθή θαη αδηάιεηπηε 

ιεηηνπξγία θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο κεηέπεηηα νκαιήο ιεηηνπξγίαο κέζσ 

ζπκβάζεσλ ζπληήξεζεο θιπ. 

 

Τινπνίεζε βξαρππξόζεζκσλ έξγσλ 

Χο βξαρππξφζεζκν νξίδεηαη έλα έξγν ην νπνίν κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 

απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ, ιχζεηο ςεθηνπνίεζεο, λνκνζεηηθή παξέκβαζε θαη 

ελ γέλεη ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ, ζην νπνίν ν ρξνληθφο νξίδνληαο 

πινπνίεζεο εθηηκάηαη φηη δελ ζα ππεξβαίλεη ην έλα έηνο. Ζ εθηίκεζε ηνπ ελ 

ιφγσ ρξνλνδηαγξάκκαηνο γίλεηαη έπεηηα απφ ηελ εμέηαζε βαζηθψλ 

παξακέηξσλ ηνπ έξγνπ φπσο ην εχξνο ησλ απαηηνχκελσλ ζεζκηθψλ θαη 

νξγαλσηηθψλ παξεκβάζεσλ, ε πνιππινθφηεηα ηεο επηρεηξεζηαθήο ινγηθήο, νη 

εμαξηήζεηο απφ ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο ηξίησλ θνξέσλ θαη ε 

δηαζεζηκφηεηα ηερληθνχ θαη νξγαλσηηθνχ πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγίαο θαη 

ππνζηήξημεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ πινπνίεζε βξαρππξφζεζκσλ έξγσλ γίλεηαη 

αμηνπνηψληαο ζχγρξνλεο θαη επέιηθηεο κεζνδνινγίεο ζρεδηαζκνχ θαη 

πινπνίεζεο ςεθηαθψλ ιχζεσλ πνπ πηνζεηνχλ ζχγρξνλεο κεζνδνινγίεο, 

φπσο ην Service Design θαη εξγαιεία, φπσο ην Business Process Model and 

Notation γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ςεθηαθψλ ιχζεσλ. Απηή ε πξνζέγγηζε 

αλακέλεηαη λα πξνζδψζεη λέα πνηφηεηα ζην ζπλνιηθφ έξγν, ελψ ε αλάδεημε 

πξναπαηηνχκελσλ θαη επαλαρξεζηκνπνηνχκελσλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ νδεγεί 

ζε ζεκαληηθή νηθνλνκία πφξσλ θαη ρξφλνπ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ βξαρππξφζεζκνπ έξγνπ 

γίλεη ππέξβαζε ηνπ αξρηθά εθηηκψκελνπ ρξφλνπ πινπνίεζήο ηνπ, ηφηε 

ζπλερίδεηαη ε αληηκεηψπηζή ηνπ σο βξαρππξφζεζκν έξγν. 

Ζ δηαδηθαζία πινπνίεζεο ησλ βξαρππξφζεζκσλ έξγσλ αμηνπνηεί ηνπο 

γεληθνχο ξφινπο πνπ αλαθέξνληαη πξνεγνπκέλσο ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε 

έξγσλ ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη βαζίδεηαη ζε ηξεηο θάζεηο: 

Φάζε Α. Καζνξηζκόο ηαπηόηεηαο ςεθηαθήο δξάζεο: πκπιήξσζε 

δειηίνπ βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ ηεο ςεθηαθήο δξάζεο κε πιεξνθνξίεο φπσο 

Σίηινο, θνπφο, Πεξηγξαθή, Πνηνπο αθνξά θ.ιπ., ψζηε λα αξρίζεη λα 

δηακνξθψλεηαη ε πξφηαζε. 

Φάζε Β. Αλάιπζε: χλνςε πξφηαζεο (ή αξρηθή έθζεζε), πνπ 

πεξηγξάθεη ηηο ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο βξαρππξφζεζκεο δξάζεο. 

Πξφθεηηαη γηα ην έγγξαθν πνπ ηεθκεξηψλεη ηε δξάζε. 

1. χζηαζε Οκάδαο Δξγαζίαο. ηελ νκάδα εξγαζίαο ηεο δξάζεο 

ζπκκεηέρνπλ ζηειέρε ησλ Τπνπξγείσλ θαη εθπξφζσπνη ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ. 

2. ε ζπλεξγαζία κε φια ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, γίλεηαη επαιήζεπζε 

ησλ ζηφρσλ ηεο βξαρππξφζεζκεο δξάζεο, ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ απαηηνχκελσλ δηαιεηηνπξγηθνηήησλ. Χο 

απφξξνηα, ζπκπιεξψλεηαη εθ λένπ ε χλνςε. Σαπηφρξνλα, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο δπλεηηθνχο ρξήζηεο, γίλεηαη κηα πξψηε 

δηεξεχλεζε θαη ζπληάζζνληαη αληηπξνζσπεπηηθά ζελάξηα ρξήζεο. 

3. Καηαγξάθεηαη αλαιπηηθά ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε, ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κε ηα νπνία ζα δηαιεηηνπξγήζεη ή πνπ ζα 

αληηθαηαζηήζεη ε βξαρππξφζεζκε δξάζε θαη ηα ζχλνια δεδνκέλσλ 

πνπ ζα αληαιιάζζνληαη. 

4. πληάζζεηαη ε αξρηθή αλάιπζε, ε νπνία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

αλάιπζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ πξνδηαγξαθψλ, πξνζδηνξηζκφ 
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απαηηνχκελσλ πφξσλ ζε αλζξσπνκήλεο, επηινγή θνξέα 

πινπνίεζεο (εζσηεξηθή αλάπηπμε, εμ νινθιήξνπ απφ αλάδνρν, ή 

κεηθηή ιχζε). 

5. Οινθιεξψλεηαη ε αξρηθή αλάιπζε. Πεξηιακβάλεη ζε πςειφ επίπεδν 

ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ, ηα επηκέξνπο ιεηηνπξγηθά παξαδνηέα κε 

ηεθκεξησκέλε ηελ αμία πξνο ηηο θνηλφηεηεο ηειηθψλ ρξεζηψλ θαη ηελ 

ηερληθή αξρηηεθηνληθή ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο. 

6. Καηαγξάθνληαη νη βαζηθνί δείθηεο ζηφρνπ θαη επηδφζεσλ, ηα πηζαλά 

ξίζθα θαη παξάγνληεο θηλδχλνπ πινπνίεζεο ηεο πξφηαζεο, θαζψο 

θαη ηα πξνηεηλφκελα κέηξα πεξηνξηζκνχ απηψλ ησλ ξίζθσλ. 

7. Δθπνλείηαη ην Καηαζηαηηθφ. Πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά φια φζα έρνπλ 

θαηαγξαθεί ζηηο πξνεγνχκελεο θάζεηο θαζψο θαη ηα θξηηήξηα 

επηηπρίαο ηεο, ηηο πςεινχ επηπέδνπ πξνδηαγξαθέο, ηα βαζηθά 

παξαδνηέα ηεο θαη ηνπο δηαδνρηθνχο ζηαζκνχο πινπνίεζήο ηνπο, ην 

ζρήκα δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο ηεο δξάζεο κε ηνπο ξφινπο θαη ηηο 

αξκνδηφηεηεο. Ζ αλάιπζε παξαδίδεηαη πξνο ηελ νκάδα αλάπηπμεο 

(developers) ζε δηαγξάκκαηα κνληεινπνίεζεο δηαδηθαζηψλ, 

ζχκθσλα κε πξφηππεο κνξθέο αλαπαξάζηαζεο (BPMN), 

εμαζθαιίδνληαο ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο πιεζψξαο εθαξκνγψλ 

κνληεινπνίεζεο.. Ο Τπεχζπλνο Τινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ, 

ζπλεπηθνπξνχκελνο απφ ηνλ Δπηρεηξεζηαθφ πληνληζηή Φεθηαθνχ 

Έξγνπ, έρεη ηελ θχξηα επζχλε ηεο ηήξεζεο ηνπ θαηαιφγνπ εξγαζηψλ 

ηνπ πξντφληνο (backlog). 

8. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα αλάζεζε ζε εμσηεξηθφ αλάδνρν, 

ζπκπιεξψλεηαη ην ηεχρνο ηνπ δηαγσληζκνχ, κεηά ηηο ζρεηηθέο 

ζπλελλνήζεηο κε ηε Γηνίθεζε γηα ην είδνο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ. ηα κεηθηά έξγα ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζην λα 

είλαη μεθάζαξν πνηνο θάλεη ηη. 

Φάζε Γ. Παξαθνινύζεζε ηεο Τινπνίεζεο θαη Παξαιαβή: Ο 

Τπεχζπλνο Παξαθνινχζεζεο ηεο Φεθηαθήο Γξάζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα 

ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο θαη ηηο πξνβιεπφκελεο επηηξνπέο, ζπκκεηέρεη 

ζηελ πινπνίεζή ηεο. Δπίζεο, ζπλεξγάδεηαη απφ ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ 

έξγνπ κε ηνλ θνξέα παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ νκαιή 

κεηαθνξά  ηεο εθαξκνγήο απφ ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο ζην παξαγσγηθφ 

πεξηβάιινλ. 

 

Τινπνίεζε κεζνπξόζεζκσλ έξγσλ 

Σα κεζνπξφζεζκα έξγα μεπεξλνχλ ην ρξνληθφ νξίδνληα ησλ ιίγσλ 

κελψλ, ζπλήζσο πινπνηνχληαη ζε δηάζηεκα άλσ ηνπ ελφο έηνπο, ελψ γηα ηελ 

νινθιήξσζή ηνπο ηνπο απαηηείηαη κεγάιν πιήζνο αλζξσπνκελψλ. Δίλαη έξγα 

πνπ πινπνηνχλ ζεκαληηθέο ππεξεζίεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνιηηηθήο κε 

καθξνρξφληα ζπλήζσο ζπκβφιαηα απφ εηαηξείεο αλαδφρνπο. 

Σν Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, ππνζηεξηδφκελν απφ ηνπο 

εθηειεζηηθνχο βξαρίνλεο ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ δηακνξθψλεη ηηο 

ιεηηνπξγηθέο θαη κε ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο πνπ νξίδνπλ ην αληηθείκελν ηνπ 

έξγνπ πνπ πξφθεηηαη λα ηεζεί ζε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία. Γηα ηελ πινπνίεζε 

ησλ κεζνπξφζεζκσλ έξγσλ ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη επέιηθηεο 

κέζνδνη αλάπηπμεο (agile development), γηα πξννδεπηηθή αλάπηπμε ηνπ 

ηειηθνχ απνηειέζκαηνο θαη θαιχηεξε παξαθνινχζεζε ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο 

ή θνηλνπξαμίαο ζα ππάξρνπλ ζαθψο νξηζκέλα παξαδνηέα κε εκεξνκελίεο 

παξάδνζεο πνπ δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηνπο δχν κήλεο, ηα νπνία θαη ζα 

ειέγρνληαη ελδειερψο απφ ηηο αξκφδηεο επηηξνπέο πξηλ ηελ παξαιαβή ηνπο.. 

ηα κεζνπξφζεζκα έξγα, ε δηεξεχλεζε ησλ απαηηήζεσλ έρεη σο ζηφρνπο 
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ηε δεκηνπξγία πξφηππνπ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο ην νπνίν λα κπνξεί λα 

θαζνδεγήζεη ηε κεηέπεηηα αλάπηπμε απφ ηνλ θαηά πεξίπησζε αλάδνρν, ή/ θαη 

ηελ αξσγή ζηε ζχληαμε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη κε ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ, 

πνπ ζα νξίδνπλ ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πνπ ζα ηεζεί ζε δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία. Οη δχν απηέο πξνζεγγίζεηο δελ είλαη ακνηβαίσο απνθιεηφκελεο, 

θαζψο ε δεκηνπξγία πξφηππνπ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο κπνξεί λα 

θαζνδεγήζεη ηε ζχληαμε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ηειηθνχ παξαγσγηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

ε θάζε πεξίπησζε, ηα ηειηθά παξαδνηέα ζα πεξηιακβάλνπλ θαη‘ 

ειάρηζην αλαιπηηθέο ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο, αλαιπηηθφ ηερληθφ 

ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο, ηνλ πεγαίν θψδηθα πνπ αλαπηχρζεθε θαη 

ηεθκεξίσζε ρξεζηψλ, δηαρεηξηζηψλ θαη πξνγξακκαηηζηψλ. 

 

5.2.6. Τπνζηήξημε ηεο Παξαγσγηθήο Λεηηνπξγίαο Έξγσλ 

 

Ζ ππνζηήξημε θαη ε ζπληήξεζε ησλ έξγσλ πνπ βξίζθνληαη ή ηίζεληαη ζε 

παξαγσγηθή ιεηηνπξγία γίλεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο 

Γηαθπβέξλεζεο. Πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε παξαγσγηθή 

ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ελζαξξχλεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ αξκφδησλ 

ππεξεζηψλ απφ ηελ θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο 

Φνξέσλ πνπ δηαζέηνπλ δνκή Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κε αξκνδηφηεηεο 

ππνζηήξημεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ ηνπο. Οη παξερφκελεο 

ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα ζηξψκαηα εμππεξέηεζεο 

(IaaS,PaaS, SaaS) αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θάζε έξγνπ. Οη ζρεηηθέο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ ηνλ ζπληνληζκφ γηα ηελ παξνρή 

ππνδνκήο εμνπιηζκνχ (Infrastrucrure as a Service) θαη πξντφλησλ 

πιαηθφξκαο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ εθαξκνγψλ (Platform as a Service) , ηε 

δεκηνπξγία πεξηβάιινληνο δνθηκψλ, ηελ αλάπηπμε, ζπληήξεζε, 

επηθαηξνπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ, ηελ ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ θαη ηελ 

παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε 

ηελ επηρεηξεζηαθά αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ζπζηήκαηνο, νινθιεξσκέλεο ιχζεηο 

Δθαξκνγψλ (Software as a Service), ηελ πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο αζθάιεηαο, 

πνπ ζα έρεη δηακνξθσζεί απφ ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε 

δηεζλείο νδεγίεο (ι.ρ. GDPR) θαη ηέινο ηελ εμαγσγή ζηαηηζηηθψλ αλαθνξψλ. 

Οη ππεξεζίεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ελφο πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλνπλ: 

1. Τπεξεζίεο Μνληεινπνίεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ θνξέα. 

2. Τπεξεζίεο ρεδηαζκνχ ησλ απαξαίηεησλ εθαξκνγψλ θαη θαηάξηηζεο 

ησλ αληίζηνηρσλ κειεηψλ θαηαγξαθήο ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ ηφζν γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ εθαξκνγψλ βάζε δηεζλψλ 

πξνηχπσλ φζν θαη ηνπ κνληέινπ ησλ δεδνκέλσλ. 

3. Τπεξεζίεο αλάπηπμεο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη πινπνίεζεο ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. 

4. Τπεξεζίεο παξνρήο ππνδνκήο εμνπιηζκνχ θαη πξντφλησλ 

πιαηθφξκαο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ εθαξκνγψλ. 

5. Γεκηνπξγία πεξηβάιινληνο δνθηκψλ θαη αλάπηπμεο θαζψο θαη 

παξαγσγηθνχ πεξηβάιινληνο. 

6. Παξνρή ππεξεζηψλ θαζεκεξηλήο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

7. Παξνρή ππεξεζηψλ πνιπθαλαιηθήο εμππεξέηεζεο ησλ 
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ζπλαιιαζζνκέλσλ. 

8. Τπεξεζίεο βειηίσζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

9. Τπεξεζίεο πινπνίεζεο ηεο εθάζηνηε πνιηηηθήο αζθάιεηαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ/ Φνξέα ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα θαζψο θαη άιισλ 

δηεζλψλ νδεγηψλ (GDPR). 

10. Γεκηνπξγία έθηαθησλ ζηαηηζηηθψλ ή αλαιπηηθψλ αλαθνξψλ πξνο ηε 

δηνίθεζε ηνπ Φνξέα Τινπνίεζεο, ηνπο επηρεηξεζηαθά ππεχζπλνπο, 

ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο θαη Τπνπξγεία, ηελ ηαηηζηηθή Αξρή θαη 

άιισλ θνξέσλ. 

Κάζε ππεξεζία πνπ αλαιακβάλεη ηελ παξαγσγηθή ιεηηνπξγία 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηνπο 

παξαθάησ ξφινπο: 

1. Δπηρεηξεζηαθφο Τπεχζπλνο πζηήκαηνο Πιεξνθνξηαθνχ 

πζηήκαηνο 

2. Σερληθφο Τπεχζπλνο Λνγηζκηθνχ Δθαξκνγψλ (ΣΤΛΔ) 

3. Σερληθφο Τπεχζπλνο ινγηζκηθνχ πιαηθφξκαο (ΣΤΛΠ) 

4. Σερληθφο ππεχζπλνο ππνινγηζηηθήο  θαη δηθηπαθήο ππνδνκήο 

(ΣΤΤΓΤ) 

5. Τπεχζπλνο εμππεξέηεζεο πλαιιαζζνκέλσλ (ΤΔ) 

 

1.   Δπηρεηξεζηαθόο Τπεύζπλνο πζηήκαηνο 

Καηαγξάθεη ηηο επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ θνξέα, ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθηεινχληαη θαη 

ηνπο ξφινπο πνπ απαηηνχληαη. Δπίζεο κεξηκλά γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ 

ζηειερψλ ηνπ θνξέα ηνπ ηφζν ζηηο επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο φζν θαη ζηελ 

εθπαίδεπζε ηεο ρξήζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ηηο 

ππνζηεξίδνπλ. πλεξγάδεηαη άκεζα κε ηνλ Τπεχζπλν Λεηηνπξγίαο θάζε 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαηαγξάθνληαο θαη θσδηθνπνηψληαο ηηο απφςεηο 

ησλ ρξεζηψλ θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

 

2.   Τπεύζπλνο Παξαγσγηθήο Λεηηνπξγίαο Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο 

πλεξγάδεηαη άκεζα κε ηνλ Δπηρεηξεζηαθφ Τπεχζπλν γηα ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπ. Με ηε ζπλεξγαζία ηνπ 

κνληεινπνηεί ηηο επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο θαη θαηαγξάθεη ηηο ιεηηνπξγηθέο 

απαηηήζεηο ηνπ απαξαίηεηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. πληάζζεη ηηο 

αλαιπηηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αθνξνχλ ζην ζρεδηαζκφ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο ζε φια ηα επίπεδα, εθαξκνγψλ, βάζεο δεδνκέλσλ, πιαηθφξκαο 

θαη δηθηπαθήο θαη ππνινγηζηηθήο ππνδνκήο. 

πληνλίδεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ζην ζρεδηαζκφ, 

αλάπηπμε, δνθηκαζηηθή, πηινηηθή θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ζπλεξγαζία κε 

ηνπο Σερληθφ Τπεχζπλν Λνγηζκηθνχ Δθαξκνγψλ, Λνγηζκηθνχ Πιαηθφξκαο, 

ππνινγηζηηθήο θαη δηθηπαθήο Τπνδνκήο  θαη ηνλ Τπεχζπλν Δμππεξέηεζεο 

πλαιιαζζνκέλσλ. 

Μεξηκλά γηα ηελ θαηάξηηζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κειεηψλ φπσο κειέηε 

αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. 

Παξαθνινπζεί ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία θαζψο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

Πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη παξεκβαίλεη φπνπ ππάξρεη βιάβε ή 

παξέθθιηζε απφ ηηο αξρηθέο πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο θαη απφδνζεο. 

Μεξηκλά γηα ηελ δηαξθή επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ζχκθσλα κε ηελ πεξηγξαθή πνπ αλαθέξεηαη 
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παξαθάησ. 

 

3.   Σερληθόο Τπεύζπλνο Λνγηζκηθνύ Δθαξκνγώλ (ΣΤΛΔ) 

Παξαιακβάλεη απφ ηνλ Τπεχζπλν Παξαγσγηθήο Λεηηνπξγίαο ησλ 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνλ αλαιπηηθφ ζρεδηαζκφ θαζψο θαη ηηο 

απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ εθαξκνγψλ ζχκθσλα κε 

ζπγθεθξηκέλα δηεζλή πξφηππα. Καηαξηίδεη ηελ ηεθκεξίσζε ησλ εθαξκνγψλ 

πνπ αλαπηχζζεη θαη ζπκκεηέρεη ζηηο δηαδηθαζίεο δνθηκψλ. 

Δλεκεξψλεη ηνπ Τπεχζπλν Παξαγσγηθήο Λεηηνπξγίαο ησλ 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ γηα ην ρξνλνδηάγξακκα αλάπηπμεο ησλ 

εθαξκνγψλ θαη δεζκεχεηαη γη‘ απηφ.  

 

4.   Σερληθόο Τπεύζπλνο ινγηζκηθνύ πιαηθόξκαο (ΣΤΛΠ) 

πλεξγάδεηαη κε ηνλ Τπεχζπλν Παξαγσγηθήο Λεηηνπξγίαο ησλ 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο ζε πξντφληα πιαηθφξκαο πξνθεηκέλνπ λα κεξηκλήζεη γηα ηε 

δηαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ αδεηνδνηήζεσλ. Καηαξηίδεη ην ζρεδηαζκφ ηεο 

βάζεο δεδνκέλσλ θαη θάλεη ηηο απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο θαη ξπζκίζεηο. 

  

5.   Σερληθόο ππεύζπλνο ππνινγηζηηθήο  θαη δηθηπαθήο ππνδνκήο 

(ΣΤΤΓΤ) 

πλεξγάδεηαη κε ηνλ Τπεχζπλν Παξαγσγηθήο Λεηηνπξγίαο ησλ 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο ζε ππνινγηζηηθή θαη δηθηπαθή ππνδνκή. Καηαξηίδεη ην ζρεδηαζκφ 

ηεο απαξαίηεηεο ππνδνκήο θαη κεξηκλά γηα ηελ πινπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ 

πξνζαξκνγψλ θαη ξπζκίζεσλ. 

 

6.   Τπεύζπλνο εμππεξέηεζεο πλαιιαζζνκέλσλ (ΤΔ) 

πλεξγάδεηαη κε ηνλ Τπεχζπλν Παξαγσγηθήο Λεηηνπξγίαο ησλ 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο εμππεξέηεζεο ησλ 

ζπλαιιαζζνκέλσλ. Καηαξηίδεη ηεο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Σερληθφ Τπεχζπλν ηνπ Λνγηζκηθνχ 

Δθαξκνγψλ,  θαζψο θαη ηνλ πίλαθα ησλ ζπρλψλ εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θαζ‘ χιε αξκφδηνπο ππεχζπλνπο. 

Πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ξφινπ, 

νη κεραληζκνί απηνί αλαπηχζζνληαη πεξαηηέξσ, ψζηε λα δηαζέηνπλ ηελ 

απαξαίηεηε ηερλνγλσζία, ην θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ, 

ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηε ιήςε θαη δηαρείξηζε αηηεκάησλ, ηελ 

απαξαίηεηε ππνδνκή γηα ηε ιεηηνπξγία helpdesk θαη ηηο απαηηνχκελεο 

δηαδηθαζίεο θαη πφξνπο γηα ηε δηελέξγεηα ad hoc πξνγξακκάησλ ππνζηήξημεο 

θαη θαηάξηηζεο ησλ ρξεζηψλ ησλ επηκέξνπο έξγσλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

παξαγσγηθή ιεηηνπξγία. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: ΤΝΘΔΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟΤ 

 

Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο επηδξά ζηελ άζθεζε φισλ ησλ ηνκέσλ 

δεκφζηαο πνιηηηθήο (Τγεία, Παηδεία, Γηθαηνζχλε, Οηθνλνκία, Πεξηβάιινλ, 

Δλέξγεηα θ.ά.) ζπκβάιινληαο ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα κέζσ ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο άμνλεο παξέκβαζεο. Γηα ηελ ηαρχηεξε θαη απνδνηηθφηεξε 

πινπνίεζε ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ εθαξκφδνληαη θνηλέο αξρέο θαη 

πινπνηνχληαη νξηδφληηεο παξεκβάζεηο, πνπ ζπλεηζθέξνπλ νξηδφληηα ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο δεκφζησλ πνιηηηθψλ. Αθνινχζσο, νη άμνλεο εθαξκνγήο 

εμεηδηθεχνληαη κε βάζε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ θάζε ηνκέα πνιηηηθήο. ηελ 

Δηθφλα 3 απεηθνλίδνληαη ελδεηθηηθά θάπνηνη ηνκείο ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο, 

φπσο ε Κνηλσληθή Αζθάιηζε, ε Γηθαηνζχλε, ε Τγεία, ε Παηδεία θαη ε 

Οηθνλνκία. 

 

Δηθφλα 3: Γεκφζηεο πνιηηηθέο θαη άμνλεο εθαξκνγήο ςεθηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ 

 

 

Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ αλαγλσξίδνληαη 

θνηλέο ιεηηνπξγηθφηεηεο θαη ππνδνκέο πνπ απαηηνχληαη γηα κεγάιν πιήζνο 

νπζηαζηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηνπο ηνκείο άζθεζεο πνιηηηθήο. ην πιαίζην 

ελφο εχζηνρνπ ζρεδηαζκνχ επηβάιιεηαη νη θνηλέο απηέο ιεηηνπξγηθφηεηεο θαη 

ππνδνκέο λα νκαδνπνηνχληαη ζε ζπζηήκαηα παξνρήο ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ, 

ηα νπνία κε εληαίν ηξφπν ζα παξέρνπλ νξηδφληηα ππεξεζίεο ζην ζχλνιν ησλ 

έξγσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πνπ αλαπηχζζνληαη θαη ζα ιεηηνπξγνχλ ζηνπο επί 

κέξνπο ηνκείο πνιηηηθήο. 

Σα ζπζηήκαηα θνηλψλ ππεξεζηψλ πνπ πινπνηνχλ ηελ αιιειεπίδξαζε 

ηνπ πνιίηε κε ηηο παξερφκελεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ 

άιισλ ηα αθφινπζα: (α) Δληαία Φεθηαθή Πχιε gov.gr, (β) Κέληξν 

Σαπηνπνίεζεο, (γ) Κέληξν Δηδνπνηήζεσλ, (δ) δηαζχλδεζε θαη 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ Βαζηθψλ Μεηξψσλ, ε νπνία είλαη αλαγθαία γηα 

ηελ επίηεπμε ηεο αξρήο «κφλνλ άπαμ» θαη ζα επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Κέληξνπ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Παξάιιεια, ην Κέληξν 
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Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζα δηεπθνιχλεη θαη ζα επηζπεχδεη ηελ επίηεπμε ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο γηα ην ζχλνιν ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ησλ κεηξψσλ 

ηεο ρψξαο. 

Σελ ίδηα ζηηγκή, ε παξαγσγή κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ θαη ε αλάιπζή 

ηνπο είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηε λέα ςεθηαθή νηθνλνκία. Ζ δηαρείξηζε απηψλ 

ησλ δεδνκέλσλ θαη ε πξφζβαζε ζε απηά έρεη θνκβηθφ ξφιν ζηνλ ςεθηαθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο Διιάδαο. Σα γεσρσξηθά δεδνκέλα, ηα δεδνκέλα πνπ 

αθνξνχλ ζε παξαηεξήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα, 

ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζε εηαηξείεο, ηα δεδνκέλα κεηαθνξψλ θαη 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο αλαγλσξίδνληαη σο ζχλνια δεδνκέλσλ κεγάιεο 

αμίαο γηα ηελ αλάπηπμε ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ 

αλαγλσξίδεηαη ε αλάγθε ζπγθξφηεζεο Θεκαηηθψλ Απνζεηεξίσλ Γεδνκέλσλ, 

ζε επί κέξνπο ηνκείο άζθεζεο πνιηηηθήο. 

πκπιεξσκαηηθά ζε απηέο ηηο παξεκβάζεηο, γηα θάζε ηνκέα άζθεζεο 

πνιηηηθήο αλαγλσξίδνληαη Σνκεαθά Έξγα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κε ζθνπφ 

ηελ ςεθηαθή εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Σα έξγα απηά, 

ζα αμηνπνηνχλ ηηο λέεο θνηλέο ππεξεζίεο ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο, ηνπ 

Κέληξνπ Σαπηνπνίεζεο θαη ηνπ Κέληξνπ Δηδνπνηήζεσλ. ην Κεθάιαην 9, 

«Φεθηαθφο Μεηαζρεκαηηζκφο Σνκέσλ Οηθνλνκίαο», εμεηδηθεχνληαη νη επί 

κέξνπο ζηξαηεγηθέο ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ γηα θάζε ηνκέα πνιηηηθήο 

θαη απνηππψλνληαη θάπνηα απφ ηα θχξηα έξγα πνπ ζα ηηο πινπνηήζνπλ. 

εκαληηθφ ξφιν γηα ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ έρεη επίζεο, ε 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ΤΕΔΤΞΗ 2. θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, κε ηελ αλαβάζκηζε ηεο κεηαμχ ηνπο 

επηθνηλσλίαο κέζσ ηεο παξνρήο πξνεγκέλσλ ηειεκαηηθψλ ππεξεζηψλ κε 

ρακειφ θφζηνο θαη ε ελνπνηεκέλε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ, κε 

απηνκαηνπνηεκέλα θαη θηιηθά πξνο ην ρξήζηε ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο θαη 

δηεθπεξαίσζεο ζπλαιιαγψλ κε ην Γεκφζην. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, 

πεξηζζφηεξα απφ 34.000 θηίξηα πνπ ζηεγάδνπλ θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ ζα 

δηαζέηνπλ αλαβαζκηζκέλεο ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο (θσλήο, δεδνκέλσλ 

θαη εηθφλαο), κε δξαζηηθή αχμεζε ησλ ηαρπηήησλ internet θαη πνιχ ζεκαληηθή 

κείσζε ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ θφζηνπο. Δπίζεο, γηα πξψηε θνξά ην Διιεληθφ 

Γεκφζην ζα γλσξίδεη κε απφιπηε αθξίβεηα πφζα ρξήκαηα δαπαλά γηα ηηο 

αλάγθεο επηθνηλσλίαο ησλ θνξέσλ ηνπ, ελψ ε εμνηθνλφκεζε πφξσλ γηα 

ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο αλακέλεηαη φηη ζα μεπεξάζεη ην 40%23. 

H απξφζθνπηε παξνρή ππεξεζηψλ απφ ην Γεκφζην αιιά θαη ε βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηάο ηνπο, εμαξηάηαη σο έλα βαζκφ θαη απφ ηελ πθηζηάκελε 

ππνδνκή ζε πιηθφ εμνπιηζκφ πιεξνθνξηθήο (πιηζκηθφ). Ζ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ θαη ε αλαλέσζε ηνπ πθηζηάκελνπ πιηζκηθνχ ζα ζπκβάιιεη ζηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ 

θαη δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Παξάιιεια, ε 

πηνζέηεζε ηερλνινγηψλ θεληξηθήο δηαρείξηζεο θαη πβξηδηθνχ λέθνπο ζα 

επηθέξεη νηθνλνκίεο θιίκαθαο, θαζψο ζα κπνξεί λα γίλεηαη θεληξηθή δηαρείξηζε 

ηνπ εμνπιηζκνχ θαη θεληξηθή επίιπζε ησλ φπνησλ πξνβιεκάησλ. 

Σέινο, αλαγλσξίδνληαο ηηο θνηλέο αλάγθεο γηα ζπζηήκαηα θαη εθαξκνγέο 

ζε θνξείο ζην ζχλνιν ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, πξνσζείηαη ε πινπνίεζε 

θξίζηκσλ Οξηδφληησλ Παξεκβάζεσλ θαη Δθαξκνγψλ γηα ηελ παξνρή βαζηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα κηζζνδνζία, 

δηαρείξηζε πξνζσπηθνχ, ειεθηξνληθή δηαρείξηζε εγγξάθσλ, ηα νπνία 

πεξηγξάθνληαη ζην Κεθάιαην 8. ην ίδην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη επίζεο, ε 

ζηξαηεγηθή ζηφρεπζε γηα ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ νξγαληζκψλ ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 
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Δηθφλα 4: Βαζηθά ζπλζεηηθά ζηνηρεία ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ 

 

Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 

 

6.1. Δληαία Φεθηαθή Πύιε (GOV.GR) 

Ζ Δληαία Φεθηαθή Πχιε παξνρήο ππεξεζηψλ gov.gr24, έρεη σο ζηφρν λα 

κεηαζρεκαηίζεη ηα γεγνλφηα δσήο (life events) ζε ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο 

πνπ παξέρνπλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ Γεκνζίνπ. Ζ πχιε 

ελζσκαηψλεη ιεηηνπξγηθφηεηα απφ ηα ινηπά ζπζηαηηθά ηεο αξρηηεθηνληθήο, 

φπσο ην Κέληξν Σαπηνπνίεζεο θαη ην Κέληξν Δηδνπνηήζεσλ, ελψ νη βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο πνπ ζα παξέρεη νξηδφληηα γηα φιεο ηηο θηινμελνχκελεο ππεξεζίεο 

αθνξνχλ ηε πνιπηξνπηθή (multimodal) παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ 

(ππνινγηζηήο, θηλεηφ ηειέθσλν), σο αθνινχζσο κε ηηο αθφινπζεο ηδηφηεηεο : 

• Σελ αζθαιή είζνδν ηνπ πνιίηε ζηηο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο θαη ηελ 

ειεθηξνληθή ηαπηνπνίεζή ηνπ, αμηνπνηψληαο ηηο κεζφδνπο πνπ ζα 

παξέρεη ην Κέληξν Σαπηνπνίεζεο. 

• Σελ παξνρή ιεηηνπξγίαο κνλαδηθνχ ζεκείνπ πξφζβαζεο θαη 

ηαπηνπνίεζεο (Single Sign On) γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ 

παξέρνληαη απφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία 

ζα παξέρεηαη απφ ην Κέληξν Σαπηνπνίεζεο, ρσξίο δειαδή ηελ αλάγθε 

επαλεηιεκκέλεο ηαπηνπνίεζεο ζε θάζε έλα απφ απηά. 
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 Πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην Κεθάιαην 7.4 «ηξαηεγηθνί Άμνλεο Παξέκβαζεο/ 
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• Σε δξνκνιφγεζε εηδνπνηήζεσλ, απαληήζεσλ θαη απνηειεζκάησλ ζε 

αηηήκαηα πνπ ππέβαιε ν πνιίηεο κέζσ ηνπ Κέληξνπ Δηδνπνηήζεσλ. 

 

 

6.2. Κέληξν ηαπηνπνίεζεο 

Γηα ηελ αζθαιή επηθνηλσλία κε ηνπο ρξήζηεο, θαζψο θαη ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο πξφζβαζήο ηνπο ζηηο ππεξεζίεο θαη ζηα δεδνκέλα ηνπο, απαηηείηαη ε 

αμηνπνίεζε ππεξεζηψλ επηβεβαίσζεο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ 

κε ςεθηαθά κέζα. ηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ είλαη ε 

αμηνπνίεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηε παξνρή 

θνηλφρξεζησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο κέζα απφ έλα εληαίν 

πιαίζην πξνδηαγξαθψλ αζθάιεηαο. Παξάιιεια, ε δηαζπλνξηαθή ηαπηνπνίεζε 

ησλ ρξεζηψλ ζα εμαζθαιίδεηαη κε πξφηππα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, φπσο απηά 

έρνπλ θαζνξηζηεί ζηνλ Δπξσπατθφ Καλνληζκφ γηα ηελ ειεθηξνληθή 

ηαπηνπνίεζε θαη ηηο ππεξεζίεο εκπηζηνζχλεο (ΔΔ/2014/910). Σν δνκηθφ 

ζηνηρείν ηεο ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο ζα αμηνπνηείηαη απφ ηελ Δληαία 

Φεθηαθή Πχιε gov.gr θαη απφ ην Κέληξν Δηδνπνηήζεσλ, παξέρνληαο 

ππεξεζία κνλαδηθνχ ζεκείνπ ηαπηνπνίεζεο (Single Sign-On) ζε φιεο ηηο 

ςεθηαθέο ππεξεζίεο πνπ δηαηίζεληαη κέζσ ηνπ gov.gr. Παξάιιεια πξέπεη λα 

πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζεί πιαίζην αμηνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ 

ηαπηνπνίεζεο θαη απφ ζπζηήκαηα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

 

6.3. Κέληξν εηδνπνηήζεσλ 

Σν Κέληξν Δηδνπνηήζεσλ απνηειεί ην βαζηθφ δίαπιν επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ πνιίηε. Θα παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο, ψζηε 

ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ θξάηνπο λα κπνξνχλ λα ελεκεξψλνπλ ηνπο πνιίηεο 

γηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ, εθφζνλ έρνπλ εγγξαθεί ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

ςεθηαθή ππεξεζία. Δλδεηθηηθά, ηα ζέκαηα απηά κπνξεί λα αθνξνχλ ζε 

ππελζπκίζεηο γηα ππνρξεψζεηο ηνπ πνιίηε πξνο ην θξάηνο, ελεκεξψζεηο γηα 

ηελ πνξεία αηηεκάησλ ηνπ πνιίηε, πξνζσπνπνηεκέλεο ελεκεξψζεηο (π.ρ., 

πξνγξακκάησλ πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο, εκβνιηαζκψλ), θαη κελχκαηα 

γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο, φπσο γηα παξάδεηγκα νδεγίεο γηα θαηξηθά 

θαηλφκελα θαη αλαθνηλψζεηο έλαξμεο λέσλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ. Οη 

εηδνπνηήζεηο ζα κπνξνχλ λα απνζηέιινληαη, αλαιφγσο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπο, κέζσ δηαθνξεηηθψλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο, φπσο ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν, ζχληνκα κελχκαηα θεηκέλνπ ζε θηλεηά ηειέθσλα (SMSs), θαη 

εηδνπνηήζεηο σζνχκελεο (push notifications) ζε εθαξκνγέο έμππλσλ θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ (smartphones). Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηελ απφδεημε 

παξάδνζεο, ζα εμαζθαιηζηνχλ νη απαξαίηεηεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, ψζηε ε 

απφδεημε παξάδνζεο λα είλαη λνκηθά θαηνρπξσκέλε. Σαπηφρξνλα, ζα 

πηνζεηεζνχλ βέιηηζηεο πξαθηηθέο θπβεξλναζθάιεηαο, ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη 

ηα δεδνκέλα επηθνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη λα απνηξέπεηαη νπνηαδήπνηε 

πξνζπάζεηα θαηάρξεζεο. Αμίδεη λα ηνληζηεί φηη ην Κέληξν Δηδνπνηήζεσλ 

απνηειεί εξγαιείν εμππεξέηεζεο θαη αξσγήο ηνπ πνιίηε θαη ελεξγφ 

ζπκπαξαζηάηε ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ην θξάηνο. 

 

6.4. Μεηξώα & βαζηθά κεηξώα 

Σν Μεηξψν είλαη έλαο απζεληηθφο θαηάινγνο ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο 

πιεξνθνξηψλ. ηα κεηξψα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Γεκφζηα Γηνίθεζε ην είδνο 

ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ηεξείηαη, ε ππνρξεσηηθφηεηα, θαζψο θαη νη ζπλζήθεο 

πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη γηα ηελ εγγξαθή ή ηε δηαγξαθή απφ ην κεηξψν 

είλαη ζεζκνζεηεκέλεο. Σα ειεθηξνληθά κεηξψα (e-Registries) είλαη κεηξψα γηα 

ηα νπνία ε απζεληηθφηεηα, ε αθεξαηφηεηα, ε δηαζεζηκφηεηα θαη ε 
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εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία πνπ ηεξείηαη θαζψο θαη ε 

ινγνδνζία ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπο δηαζθαιίδεηαη κε ςεθηαθέο ηερλνινγίεο. 

Σα πθηζηάκελα ειεθηξνληθά κεηξψα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο μεπεξλνχλ 

ηα 250 θαη απμάλνληαη δηαξθψο, θαζψο εμειίζζεηαη ε πινπνίεζε ςεθηαθψλ 

ιχζεσλ θαη ππεξεζηψλ. Πεξίπνπ δέθα απφ απηά έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα 

ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ηνλ πνιίηε, θαζψο θέξνπλ πξσηνγελή θαη απζεληηθή 

πιεξνθνξία πνπ πνιιαπιψο ρξεζηκνπνηείηαη ή επαλαιακβάλεηαη ζε άιια 

κεηξψα θαη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο. Ζ πιεξνθνξία ηνπο είηε αθνξά ζπρλά 

γεγνλφηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ είηε είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πνπ είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηνλ 

πνιίηε. 

Σα Βαζηθά Μεηξψα, ζχκθσλα θαη κε ηνλ επξσπατθφ νξηζκφ ηνπ λένπ 

πιαηζίνπ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο (New European Interoperability 

Framework),είλαη «ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο 

απνηεινχλ αμηφπηζηεο πεγέο βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ζηνηρεία φπσο 

πξφζσπα, εηαηξείεο, νρήκαηα, άδεηεο, θηίξηα, ηνπνζεζίεο θαη νδνί, νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ςεθηαθά».Σα Βαζηθά Μεηξψα 

πεξηιακβάλνπλ ην Φνξνινγηθφ Μεηξψν, ην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν 

(ΓΔΜΖ), ην Μεηξψν Πνιηηψλ, ηηο αζηπλνκηθέο ηαπηφηεηεο ή ην Μεηξψν 

Αδεηψλ Γηακνλήο θαη ηα Δηδηθά Γειηία Σαπηφηεηαο Οκνγελνχο γηα πνιίηεο 

ηξίησλ ρσξψλ, ην Μεηξψν Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην, 

ην Μεηξψν νδψλ θαη αξηζκψλ, ην Μεηξψν Φνξέσλ θαη Τπεξεζηψλ ηεο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ην Μεηξψν Αδεηψλ Οδήγεζεο θαη ην Μεηξψν Αδεηψλ 

Κπθινθνξίαο Απηνθηλήησλ. 

 

 

6.5. Κέληξν Γηαιεηηνπξγηθόηεηαο 

Σν Κέληξν Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο εμαζθαιίδεη ηελ ηερληθή πινπνίεζεησλ 

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ηνπ πιαηζίνπ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ηε ιεηηνπξγηθή 

δηαζχλδεζε, ηαπηνπνίεζε θαη ζπγρξνληζκφ ηεο πιεξνθνξίαο κεηαμχ ησλ 

βαζηθψλ κεηξψσλ, θαζψο θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο αλά 

άμνλα πνιηηηθήο. Ζ πθηζηάκελε πιαηθφξκα ζην Κέληξν Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

(ΚΔΓ) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο (ΓΓΠΓΓ) θηινμελεί δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο, ηεξεί ηα κελχκαηα 

πνπ αληαιιάζζνληαη (logs) κεηαμχ ησλ θνξέσλ θαη δηαζθαιίδεη ηελ εγγπεκέλε 

παξάδνζή ηνπο. Ζ ιχζε εμαζθαιίδεη επίζεο, ηε δηαρείξηζε ησλ δηαδηθηπαθψλ 

ππεξεζηψλ θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο απφ ζπζηήκαηα θνξέσλ γηα 

ηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ. 

Βαζηθή αξρή θαηά ην ζρεδηαζκφ λέσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ είλαη ε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα απφ ην ζρεδηαζκφ (interoperability-by-design), ε νπνία 

αθνξά ηφζν ην ηερληθφ φζν ην ζεκαζηνινγηθφ θαη ην νξγαλσζηαθφ επίπεδν. 

Παξάιιεια, ε αμηνπνίεζε επαλαρξεζηκνπνηνχκελσλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ 

(reusable components) δεκηνπξγεί νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη δηεπθνιχλεη ηε 

βησζηκφηεηα ησλ πινπνηήζεσλ. Δπηπξφζζεηα, ζα αμηνπνηεζνχλ πξνζεγγίζεηο 

βαζηζκέλεο ζε αξρηηεθηνληθή κηθξνυπεξεζηψλ (microservices), νη νπνίεο ζα 

ιεηηνπξγνχλ αζχγρξνλα θαη ζα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κέζσ 

πξνγξακκαηηζηηθψλ δηεπαθψλ (APIs). Δπίζεο, γηα ηελ επέιηθηε, αζθαιή 

αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ ζπζηεκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ, ζην ξφιν 

δηακεζνιαβεηή πεξηερνκέλνπ, ζα πινπνηεζεί ε ππνδνκή National Data 

Corridor, πνπ αθνξά ζε κηα θεληξηθή (ζε εζληθφ επίπεδν) εγθαηάζηαζε 

πιαηθφξκαο εμππεξέηεζεο ξνψλ θαη ξεπκάησλ δεδνκέλσλ (Data Streams) 

πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Κεθάιαην 7.4.2. 
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Δηθφλα 5: Αξρηηεθηνληθή ησλ κεηξψσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζηεξηδφκελε 

ζηελ αξρή ―Άπαμ κφλνλ‖ 

 

Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 

 

Ζ αξρηηεθηνληθή ζα πιαηζηψλεηαη απφ ην Μεηξψν Τπεξεζηψλ 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο (Service Registry) πνπ ζα ηεξείηαη απφ ην ΚΔΓ, ψζηε λα 

δηεπθνιχλεηαη ε αλεχξεζε θαη ε αμηφπηζηε επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ 

ππεξεζηψλ απφ ηξίηνπο. Παξάιιεια, κέζσ έξγσλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζε 

ζεκαηηθνχο ηνκείο πνιηηηθήο, φπσο ε νηθνλνκία, ε παηδεία, νη κεηαθνξέο, ε 

πγεία, ε θνηλσληθή αζθάιηζε θαη ε δηθαηνζχλε, ην πιέγκα ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

ζα δηαιεηηνπξγνχλ ζα δηεπξχλεηαη θαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξα κεηξψα ζα 

δηαζπλδένληαη. Οη ζρεηηθέο θαηεγνξίεο έξγσλ πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάπηπμε ή 

πηνζέηεζε ιεμηθψλ νξνινγίαο, θσδηθνπνηήζεσλ θαη ηαμηλνκηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ θάζε ηνκέα, ηελ πηνζέηεζε πξνηχπσλ 

πξνγξακκαηηζηηθψλ δηεπαθψλ θαη κνξθφηππσλ αξρείσλ, ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ, ηελ εμαζθάιηζε ηεο κεηαμχ ηνπο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ηελ πινπνίεζε ξνψλ εξγαζηψλ κεηαμχ ζπζηεκάησλ, ηελ 

επίιπζε ζεκάησλ ζεζκηθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ θνξέσλ θαη ηελ 

επνπηεία θαη δηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ αζθαιείαο πνπ αθνξνχλ 

δηαζπλδεδεκέλεο ππεξεζίεο θαη θνξείο. 

 

 

6.6. Αλνηθηά δεδνκέλα 

 

Δπί ηνπ παξφληνο, ηα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψλεη ε Γεκφζηα Γηνίθεζε 

δελ είλαη πάληνηε εχθνια πξνζβάζηκα θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε πνηφηεηά 

ηνπο δελ επηηξέπεη ηελ απνηειεζκαηηθή ηνπο ρξήζε. Απηφ επηβάιιεηαη λα 

αιιάμεη κε ηελ εηζαγσγή θαη ηελ πηνζέηεζε απφ ην ζχλνιν ησλ θνξέσλ ηεο 

θπβέξλεζεο κηαο αλαπηπμηαθήο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηα δεδνκέλα, ε νπνία 
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ζα είλαη ζηνηρηζκέλε κε ηελ Δπξσπατθή ηξαηεγηθή γηα ηα δεδνκέλα25. 

Ζ αλνηθηή δηάζεζε, ε επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ε κέγηζηε αμηνπνίεζε ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα αθελφο ζα εληζρχζεη ηε ζπκκεηνρή, ηε 

δηαθάλεηα θαη ην δεκφζην έιεγρν θαη αθεηέξνπ ζα πξνσζήζεη ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, θαζψο ζα εμαζθαιηζηεί φηη νη επηρεηξήζεηο, ηδίσο νη 

λενθπείο θαη φζεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ζα 

έρνπλ ηελ απαξαίηεηε πξψηε χιε, ψζηε λα αλαπηχμνπλ ππεξεζίεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

Ζ ζηξαηεγηθή ζηφρεπζε επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάπηπμε δξάζεσλ γηα ηε 

ζηαδηαθή αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ σο ζεκειηψδνπο ππνδνκήο θαη 

αλαπηπμηαθνχ πφξνπ. Ζ εθθίλεζε δίλεηαη απφ ηα δεδνκέλα πςειήο αμίαο 

(high-value data) ή αιιηψο Γεδνκέλα Γεκφζηνπ θνπνχ, ζηε ζπλέρεηα 

αθνινπζνχλ ηα δεδνκέλα ζε επηιεγκέλα ζεκαηηθά πεδία (π.ρ. νηθνλνκία θαη 

επηρεηξήζεηο) θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε 

δεκφζησλ, επηρεηξεκαηηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ ζε καδηθή θιίκαθα. 

Ζ νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε θαη ε δηεπθφιπλζε ηεο θιηκάθσζεο βαζίδεηαη 

ζηνπο θχθινπο δσήο ησλ δεδνκέλσλ (data life cycles) αλά ζεκαηηθφ πεδίν 

(π.ρ. πγεία, κεηαθηλήζεηο, πνιηηηζκφο, πεξηβάιινλ). 

ε ηερλνινγηθφ επίπεδν, πξνθξίλεηαη ε αλαβάζκηζε ηεο εζληθήο πχιεο 

αλνηθηψλ δεδνκέλσλ θαη ε δηαζχλδεζή ηεο κε ηελ επξσπατθή πχιε. 

εκαληηθή παξέκβαζε απνηειεί επίζεο, ε πινπνίεζε ηνπ ειιεληθνχ Μεηξψνπ 

Μεηαδεδνκέλσλ (φπσο νξίδεηαη ζην Μεηξψν Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο) θαη κηαο 

θεληξηθήο Πχιεο Δμππεξέηεζεο ησλ Βαζηθψλ Μεηξψσλ, ε νπνία ζα απνηειεί 

θεληξηθφ ζεκείν πξφζβαζεο ζηα βαζηθά κεηξψα ηεο ρψξαο, ζα παξέρεη 

πιεξνθνξίεο γη‘ απηά θαη ζα δηεπθνιχλεη ηελ αλαδήηεζε θαη ηε δηαζχλδεζή 

ηνπο. Παξάιιεια, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα 6.7 «Θεκαηηθά 

Απνζεηήξηα Γεδνκέλσλ», ζεκαληηθά ζχλνια δεδνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ δηάθνξεο πεγέο, φπσο ζπζηήκαηα αηζζεηήξσλ απφ έμππλεο πφιεηο θαη 

έμππλα θηίξηα, ζπζηήκαηα ζπγθνηλσληψλ θαη δεκφζησλ κεηαθνξψλ, 

αηζζεηήξεο θαη κεηξεηέο παξφρσλ ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο, θαη 

ςεθηαθνχο πφξνπο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο, ζα παξέρνληαη κέζσ 

ζεκαηηθψλ απνζεηεξίσλ, κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ 

αλάπηπμε λέσλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

Οη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηεο πνιηηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ είλαη νη 

αθφινπζνη ηξεηο:  

1. Ζ δηαθπβέξλεζε ησλ δεδνκέλσλ  

2. Ζ αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ κέζσ ηεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο, 

ηεο ζπλδπαζηηθήο επεμεξγαζίαο θαη ησλ εθαξκνγψλ big data 

analytics θαη ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο. 

3. Ζ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζχκθσλα 

θαη κε ην  GDPR θαη ηηο ινηπέο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

Οη αλσηέξσ ζηφρνη ζα εμππεξεηεζνχλ απφ ηελ ζηξαηεγηθή δεδνκέλσλ ε 

νπνία ζα ζηεξηρζεί ζηνπο πέληε βαζηθνχο άμνλεο ελφο Μνληέινπ 

Γηαθπβέξλεζεο ησλ Γεδνκέλσλ, ήηνη: Γηνίθεζε, Ννκνζεζία, Πνιηηηθή, 

Σερλνινγία & Πξφηππα θαη Ηθαλφηεηεο. Ο άμνλαο δξάζεσλ γηα ηε δηνίθεζε 

ησλ δεδνκέλσλ ζηνρεχεη αξρηθά ζηε δεκηνπξγία θξίζηκεο κάδαο θαη ζηε 

ζπλέρεηα, ζηε καδηθή δηάζεζε θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ, ζηε ζεκαηηθή 

εκβάζπλζε ζε επηκέξνπο θιάδνπο θαη ζηελ αμηνπνίεζε επξσπατθψλ 

πξσηνβνπιηψλ θαη έξγσλ. Όζνλ αθνξά ζηελ εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνχκελνπ 

λνκνζεηηθνχ ππφβαζξνπ, νη λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο ζα εζηηάζνπλ ζηε 

ζεζκνζέηεζε ησλ Γεδνκέλσλ Γεκφζηνπ θνπνχ πνπ ζα έρνπλ πξνζδηνξηζηεί 
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θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ κε βάζε ηε ζρεηηθή 

νδεγία. Παξάιιεια, ζα αλαπηπρζεί ε εζληθή πνιηηηθή δεδνκέλσλ κε άκεζε 

πξνηεξαηφηεηα ηε δεκνζίεπζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ Γεδνκέλσλ Γεκφζηνπ 

θνπνχ. Όζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε απαηηνχκελσλ Πξνηχπσλ θαη 

Σερλνινγηθψλ Λχζεσλ, ε ζηφρεπζε εζηηάδεη ζηελ αμηνπνίεζε δηεζλψλ θαη 

επξσπατθψλ πξνηχπσλ γηα ηα δεδνκέλα, ζηνλ πξνζδηνξηζκφ απζηεξψλ 

θαλφλσλ γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ απφ θάζε θνξέα 

ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ζηελ εμαζθάιηζε ζεκαζηνινγηθήο θαη ηερληθήο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζπζηεκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ κέζα απφ ηελ αληαιιαγή 

δεδνκέλσλ. εκαληηθή είλαη επίζεο, ε πινπνίεζε εθαξκνγήο ζπλδπαζκνχ, 

ζχγθξηζεο θαη νπηηθνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ (visualization layer) πνπ ζα ηα 

θαζηζηά πην εχρξεζηα. ηελ θαηεχζπλζε αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ ζην πεδίν 

ησλ ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ, ν ζρεδηαζκφο πεξηιακβάλεη ηελ πινπνίεζε 

εζληθψλ δξάζεσλ εθπαίδεπζεο θαη δηάδνζεο ησλ αλνηρηψλ δεδνκέλσλ θαη 

ηελ έληαμε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ζηα 

δεδνκέλα ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη κηα ελδεηθηηθή θαηαγξαθή 

πξνηεηλφκελσλ έξγσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο δεδνκέλσλ 

αλνηθηνχ ραξαθηήξα ζην δεκφζην ηνκέα ε νπνία δελ έρεη εμαληιεηηθφ 

ραξαθηήξα. 

 

6.6.1. Έξγα 

Γηακόξθσζε ηνπ Μνληέινπ Γηαθπβέξλεζεο ησλ Γεδνκέλσλ ζε 

εζληθό επίπεδν 

Σν κνληέιν ζα θαζνξίζεη ηηο αθνινπζνχκελεο πνιηηηθέο γηα ηε δηαρείξηζε 

θαη αλνηθηή δηάζεζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Σν κνληέιν ζα 

απνηειεί ηελ ππμίδα γηα ηηο αθνινπζνχκελεο πνιηηηθέο θαη ζα ζπλεηζθέξεη 

ζηελ θαιχηεξε αμηνιφγεζή ηνπο ηφζν απφ ηελ θπβέξλεζε θαη ηνπο πνιίηεο 

φζν θαη απφ ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ Μνληέινπ 

Γηαθπβέξλεζεο ησλ Γεδνκέλσλ ζα ππνζηεξίδεηαη απφ κειέηεο γηα ηε 

δηαρείξηζε θαη ηε δηάζεζε δεδνκέλσλ ζε ζεκαηηθνχο ηνκείο. Μεζνπξφζεζκα, 

ζα επηδησρζεί ε αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ζε καδηθή θιίκαθα. 

 

ρεδίαζε θαη πινπνίεζε ηεο Δζληθήο Πύιεο Αλνηθηώλ Γεδνκέλσλ 

ρεδίαζε θαη πινπνίεζε ηεο Δζληθήο Πχιεο Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ, ε 

νπνία ζα απνηειέζεη ηε κεηεμέιημε ηνπ θεληξηθνχ απνζεηεξίνπ δεκφζησλ 

δεδνκέλσλ data.gov.gr, ην νπνίν ζα βειηησζεί αθνινπζψληαο ζπζηάζεηο θαη 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο απφ αληίζηνηρα ζπζηήκαηα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ επξσπατθή πχιε γηα ηα αλνηθηά δεδνκέλα 

(European Data Portal). Ζ παξέκβαζε ζα πεξηιακβάλεη επίζεο, ζχζηεκα 

δεκνζηνπνίεζεο θαη νπηηθνπνίεζε ζπλφισλ δεδνκέλσλ θαη ζα ζπκπιεξσζεί 

απφ ηελ αλάπηπμε πηινηηθψλ εθαξκνγψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ 

αμηνπνηνχλ ζεκαληηθά ζχλνια δεδνκέλσλ (Γεδνκέλα Γεκφζηνπ θνπνχ). 

 

Γηακεζνιαβεηήο Πεξηερνκέλνπ 

O Γηακεζνιαβεηήο Πεξηερνκέλνπ (Content Mediator) είλαη κηα 

αξρηηεθηνληθή αθαίξεζε (architectural abstraction) θαη κπνξεί λα πινπνηεζεί 

είηε κέζσ αλνηθηψλ πξνηχπσλ (open standards) αληαιιαγήο δεδνκέλσλ ή σο 

έλα πξαγκαηηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ππνζηεξηδφκελν απφ έλα επίπεδν 

επηρεηξεζηαθήο ινγηθήο (π.ρ. ζε κνξθή θαλφλσλ ή δηαδηθαζηψλ). Ζ αληαιιαγή 

δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ Γηακεζνιαβεηή Πεξηερνκέλνπ επηηξέπεη ζηνπο 

νξγαληζκνχο λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο κέζσ κηαο αξζξσηήο ιχζεο, ε 
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νπνία είλαη αζθαιήο θαη εχθνιε ζηε ρξήζε. Απνηειεί έλα ηππνπνηεκέλν, 

ζπλεθηηθφ, ζπλεξγαηηθφ, δηαιεηηνπξγηθφ θαη αζθαιέο επίπεδν αληαιιαγήο 

δεδνκέλσλ πνπ παξέρεη ζηνπο θνξείο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο  ηελ επθαηξία 

λα αλαπηχμνπλ ππεξεζίεο πνπ απεπζχλνληαη ζε πνιίηεο, επηρεηξήζεηο θαη 

δεκφζηνπο ππαιιήινπο. Ζ δεκηνπξγία νληνηήησλ πνπ ζπλδπάδνπλ πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο θαη πεγέο δεδνκέλσλ είλαη εχθνιε θαη νηθνλνκηθά 

απνδνηηθή. 

Ο Γηακεζνιαβεηήο Πεξηερνκέλνπ βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ησλ 

πθηζηάκελσλ ππεξεζηψλ, ελεξγνπνηεί λένπο ηχπνπο θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ, 

εμνηθνλνκεί θφζηε ζε ππνδνκέο, αξρεηνζέηεζε, θ.ά., εληζρχεη ηελ αζθάιεηα 

δεδνκέλσλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ππνζηεξίδεη 

εχθνιε πξφζβαζε δεδνκέλσλ κέζσ δηεπαθψλ - κεηά ηε ζχλδεζε φισλ ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο θαη εμαζθαιίδεη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα, ηελ 

αθεξαηφηεηα θαη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ θνξέσλ πνπ 

αληαιιάζζνπλ δεδνκέλα. 

Γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ, ν 

Γηακεζνιαβεηήο Πεξηερνκέλνπ πινπνηεί κηα ζεηξά απφ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, 

φπσο είλαη ε δηαρείξηζε δηεπζχλζεσλ (θνξέσλ), ε δξνκνιφγεζε κελπκάησλ, 

ε δηαρείξηζε δηθαησκάησλ πξφζβαζεο, ε πηζηνπνίεζε ζε επίπεδν 

νξγαληζκνχ, ε πηζηνπνίεζε ζε επίπεδν κεηξψνπ θαη πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο, ε θξππηνγξάθεζε ησλ δεδνκέλσλ, ε ρξνλνζθξαγίδα, ε 

ςεθηαθή ππνγξαθή κελπκάησλ, θ.ά.. 

Απηή ε πινπνίεζε απνηειεί βαζηθή ζπληζηψζα ςεθηαθψλ ππνδνκψλ 

ζηελ Διιάδα θαη επηηξέπεη ηε κεηάβαζε απφ ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ 

δχν θνξέσλ ζηελ ελεκέξσζε ησλ αληίζηνηρσλ Μεηξψσλ χζηεξα απφ θάζε 

αιιαγή ζηα δεδνκέλα ησλ πνιηηψλ/ επηρεηξήζεσλ. 

ύζηεκα πξόζβαζεο ρξεζηώλ θαη δηαρείξηζεο ησλ πξνζσπηθώλ  ηνπο 

ζηνηρείσλ κέζσ ηνπ gov.gr 

ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε ζπζηήκαηνο γηα πξφζβαζε πηζηνπνηεκέλσλ 

ρξεζηψλ ζηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα κέζσ ηνπ gov.gr αιιά θαη ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πνιίηεο (Citizen Relationship 

Management), φπνπ ν πνιίηεο ζα έρεη πιήξε εηθφλα ησλ πξνζβάζεσλ 

δεκνζίσλ νξγάλσλ ζηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα θαη ηε δπλαηφηεηα 

άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ζχκθσλα κε ηνλ GDPR θαη ηηο ινηπέο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  

Γεκηνπξγία ηνπ Διιεληθνύ Μεηξώνπ Μεηαδεδνκέλσλ (ΔΜΜΓ) 

Αλάπηπμε θεληξηθνχ ΔΜΜΓ, ην νπνίν ζα παξέρεη πξφζβαζε ζε έλα 

θνηλά απνδεθηφ απνζεηήξην. Ζ πινπνίεζε ηνπ ειιεληθνχ Μεηξψνπ 

Μεηαδεδνκέλσλ θαη κηαο θεληξηθήο Πχιεο Δμππεξέηεζεο ησλ Βαζηθψλ 

Μεηξψσλ, ε νπνία ζα απνηειεί θεληξηθφ ζεκείν πξφζβαζεο ζηα βαζηθά 

κεηξψα ηεο ρψξαο, ζα παξέρεη πιεξνθνξίεο γη' απηά θαη ζα δηεπθνιχλεη ηελ 

αλαδήηεζε θαη ηε δηαζχλδεζή ηνπο. 

Πίλαθαο 3: Έξγα ζρεηηθά κε ηελ Αλνηθηή Γηάζεζε Γεδνκέλσλ ηνπ Γεκνζίνπ 

Σνκέα 

Έξγα Υξνληθόο Οξίδνληαο 

1. Γηακφξθσζε ηνπ Μνληέινπ Γηαθπβέξλεζεο ησλ 

Γεδνκέλσλ ζε εζληθφ επίπεδν 

Βξαρππξφζεζκνο 

http://gov.gr/
http://gov.gr/
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2. ρεδίαζε θαη πινπνίεζε ηεο Δζληθήο Πχιεο Αλνηθηψλ 

Γεδνκέλσλ 

Μεζνπξφζεζκνο 

3. Γηακεζνιαβεηήο Πεξηερνκέλνπ 
Μεζνπξφζεζκνο 

4. χζηεκα πξφζβαζεο ρξεζηψλ θαη δηαρείξηζεο ησλ 

πξνζσπηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ κέζσ ηνπ gov.gr 

Βξαρππξφζεζκνο 

5. Γεκηνπξγία ηνπ Διιεληθνχ Μεηξψνπ Μεηαδεδνκέλσλ 

(ΔΜΜΓ). 

Μεζνπξφζεζκνο 

Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία  

 

6.7.Θεκαηηθά απνζεηήξηα δεδνκέλσλ 

Με βάζε θνηλνηηθέο νδεγίεο θαη αλαθνηλψζεηο, έρεη πξνηαζεί ζε 

επξσπατθφ επίπεδν ε δεκηνπξγία ελφο «θνηλνχ ρψξνπ δεδνκέλσλ» ζηελ 

Δ.Δ., βαζηζκέλνπ ζηελ αξρή ηεο θνηλήο ρξήζεο ησλ δεδνκέλσλ κεηαμχ 

επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα. 

Παξάιιεια, επηζεκαίλεηαη πσο ε αλνηθηή δηάζεζε, επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη 

κέγηζηε επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα απνηειεί 

ζεκαληηθφ θαηαιχηε γηα ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ, εμαζθαιίδνληαο, 

κεηαμχ άιισλ, φηη νη επηρεηξήζεηο ζα έρνπλ ηελ απαξαίηεηε πξψηε χιε, ψζηε 

λα αλαπηχμνπλ ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

ην πλεχκα απηφ, δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπζηήκαηα: 

αηζζεηήξσλ απφ έμππλεο πφιεηο θαη έμππλα θηίξηα, ζπζηήκαηα ζπγθνηλσληψλ 

θαη δεκφζησλ κεηαθνξψλ, ιεηηνπξγίαο νδηθνχ δηθηχνπ, αηζζεηήξσλ θαη 

κεηξεηψλ απφ παξφρνπο ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο θαη ηειεπηθνηλσληψλ, 

ςεθηαθνχο πφξνπο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο, ζηνηρεία παξαβαηηθφηεηαο 

θαζψο θαη δεδνκέλα εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ, ζα παξέρνληαη ζε 

κεραλαγλψζηκε κνξθή κέζσ πξνηππνπνηεκέλσλ πξνγξακκαηηζηηθψλ 

δηεπαθψλ, ηξνθνδνηψληαο ηελ επξεκαηηθφηεηα θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ.  

ην πιαίζην ησλ αλσηέξσ, πέξα απφ ηε λνκνζέηεζε ζε εζληθφ επίπεδν, 

ζχκθσλα θαη κε ηηο επξσπατθέο νδεγίεο θαη αλαθνηλψζεηο, ζα αλαπηπρζνχλ 

δξάζεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο άζθεζεο πνιηηηθήο (αγξνηηθήο αλάπηπμεο, 

κεηαθνξψλ, ελέξγεηαο, πεξηβάιινληνο θ.ά.) γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

απφ θαηλνηφκεο εθαξκνγέο θαη ζπζηήκαηα αηζζεηήξσλ, θνξεηέο πξνζσπηθέο 

ζπζθεπέο θαη θηλεηά ηειέθσλα.  

Δίλαη πξνθαλέο πσο ζε θάζε ηνκέα απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ήδε 

ππάξρνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, βάζεηο δεδνκέλσλ θαη 

απνζεηήξηα πεξηερνκέλνπ, θηινμελνχκελα απφ πνηθίιεο ππνδνκέο θαη 

ππνζηεξηδφκελα απφ αξκφδηεο νξγαλσηηθέο δνκέο. ηελ παξνχζα θαηάζηαζε 

ηα παξαγσγηθά ζπζηήκαηα θαη ην πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ ππνζηήξημε ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ 

θαη ξφισλ. Παξάιιεια, ηα παξαγφκελα δεδνκέλα ππεξεηνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ 

εμαζθαιίδεηαη απφ ηνπο θνξείο ε πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε θαη δηάζεζε ηεο 

πιεξνθνξίαο σο αλνηθηά δεδνκέλα. 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε απηήο ηεο ζεκαληηθήο παξέκβαζεο, 

ηα ζεκαηηθά απνζεηήξηα ζα εληαρζνχλ ζε εληαίν ζρήκα δηαθπβέξλεζεο, πνπ 

ζα εμεηδηθεχεηαη αλά ηνκέα κε ζηφρν ηε ζπγθέληξσζε, επεμεξγαζία θαη 

δηάζεζε δεδνκέλσλ ζε ηξίηνπο. Βαζηθή κέξηκλα ηνπ ζρήκαηνο δηαθπβέξλεζεο 

ησλ ζεκαηηθψλ απνζεηεξίσλ απνηειεί ε δηαζθάιηζε ησλ θαηάιιεισλ 

http://gov.gr/
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ππνινγηζηηθψλ πφξσλ, εξγαιείσλ θαη κεζφδσλ θαζψο θαη ηνπ θαηάιιεινπ 

επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

Γηα λα ππνζηεξηρζεί ηερληθά ε ζπγθέληξσζε θαη ε δηάζεζε δεδνκέλσλ, 

ζα αμηνπνηνχληαη αξρηθά νη πθηζηάκελνη ππνινγηζηηθνί πφξνη ηνπ ηνκέα κε 

ζθνπφ ηε ζηαδηαθή κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ ζε θεληξηθέο ππνδνκέο 

απνζεηεξίσλ, φπνπ ζα πιεξνχληαη φιεο νη απαηηήζεηο αζθαινχο θαη καθξάο 

δηαηήξεζεο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ.  

Μέζσ ησλ ζεκαηηθψλ απνζεηεξίσλ πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία αμίαο 

κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο ιήςεο απνθάζεσλ απφ ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαζψο 

θαη ηεο θαιχηεξεο δηνηθεηηθήο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε. Παξάιιεια, 

πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία αμίαο απφ ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ ηερλεηήο 

λνεκνζχλεο κε πνηθίιεο εθαξκνγέο ζε δηάθνξνπο άμνλεο πνιηηηθήο θαζψο θαη 

απφ ηελ παξνρή δεδνκέλσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο. Πξσηίζησο φκσο πξνβιέπεηαη ε νπζηαζηηθή ελίζρπζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη εηδηθφηεξα ησλ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ θαηλνηνκίαο, 

θαζηζηψληαο βηψζηκα ηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα αλάπηπμεο πνπ βαζίδνληαη 

ζηελ αμηνπνίεζε δεδνκέλσλ θαη δεκηνπξγψληαο παξάιιεια επηρεηξεκαηηθά 

νηθνζπζηήκαηα θαη ζπλέξγεηεο κε πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε γηα ηελ θνηλσλία 

θαη ηελ αλάπηπμε. 

Πην εηδηθά θαη ελδεηθηηθά, παξαθάησ πεξηγξάθνληαη κία ζεηξά απφ 

πξψηεο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο γηα ηελ αλνηθηή δηάζεζε θαη ηελ πεξαηηέξσ 

ρξήζε εγγξάθσλ, αλσλπκνπνηεκέλσλ πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ 3979/2011, απφ ηα εμήο 

κεηξψα: 

● Μεηξψν Πνιηηψλ  

● Μεηξψν Φνξνινγνπκέλσλ 

● Μεηξψν Σαπηνηήησλ 

● Μεηξψν Γηαβαηεξίσλ 

● Μεηξψν Αδεηψλ Γηακνλήο γηα πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ 

● Μεηξψν ΑΜΚΑ-ΔΜΑΔ 

● Μεηξψν Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο – Δ.Φ.Κ.Α. 

● Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (Γ.Δ.ΜΖ.) 

● Δζληθφ Πνηληθφ Μεηξψν 

● Μεηξψν Αλέξγσλ 

● Μεηξψν Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ 

● Μεηξψν Μαζεηψλ 

● Μεηξψν Φνηηεηψλ 

● Μεηξψν Αδεηψλ Κπθινθνξίαο Απηνθηλήησλ 

● ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ θνξέα Διιεληθφ 

Κηεκαηνιφγην  

● θαη ην ζχζηεκα «ΔΡΓΑΝΖ». 

  

Σα αλσλπκνπνηεκέλα ζηνηρεία ζα παξέρνληαη αλνηρηά πξνο φινπο ηνπο 

πνιίηεο κέζσ Γηεπαθήο Πξνγξακκαηηζκνχ Δθαξκνγψλ (ΑΡΗ) θαη ζην ζχλνιφ 

ηνπο ζα απνηίζεληαη απφ ηνλ αξκφδην θνξέα ζηνλ θεληξηθφ θαηάινγν ησλ 

δεκφζησλ δεδνκέλσλ (data.gov.gr). θνπφο ηεο δηάζεζεο αλνηθηψλ 

δεδνκέλσλ είλαη ε βειηίσζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο πνιίηεο. 

Όζα ζηνηρεία δεκνζηεπζνχλ σο αλνηρηά δεδνκέλα ζηνλ θεληξηθφ 

θαηάινγν ησλ δεκφζησλ δεδνκέλσλ (data.gov.gr) ζα πξέπεη λα 

πηζηνπνηεζνχλ κε ηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα πξφηππα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

Αλνηρηψλ Γεδνκέλσλ (Open Data certificates https://certificates.theodi.org/en/ 

κε ειάρηζην επίπεδν Silver). 

Οη πξνγξακκαηηζηηθέο δηεπαθέο (APIs) πνπ αθνξνχλ απεπζείαο 

https://certificates.theodi.org/en/
https://certificates.theodi.org/en/
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επηθνηλσλία πνιηηψλ κε ηηο ςεθηαθέο ππεξεζίεο κέζσ Web Browser ή 

εθαξκνγήο (App), ζα αθνινπζνχλ κε φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξν θαη 

απνδνηηθφηεξν ηξφπν ην αξρηηεθηνληθφ κνηίβν client-server θαη ηηο αξρέο ηνπ 

αξρηηεθηνληθνχ ζηπι REST (Representational State Transfer). Κάζε ππεξεζία 

ζα είλαη πξνζβάζηκε κέζσ έθζεζεο ησλ URIs (Uniform Resource Identifiers) 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζε δηαζέζηκνπο πφξνπο (resources) ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη 

θιήζεηο ζα γίλνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ην πξσηφθνιιν HTTP ελψ ηα δεδνκέλα 

πνπ ζα αληαιιάζζνληαη ζηηο αηηήζεηο θαη ζηηο απαληήζεηο ζα αθνινπζνχλ ηνλ 

κνξθφηππν JSON (JavaScript Object Notation). 

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ξνέο δεδνκέλσλ (Data 

streams) π.ρ. γηα πεξηπηψζεηο αλαθνίλσζεο κεηαβνιψλ ή ζπκβάλησλ, νη 

γξακκνγξαθήζεηο (schemata) ζα αθνινπζνχλ ην κνξθφηππν JSON φπνπ ζα 

πεξηέρεηαη θαη ην ζχλνιν ησλ αλαγθαίσλ κεηαδεδνκέλσλ. Γηα ηε δηεπθφιπλζε 

ηεο ζπλερνχο εμέιημεο ησλ γξακκνγξαθήζεσλ θαη γηα εμνηθνλφκεζε 

δηθηπαθψλ πφξσλ, ζα πθίζηαηαη i) δηάηαμε εγγξαθήο θαη ηξνπνπνίεζεο ησλ 

γξακκνγξαθήζεσλ (schema registry) θαη ii) δπαδηθή θσδηθνπνίεζε (binary 

encoding) ησλ γξακκνγξαθήζεσλ κε θαηάιιειν πξφηππν αλνηρηφ 

πξσηφθνιιν, ψζηε λα επηηξέπεηαη 1) ε ζπλχπαξμε ζε ζπκπηεζκέλε δπαδηθή 

κνξθή ηφζν ηνπ ζρήκαηνο φζν θαη ησλ δεδνκέλσλ ζε θάζε επηθνηλσλνχκελν 

κήλπκα (record) θαη 2) ε ζηαδηαθή πξνζαξκνγή ζε αλαγθαίεο κειινληηθέο 

αιιαγέο ησλ γξακκνγξαθήζεσλ. 

Καηά ηε δεκηνπξγία δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ αλνηθηψλ δεδνκέλσλ, ε 

δηάζεζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πξαγκαηνπνηείηαη είηε ζχκθσλα 

κε ηελ θείκελε λνκνζεζία είηε κεηά απφ ξεηή ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ 

ησλ δεδνκέλσλ. Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ απφ ηα νπνία είλαη δπλαηή ε ηαπηνπνίεζε ηνπ αηφκνπ. Όζα 

ζηνηρεία δεκνζηεπζνχλ σο αλνηρηά δεδνκέλα ζηνλ θεληξηθφ θαηάινγν ησλ 

δεκφζησλ δεδνκέλσλ (data.gov.gr) δε ζα πεξηιακβάλνπλ επαίζζεηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα. 

Ζ δηάζεζε ησλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ αλνηθηψλ δεδνκέλσλ 

πινπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ππφ ηελ θαζνδήγεζε 

θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ Δ.Γ.Τ.Σ.Δ. Α.Δ. θαη ηνπ Κέληξνπ 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο (ΚΔ.Γ.) ηεο Γ.Γ.Π..Γ.Γ., ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ Πιαίζην 

Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηεο Γ.Γ.Π..Γ.Γ. ηνπ Τπνπξγείνπ 

Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηηο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.  Σν Δ.Γ.Τ.Σ.Δ. Α.Δ. δχλαηαη λα νξίδεη ηα αθξηβή 

ζηνηρεία, θαζψο θαη λα πξνζζέηεη ή λα αθαηξεί ζηνηρεία πνπ ζα δηαηίζεληαη σο 

αλνηρηά δεδνκέλα απφ ηα θεληξηθά κεηξψα ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο 

θνξείο. 

 

 

6.8 Αλνηθηή Δπηζηήκε 

Ζ Αλνηθηή Δπηζηήκε ζπγθξνηεί ην λέν πξφηππν γηα ηε ζπλεξγαζία, 

πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή θαιψλ πξαθηηθψλ γηα ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε 

επηζηεκνληθνχ έξγνπ θαη απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, κε άκεζν 

επηζηεκνληθφ, νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ αληίθηππν. Ζ Αλνηθηή Δπηζηήκε 

απνηειεί βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) σο πξνο ηε 

βηψζηκε αλάπηπμε, ηελ θαιχηεξε παξαγσγή θαη αμηνπνίεζε εξεπλεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ, ηε ζπλεξγαηηθφηεηα θαζψο θαη ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο 

γλψζεο. 

Ζ Αλνηθηή Δπηζηήκε ζπλδπάδεη αξρέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ, κεηαμχ άιισλ, 

ηελ αλνηθηή πξφζβαζε ζε (α) επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο, (β) εξεπλεηηθά 
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δεδνκέλα (αλνηρηά δεδνκέλα, FAIR26), (γ) ινγηζκηθφ έξεπλαο, θαζψο θαη ζε 

(δ) ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο έξεπλαο. Ζ ελζσκάησζε ησλ αξρψλ απηψλ ζηνλ 

εζληθφ εξεπλεηηθφ ηζηφ, πξνυπνζέηεη ηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ 

θνξέσλ: επηζηεκφλσλ θαη εξεπλεηψλ, ΑΔΗ θαη Δξεπλεηηθψλ Σερλνινγηθψλ 

Φνξέσλ, νξγαληζκψλ πνπ ρξεκαηνδνηνχλ ηελ έξεπλα, εξεπλεηηθψλ 

ππνδνκψλ, βηβιηνζεθψλ, εθδνηηθψλ νίθσλ θαη εηαηξεηψλ. 

Σν Δπξσπατθφ Νέθνο γηα ηελ Αλνηθηή Δπηζηήκε (EOSC27) είλαη ην 

νηθνζχζηεκα εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ - ππνδνκψλ πνπ ζα ππνζηεξίδεη 

απνηειεζκαηηθφηεξα ηε δηεπηζηεκνληθή έξεπλα. ηφρνο ηνπ EOSC είλαη λα 

εμππεξεηεί ηνπο 1,7 εθ. εξεπλεηέο ηεο Δπξψπεο θαη ζηαδηαθά λα επεθηαζεί 

ζηνλ επξχηεξν δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα γηα ηελ αλάπηπμε  λέσλ 

πξντφλησλ, ηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαη ηεο απαζρφιεζεο. 

Ζ Δληαία Φεθηαθή Αγνξά28 θαη ν Δπξσπατθφο Υψξνο Έξεπλαο29 

απνηεινχλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ξνέο κέζσ ησλ νπνίσλ εηζάγνληαη πνιηηηθέο 

θαη κέηξα γηα ηελ Αλνηθηή Δπηζηήκε. Ζ Διιάδα πηνζεηεί πιήξσο ηηο αξρέο ηεο 

Αλνηθηήο Δπηζηήκεο, αλαιακβάλεη φιεο ηηο αλαγθαίεο δξάζεηο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο θαη ζπκκεηέρεη, αλαπηχζζεη θαη εληζρχεη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο 

επξσπατθήο εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο κέζα απφ πξσηνβνπιίεο Αλνηθηήο 

Δπηζηήκεο ησλ νπνίσλ εγείηαη ζε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε θαη Βαιθάληα. 

Γηα λα ζπλερίζεη ε Διιάδα λα ελαξκνλίδεηαη κε ην Δπξσπατθέο 

απαηηήζεηο θαη λα επσθειείηαη απφ ηελ Αλνηθηή Δπηζηήκε, πξέπεη λα 

πξνρσξήζεη ζηε χζηαζε Δζληθήο ηξαηεγηθήο Αλνηθηήο Δπηζηήκεο θαη ηελ 

ελδπλάκσζε ησλ εζληθψλ ςεθηαθψλ ππνδνκψλ έξεπλαο. Ζ ελίζρπζε ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο έξεπλαο απνηειεί αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ επηηπρία ηεο 

Αλνηθηήο Πξφζβαζεο ζε εζληθφ επίπεδν θαη ηε ζχγθιηζε κε ην Δπξσπατθφ 

Νέθνο Αλνηθηήο Δπηζηήκεο (EOSC) θαη ηελ Δπξσπατθή ηξαηεγηθή γηα ηα 

Τπνινγηζηηθά πζηήκαηα Τςειψλ Δπηδφζεσλ (European HPC Strategy30). 

Ζ εθκεηάιιεπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Νέθνπο Αλνηθηήο 

Δπηζηήκεο (EOSC) απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα γηα ηε δηακφξθσζε απνθάζεσλ 

πνιηηηθήο αλακέλεηαη λα απνηειέζεη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο εξγαιείν ηα 

επφκελα ρξφληα, φπσο εμάιινπ πεξηγξάθεηαη θαη ζηελ λέα ηξαηεγηθή ηεο 

Δπξσπατθήο έλσζεο γηα ηα δεδνκέλα31. ε απηφ ην πιαίζην, είλαη αλαγθαία ε 

ιεπηνκεξέζηεξε κειέηε γηα ηηο επθαηξίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνπο 

δηάθνξνπο ηνκείο πνιηηηθήο θαη ην ξφιν ηνπο ζηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ 

ηνπ ζπλφινπ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο. 

Ζ θπβεξλεηηθή ζηξαηεγηθή γηα νξηδφληηεο ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ 

ππνδνκψλ πςειήο πνηφηεηαο γηα ηελ ειιεληθή αθαδεκατθή, εξεπλεηηθή θαη 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηηο εμήο δξάζεηο: 

● Αχμεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ δηθηχνπ ψζηε λα ζπλερίζεη λα 

απνηειεί ηε βαζηθή ζπληζηψζα ηνπ παλεπξσπατθνχ εξεπλεηηθνχ θαη 

αθαδεκατθνχ δηθηχνπ GEANΣ. 

● Δλίζρπζε ησλ θέληξσλ δεδνκέλσλ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο (Cloud) ζε 

φ,ηη αθνξά ζηελ απνζεθεπηηθή θαη ππνινγηζηηθή ρσξεηηθφηεηα γηα 

                                                
26

Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific 

data management and stewardship. Sci Data 3, 160018 (2016) doi:10.1038/sdata.2016.18 
27

 https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-science-cloud# 
28

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=EN 
29

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0392&from=EN 
30

 https://eurohpc-ju.europa.eu/index.html 
31

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-european-strategy-data-

19feb2020_en.pdf 
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ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο θαη ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζην 

Δπξσπατθφ Νέθνο Αλνηθηήο Δπηζηήκεο (EOSC). 

● Δπέθηαζε ηεο εζληθήο ππνδνκήο ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ 

πςειψλ επηδφζεσλ (HPC) ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο χκπξαμεο 

Τπνινγηζηψλ Τςειψλ Δπηδφζεσλ (EuroHPC). 

● Δληαηηθνπνίεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ ππνδνκψλ ηερλνινγίαο ζηελ 

πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο 

πεξηνρήο θαη ηελ ελζσκάησζε / δηεχξπλζε ηεο ΔΔ. 

● Βειηίσζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο, αμηνπηζηίαο θαη πξνζβαζηκφηεηαο ζε 

ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ ππνδνκψλ γηα ηνλ ειιεληθφ ηνκέα έξεπλαο 

θαη εθπαίδεπζεο. 

● Δμππεξέηεζε ηνπ απμαλφκελνπ αξηζκνχ κεγάισλ επηζηεκνληθψλ 

θνηλνηήησλ ηχπνπ ESFRI (Δπξσπατθφ ηξαηεγηθφ Φφξνπκ γηα ηηο 

Τπνδνκέο Έξεπλαο) θαη άιισλ πνηθίισλ επηζηεκψλ. 

● Δλεξγή ζπκκεηνρή ζηηο ηερληθέο θαη πνιηηηθέο πξσηνβνπιίεο ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνδνκψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Αλνηθηήο 

Δπηζηήκεο ζηελ Δπξψπε θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα πξνηεηλφκελα έξγα γηα ηελ 

Αλνηθηή Δπηζηήκε θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ςεθηαθψλ ππνδνκψλ έξεπλαο. 

 

6.8.1. Δξγα 

 

Τηνζέηεζε Δζληθήο ηξαηεγηθήο Αλνηθηήο Δπηζηήκεο γηα ηελ Διιάδα 

Ζ ζηξαηεγηθή ζα πεξηιακβάλεη ηελ άκεζε ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο 

Διιάδαο ζην Δπξσπατθφ Νέθνο Αλνηθηήο Δπηζηήκεο (EOSC), ηελ πινπνίεζε 

αλαγθαίνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ηνλ ζρεδηαζκφ θαη δξνκνιφγεζε ππνδνκψλ 

γηα ηελ Αλνηθηή Δπηζηήκε. 

 

Δλίζρπζε ησλ εζληθώλ ππνδνκώλ θαη ησλ ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ 

έξεπλαο 

Ζ πνιηηηθή ζηνρεχεη ζηελ επέθηαζε ησλ αλαγθαίσλ εζληθψλ ππνδνκψλ 

έξεπλαο θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ έξεπλαο γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο Αλνηθηήο Δπηζηήκεο θαη ηελ ελαξκφληζε ηεο ρψξαο κε ηηο 

αληίζηνηρεο επξσπατθέο δξάζεηο.  

 

Διεύζεξε δηάζεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ 

πνπ παξάγνληαη από δεκόζηα ρξεκαηνδόηεζε  

Πηινηηθή δηαρείξηζε FAIR δεδνκέλσλ απφ ην 2022 θαη ηε ρξήζε αλνηθηψλ 

δεδνκέλσλ εμ νξηζκνχ (open data by default) απφ ην 2024. 

 

Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ινγηζκηθνύ έξεπλαο 

Γηάζεζε ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ παξάγεηαη κε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε κε 

αλνηθηή άδεηα εμ νξηζκνχ (open source by default) απφ ην 2021. 

 

Αλνηθηή πξόζβαζε ζε Δξεπλεηηθέο Τπνδνκέο 

Πνιηηηθέο πξφζβαζεο ζε Δξεπλεηηθέο Τπνδνκέο απφ ην 2022 θαη 

βηψζηκε ιεηηνπξγία ησλ ππνδνκψλ. 

 

Πίλαθαο 4: Έξγα ζρεηηθά κε ηελ Αλνηθηή Δπηζηήκε 

Έξγα Υξνληθόο Οξίδνληαο 
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1. Τηνζέηεζε Δζληθήο ηξαηεγηθήο Αλνηθηήο Δπηζηήκεο γηα 
ηελ Διιάδα 

Μεζνπξφζεζκνο 

2. Δλίζρπζε ησλ εζληθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ ςεθηαθψλ 
ππεξεζηψλ έξεπλαο 

Μεζνπξφζεζκνο 

3. δηάζεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ 
πνπ παξάγνληαη απφ δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε 

Μεζνπξφζεζκνο 

4. Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ινγηζκηθνχ έξεπλαο Μεζνπξφζεζκνο 

5. Αλνηθηή πξφζβαζε ζε Δξεπλεηηθέο Τπνδνκέο Μεζνπξφζεζκνο 

Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7: ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

 

Οη βαζηθέο παξεκβάζεηο ηνπ Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ 

ελζσκαηψλνπλ ζεηξά δξάζεσλ θαη έξγσλ πνπ νξγαλψλνληαη ζε έμη 

δηαθξηηνχο ζηξαηεγηθνχο άμνλεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηάθξηζε θξίζεθε ζθφπηκε 

κε βάζε ηε θχζε θαη ην αληηθείκελν ησλ παξεκβάζεσλ, έηζη ψζηε λα 

απνηππσζεί επθξηλψο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα πινπνηεζεί ην ζρέδην 

δξάζεο γηα ηνλ Φεθηαθφ Μεηαζρεκαηηζκφ. Δπίζεο, ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη 

ζηελ αμηνπνίεζε ησλ αλαδπφκελσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ αλάπηπμε 

πξνεγκέλσλ ιχζεσλ πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ. 

Οη ζηξαηεγηθνί άμνλεο παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα θαη αλαιχνληαη ζηηο 

ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ: 

• πλδεζηκφηεηα 

• Φεθηαθέο Ηθαλφηεηεο & Γεμηφηεηεο 

• Φεθηαθφο Μεηαζρεκαηηζκφο Δπηρεηξήζεσλ 

• Φεθηαθέο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο 

• Φεθηαθή Καηλνηνκία 

• Αμηνπνίεζε Πξνεγκέλσλ Σερλνινγηψλ 

 

7.1. πλδεζηκόηεηα 

 

7.1.1. Πξνθιήζεηο 

ηε λέα ςεθηαθή επνρή, ε ζπλδεζηκφηεηα απνηειεί πιένλ βαζηθφ 

πξναπαηηνχκελν γηα ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ θξαηψλ, θαζψο ηα 

αλακελφκελα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά νθέιε ζα επηηεπρζνχλ κφλν εάλ ηα 

θξάηε δηαζθαιίζνπλ ηελ επξεία εγθαηάζηαζε δηθηχσλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ 

πνιχ πςειήο ρσξεηηθφηεηαο ζε φιε ηελ επηθξάηεηά ηνπο. Δηδηθφηεξα, ε 

επξπδσληθφηεηα ζεσξείηαη έλα δεκφζην αγαζφ ην νπνίν, σο ςεθηαθφ αλάινγν 

ησλ δεκφζησλ ζπγθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ, ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη επεκεξία. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε, αλαγλσξίδνληαο ηνλ 

θαηαιπηηθφ ξφιν ηεο ζπλδεζηκφηεηαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο  εληαίαο ςεθηαθήο 

αγνξάο θαη ηε δηαζθάιηζε ηνπ ςεθηαθνχ ηεο κέιινληνο, ζπλέηαμε ην 2010 ην 

Φεθηαθφ Θεκαηνιφγην γηα ηελ Δπξψπε 2020 (Digital Agenda for Europe 

2020)32,ην νπνίν πξνδηέγξαθε ζαθείο ζηφρνπο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

παξνρήο πνιχ ηαρχηεξεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν. ηε ζπλέρεηα, ην 2016 ε 

Δ.Δ. αλαβάζκηζε ηνπο ζηφρνπο απηνχο, κέζσ ηεο επξσπατθήο θνηλσλίαο ησλ 

Gigabit33, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε Δ.Δ. σο ην 2025 επηδηψθεη: 

● Να εμαζθαιίζεη εμαηξεηηθά πςειή ζπλδεζηκφηεηα ηεο ηάμεο ησλ 

Gigabits ζε φινπο ηνπο θχξηνπο θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχο κνρινχο 

φπσο εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, εξεπλεηηθά θέληξα, θφκβνη κεηαθνξψλ, 

θνξείο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ φπσο λνζνθνκεία θαη δηνίθεζε θαζψο 

θαη επηρεηξήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο, 

● Να παξέρεη αδηάιεηπηε θάιπςε 5G ζε φιεο ηηο αζηηθέο πεξηνρέο θαη 

φιεο ηηο θχξηεο επίγεηεο δηαδξνκέο κεηαθνξψλ, 

● Να παξέρεη πξφζβαζε ζε ζπλδεζηκφηεηα ζην δηαδίθηπν γηα φια ηα 

επξσπατθά λνηθνθπξηά, ζε αζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο, κε 

ειάρηζηε ηαρχηεηα 100 Mbps, ε νπνία ζα δχλαηαη λα αλαβαζκηζηεί ζε 

                                                
32

 Γηαζέζηκν ζην 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/MEMO_10_200 
33

 Γηαζέζηκν ζην https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/news/communication-connectivity- competitive-digital-single-market-
towards-european-gigabit-society 
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ηαρχηεηεο ηεο ηάμεο ησλ Gbps. 

Πεξαηηέξσ, ε Δ.Δ. πξνζδηφξηζε ηηο δψλεο ζπρλνηήησλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εηζαγσγή θαη αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ 5G ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε (700 MHz, 3400-3800 MHz θαη 26 GHz). 

Δπηπιένλ, ζηηο 16 επηεκβξίνπ 2020, ε ΔΔ αλαθνίλσζε ηελ πξφζεζή 

ηεο γηα επηηάρπλζε θαη ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρεδίνπ γηα ηελ 

ςεθηαθή Δπξψπε κέρξη ην 2030, δίλνληαο έκθαζε ζηελ ςεθηαθή ηεο 

θπξηαξρία. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζα ζέζεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο ζε ηνκείο 

φπσο ε ζπλδεζηκφηεηα, νη δεμηφηεηεο θαη νη ςεθηαθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο. 

ην πιαίζην απηφ δεκνζηεχηεθε ε χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο (C(2020) 

6270)34ζρεηηθά κε ηελ θνηλή εξγαιεηνζήθε ηεο Έλσζεο γηα ηε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο εγθαηάζηαζεο δηθηχσλ πνιχ πςειήο ρσξεηηθφηεηαο θαη ηε 

δηαζθάιηζε έγθαηξεο θαη επλντθήο γηα ηηο επελδχζεηο πξφζβαζεο ζην 

ξαδηνθάζκα 5G, κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλδεζηκφηεηαο γηα ηε 

ζηήξημε ηεο νηθνλνκηθήο αλάθακςεο απφ ηελ θξίζε ιφγσ COVID-19 ζηελ 

Έλσζε. 

Ζ Διιάδα παξακέλεη πξνζεισκέλε ζηνπο ζηφρνπο ηνπ European 

Gigabit Society 35έρνληαο θαηαξηίζεη ζρέδην γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

επξπδσληθφηεηαο, πνπ επηθαηξνπνηείηαη δηαξθψο, ζρεδηάδνληαο θαη 

αμηνινγψληαο ηηο απαηηνχκελεο δξάζεηο κε βάζε ηα δεδνκέλα θαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ειιεληθήο αγνξάο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, ε ρψξα παξνπζηάδεη πςειή 

δηαζεζηκφηεηα ζηαζεξψλ επξπδσληθψλ δηθηχσλ ζε λνηθνθπξηά (99,3% γηα 

πξψηε θνξά ζην ηέινο ηνπ 2019). ρεηηθά κε ηελ θάιπςε επξπδσληθψλ 

δηθηχσλ πςειήο ηαρχηεηαο (Next Generation Access - NGA) αλά λνηθνθπξηφ, 

θαηαγξάθεηαη ζεκαληηθή επηηάρπλζε ζηε ζχγθιηζε κε ηνλ επξσπατθφ κέζν 

φξν. Αλαθνξηθά κε ηελ θάιπςε ζε δίθηπα ππεξπςειψλ ηαρπηήησλ, ζηελ 

Διιάδα, ε ρξήζε ηερλνινγίαο Vectoring παξέρεη, ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

πεξηπηψζεσλ, πξαγκαηηθέο ππεξπςειέο ηαρχηεηεο (>100Mbps έσο 

200Mbps). Όζνλ αθνξά ηελ θάιπςε ηεο ηερλνινγίαο 4G (LTE), απηή 

πξνζεγγίδεη ην κέζν φξν ηεο Δ.Δ (98-99% πεξίπνπ). 

ηελ θαηεγνξία θάιπςεο κε ηαρχηεηεο >100 Μbps, ζχκθσλα κε ηα 

ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία, θαηαγξάθεηαη ζεκαληηθή πζηέξεζε θαηά 

πεξίπνπ 25 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε ζρέζε κε ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν, 

γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηηο δηαδηθαζίεο ειεθηξνδφηεζεο ησλ 

θακπηλψλ (ηερλνινγία Vectoring). Σν ακέζσο επφκελν δηάζηεκα, ζην ζηφρν 

απηφ ζα ζπκβάιεη θαη ε επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ δηθηχσλ FTTH ζηε 

ρψξα. 

ρεηηθά κε ηε δηείζδπζε ησλ ζχγρξνλσλ ζηαζεξψλ επξπδσληθψλ 

επηθνηλσληψλ, απηή θηλείηαη κε αξγνχο ξπζκνχο, ζε ζχγθξηζε κε ην κέζν φξν 

ηεο Δ.Δ. Σν δήηεκα ηεο δηείζδπζεο, είλαη ηδηαίηεξα ζχλζεην, κε παξακέηξνπο 

πνπ ζπλδένληαη, κεηαμχ άιισλ, κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ 

λνηθνθπξηψλ, ηελ ηερλνινγηθή ηνπο σξηκφηεηα θ.ά.. 

  

Δζληθό επξπδσληθό ζρέδην 

Γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επξπδσληθφηεηαο ζηε ρψξα, έρεη θαηαξηηζηεί θαη 

πινπνηείηαη ην Δζληθφ Δπξπδσληθφ ρέδην (εγθεθξηκέλν απφ ηελ Δ.Δ. ην 

επηέκβξην ηνπ 2015), απνζθνπψληαο θαη‘ αξράο ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ Φεθηαθνχ Θεκαηνινγίνπ γηα ηελ Δπξψπε 2020 ηφζν ζε φξνπο 

δηαζεζηκφηεηαο ππνδνκψλ φζν θαη ζε φξνπο δηείζδπζεο. Σαπηφρξνλα, νη 

                                                
34

 https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=69383 
35

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/improving-connectivity-and-

access 
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δξάζεηο πνπ πινπνηνχληαη ζήκεξα ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ Δπξπδσληθνχ 

ρεδίνπ είλαη πιήξσο επζπγξακκηζκέλεο κε ηνπο αλαβαζκηζκέλνπο ζηφρνπο 

ηνπ επξσπατθήο θνηλσλίαο ησλ Gigabit 2025. πγθεθξηκέλα, εζηηάδνπλ 

ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζε δίθηπα ππεξπςειήο επξπδσληθφηεηαο, πνπ ζα 

αλαπηπρζνχλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηα αληίζηνηρα πνπ αλαπηχζζνπλ νη 

πάξνρνη δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε 

θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ηεο ρψξαο κε δίθηπα λέαο γεληάο. Οη δξάζεηο απηέο 

εθηείλνληαη ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο θαη ζηνρεχνπλ ηφζν ζηελ αχμεζε ηεο 

δηαζεζηκφηεηαο ππνδνκψλ, φζν θαη ζηελ ηφλσζε ηεο δήηεζεο ππεξεζηψλ. 

Πην αλαιπηηθά, νη θχξηεο δξάζεηο πνπ είηε ζρεδηάδνληαη είηε πινπνηνχληαη ζην 

πιαίζην ηνπ Δζληθνχ Δπξπδσληθνχ ρεδίνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ελφηεηα ησλ 

έξγσλ.  

  

7.1.2. Καηεπζχλζεηο θαη ηφρνη 

 

Ζ βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο θαη ηεο ζπλδεζηκφηεηαο, κε πνηνηηθνχο θαη 

πνζνηηθνχο φξνπο απνηειεί βαζηθή θπβεξλεηηθή πξνηεξαηφηεηα. Ζ ελίζρπζε 

ηεο θηλεηήο θαη ζηαζεξήο επξπδσληθφηεηαο θαη ε επίηεπμε ππεξπςειψλ 

ηαρπηήησλ πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν αλακέλεηαη λα νδεγήζνπλ ζε αλάπηπμε 

ηεο ειιεληθήο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο. Σα δίθηπα νπηηθψλ επηθνηλσληψλ θαη 5G 

απνηεινχλ ηηο θχξηεο πξνθιήζεηο ηεο επφκελεο δεθαεηίαο. Γη‘ απηφ 

πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο εζληθήο επξπδσληθήο ζηξαηεγηθήο απνηειεί ε 

ελζάξξπλζε ησλ επελδχζεσλ ζηα δίθηπα επφκελεο γεληάο. Οη ζηξαηεγηθέο 

θαηεπζχλζεηο είλαη νη εμήο: 

  

Δπηθαηξνπνίεζε ηνπ Δζληθνύ Δπξπδσληθνύ ρεδίνπ 

Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΓΓΣΣ) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο θαηαξηίδεη ην επηθαηξνπνηεκέλν 

Δζληθφ Δπξπδσληθφ ρέδην. Σν επηθαηξνπνηεκέλν ζρέδην κεηαμχ άιισλ ζα 

πεξηιακβάλεη ηνλ νδηθφ ράξηε ηεο ρψξαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

επξσπατθήο θνηλσλίαο ησλ Gigabit 2025, ζα ελζσκαηψλεη ηνλ νδηθφ ράξηε 

γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ 5G ζηε ρψξα θαη ζα παξνπζηάδεη ην ζρέδην 

γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ ζε νηθνλνκηθνχο θιάδνπο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα νη έμππλεο πφιεηο θαζψο θαη ηερλνινγηψλ γηα ην δηαδίθηπν ησλ 

αληηθεηκέλσλ (Internet of Things – IoT). 

Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ Δζληθνχ Δπξπδσληθνχ ρεδίνπ 

είλαη ε εμαζθάιηζε πξφζβαζεο ζε ζπλδέζεηο ηαρχηεηαο 100+ Mbps ζε 

νηθηαθνχο θαηαλαισηέο θαη επηρεηξήζεηο. ηελ θαηεχζπλζε απηή, βαζηθή 

δξάζε απνηειεί θαη ε αλαβάζκηζε ηεο δηαζχλδεζεο ησλ λεζησηηθψλ 

πεξηνρψλ ηεο ρψξαο. Ζ ΓΓΣΣ πξνεηνηκάδεη έξγν εγθαηάζηαζεο 

ππνζαιάζζηνπ δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ γηα ηε δηαζχλδεζε λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ 

θαη βξίζθεηαη ζε δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ Δ.Δ. ψζηε ην έξγν απηφ λα 

ζπκπεξηιεθζεί ζε εθείλα ηα νπνία ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Connecting Europe Facility (CEF) γηα ηελ πεξίνδν 2021-

2027. 

  

Πξνδηαγξαθέο ελόο επλντθνύ ξπζκηζηηθνύ θαη λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ 

γηα ηελ αλάπηπμε ππνδνκώλ 5εο γεληάο (5G) 

Ζ επηηπρήο εηζαγσγή θαη δηάδνζε ππεξεζηψλ 5G πξνυπνζέηεη ηελ 

αλάπηπμε δηθηχσλ 5G ηφζν ζηηο πφιεηο φζν θαη ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. Ζ 

αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ 5G αλακέλεηαη ζε αξρηθφ ζηάδην λα βαζηζηεί ζηηο 

πθηζηάκελεο ππνδνκέο ησλ παξφρσλ δεκηνπξγψληαο ηελ αλάγθε 

αλαβάζκηζεο ελφο ζεκαληηθνχ πιήζνπο απφ ηνπο πθηζηάκελνπο ζηαζκνχο 
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ησλ δηθηχσλ. Αθνινχζσο, ζε δεχηεξε θάζε αλακέλεηαη ε αλάπηπμε δηθηχσλ 

βαζηζκέλσλ εμ‘ νινθιήξνπ ζε 5G ππνδνκέο   γηα λα παξαζρεζνχλ 

ππεξεζίεο πνιχ πςειψλ ηαρπηήησλ  κε  απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ 

αλαγθψλ αδεηνδφηεζεο. Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη αλάγθε απινπνίεζεο 

ηεο αδεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηνπο ζηαζκνχο βάζεο θηλεηψλ 

επηθνηλσληψλ, ε νπνία επηηπγράλεηαη κε ηηο παξαθάησ λνκνζεηηθέο 

ξπζκίζεηο. 

Ο λφκνο 4727/2020 ελζσκάησζε ζην ειιεληθφ δίθαην ηνλ Δπξσπατθφ 

Κψδηθα Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ (Οδεγία ΔΔ 2018/1972), ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεη ζχλνιν δηαηάμεσλ γηα ηε δηεπθφιπλζε θαη επηηάρπλζε ηεο 

αλάπηπμεο ησλ δηθηχσλ 5G. 

Δηδηθφηεξα, κε ην αξζ. 165 ηνπ λφκνπ 4727/2020 πηνζεηήζεθαλ νη 

ζπζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 57(4) ηνπ Δπξσπατθνχ Κψδηθα Ζιεθηξνληθψλ 

Δπηθνηλσληψλ (νδεγία (ΔΔ), 2018/1972). πγθεθξηκέλα κε ηελ παξ. 3  ηνπ 

αλσηέξσ άξζξνπ  δηαζθαιίζηεθε φηη νη θνξείο εθκεηάιιεπζεο δηθηχνπ έρνπλ 

δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε νπνηαδήπνηε πιηθή ππνδνκή πνπ ειέγρεηαη απφ 

εζληθέο, πεξηθεξεηαθέο ή ηνπηθέο δεκφζηεο αξρέο θαη πιεξνί ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, γηα λα θηινμελήζεη ζεκεία αζχξκαηεο πξφζβαζεο κηθξήο 

εκβέιεηαο ή είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζχλδεζε ηέηνησλ ζεκείσλ πξφζβαζεο κε 

έλα θεληξηθφ δίθηπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εμνπιηζκνχ νδψλ, φπσο 

είλαη νη ζηχινη θσηηζκνχ, νη πηλαθίδεο ησλ δξφκσλ, νη θσηεηλνί ζεκαηνδφηεο, 

νη δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο, νη ζηάζεηο ιεσθνξείσλ, νη ζηαζκνί ηξέλσλ θαη 

κεηξφ. Βήκαηα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε έρνπλ ήδε γίλεη επίζεο, κέζσ ηνπ 

αλαπηπμηαθνχ πνιπλνκνζρεδίνπ («Δπελδχσ ζηελ Διιάδα θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», λ. 4635/2019), ην νπνίν πεξηιακβάλεη έλα επηθαηξνπνηεκέλν, 

ζπλεθηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ πιαίζην γηα ηελ αδεηνδφηεζε θαηαζθεπψλ θεξαηψλ 

ζηελ μεξά, κε ην νπνίν απινπνηείηαη θαη επηηαρχλεηαη ε αδεηνδνηηθή 

δηαδηθαζία. Με βάζε ην αλσηέξσ πιαίζην, ε έθδνζε ηεο πνιενδνκηθήο 

έγθξηζεο έπεηαη ηεο ρνξήγεζεο άδεηαο θαηαζθεπήο θεξαίαο απφ ηελ ΔΔΣΣ, ε 

νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο e-Άδεηεο, ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα θηήξηα θαη ζα είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην χζηεκα 

Ζιεθηξνληθήο Τπνβνιήο Αηηήζεσλ(ΖΛΤΑ) ηεο ΔΔΣΣ. Δπίζεο, γηα 

νξηζκέλεο αλαβαζκίζεηο θαηαζθεπψλ θεξαηψλ δελ απαηηείηαη πιένλ ε 

ηξνπνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο άδεηαο, αιιά ε ππνβνιή δήισζεο ζηελ ΔΔΣΣ 

ζπλνδεπφκελε απφ ηηο απαξαίηεηεο επηθαηξνπνηεκέλεο εγθξίζεηο. 

Πέξαλ ηεο επηηάρπλζεο ηεο αδεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο, ε αλάπηπμε θαη 

εγθαηάζηαζε δηθηχσλ λέσλ ηερλνινγηψλ αλακέλεηαη λα δηεπθνιπλζεί 

πεξαηηέξσ κέζσ ησλ «Δγθαηαζηάζεσλ Κεξαηψλ Υακειήο 

Ζιεθηξνκαγλεηηθήο Πεξηβαιινληηθήο Όριεζεο» (ΔΚΚΥΟ)36. Βάζεη ηνπ 

ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ, νη ΔΚΚΥΟ εμαηξνχληαη 

απφ ηε δηαδηθαζία έθδνζεο άδεηαο θεξαηψλ (κε ηελ επηθχιαμε ηεο 

λνκνζεζίαο πνπ ηζρχεη γηα θηήξηα ηζηνξηθήο ή θπζηθήο αμίαο), θαζψο 

απαηηείηαη κφλν κηα δηαδηθαζία δήισζεο κέζσ ηνπ ΖΛΤΑ. 

Οη ελ ιφγσ εγθαηαζηάζεηο θαηαζθεπψλ (ΔΚΚΥΟ) ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο 

θεξαίεο γηα ρξήζε εληφο θηεξίσλ θαη γηα ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ ηνπηθήο 

εκβέιεηαο (π.ρ. εληφο βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, γεπέδσλ, 

ζπγθξνηεκάησλ θηεξίσλ θ.ιπ.),ηηο εγθαηαζηάζεηο κηθξνθπςειψλ ή 

αλακεηαδνηψλ κηθξνθπςεινεηδψλ δηθηχσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο θεξαηψλ 

ζηαζκψλ ζπκπιεξσκαηηθήο ξαδηνθάιπςεο. 

                                                
36

 Ή ζπλνιηθή ηζνηξνπηθή ηζρχο αθηηλνβνιίαο (e.i.r.p.) δελ ππεξβαίλεη ηα 164 Watt 

θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνχλ νξηζκέλα θξηηήξηα, φπσο αλψηαην χςνο 
δνκήο κέρξη 4 κέηξα. 
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Ειδικά για τα δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και την τοποθέτηση 

κεραιών σε εσωτερικούς χώρους χωρίς την υποχρέωση δήλωσης, βρίσκεται 

σε ισχύ η απόφαση της ΕΕΤΤ 751/1/5-3-2015 «Τροποποίηση και 

κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. 529/138/30−6−2009 απόφασης της ΕΕΤΤ 

751/1/5- 3-2015 «Υπαγωγή κατασκευών κεραιών Femtocells στο άρθρο 1 

παρ. 2 εδ. στ΄ του Ν. 2801/2000» (ΦΕΚ 1462/Β/2015). Επιπλέον, έχει 

εκδοθεί από την Ε.Ε. ο εκτελεστικός κανονισμός (EE) 2020/1070 , ο οποίος 

καθορίζει τα τεχνικά και φυσικά χαρακτηριστικά των σημείων ασύρματης 

πρόσβασης μικρής εμβέλειας (small cells) τα οποία αναφέρονται στο δεύτερο 

εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 57 της οδηγίας (ΕΕ) 

2018/1972, όπως ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το Άρθρο 165 του 

νόμου 4727/2020. 

 

Αλαβάζκηζε ζηαζεξώλ δηθηπαθώλ ππνδνκώλ 

ηηο πξνεγνχκελεο γεληέο δηθηχσλ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ, ν ζρεδηαζκφο 

θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ αλεμάξηεηα απφ ηα ζηαζεξά 

δίθηπα. ηα δίθηπα 5εο γεληάο είλαη ζεκαληηθή ε ζχλδεζε κε ηα ζηαζεξά 

δίθηπα νπηηθψλ ηλψλ, θαζψο νη πνιχ πςεινί ξπζκνί κεηάδνζεο πνπ ζα 

παξέρνληαη ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο θαη ε πνιχ κεγάιε ππθλφηεηα ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ αζχξκαησλ ζπζθεπψλ, ζέηνπλ πςειέο απαηηήζεηο γηα 

backhauling/fronthauling πνπ ζα πξέπεη λα εμππεξεηεζεί απφ ζηαζεξέο 

δηθηπαθέο ππνδνκέο. Δπνκέλσο, ε χπαξμε ελφο ζηαζεξνχ δηθηχνπ νπηηθψλ 

ηλψλ, φζν ην δπλαηφ ππθλφηεξνπ, απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ελφο 5G δηθηχνπ. 

πλαθψο, νη πθηζηάκελεο ππνδνκέο δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ 

ζηελ Διιάδα ζα πξέπεη λα εληζρπζνχλ πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζνχλ φια 

ηα ζηάδηα πινπνίεζεο ησλ δηθηχσλ 5G. Απηφ αλακέλεηαη λα αληηκεησπηζηεί 

κέζσ επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ παξφρσλ, θάπνηα απφ ηα νπνία 

βξίζθνληαη ήδε ζε εμέιημε, ζε ζπλδπαζκφ κε ζηνρεπκέλεο δξάζεηο δεκφζηαο 

παξέκβαζεο (νη νπνίεο είλαη ζρεδηαζκέλεο κε ηξφπν κεηαμχ ηνπο 

ζπκπιεξσκαηηθφ). Ο ζπλδπαζκφο απηφο ζα εμαζθαιίζεη ην απαηηνχκελν 

ππφβαζξν γηα ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ 5G.  

Δπηπιένλ, ν  ζπλδπαζκφο ζηαζεξψλ θαη 5G δηθηχσλ, ιφγσ ηνπ 

γεγνλφηνο φηη ε Διιάδα πινπνηεί απηή ηε ζηηγκή ηα δίθηπα πςειψλ 

ηαρπηήησλ, αλακέλεηαη λα επηθέξεη ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε πφξσλ. 

χκθσλα κε πξφζθαηε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

FTTH (Fiber to the Home) Council Europe, ην πξφζζεην θφζηνο πνπ 

απαηηείηαη, ψζηε έλα ππφ θαηαζθεπή FTTH δίθηπν λα κπνξέζεη λα 

θηινμελήζεη θαη ηηο ππνδνκέο 5G θπκαίλεηαη απφ 1% έσο 7%, ελψ ζεσξεηηθά 

ην φθεινο ζην θφζηνο πινπνίεζεο ησλ δηθηχσλ 5G, ιφγσ ηνπ απφ θνηλνχ 

ζρεδηαζκνχ ζηαζεξψλ δηθηχσλ θαη δηθηχσλ 5G, κπνξεί λα ππεξβεί ην 65 

%37. 

                                                
37

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βι. 

https://www.ftthcouncil.eu/documents/PressReleases/2019/PR%20Fibre%205G%2
0Convergence%2013%20March%202019%20FINAL_2.pdf 

 

http://www.ftthcouncil.eu/documents/PressReleases/2019/
http://www.ftthcouncil.eu/documents/PressReleases/2019/
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πλαθψο, ν ζπλδπαζκφο ηεο πινπνίεζεο ηνπ Δζληθνχ Δπξπδσληθνχ 

ρεδίνπ (κε ηε δεκφζηα παξέκβαζε λα μεπεξλά ηα 400 εθαη. € κέρξη ην 

2023) θαη ησλ επελδχζεσλ πνπ ζρεδηάδνπλ νη ηδηψηεο πάξνρνη, έρεη σο 

ζηφρν έσο ην 2023 λα παξέρεη πξφζβαζε ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ 

λνηθνθπξηψλ ηεο ρψξαο (άλσ ηνπ 70%) ζε ζπλδέζεηο ηαρχηεηαο 100+Mbps. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα εμαζθαιηζηνχλ παξάιιεια νη απαξαίηεηεο 

νπηζζνδεπθηηθέο ππνδνκέο γηα ηε θηινμελία ελφο ππθλνχ δηθηχνπ 5G. 

Πεξαηηέξσ, κε ην άξζξν 151 ηνπ λ. 4727/2020 απινπνηήζεθε ε 

δηαδηθαζία γηα έξγα εγθαηάζηαζεο ή θαη ζπληήξεζεο δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ κε ηνπηθέο θαη κε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, 

ηδίσο έξγα εγθαηάζηαζεο δηθηχσλ ή θαη επέθηαζεο κηθξήο θιίκαθαο, έξγα 

κεηαηφπηζεο πθηζηάκελσλ δηθηχσλ, έξγα ζπληήξεζεο ή θαη επηζθεπήο 

δηθηχσλ, ηα νπνία δχλαληαη λα ζεσξνχληαη «έξγα ρακειήο φριεζεο»θαη 

εμαηξνχληαη απφ ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο δηθαησκάησλ δηέιεπζεο ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Υ ηνπ λ.4070/2012. 

Ο λφκνο 4463/2017 ν νπνίνο ελζσκαηψλεη ηελ Δπξσπατθή νδεγία 

2014/61 γηα ηα κέηξα κείσζεο θφζηνπο εγθαηάζηαζεο πςίξξπζκσλ δηθηχσλ, 

πξνσζεί ηελ αμηνπνίεζε πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ θαη ηελ απφ θνηλνχ 

εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε ππνδνκψλ γηα ηελ  επηηάρπλζε αιιά θαη κείσζε ηνπ 

θφζηνπο αλάπηπμεο ησλ δηθηχσλ. 

χκθσλα κε ηελ πξναλαθεξζείζα ζηελ παξάγξαθν 7.1.1 χζηαζε ηεο 

Δπηηξνπήο C(2020) 6270, ηα θξάηε κέιε πξέπεη κέρξη ηηο 20 Γεθεκβξίνπ 

2020 λα θαζνξίζνπλ θαη λα αληαιιάμνπλ ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηελ 

Δπηηξνπή, θαιέο πξαθηηθέο ζρεηηθά κε ηελ εμνκάιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ρνξήγεζεο εγθξίζεσλ, ηεο δηαθάλεηαο κέζσ ηνπ εληαίνπ ζεκείνπ 

πιεξνθφξεζεο θαη ηεο επέθηαζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ζε 

πθηζηάκελεο θπζηθέο ππνδνκέο, θαζψο θαη ηηο ελέξγεηεο ζε εζληθφ επίπεδν, 

ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε έγθαηξε θαη επλντθή ζηηο επελδχζεηο πξφζβαζε ζην 

ξαδηνθάζκα 5G. 

Σέινο, κέρξη ηνλ Μάξηην ηνπ 2021 ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα έρνπλ 

ζπκθσλήζεη ζην πεξηερφκελν ηεο εξγαιεηνζήθεο ζρεηηθά ζηνπο ηνκείο ηεο 

χζηαζεο. 

Γηάζεζε θάζκαηνο ξαδηνζπρλνηήησλ 

Με βάζε ηηο πξνυθηζηάκελεο ρξήζεηο ζηελ Διιάδα ην πξνο δηάζεζε 

θάζκα ζηε δψλε 3400-3800 MHz ήηαλ θαηαθεξκαηηζκέλν θαη δελ ήηαλ 

δπλαηή ε δηάζεζε ησλ 80-100 MHz αλά δίθηπν (αθφκα θαη κε ηελ ππφζεζε 

φηη ζηε δψλε ζα δξαζηεξηνπνηνχληαλ ηξία δηαθξηηά δίθηπα 5G). Χο εθ 

ηνχηνπ, εμεηάζηεθαλ ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, ψζηε λα αξζεί ν 

θαηαθεξκαηηζκφο ηεο ρξήζεο ηεο δψλεο θαη λα δηαηεζεί επαξθέο 

ζπλερφκελν θάζκα γηα ηα δίθηπα 5G. ην πιαίζην απηφ, ε ΔΔΣΣ δεκνζίεπζε 

ηνλ Ηαλνπάξην 2019 Σερληθή Αλαθνίλσζε επηζθφπεζεο θαζκαηηθψλ δσλψλ 

γηα ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ 5G38. θνπφο ηεο Σερληθήο Αλαθνίλσζεο ήηαλ ε 

πιεξνθφξεζε φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ αλαθνξηθά κε ηηο 

θαζκαηηθέο δψλεο, νη νπνίεο εμεηάδνληαη θαη αλακέλεηαη λα δηαηεζνχλ ην 

πξνζερέο δηάζηεκα γηα ηελ αλάπηπμε επξπδσληθψλ δηθηχσλ θαη εηδηθφηεξα 

δηθηχσλ 5εο γεληάο (5G).  

7.1.3 Έξγα 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα ζρεδηαδφκελα έξγα γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ άμνλα ηεο πλδεζηκφηεηαο. 

                                                
38

 https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_0969.html  
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Κνππόλη Τπεξπςειήο Δπξπδσληθόηεηαο (Super-Fast Broadband - 

SFBB) 

ηφρνο ηεο δξάζεο είλαη ε ελίζρπζε δήηεζεο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ 

πξφζβαζεο ζε ππεξπςειέο δηαδηθηπαθέο ηαρχηεηεο απφ 100 Mbps έσο 1 

Gbps. Ζ δξάζε έρεη πξνυπνινγηζκφ 50 εθ. € αλά έηνο θαη ρξεκαηνδνηείηαη 

απφ ην Δζληθφ Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ελψ έιαβε ηελ έγθξηζε 

ηεο Δ.Δ. σο πξνο ηε ζπκβαηφηεηα κε ην θαζεζηψο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ 

(Απφθαζε DG COMP S.A. 49935)39.Ζ δξάζε απεπζπλφηαλ αξρηθά ζε 

πνιίηεο θαη επηηεδεπκαηίεο, ελψ πιένλ έρεη επεθηαζεί θαη ζε επηρεηξήζεηο, 

ελψ ε δηάξθεηά ηεο έρεη παξαηαζεί έσο ην 2022. 

 

Αλάπηπμε Τπνδνκώλ Τπεξπςειήο Δπξπδσληθόηεηαο (Ultra-Fast 

Broadband - UFBB) 

Ζ δξάζε απνηειεί ηελ πιένλ ζεκαληηθή παξέκβαζε ηνπ «Δζληθνχ 

ρεδίνπ Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο Δπφκελεο Γεληάο 2014-2020» κε ζηφρν 

ηελ αχμεζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ επφκελεο γεληάο 

ζε φιε ηε ρψξα. Πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε εθηεηακέλνπ δηθηχνπ 

επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ππεξπςειήο ηαρχηεηαο, κε δπλαηφηεηα παξνρήο 

δηαδηθηπαθήο ζχλδεζεο ηαρχηεηαο ηνπιάρηζηνλ 100 Mbps θαη δπλαηφηεηαο 

αλαβάζκηζεο ζε 1 Gbps, έηζη ψζηε λα ζηνρεχεη ζηελ θάιπςε κε 

επξπδσληθέο ππεξεζίεο πεξίπνπ 2.400.000 πνιηηψλ. Απεπζχλεηαη ζε 

πνιίηεο (νηθηαθνχο θαηαλαισηέο θαη επαγγεικαηίεο) πνπ ζηεξνχληαη 

πξφζβαζεο ζε δίθηπα πςειψλ ηαρπηήησλ θαη δελ πξφθεηηαη λα θαιπθζνχλ 

απφ ηα εκπνξηθά δίθηπα ζην πξνζερέο κέιινλ. Σαπηφρξνλα, κέζσ ηεο 

δξάζεο, θνηλσληθννηθνλνκηθνί θνξείο εληφο ησλ πεξηνρψλ παξέκβαζεο 

αλακέλεηαη λα θαιπθζνχλ κε ηαρχηεηεο 1 Gbps. ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο 

δξάζεο ππάγνληαη πεξίπνπ 812.155 ελεξγέο ζπλδέζεηο πνπ δελ 

θαιχπηνληαη απφ ηα ηδησηηθά επελδπηηθά ζρέδηα ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ 

παξφρσλ. Σν έξγν ζα πινπνηεζεί κε ηε χκπξαμε Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ 

Σνκέα (ΓΗΣ). Ο εθηηκψκελνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 700 

εθαη. €, απφ ηα νπνία ηα 300 εθαη. € απνηεινχλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελε 

δεκφζηα δαπάλε, ε νπνία θαιχπηεηαη απφ ηα Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά 

Σακεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2014-2020. 

πλεθηηκψληαο ηα επελδπηηθά ζρέδηα ησλ παξφρσλ, φπσο έρνπλ 

δεισζεί ζε δηάθνξα ζηάδηα δηαδηθαζηψλ ραξηνγξάθεζεο πνπ δηεμήγαγε ε 

Γεληθή Γξακκαηεία Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ, αιιά θαη ηα 

ζρεδηαδφκελα θαη ππφ πινπνίεζε έξγα ηεο ίδηαο, κέρξη ην 2023 αλακέλεηαη 

ε θάιπςε δηθηχσλ VHC, ηαρχηεηαο 100+ Mbps λα ππεξβαίλεη ην 70% ησλ 

ελεξγψλ γξακκψλ. 

 

Αλάπηπμε δηθηύνπ ππνβξπρίσλ θαισδίσλ ζύλδεζεο κε ηα Διιεληθά 

Νεζηά (Submarine Cables - Greek Islands) 

Σα πεξηζζφηεξα ειιεληθά λεζηά πζηεξνχλ αξθεηά ζρεηηθά κε ηηο 

επξπδσληθέο ζπλδέζεηο ηνπο. πγθεθξηκέλα, ε Διιάδα έρεη 107 θαηνηθεκέλα 

λεζηά, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 51 έρνπλ θαηνίθνπο άλσ ησλ 1000 αηφκσλ. Με 

εμαίξεζε θάπνηα κεγάια λεζηά φπσο ε Κξήηε, ε Κέξθπξα, ε Νάμνο θαη ε 

Πάξνο πνπ δηαζέηνπλ επαξθείο ζπλδέζεηο, νη αληίζηνηρεο ζπλδέζεηο ησλ 

ππνινίπσλ ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπλδέζεηο ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο 

                                                
39

 Γηαζέζηκε ζην 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_
SA_49935 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_
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(θπξίσο αζχξκαηεο) νη νπνίεο ζηεξνχλ επαξθείο επξπδσληθέο ηαρχηεηεο 

απφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ. Ζ χπαξμε ζπλδέζεσλ πςειψλ 

ηαρπηήησλ είλαη πεδίν δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο 

νηθνλνκίαο. Ο ηνπξηζκφο είλαη ε θχξηα πεγή εηζνδήκαηνο γηα πνιιά λεζηά. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζεξηλψλ κελψλ, ηφζν νη ζηαζεξέο φζν θαη ε θηλεηέο 

δηαδηθηπαθέο ζπλδέζεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηδηαίηεξα ρακειέο ηαρχηεηεο, 

επεξεάδνληαο ηελ πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο. Όκσο θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα, φπνπ παξαηεξείηαη απνκφλσζε, απμάλεηαη ε αλάγθε 

γηα ππεξεζίεο ηειεταηξηθήο, απνκαθξπζκέλεο εθπαίδεπζεο θαη 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Λφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο αλάπηπμεο 

ππνβξπρίσλ θαισδίσλ θαη ηνπ επνρηαθνχ ραξαθηήξα ηεο δήηεζεο, ππάξρεη 

ρακειφ ελδηαθέξνλ απφ ηδησηηθνχο θνξείο λα επελδχζνπλ ζε λέεο 

ππνδνκέο δηθηχσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εμππεξεηήζνπλ ηηο επξπδσληθέο 

αλάγθεο απηψλ ησλ λεζηψλ. Ζ αλάπηπμε ζχγρξνλσλ ππνζαιάζζησλ 

θαισδίσλ νπηηθψλ ηλψλ γηα ηε δηαζχλδεζε ησλ λεζηψλ ζα αληηκεησπίζεη 

έλα ζεκαληηθφ εκπφδην γηα ηε δηαζεζηκφηεηα επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ 

πςειήο ηαρχηεηαο ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο, ηφζν κέζσ ζηαζεξψλ φζν θαη 

θηλεηψλ δηθηχσλ, εληζρχνληαο ηε ρσξεηηθφηεηα θαη ηελ αλνρή ηεο δηθηπαθήο 

ππνδνκήο.  

 

Αλάπηπμε επξπδσληθώλ δηθηύσλ ζε «ιεπθέο» αγξνηηθέο πεξηνρέο – 

Rural Broadband 

Σν έξγν είλαη κηα εζληθή πξσηνβνπιία πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη εζληθνχο πφξνπο θαη βξαβεχηεθε ζην πιαίζην ησλ 

Δπξσπατθψλ Βξαβείσλ Δπξπδσληθφηεηαο 2017. Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ 

απνηειεί ε αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία δεκφζησλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ 

πςειήο ηαρχηεηαο, ζε «ιεπθέο» αγξνηηθέο θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο ηεο 

ρψξαο, κε πξνυπφζεζε ηελ ηερλνινγηθή νπδεηεξφηεηα θαη πξννπηηθή 

αμηνπνίεζήο ηνπο απφ ηειεπηθνηλσληαθνχο παξφρνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

Μέζσ ησλ ππνδνκψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ, 525.000 

πνιίηεο ζε 5.077 νηθηζκνχο αγξνηηθψλ θαη παξακεζφξησλ νξεηλψλ θαη 

λεζησηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο απέθηεζαλ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο 

ηαρχηεηαο ηνπιάρηζηνλ 30 Mbps. 

 

WiFi4GR – Αλάπηπμε δεκόζησλ ζεκείσλ αζύξκαηεο επξπδσληθήο 

πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν 

Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν αθνξά ηελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, 

παξακεηξνπνίεζε, ζχλδεζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ζεκείσλ αζχξκαηεο 

πξφζβαζεο WiFi (Hotspots) ζην Γηαδίθηπν ζε δηάθνξεο πεξηνρέο 

πνιηηηζηηθνχ θαη ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο κε δηαζπνξά ζε νιφθιεξε ηε 

ρψξα. Τπνινγίδεηαη φηη κε ην έξγν ζα θαιπθζνχλ, πεξίπνπ 3.200 πεξηνρέο 

αζχξκαηεο - WiFi πξφζβαζεο ζε φιε ηελ επηθξάηεηα. Σν ζχζηεκα, ην νπνίν 

ζα αλαπηπρζεί, ζα δηαζέηεη θεληξηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη 

δηαρείξηζεο, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα παξαθνινπζνχληαη ζπλερψο, ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν, φια ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ. Δπηπιένλ, ζα 

ππάξρεη δπλαηφηεηα θεληξηθήο ξχζκηζεο ιεηηνπξγηθψλ παξακέηξσλ ηνπ, εμ 

απνζηάζεσο ξχζκηζεο παξακέηξσλ ζηνηρείσλ ηνπ θαη θεληξηθή ξχζκηζε ηεο 

πνιηηηθήο ρξήζεο ηνπ. Ζ δξάζε είλαη ζπκπιεξσκαηηθή ηεο αληίζηνηρεο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε ηίηιν WiFi4EU, κε ηελ νπνία παξέρεηαη δσξεάλ 

ζχλδεζε WiFi ζε πνιίηεο θαη επηζθέπηεο ζε δεκφζηνπο ρψξνπο δήκσλ ηεο 

Δ.Δ. θαη έρεη ζθνπφ λα θαιχςεη ηνπο δήκνπο, νη νπνίνη δελ ζα εληαρζνχλ 

ζην έξγν ηεο Δ.Δ. ή/θαη λα θαιχςεη επηπιένλ ζεκεία αζχξκαηεο πξφζβαζεο 

ησλ δήκσλ πνπ ζα εληαρζνχλ ζην WiFi4EU.  
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ρέδην Γξάζεο γηα ηελ αλάπηπμε δηθηύσλ πέκπηεο γεληάο (5G) 

Ζ πξνεηνηκαζία θαη ε αλάπηπμε δηθηχσλ 5εο γεληάο απνηειεί κεγάιε 

πξφθιεζε θαη πξνυπνζέηεη ηελ εθαξκνγή ελφο ζπλεθηηθνχ πιάλνπ γηα ηε 

ρψξα. Ζ ΓΓΣΣ εθπφλεζε ζρέδην δξάζεο γηα ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ πέκπηεο 

γεληάο (5G), ην νπνίν πξνδηάγξαςε ζαθέο ξπζκηζηηθφ θαη λνκνζεηηθφ 

πιαίζην αλέιαβε πξσηνβνπιίεο γηα ηελ δηαζθάιηζε παξνρήο νηθνλνκηθψλ 

θηλήηξσλ θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο αλάπηπμεο 5G ππνδνκψλ. Σν ξπζκηζηηθφ 

πιαίζην ππνζηεξίδεη πιένλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ γηα ηελ 

αλάπηπμε δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ 5G, ελψ ην θξάηνο ζα πξνσζήζεη ηελ 

αλάπηπμε  θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ 5G, θαζψο θαη ηελ 

πηνζέηεζή ηνπο απφ ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. 

Με ηα αλσηέξσ, ε ΓΓΣΣ ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ησλ ππνδνκψλ 

νπηηθψλ ηλψλ, ηε δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ ςεθηαθψλ ππνδνκψλ, ηελ 

αλάπηπμε αζχξκαησλ επξπδσληθψλ δηθηχσλ 5εο γεληάο ζε εζληθφ επίπεδν 

θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ ηνκέσλ 

(ηνπξηζκφο, αγξνηηθή παξαγσγή, κεηαθνξέο), κέζσ ηεο αλάπηπμεο λέσλ 

θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ νη νπνίεο ζα θεθαιαηνπνηνχλ ηα πιενλεθηήκαηα 

ησλ δηθηχσλ 5G. ηελ θαηεχζπλζε απηή ζεζκνζεηήζεθε κε ηνλ Νφκν 

4727/2020 ε δεκηνπξγία ηνπ Σακείνπ «Φαηζηφο» ην νπνίν ζα επελδχεη ζε 

λενθπείο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ 

πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηθηχσλ 5εο γεληάο. 

Σν ζρέδην δξάζεο εμεηδηθεχεηαη ζε ηξεηο άμνλεο: 

● Πξνδηαγξαθέο ελφο επλντθνχ ξπζκηζηηθνχ θαη λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ 

γηα ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ 5εο γεληάο (5G), 

●  Αλαβάζκηζε ζηαζεξψλ δηθηπαθψλ ππνδνκψλ, 

●  Γηάζεζε θάζκαηνο ξαδηνζπρλνηήησλ. 

Οη αλσηέξσ άμνλεο εμεηδηθεχζεθαλ ζηηο πξναλαθεξφκελεο παξαγξάθνπο 

παξαγξάθνπο. 

 

Δθαξκνγή δνκεκέλεο θαισδίσζεο ζε θηήξηα, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθνιύλεηαη ε εγθαηάζηαζε νπηηθώλ ηλώλ ζε θάζε ζπίηη (Fiber 

readiness) 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ ηεο ρψξαο (ηφζν 

επαγγεικαηηθνί ρψξνη φζν θαη θαηνηθίεο) ζηεξείηαη πξφβιεςεο γηα ηελ 

ππνδνρή νπηηθψλ ηλψλ θαη ηε θηινμελία ηεο επηπιένλ αλαγθαίαο ππνδνκήο 

ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. Σν απνηέιεζκα είλαη ην θφζηνο ηεο εθ ησλ 

πζηέξσλ εγθαηάζηαζεο λα είλαη απνζαξξπληηθφ θαη λα ιεηηνπξγεί σο 

ηξνρνπέδε ζηελ πηνζέηεζε ππνδνκψλ ππεξπςειψλ ηαρπηήησλ. 

Σν πξφγξακκα ζπκβάιιεη ζηελ άκβιπλζε ησλ αλσηέξσ πεξηνξηζκψλ, 

πξνβιέπνληαο ηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε νπηηθήο ίλαο θαη 

ηνπ ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ, επηηαρχλνληαο ηελ πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζε 

ππεξπςειέο ηαρχηεηεο. 

Λεηηνπξγία πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο ρνξήγεζεο δηθαησκάησλ 

δηέιεπζεο 

Ο λφκνο 4463/2017 ν νπνίνο ελζσκαηψλεη ηελ Δπξσπατθή νδεγία 

2014/61 πξνβιέπεη ηε ιεηηνπξγία πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο κέζσ ηνπ 

νπνίνπ πινπνηείηαη ε κνλναπεπζπληηθή δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ 

έγθξηζεο ή ρνξήγεζεο δηθαησκάησλ δηέιεπζεο θαη ε ρνξήγεζε δηθαησκάησλ 

δηέιεπζεο. Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζα πινπνηεζεί απφ ην Σερληθφ 

Δπηκειεηήξην Διιάδνο (ΣΔΔ) κε επζχλε  ηεο ΓΓΣΣ. 
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Υνξήγεζε Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνθάζκαηνο ζηηο δώλεο 

ξαδηνζπρλνηήησλ ησλ 700 MHz, 2 GHz, 3400-3800 MHz θαη 26 GHz 

Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2020, ζην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο δηάζεζεο 

ηνπ θάζκαηνο γηα ππεξεζίεο 5G ε EETT πξνρψξεζε ζηελ «Γεκφζηα 

Γηαβνχιεπζε Αλαθνξηθά κε ηε Υνξήγεζε Γηθαησκάησλ Υξήζεο 

Ραδηνζπρλνηήησλ ζηηο δψλεο ησλ 700 MHz, 2 GHz, 3400 - 3800 MHz θαη 26 

GHz». 

Γηα ηελ απνδέζκεπζε δσλψλ ζπρλνηήησλ απφ ηηο πθηζηάκελεο ρξήζεηο 

θαη ηε δηάζεζή ηνπο πξνο ρξήζε απφ ηηο εθαξκνγέο δηθηχσλ 5G 

πινπνηήζεθαλ, κεηαμχ άιισλ, νη αθφινπζεο δξάζεηο: 

● Σξνπνπνίεζε ηνπ Δζληθνχ Καλνληζκνχ Καηαλνκήο Εσλψλ 

πρλνηήησλ (ΔΚΚΕ). 

● Σξνπνπνίεζε ηνπ Υάξηε πρλνηήησλ Δπίγεηαο Φεθηαθήο 

Δπξπεθπνκπήο40. 

● Σξνπνπνίεζε ησλ Γηθαησκάησλ ησλ παξφρσλ δηθηχσλ επίγεηαο 

ςεθηαθήο ηειενπηηθήο επξπεθπνκπήο (ΔΡΣ θαη Digea). 

● Μεηαθίλεζε δηθαησκάησλ ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ ησλ δεκφζησλ 

αγξνηηθψλ δηθηχσλ εληφο ηεο δψλεο 3400-3800 ΜΖz. 

Δληφο ηνπ Οθησβξίνπ 2020 νινθιεξψλεηαη ε εθπφλεζε 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο κεηάβαζεο απφ ηνλ πθηζηάκελν Υάξηε πρλνηήησλ ζην 

λέν Υάξηε πρλνηήησλ Δπίγεηαο Φεθηαθήο Δπξπεθπνκπήο, ε νπνία ζα 

πξέπεη λα νινθιεξσζεί κέρξη ην επηέκβξην ηνπ 2021. 

Σν επηέκβξην 2020 ε ΔΔΣΣ δεκνζίεπζε ην ηεχρνο πξνθήξπμεο, βάζεη 

ηνπ νπνίνπ ζα δηεμαρζεί ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία γηα ηε ρνξήγεζε 

δηθαησκάησλ ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ ζηηο δψλεο 700 MHz, 2 GHz, 3400-

3800 MHz θαη 26 GHz κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ ή/θαη ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. ηηο 4 Ννεκβξίνπ 2020, ε ΔΔΣΣ αλαθνίλσζε 

φηη νη ηξεηο πάξνρνη Cosmote, Vodafone θαη Wind, νη νπνίνη θαηέζεζαλ 

θαθέινπο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζηηο 30 Οθησβξίνπ, έρνπλ πξνεπηιεγεί γηα 

λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο. Ζ 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία γηα φια ηα ηκήκαηα ζπρλνηήησλ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ δεκνπξαζίαο πνιιαπιψλ γχξσλ κε απμαλφκελν 

ηίκεκα κε ηε ρξήζε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ θαη ζα έρεη νινθιεξσζεί έσο ην 

Γεθέκβξην ηνπ 2020. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ζηε δψλε ησλ 

3,400 - 3,800 MHz ζα ηεζνχλ άκεζα πξνο δηάζεζε 60 MHz πεξηθεξεηαθήο 

εκβέιεηαο, 270 ΜΖz εζληθήο εκβέιεηαο θαη 60MHz εζληθήο εκβέιεηαο 

δηαζέζηκα απφ 1 Μαΐνπ 2029, ζηε δψλε ησλ 26GHz άκεζα δηαζέζηκν 

θάζκα εχξνπο 1GHz θαη ζηε δψλε ησλ 2 GHz άκεζα δηαζέζηκα 2x15 MHz 

θαη 2x45 ΜΖz ζα είλαη δηαζέζηκα απφ ηηο 6 Απγνχζηνπ 2021. ελψ κέρξη ην 

ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2021 ζα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία απειεπζέξσζεο θαη 

δηάζεζεο ησλ 2 x 30 MHz ζηε δψλε ησλ 700 MHz ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζχκθσλα θαη κε ηηο δηεζλείο ζπκθσλίεο γηα ην 

ηειενπηηθφ θάζκα ηεο ρψξαο. Με βάζε ηα παξαπάλσ, ηα πξψηα δίθηπα 5G 

αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηελ Διιάδα εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 

2021.  

 

Έξγν αλάπηπμεο κηθξνδνξπθόξσλ 

                                                
40

 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε Αξηζκ.νηθ.18/2020 (ΦΔΚ 1752/Β/7-5-2020) 
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Σν έξγν απνηειεί ζεκαληηθφ βήκα ζηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο 

ρψξαο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ δηαζηεκηθψλ ηερλνινγηψλ θαη εθαξκνγψλ θαη 

ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηελ εζληθή νηθνλνκία. 

Πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ζπζηνηρίαο κηθξνδνξπθφξσλ πνπ ζα 

εμππεξεηνχλ εθαξκνγέο ηειεπηθνηλσληψλ θαη γεσεπηζθφπεζεο γηα ρξήζε 

ζε ηνκείο, φπσο νη θπβεξλεηηθέο δνξπθνξηθέο ππεξεζίεο, ε ραξηνγξαθία, ε 

λαπηηιία, ε γεσξγία αθξηβείαο, ε ηνπνγξαθία θαη ε πνιενδνκία θαζψο θαη 

άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Σν έξγν ησλ κηθξνδνξπθφξσλ ζρεδηάδεηαη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ππνδνκέο Fiber in the sky – EuroQCI, κε ζθνπφ ηελ 

νινθιεξσκέλε παξνρή αζθαιψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ. 

Δπηπξνζζέησο, ην έξγν ησλ κηθξνδνξπθφξσλ ζα ππνζηεξίδεη 

εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο γηα ηελ έξεπλα θαη δηάζσζε, ηελ επηηήξεζε ησλ 

ζπλφξσλ, ηελ εζληθή αζθάιεηα, ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία θαη ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ κηθξνδνξπθφξσλ 

(δηαζηεκηθφ θαη επίγεην ηκήκα) αλακέλεηαη λα απμήζεη ηηο ηθαλφηεηεο ηεο 

ειιεληθήο βηνκεραλίαο πςειήο ηερλνινγίαο. 

Σν έξγν αλακέλεηαη λα απμήζεη ηε δηαζεζηκφηεηα, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

αλζεθηηθφηεηα ησλ θπβεξλεηηθψλ δηθηχσλ επηθνηλσλίαο. Παξάιιεια ζα 

πξνζθέξεη ζπλδέζεηο πςειήο ηαρχηεηαο ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο 

ιακβάλνληαο ππφςε ην CSR 3 ην 2020. 

Δπηπιένλ, ν ζρεκαηηζκφο αλάπηπμεο ησλ κηθξν-δνξπθφξσλ είλαη 

κέξνο ηεο πξσηνβνπιίαο EU GovSatCom, EuroQCI θαη Connectivity πνπ 

αλαθνηλψζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηηο 15 Ηνπιίνπ 2020. 

Φεθηαθόο Μεηαζρεκαηηζκόο Δπηρεηξήζεσλ, κε έκθαζε ζηηο ΜΜΔ  / 

Advanced 5G/FTTx productivity readiness 

Ζ δξάζε ζα εζηηάζεη ζηελ παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ λα δηακνξθψζνπλ άκεζα ηνπο «ςεθηαθνχο ππνδνρείο» πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο. 

Δλδεηθηηθά νη ςεθηαθέο ππνδνκέο ζηηο νπνίεο ζηνρεχεη ε δξάζε είλαη: 

Virtual Private Networks, Cloud infrastructure, Big data analytics & AI 

capabilities, IoT, industrial automation. Οη έγθαηξεο επελδχζεηο ζε απηέο ηηο 

ππνδνκέο ζα εθηνμεχζνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπο σξηκφηεηα ζε ζπλδπαζκφ κε 

κία ζεηξά ζπκπιεξσκαηηθψλ δξάζεσλ ζην επίπεδν ησλ ςεθηαθψλ 

δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

 

Fiber in the sky θαη επίγεηεο ππνδνκέο 

Ζ Διιάδα έρεη ήδε δξνκνινγήζεη ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

παξνχζα ζηελ επφκελε γεληά αζθαιψλ ηειεπηθνηλσληψλ. Σν πξφγξακκα 

εληάζζεηαη ζηελ επξχηεξε πξσηνβνπιία ηεο Δ.Δ. Quantum Communication 

Infrastructure (QCI) θαη ε Διιάδα έρεη δηαζθαιίζεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

πξψηνπ ζηελ Δπξψπε επίγεηνπ ζηαζκνχ επηθνηλσλίαο ζην Αζηεξνζθνπείν 

Υεικνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Γηαζηήκαηνο (ESA). 

Ζ πξσηνβνπιία QCI ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ελφο αζθαινχο 

ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο ππεξπςειψλ ηαρπηήησλ πνπ κε ηε ρξήζε 

θβαληηθήο ηερλνινγίαο θξππηνγξάθεζεο ζα πξνζηαηεχεη ηελ νηθνλνκία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο απφ θπβεξλνθηλδχλνπο. 

 

GOVSATCOM - GreeCom 
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Ζ Διιάδα δηαζέηεη ζε ιεηηνπξγία έλα δίθηπν θπβεξλεηηθψλ 

δνξπθνξηθψλ επηθνηλσληψλ πνπ δηαζπλδέεη ηα θέληξα απνθάζεσλ ηεο 

ρψξαο κε ππεξεζίεο θσλήο θαη δεδνκέλσλ, κε ζθνπφ ηελ απξφζθνπηε θαη 

δηαξθή δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο ησλ θξίζηκσλ θξαηηθψλ Τπεξεζηψλ αθφκα 

θαη ζε πεξηφδνπο θξίζεο. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ GreeCom ζα επεθηαζεί θαη ζα ζπκπιεξσζεί κε ηηο 

δπλαηφηεηεο αζθαιψλ επηθνηλσληψλ πνπ ζα παξέρνληαη ην έξγν ησλ 

κηθξνδνξπθφξσλ θαη ηνπ Fiber in the sky. 

 

πλδεδεκέλνη απηνθηλεηόδξνκνη 

Ζ δξάζε πξνβιέπεη θάιπςε 5G ζε φινπο ηνπο απηνθηλεηνδξφκνπο ηεο 

ρψξαο νη νπνίνη αλήθνπλ ζην core δίθηπν ησλ ιεγφκελσλ Trans-European 

Transport Networks (TEN-T)41, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ηεο θαηάιιειεο 

ππνδνκήο πνπ ζα εμππεξεηήζεη ηε πλδεδεκέλε θαη Απηνκαηνπνηεκέλε 

Κηλεηηθφηεηα (CAM). ηε δξάζε πεξηιακβάλεηαη φιν ην θχξην νδηθφ δίθηπν 

πνπ ζπλδέεη ηηο βαζηθέο ππνδνκέο (ιηκάληα, αεξνδξφκηα θιπ) κε ηηο βαζηθέο 

πχιεο εμφδνπ απφ ηε ρψξα. 

 

ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Χλμ 

Εγνατία Οδόσ (Ηγουμενίτςα - Θεςςαλονίκθ - Κιποι Έβρου) 670 

Α.Θ.Ε. ( Ακινα - Θεςςαλονίκθ - Εφηωνοι) 550 

Ιόνια Οδόσ (Τςακώνα - Πάτρα - Ιωάννινα - Κακαβιά) 417 

Ολυμπία Οδόσ (Ακινα - Κόρινκοσ - Πάτρα) 205 

Θεςςαλονίκθ - Σζρρεσ - Προμαχώνασ 105 

Αττικι Οδόσ (Ελευςίνα - Αεροδρόμιο) 64 

 Σύνολο     2.011 χλμ 

  

ε ζρεηηθή κειέηε ηεο Δπξσπατθήο επηηξνπήο, εθηηκάηαη φηη ην 2025 ην 

εηήζην φθεινο απφ ηελ εηζαγσγή ησλ δηθηχσλ 5G ζηηο κεηαθνξέο ζα 

αλέιζεη ζηα €8.3 bn42 γηα ηελ ΔΔ, ελψ γηα ηε ρψξα ην φθεινο απφ ηελ 

πινπνίεζε ησλ 5G δηθηχσλ ζηηο κεηαθνξέο ζα ζπλεηζθέξεη ζσξεπηηθά κέρξη 

                                                
41

 https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-

portal/site/en/abouttent.htm,  
https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-
portal/site/maps_upload/annexes/annex1/Annex%20I%20-
%20VOL%2023.pdf 
42

 Identification and quantification of key socio-economic data to support 

strategic planning for the introduction of 5G in Europe, SMART 2014/0008 
(ζ.63). 

https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/site/en/abouttent.htm
https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/site/en/abouttent.htm
https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/site/maps_upload/annexes/annex1/Annex%20I%20-%20VOL%2023.pdf
https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/site/maps_upload/annexes/annex1/Annex%20I%20-%20VOL%2023.pdf
https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/site/maps_upload/annexes/annex1/Annex%20I%20-%20VOL%2023.pdf
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ην 2030, κπνξεί λα εηζθέξεη έζνδα χςνπο €2.3bn43 εθφζνλ ε ζηαδηαθή 

αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ μεθηλήζεη ην 2021. 

Ζ δξάζε εθηηκάηαη, κεηαμχ άιισλ, φηη ζα επηηαρχλεη ηηο ηδησηηθέο 

επελδχζεηο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ζα βειηηψζεη ζεκαληηθά ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ηνπ θιάδνπ, ζα κεηψζεη δξαζηηθά ηα αηπρήκαηα, ελψ 

παξάιιεια ζα πεξηνξίζεη ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

 

Αλαβάζκηζε ηνπ Διιεληθνύ Copernicus Collaborative Ground 

Segment 

Αλάπηπμε πεξηθεξεηαθήο ππνδνκήο κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ 

παξαηήξεζεο ηεο Γεο θαζψο θαη άιινπ ζπκπιεξσκαηηθψλ ηέηνησλ, πνπ ζα 

επηηξέπεη ηελ πξφζβαζή ηνπο, ηελ επεμεξγαζία ηνπο θαη ηελ δηάρπζε 

παξαγσγήο εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθνξίαο.  Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ηελ 

αλαβάζκηζε θη εμέιημε ηνπ Διιεληθνχ Copernicus Collaborative Ground 

Segment https://sentinels.space.noa.gr/ κε ζθνπφ ηελ επηρεηξεζηαθή 

ιεηηνπξγία ηνπ σο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ πεξηνρή ηεο ΝΑ 

Μεζνγείνπ, Βαιθαλίσλ θαη Παξεπμεηλίσλ πεξηνρψλ. 

Σελ ιεηηνπξγία ηεο  ππεξεζίαο απηήο πνπ επηηξέπεη ηελ δσξεάλ θαη 

ειεχζεξε πξφζβαζε θαζψο θαη ηελ απφθηεζε  δεδνκέλσλ Copernicus κε 

γεσγξαθηθή θάιπςε ησλ πεξηνρψλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ,  ηελ έρεη 

ππφ ηελ επζχλε ηνπ ην Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ ζε ζπλεξγαζηα κε ην  

ΔΓΤΣΔ πνπ δηαζέηεη ηηο  ππνδνκέο θαη δηαδηθηπαθή ζχλδεζε πςειψλ 

ηαρπηήησλ γηα απηφ ηνλ ζθνπφ. 

θνπφο είλαη ε ππνθείκελε ππνινγηζηηθή θαη δηαδηθηπαθή ππνδνκή λα 

αλαπηπρζεί σο κία αλνηρηνχ ηχπνπ θαη φρη σο έλα κνλνιηζηθφ θιεηζηφ 

ζχζηεκα εληάζζνληαο νξγαληθά θαη ιεηηνπξγηθά  πθηζηάκελεο ππνδνκέο 

δεδνκέλσλ, ππνινγηζηηθψλ πφξσλ θαη ππεξεζηψλ ηφζν Δπξσπατθψλ θαη 

εηδηθφηεξα ηνπ Δπξσπατθνπ Οξγαληζκνχ Γηαζηήκαηνο αιιά θαη Δζληθψλ  

(βι. αλνηθηά δεδνκέλα ηεο Κηεκαηνιφγην Α.Δ., Τπεξεζίεο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο θιπ.). 

Σα θχξηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο ππφ αλάπηπμεο ππνδνκήο 

πξνυπνζέηνπλ, ζχγρξνλα απνζεθεπηηθά κέζα θαη ινγηζκηθφ, ελζσκάησζε 

Τπεξππνινγηζηψλ παξάιιειεο επεμεξγαζίαο θαη Ππξακίδεο Γεδνκέλσλ 

θαζψο θαη πςειέο ηαρχηεηεο δηαζχλδεζεο κε ην παλεπξσπατθφ αθαδεκατθν 

δίθηπν GEANT. 

Οη εθαξκνγέο πνπ πξνβιέπνληαη αθνξνχλ ζε πεξηβαιινληηθή 

δηαρείξηζε νηθνζπζηεκάησλ θαη αζηηθνχ ηζηνχ, επηηήξεζε ζαιαζζψλ, 

θιηκαηηθή αιιαγή θαη θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαζψο θαη ζηνρεπκέλεο 

εθαξκνγέο ζηελ γεσξγία. 

Αζθαιήο πεξηαγσγή ρξεζηώλ ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 

ε αξθεηέο επξσπατθέο ρψξεο αλαπηχζζεηαη ππνδνκή govroam, 

νκφζπνλδεο ππεξεζίαο πεξηαγσγήο πνπ πηνζεηεί αξρέο αληίζηνηρεο κε ην 

eduroam θαη απεπζχλεηαη ζηελ θνηλφηεηα ησλ ρξεζηψλ ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο. Με γλψκνλα ηελ αλακελφκελε κεγάιε αχμεζε ηεο ρξήζεο 

                                                
43

 ηφρνη θαη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ εηζαγσγή θαη ιεηηνπξγία δηθηχσλ 5εο γεληάο 

ζηελ Διιάδα. Μειέηε ηεο ΔΤ γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΓΓΣΣ. 
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ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ απφ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη 

ηελ εμάπισζε ησλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ζε δεκφζηα θηίξηα, θαζψο θαη 

ηε ζπλεπαθφινπζε δηαθαηλφκελε αλάγθε εχθνιεο θαη αζθαινχο ζχλδεζεο 

ησλ ρξεζηψλ απηψλ αθφκα θαη φηαλ κεηαθηλνχληαη ζε άιιεο ππεξεζίεο, 

εληφο θαη εθηφο Διιάδαο, πξνηείλεηαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δξάζεο λα 

δηεμαρζεί κειέηε ζθνπηκφηεηαο θαη ηειηθά λα αλαπηπρζεί πηινηηθά 

νκφζπνλδε ππνδνκή πεξηαγσγήο govroam. Ζ δξάζε κπνξεί λα ηεζεί ππφ 

ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ε ηερληθή επζχλε 

λα αλαιεθζεί απφ ηελ ΔΓΤΣΔ, ράξε ζηε ζεκαληηθή πξνεγνχκελε εκπεηξία 

ιφγσ ηεο αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ eduroam. ε επφκελν ζηάδην ε 

επζχλε γηα ηελ παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηεο νκνζπνλδίαο govroam κπνξεί 

λα αλαηεζεί ζηελ ΓΓΠΓΓ, θαη ην ΔΓΤΣΔ λα απνθηά κφλν ζπκβνπιεπηηθφ 

ξφιν πιένλ. 

 

Πίλαθαο 5: Έξγα ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ζπλδεζηκφηεηαο 

Έξγα Υξνληθόο Οξίδνληαο 

1. Κνππφλη ππεξπςειήο επξπδσληθφηεηαο ζε ηειηθνχο 

ρξήζηεο (Superfast Broadband - SFBB) / Enhanced 

Μεζνπξφζεζκνο 

2. Αλάπηπμε ππνδνκψλ ππεξ-πςειήο επξπδσληθφηεηαο (Ultra 

Fast Broadband - UFBB) 

Μεζνπξφζεζκνο 

3. Αλάπηπμε δηθηχνπ ππνβξπρίσλ θαισδίσλ ζχλδεζεο κε ηα 

Διιεληθά Νεζηά (Submarine Cables - Greek Islands) 

Μεζνπξφζεζκνο 

4. Αλάπηπμε επξπδσληθψλ δηθηχσλ ζε «ιεπθέο» αγξνηηθέο 

πεξηνρέο – Rural Broadband 

Μεζνπξφζεζκνο 

5. WiFi4GR - Αλάπηπμε δεκφζησλ ζεκείσλ αζχξκαηεο 

επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν 

Μεζνπξφζεζκνο 

6. ρέδην Γξάζεο γηα ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ πέκπηεο γεληάο 

(5G) 

Μεζνπξφζεζκνο 

7. Δθαξκνγή δνκεκέλεο θαισδίσζεο νπηηθψλ ζε θηίξηα, 

πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε εγθαηάζηαζε νπηηθψλ ηλψλ 

ζε θάζε ζπίηη (Fiber readiness) 

Μεζνπξφζεζκνο 

8. Λεηηνπξγία πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ρνξήγεζεο 

δηθαησκάησλ δηέιεπζεο 

Βξαρππξφζεζκνο 

9. Υνξήγεζε Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνθάζκαηνο ζηηο 

δψλεο ξαδηνζπρλνηήησλ ησλ 700 MHz, 2 GHz, 3400-3800 

MHz θαη 26 GHz 

Βξαρππξφζεζκνο 

10. Δξγν αλάπηπμεο κηθξνδνξπθφξσλ 
Μεζνπξφζεζκνο 

11. Φεθηαθφο Μεηαζρεκαηηζκφο Δπηρεηξήζεσλ, κε έκθαζε 

ζηηο ΜΜΔ  / Advanced 5G/FTTx productivity readiness 

Μεζνπξφζεζκνο 
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12. Fiber in the sky θαη επίγεηεο ππνδνκέο 
Μεζνπξφζεζκνο 

13. GOVSATCOM - GreeCom Μεζνπξφζεζκνο 

14. πλδεδεκέλνη απηνθηλεηφδξνκνη 
Μεζνπξφζεζκνο 

15. Αλαβάζκηζε ηνπ Διιεληθνχ Copernicus Collaborative Ground 

Segment 
Μεζνπξφζεζκνο 

16. Αζθαιήο πεξηαγσγή ρξεζηψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 
Μεζνπξφζεζκνο 

Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 
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7.2. Φεθηαθέο ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο 

 

7.2.1. Πξνθιήζεηο 

Ζ ηέηαξηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε πξνθαιεί θαη πξνζθαιεί ηε ρψξα ζε 

κία  πιήξε ζπλεξγαζία ησλ αλζξψπσλ κε ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο, ψζηε νη 

άλζξσπνη λα πξνιαβαίλνπλ ηηο ηαρχηεηεο κε ηηο νπνίεο νη κεραλέο εμειίζζνληαη 

θαη καζαίλνπλ θαη λα ζέηνπλ εγθαίξσο ην πιαίζην ησλ εζηθψλ αμηψλ, ησλ αξρψλ 

θαη ησλ θαλφλσλ πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ αλζξψπηλε ππφζηαζε θαη 

αμηνπξέπεηα θαη ζα δηαθπιάμνπλ ηνπο δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο ηεο ρψξαο. 

Ζ επέλδπζε ζηνπο αλζξψπνπο ηεο ρψξαο απνηειεί ηνλ ππξήλα ηνπ 

ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο. Ζ γλψζε, ε εθπαίδεπζε θαη ε αλάπηπμε ησλ 

ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ζα απνηειέζνπλ ηελ θηλεηήξηα δχλακε κε ηελ νπνία νη 

πνιίηεο κπνξνχλ λα παίμνπλ ελεξγφ ξφιν θαη λα ζπλδηακνξθψζνπλ ην πιαίζην 

πηνζέηεζεο θαη πξφθιεζεο αιιαγψλ, ψζηε ε ρψξα λα επηβηψζεη ζηνλ 

παγθφζκην αληαγσληζκφ. 

Ζ ηξαηεγηθή ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη ε 

αλάπηπμε πνιηηηθψλ θαη ζεζκηθψλ πξσηνβνπιηψλ κε ηελ ηαπηφρξνλε επέλδπζε 

ζε δίθηπα, ππνδνκέο, εθαξκνγέο θαη δεκηνπξγία νηθνζπζηήκαηνο πνπ ζα 

ζπκβάιιεη ζηελ αιιαγή ηνπ αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ ηεο ρψξαο, ζηελ άξζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη ζηελ αλάδεημε ηεο ρψξαο ζηελ 

πξσηνπνξία ησλ ρσξψλ, σο πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ ςεθηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο ρψξαο  Ζ επίηεπμε ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο έρεη ζηνλ 

ππξήλα ηεο, ηελ Δπέλδπζε ζηνπο Αλζξψπνπο ηεο Υψξαο. 

Οη ρακειέο επηδφζεηο ηεο Διιάδαο ζηελ πξφζθαηε επξσπατθή θαηάηαμε 

(25ε ζέζε ζην ζχλνιν ησλ 28 ρσξψλ), ζχκθσλα κε ην δείθηε DESI, 

θαηαδεηθλχνπλ ηελ επηηαθηηθή αλάγθε ηεο άκεζεο αλαηξνπήο ηεο πθηζηάκελεο 

εηθφλαο. Σν 30% ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ δελ δηαζέηεη θακία ςεθηαθή 

δεμηφηεηα, ελψ ην 20% έρεη ηδηαίηεξα ρακειφ επίπεδν
44

. Πεξαηηέξσ, πξνθχπηεη 

φηη κφιηο ην 30% ηνπ πιεζπζκνχ δηαζέηεη ην βαζηθφ επίπεδν ςεθηαθψλ 

δεμηνηήησλ ελψ έλαο ζηνπο πέληε πνιίηεο (20%) αληαπνθξίλεηαη ζε 

πξνρσξεκέλν επίπεδν. 

Ζ επνρή ηεο παλδεκίαο επηηαρχλεη ηηο αιιαγέο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο, 

ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο επηθνηλσλίαο, ηνπ ζεάκαηνο, ηεο δηθηχσζεο θαη ηεο 

πξνζσπηθήο δσήο ησλ αλζξψπσλ. ηε κεηά Covid-19 επνρή νη πνιίηεο ζα 

θιεζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ πνιιέο αλαηξνπέο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη ε 

νκαιή θαη πγηήο πξνζαξκνγή θαη πξνεηνηκαζία ηνπο ζα απνηειέζνπλ ηνπο 

βαζηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ νκαιή θαη ηζνξξνπεκέλε κεηάβαζε ζηε λέα 

επνρή. 

 

7.2.2. Καηεπζχλζεηο θαη ηφρνη 

Ζ ζηξαηεγηθή γηα έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην αλάπηπμεο φισλ ησλ 

ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ επηδηψθεη ηε κεηάβαζε ζε έλα 

πεξηβάιινλ φπνπ νη πνιίηεο ζα ληψζνπλ αζθαιείο θαη ζα είλαη ελεξγνί, ην 

θξάηνο θαη νη ππεξεζίεο ηνπ απνηειεζκαηηθέο σο πξνο ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

πνιίηε, ε παηδεία ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο ζα ζπκβαδίδεη κε 

ηνπο πξσηαγσληζηέο ζηα δηεζλή ςεθηαθά θαη παηδαγσγηθά επηηεχγκαηα, ε 

νηθνλνκία θαη ε αλάπηπμε ηεο ρψξαο πξνζαξκνζκέλε ζην ςεθηαθφ κέιινλ 

θαη ζην δηεζλή αληαγσληζκφ. 

Σν νινθιεξσκέλν ζρέδην πξνζδνθά λα αμηνπνηήζεη ην ππάξρνλ 

πνιχηηκν  αλζξψπηλν θεθάιαην πνπ δηαζέηεη ε ρψξα ζην εζσηεξηθφ θαη ζην 

εμσηεξηθφ, λα ελψζεη θαη λα ζπλζέζεη δπλάκεηο κε ζπλέξγεηεο θαη ζπλεξγαζίεο 

αλάκεζα ζην δεκφζην θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, αθαδεκατθά ηδξχκαηα θαη 

                                                
44

  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/greece 
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εξεπλεηηθνχο θνξείο, επηκειεηήξηα θαη επαγγεικαηηθέο ελψζεηο, θνηλσθειείο 

νξγαληζκνχο θαη θνηλσληθνχο εηαίξνπο, λα ιεηηνπξγήζεη κε εμσζηξέθεηα 

επηδηψθνληαο επξσπατθέο θαη δηεζλείο ζπλεξγαζίεο. 

ηφρνο είλαη ε δηακφξθσζε θνηλψλ ζρεδίσλ δξάζεο κε ηνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο γηα ηελ αλάπηπμε δηαβαζκηζκέλσλ ςεθηαθψλ 

δεμηνηήησλ (βαζηθέο/ ελδηάκεζεο/ πξνρσξεκέλεο) ελαξκνληζκέλεο κε ηηο 

Δπξσπατθέο Πνιηηηθέο (DigiComp, Esco) θαη κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα έξγα ηεο 

Βίβινπ Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ, ψζηε ε ρψξα λα ζπκβαδίδεη θαη ζηηο 

εμειίμεηο πνπ επηθέξεη ε 4ε βηνκεραληθή επαλάζηαζε ζηνπο ηνκείο αηρκήο ηεο 

βηνηερλνινγίαο, ησλ λαλν –ηερλνινγηψλ, ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο, ηεο 

ιεηηνπξγηθήο δηάδξαζεο αλζξψπσλ θαη κεραλψλ. 

Ζ δηακφξθσζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ ζα αμηνπνηήζεη ηελ εκπεηξία 

θαη ην απνηέιεζκα ησλ ―έξγσλ πηιφησλ‖ πνπ έρεη ήδε μεθηλήζεη ην Τπνπξγείν 

Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ηε δεκηνπξγία ηεο ―Φεθηαθήο Αθαδεκίαο Πνιηηψλ‖ 

θαη ηεο ―Δζληθήο πκκαρίαο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ‖. Ζ 

παξνρή εθπαηδεπηηθψλ καζεκάησλ γηα βαζηθέο, ελδηάκεζεο θαη πξνρσξεκέλεο 

δεμηφηεηεο κε αζχγρξνλε εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηψληαο καζεζηαθέο δηαδξνκέο 

θαη εξγαιεία απηναμηνιφγεζεο θαζψο  ε δεκηνπξγία ελφο εζληθνχ ςεθηαθνχ 

θφκβνπ παξφρσλ  εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ, πνπ έρνπλ ήδε δξνκνινγεζεί, 

απνηεινχλ πνιχηηκα εξγαιεία θαη ζπκβνιή γηα ηελ νηθνδφκεζε ηνπ επξχηεξνπ 

ζρεδίνπ 

Σν είδνο ησλ πξσηνβνπιηψλ θαη δξάζεσλ πεξηιακβάλεη εθπαηδεπηηθά 

καζήκαηα ζε κνξθή ζχγρξνλεο, αζχγρξνλεο, θαη κηθηήο εθπαίδεπζεο, ςεθηαθά 

θαηλνηφκα εξγαζηήξηα, δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο θαη νηθνδφκεζεο ςεθηαθήο 

θνπιηνχξαο ζε φια ηα επίπεδα ηεο θνηλσλίαο θαη ζε ζέκαηα ςεθηαθήο 

πνιηηεηφηεηαο, θαζψο θαη πξσηνβνπιίεο κε δηεζλείο αληαιιαγέο θαιψλ 

πξαθηηθψλ θαη πξσηνβνπιηψλ, αλάδεημεο αξηζηείαο, δηαθξίζεσλ θαη 

βξαβεχζεσλ. πλέξγεηεο ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο εξγαζίαο, ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο (άηνκα κε 

αλαπεξίεο, ειηθησκέλνη θιπ) θαζψο θαη ζε πιεζπζκηαθέο νκάδεο  πνπ 

θηλδπλεχνπλ λα απνθιεηζηνχλ απφ ηελ εξγαζία (γπλαίθεο, άλεξγνη, 

ζηξαηεχζηκνη θιπ). 

Απαξαίηεηα εξγαιεία ψζηε νη δξάζεηο λα είλαη ζπληνληζκέλεο θαη 

ελαξκνληζκέλεο κε  Δπξσπατθέο πνιηηηθέο είλαη ε δεκηνπξγία ―Δζληθνχ Πιαηζίνπ 

Γεμηνηήησλ‖, ―Δζληθνχ Μεηξψνπ εθπαηδεπηηθψλ παξφρσλ‖, ε αλάπηπμε 

κεραληζκνχ Πηζηνπνίεζεο ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ θαη ε δεκηνπξγία 

Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ παξαθνινχζεζε δεηθηψλ κέηξεζεο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηξνθνδφηεζε ησλ δεηθηψλ DESI κε αμηφπηζηα 

ζηνηρεία. 

Γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ ζηφρσλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

δεμηνηήησλ/ηθαλνηήησλ ην Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο δεκηνπξγεί κηα 

―Οκπξέια Φεθηαθψλ δεμηνηήησλ/ηθαλνηήησλ‖ ζπζηήλνληαο κηα Οξγαληθή 

Μνλάδα ζην Δζληθφ Γίθηπν Τπνδνκψλ Σερλνινγίαο & Έξεπλαο (ΔΓΤΣΔ) 

αξκφδηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο.  

Φεθηαθή Δπέλδπζε ζην Αλζξώπηλν Γπλακηθό ηεο Υώξαο - «Δζληθό 

Κέληξν Αλάπηπμεο Φεθηαθώλ Γεμηνηήησλ / Ηθαλνηήησλ » 

  

Α. ηξαηεγηθό ρέδην θαη Δπηρεηξεζηαθνί ζηόρνη 

 Ζ επέλδπζε ζηελ αλάπηπμε ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ απνηειεί βαζηθφ ππιψλα ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηνλ 

ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ρψξαο.  

Γηα ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο ζπζηήλεηαη νξγαληθή κνλάδα 

κε ηίηιν «Δζληθό Κέληξν Αλάπηπμεο  Φεθηαθώλ Γεμηνηήησλ / 

Ηθαλνηήησλ.» ζην πιαίζην ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
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Δζληθνχ Γηθηχνπ Τπνδνκψλ Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο (Δ.Γ.Τ.Σ.Δ.), πνπ ζα 

απνηειέζεη ηνλ εθηειεζηηθφ βξαρίνλα ηεο εμεηδίθεπζεο θαη ηεο εθαξκνγήο 

ησλ ζηφρσλ ηελ Βίβινπ Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ζηε ρψξα. 

Σν ζρέδην γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ζηνρεχεη  

αξρηθά ζηελ απνηχπσζε θαη αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζε 

πνιηηηθφ, θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη ηερλνινγηθφ επίπεδν αιιά θαη ζηελ 

απνηχπσζε ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ παξφρσλ εθπαίδεπζεο ςεθηαθψλ 

δεμηνηήησλ. Οη βαζηθέο ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ ζρεδίνπ αλαιχνληαη  

ζε επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο νη νπνίνη εμεηδηθεχνληαη κε ζρεηηθά έξγα. ηελ 

πξψηε θάζε πξνθξίλνληαη έξγα πνπ αθνξνχλ ζε ηερληθή εμεηδίθεπζε ησλ 

βαζηθψλ παξεκβάζεσλ θαη αλαθέξνληαη θπξίσο ζε κειέηεο κε 

ζπγθεθξηκέλα παξαδνηέα ζε  νξίδνληα 3-6 κελψλ αιιά θαη ζηηο απαξαίηεηεο 

ζπλέξγεηεο αξκφδησλ θνξέσλ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζή ηνπο. 

Δπηδηψθνληαη ζπλέξγεηεο κε ηα αληίζηνηρα  αξκφδηα Τπνπξγεία, φπσο 

Δζσηεξηθψλ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ,  Δξγαζίαο & Κνηλσληθψλ 

Τπνζέζεσλ, Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαζψο θαη 

επνπηεπφκελνπο νξγαληζκνχο ηνπο φπσο  ΔΚΓΓΑ,  ΟΑΔΓ,  ΔΟΠΠΔΠ,  

ΗΔΠ, ΓΖΜΖΣΡΑ θ.ιπ. αιιά θαη ζπλέξγεηεο κε αληίζηνηρνπο εθπαηδεπηηθνχο 

θαη εξεπλεηηθνχο θνξείο, επαγγεικαηηθνχο θνξείο, θνηλσληθνχο εηαίξνπο 

αιιά θαη θπζηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ δηαθξηζεί κε ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπο 

ζηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο. 

  

ηόρνο 1: Αλάπηπμε Πιαηζίνπ Αλαθνξάο θαη Καηεγνξηνπνίεζε/ 

Πηζηνπνίεζε Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ 

Μία ζεκαληηθή παξέκβαζε ζην επηζηεηφ ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ, 

αθνξά ζηελ απνδνρή ελφο πιαηζίνπ απνηίκεζεο θαη αλαθνξάο ηνπο. Αλ κία 

βαζηθή ζπληζηψζα ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ δπλάκεσλ ηεο δεκφζηαο θαη 

ηδησηηθήο ζθαίξαο πνπ αζρνινχληαη κε ηηο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο είλαη ν 

εληνπηζκφο θαη ε αλάδεημή ηνπο, κία δεχηεξε ζεκαληηθή δηάζηαζε ηνπ 

ζπληνληζκνχ είλαη ε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή, πεξηγξαθή θαη ηαμηλφκεζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ πξνζθέξνπλ. 

 ην επίπεδν ηεο ηαμηλφκεζεο, θαηαγξαθήο θαη αλαθνξάο ζην 

πεξηερφκελν πνπ πξνζθέξεη κία εθπαηδεπηηθή δξάζε ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ, 

κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ δχν ηξφπνη θαηαγξαθήο: ν πξψηνο (δηαδεδνκέλνο 

θαη απιντθφο) αθνξά ην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν απηφ θαζαπηφ (π.ρ. 

«καζήκαηα ζε εξγαιεία-εθαξκνγέο απηνκαηηζκνχ γξαθείνπ»), ελψ ν 

δεχηεξνο ηξφπνο, ν νπνίνο απνηειεί κία δηαθνξεηηθή κεζνδνινγηθή 

ζεψξεζε, είλαη ε θαηαγξαθή θαη θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ αλάινγα κε ηηο δεμηφηεηεο πνπ απηφ αθνξά θαη ζηηο νπνίεο 

εζηηάδεη κε ηε κνξθή καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. 

 Ζ δεχηεξε πξνζέγγηζε ε νπνία θξίλεηαη θαη πην απνηειεζκαηηθή νδεγεί 

ζηε δεκηνπξγία ηνπ Δζληθνύ Πιαηζίνπ Φεθηαθώλ Γεμηνηήησλ ην νπνίν ζα 

ιάβεη ππφςε ηνπ ηα πθηζηάκελα πιαίζηα δεμηνηήησλ ηεο ΔΔ. Σν πιαίζην 

απηφ κε ηηο εμεηδηθεχζεηο ηνπ αλά θνηλσληθή νκάδα (εξγαδφκελνη, δεκφζηνη 

ππάιιεινη, εθπαηδεπηηθνί, πνιίηεο, θηι) νδεγεί ζηε δεκηνπξγία 

πεξηγξακκάησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ αλά θνηλσληθή νκάδα θαη αλά 

θαηεγνξία θαη ζηε δηακφξθσζε αληίζηνηρσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

Σν Δζληθφ Πιαίζην Φεθηαθψλ Γεμηνηήησλ, ηα πεξηγξάκκαηα ςεθηαθψλ 

δεμηνηήησλ θαη ηα αληίζηνηρα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα νδεγνχλ ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ην 

νπνίν επηθπξψλεη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απνθηνχλ νη ρξήζηεο είηε απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα είηε απφ ηελ θαζεκεξηλή 

ηνπο δξαζηεξηφηεηα. 
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ηόρνο 2:  πκβνιή ζηελ Αλαβάζκηζε ησλ Φεθηαθώλ Γεμηνηήησλ ησλ 

Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ θαη ησλ ππαιιήισλ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ νπζηαζηηθή αλαβάζκηζε ησλ ςεθηαθψλ 

δεμηνηήησλ ζην Γεκφζην Σνκέα απνηειεί ε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην ΔΚΓΓΑ, σο ζηξαηεγηθφ θνξέα 

επηκφξθσζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ησλ ππαιιήισλ ησλ Ο.Σ.Α., 

θαζψο θαη κε άιινπο αληίζηνηρνπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Μέζα απφ απηή ηε ζπλεξγαζία επηδηψθεηαη ε 

εθπαίδεπζε θαη ε επηκφξθσζε ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ ζηειερψλ ηνπ 

Γεκφζηνπ Σνκέα λα ζπκβαδίδεη κε ην ζρεδηαδφκελν Δζληθφ Πιαίζην 

Φεθηαθψλ Γεμηνηήησλ. Σαπηφρξνλα, νη επηκνξθσηηθέο δξάζεηο φισλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθέο πξέπεη λα 

ελαξκνλίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο δξάζεηο ηεο Βίβινπ Φεθηαθνχ 

Μεηαζρεκαηηζκνχ, πνπ εκπεξηέρνπλ θαη εμεηδηθεχνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπ 

ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Οη ζπλεξγαζίεο απηέο 

ζα νδεγνχλ ζε έλα θνηλφ πιαίζην σο πξνο ην ζρεδηαζκφ  θαη πινπνίεζεο 

επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ γηα ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ 

θαη ησλ ππαιιήισλ ησλ Ο.Σ.Α. 

ηφρνο είλαη ε παξνρή ηεο θαζνιηθήο δπλαηφηεηαο απφθηεζεο ηνπ 

βαζηθνχ επηπέδνπ πηζηνπνηεκέλσλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ θαζψο θαη 

εμεηδηθεπκέλσλ πηζηνπνηεκέλσλ επηπέδσλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ αλά 

θαηεγνξία θαη θιάδν, φπνπ απηφ ζα απαηηείηαη κέζσ ηνπ Δζληθνχ Πιαηζίνπ 

Φεθηαθψλ Γεμηνηήησλ. Ο ηξφπνο ζρεδηαζκνχ, πξνζέγγηζεο θαη 

κεζνδνινγίαο ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ ζα ελαξκνλίδεηαη κε ηελ 

αμηνπνίεζε εξγαιείσλ πνπ ζα εθαξκφδνληαη γηα ηε δηάγλσζε θαη 

αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ θαη ζα πηνζεηεζνχλ δηάθνξεο κνξθέο 

εθπαίδεπζεο (ζχγρξνλεο, αζχγρξνλεο, κηθηήο, δηα δψζεο εθπαίδεπζεο). 

Δπηπιένλ ζα αλαιεθζνχλ ζεζκηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αλαβάζκηζε 

ηνπ ζηειερηαθνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξεηαη, ε ελζσκάησζε ζηα πεξηγξάκκαηα ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ηεο 

ππνρξεσηηθφηεηαο θαη ηεο αληηζηνίρηζεο ησλ απαηηνχκελσλ ςεθηαθψλ 

δεμηνηήησλ κε ηα επίπεδα ηνπ Δζληθνχ Πιαηζίνπ Φεθηαθψλ Γεμηνηήησλ, 

φζσλ γηα παξάδεηγκα θαηέρνπλ ή επηζπκνχλ λα αλαιάβνπλ ζέζεηο επζχλεο, 

πνπ ζα ζπζρεηίδνληαη κε ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληά ηνπο. 

  

ηόρνο 3: πκβνιή ζηελ Αλάπηπμε Φεθηαθώλ Γεμηνηήησλ καζεηώλ / 

ζπνπδαζηώλ / θνηηεηώλ / εθπαηδεπηηθώλ ζηηο αληίζηνηρεο 

εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο 

  

ηόρνο 3.1: Φεθηαθή Πνιηηεηόηεηα γηα  παηδηά ειηθίαο από 4-15+ 

Ο ζηφρνο είλαη ηα παηδηά σο Φεθηαθνί Πνιίηεο, λα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε ςεθηαθή ηερλνινγία απνηειεζκαηηθά, κε αζθάιεηα θαη 

ππεπζπλφηεηα. Σα ζχγρξνλα παηδηά είλαη νπζηαζηηθά ηα πξψηα πνπ έρνπλ 

γελλεζεί ζε έλα ξαγδαία εμειηζζφκελν ςεθηαθφ θφζκν, ζηνλ νπνίν 

εθηίζεληαη απφ κηθξή ειηθία ρσξίο νπζηαζηηθή θαζνδήγεζε νχηε απφ ηνπο 

γνλείο ηνπο, θαζψο θαη νη ίδηνη δελ γλσξίδνπλ ηη ζεκαίλεη ζσζηή ρξήζε ησλ 

ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ θαη πσο απηή επηηπγράλεηαη, αιιά νχηε θαη κέζα 

απφ ηελ εθπαίδεπζε θαζψο δελ ππάξρεη έλα δνκεκέλν πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο πνπ λα πξνζεγγίδεη ηελ έλλνηα ηεο Φεθηαθήο Πνιηηεηφηεηαο. Ζ 

πξσηνβνπιία απεπζχλεηαη ζε παηδηά ειηθίαο 4-15+ θαη εζηηάδεη ζηε 

δεκηνπξγηθή ηνπο απαζρφιεζε, ζπκπιεξσκαηηθά κε ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 
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Ζ αλάπηπμε ηεο Φεθηαθή Πνιηηεηφηεηαο γηα παηδηά κε δξάζεηο 

αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη κε ζπκκεηνρή ηνπο ζε εξγαζηήξηα 

(φπσο ηα open EDU labs) κέζσ ησλ θφκβσλ ηερλνινγίαο (hubs) ζε 

ζπλεξγαζία κε Γήκνπο θαη κε ζπιιφγνπο γνλέσλ  εζηηάδεηαη ζε 3 βαζηθνχο 

ππιψλεο: 

1. ηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ησλ 

ςεθηαθψλ κέζσλ. 

2. ηελ θαηαλφεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ζηελ εθκάζεζε πξαθηηθψλ 

πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηά ηνπο ζηνλ ςεθηαθφ θφζκν. 

3. ηελ αλάπηπμε ππεπζπλφηεηαο φζνλ αθνξά ζηα «δηθαηψκαηα» 

θαη ζηηο «ππνρξεψζεηο» ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ρξήζε 

ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ. 

  

ηόρνο 3.2:  πκβνιή ζηελ Αλάπηπμε Φεθηαθώλ Γεμηνηήησλ ζηελ 

Τπνρξεσηηθή θαη Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

Αθνξά ζε έλα ζχλνιν παξεκβάζεσλ, πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηε 

δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ 

πεξαηηέξσ θαη λα πξναρζνχλ νη ςεθηαθέο δεμηφηεηεο ζε φιν ην θάζκα ηεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, θαιχπηνληαο φιε ηε καζεζηαθή δηαδξνκή απφ 

ηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε έσο θαη ηελ απνθνίηεζε απφ ην ιχθεην. Οη 

παξεκβάζεηο απηέο εζηηάδνπλ ζε ζπλεξγαζίεο γηα ην ζρεδηαζκφ ελφο  

κεραληζκνχ εθπαίδεπζεο πνπ ζηνρεχεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ηεο φιεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ξφινπ ηνπ δαζθάινπ, ηνπ θαζεγεηή θαη ηεο 

εμαηνκηθεπκέλεο κάζεζεο). Δλδεηθηηθά, κία ηέηνηα αλάιπζε αλακέλεηαη λα 

πξνζδηνξίζεη κε πνηνπο ηξφπνπο κπνξεί λα πξναρζεί κε ηνλ θαιχηεξν 

ηξφπν ε ςεθηαθή ηθαλφηεηα ελφο παηδηνχ γηα κία δεδνκέλε καζεζηαθή 

ειηθία, ιακβάλνληαο ππφςε ηα δηάθνξα λνεηηθά επίπεδα αλάπηπμεο ησλ 

παηδηψλ αλά ειηθία, ηα πθηζηάκελα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ην 

δεδνκέλν ηερλνινγηθφ αιιά θαη θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ.  Οη 

ςεθηαθέο δεμηφηεηεο πέξαλ απφ απηνζθνπφο αληηκεησπίδνληαη θαη σο 

εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ππφινηπσλ νθηψ βαζηθψλ δεμηνηήησλ γηα ηε 

«δηά βίνπ κάζεζε», ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη νη ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο 

γξαθήο θαη αλάγλσζεο, ζεηηθψλ επηζηεκψλ θαη μέλσλ γισζζψλ, θαζψο θαη 

ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη 

ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Ζ δξάζε απηή ζα είλαη απνηέιεζκα 

ζπλεξγαζίαο κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ην Ηλζηηηνχην 

Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο. 

ε απηφ ην πιαίζην εληάζζεηαη επίζεο ε εθηεηακέλε εθαξκνγή ησλ 

αλνηρηψλ εξγαζηεξίσλ open EDU-Labs (Δξγαζηήξηα Γεμηνηήησλ) ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σα open EDU-Labs είλαη κία ζεκαληηθή 

πξσηνβνπιία γηα ηε δεκηνπξγία εξγαζηεξίσλ κε ρξήζε αλνηθηψλ 

ηερλνινγηψλ, ηειεπηθνηλσληψλ θαη πιεξνθνξηθήο ζηε κέζε εθπαίδεπζε, κε 

πάλσ απφ 120 εξγαζηήξηα ζηελ επηθξάηεηα, κεξηθά εθ ησλ νπνίσλ κε 

αξθεηά δηαθεθξηκέλα απνηειέζκαηα. Ο ζηφρνο ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε είλαη λα εληνπηζηεί πνηεο είλαη θαη αλ ππάξρνπλ νη πξνυπνζέζεηο 

γηα ηελ θαζνιηθή ή εθηεηακέλε εθαξκνγή ηεο ηδέαο απηήο ζην ζχλνιν ησλ 

ζρνιείσλ ηεο ρψξαο, ελζσκαηψλνληαο πέξαλ ησλ ςεθηαθψλ θαη άιιεο 

ζπιιεηηνπξγνχζεο ήπηεο δεμηφηεηεο. 

ηφρνο είλαη κέζα απφ απηέο ηηο παξεκβάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ λα πξνσζεζεί  κηα εληαία ζηξαηεγηθή γηα ηελ εηζαγσγή 

θαη ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ   ζε φιε ηε ζρνιηθή δηαδξνκή απφ ηελ πξνζρνιηθή 
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ειηθία έσο θαη ηελ απνθνίηεζε απφ ην ιχθεην, κε βαζηθά αληηθείκελα ηε 

ρξήζε ζχγρξνλσλ θαη αλαλενχκελσλ ηερλνινγηψλ, δειαδή πιηζκηθνχ, 

ινγηζκηθνχ θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζεηή σο ςεθηαθνχ 

πνιίηε. Χο παξάδεηγκα ηερλνινγίαο κπνξνχλ λα ελλνεζνχλ ε ρξήζε 

επξπδσληθψλ δηθηχσλ, εηθνληθψλ εξγαζηεξίσλ, έμππλσλ δηαδξαζηηθψλ 

ζπζθεπψλ ή άιινπ δηαδξαζηηθνχ νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ θ.ιπ. ε απηφ ην 

πιαίζην ζα δηεξεπλεζνχλ νη ππάξρνπζεο ηερλνινγηθέο ιχζεηο θαη ν ηξφπνο 

έληαμεο λέσλ θαη ζα ζρεδηαζηνχλ ηα κέζα πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ ηελ έληαμε 

ησλ λέσλ αλαβαζκηζκέλσλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ. 

  Ζ ελζσκάησζε ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία, ζηε 

κάζεζε θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί θαη κε 

ην SELFIE  (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of 

Innovative Educational Technologies), έλα εξγαιείν πνπ έρεη αλαπηχμεη θαη 

δηαζέηεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή κε ζηφρν ηε ζηήξημε ησλ ζρνιείσλ γηα ηε 

κάζεζε ζηελ ςεθηαθή επνρή. 

Οη παξεκβάζεηο απηέο εζηηάδνπλ ζε έλαλ κεραληζκφ εθπαίδεπζεο πνπ 

ζηνρεχεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα 

ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ηεο φιεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ξφινπ ηνπ δαζθάινπ 

θαη ηεο εμαηνκηθεπκέλεο κάζεζεο).  Απηή ε παξέκβαζε ζα πνζνηηθνπνηήζεη 

ηελ αχμεζε ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο πνπ αθνξνχλ ζε Πιεξνθνξηθή θαη άιια 

αληηθείκελα ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ, ζα πξνζδηνξίζεη ηα πηζαλά καζεζηαθά 

εξγαιεία πνπ πξνάγνπλ απηέο ηηο δεμηφηεηεο, ζα πξνζδηνξίζεη ην θαηάιιειν 

εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν πνπ ζα πξέπεη λα παξαρζεί ζε κνξθή έληππνπ ή 

νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, θαη ζα πξνηείλεη άιια κέζα πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, φπσο γηα παξάδεηγκα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα πνπ 

πξνάγνπλ βαζηθέο ή ζπλζεηφηεξεο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο. 

Σέινο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ 

παξεκβάζεσλ είλαη ε νπζηαζηηθή επηκφξθσζε θαη ζπκκεηνρή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε θάζε ζηάδην ζρεδηαζκνχ. Ζ επηηπρήο ελζσκάησζε ησλ 

ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε απαηηεί επαλεμέηαζε ηνπ ξφινπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ γηα ηε βειηίσζε 

θαη ηε κεηαηξνπή ηεο κάζεζεο. ηελ θαηεχζπλζε απηή πξνσζείηαη ν 

ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο επηκφξθσζεο γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δηαζθαιίδνληαο 

φηη φινη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηε ηερλνινγία γηα ηελ 

εθπαίδεπζε. Βαζηθφ εξγαιείν ζην ζρεδηαζκφ απηφ ζα απνηειέζεη ην Δζληθφ 

Πιαίζην Φεθηαθψλ Γεμηνηήησλ γηα ηελ θαηεγνξία απηή θαη ε νξγάλσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο ηεο επάξθεηάο ηνπο. 

  

ηόρνο 3.3: πκβνιή ζηελ απόθηεζε ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ ζηελ 

Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

Ζ επφκελε παξέκβαζε αθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε νκάδα ηνπ πιεζπζκνχ 

ε νπνία είλαη νη ζπνπδαζηέο θαη θνηηεηέο ζηα παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο ζε 

πξνπηπρηαθφ, κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ επίπεδν. Βαζηθφο άμνλαο ηεο 

πνιηηηθήο γηα ηηο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο είλαη φηη ζηα παλεπηζηήκηα, ζε 

επίπεδν ηκεκάησλ ή ζρνιψλ, ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηνχλ κεραληζκνί 

παξνρήο βαζηθψλ νξηδφληησλ αιιά θαη ηνκεαθψλ εμεηδηθεπκέλσλ ςεθηαθψλ 

δεμηνηήησλ ππνρξεσηηθψλ γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο, δεδνκέλνπ φηη ν 

ςεθηαθφο εγγξακκαηηζκφο ζήκεξα πξέπεη λα ζεσξείηαη ηφζν θνηλσληθά 

αλαγθαίνο, φζν ν θνηλφο αιθαβεηηζκφο ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα. Ο ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ελδείθλπηαη λα είλαη κέζσ ησλ ζεζκψλ 

θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ηεο 
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Δζληθήο Αξρήο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο (ΔΘ.Α.Α.Δ), πνπ επνπηεχεη ην έξγν 

απηφ. Ζ πνιηηηθή απηή κπνξεί λα πινπνηεζεί κε λνκνζεηηθή παξέκβαζε ε 

νπνία ζα ζεζπίδεη ηελ ππνρξεσηηθφηεηα απηή, εμνπζηνδνηψληαο ηελ νηθεία 

Αλεμάξηεηε Αξρή λα ζέηεη, σο απαξαίηεην θξηηήξην γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ 

εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ηελ παξνρή ελφο ειάρηζηνπ επηπέδνπ 

ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ θαη ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αλά θιάδν ή ηκήκα ή 

επηζηεκνληθφ πεδίν, επηπέδνπ εμεηδηθεπκέλσλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ. 

Παξάιιεια κε ηελ πξνψζεζε ηεο λνκνζεηηθήο παξέκβαζεο, ζα 

πξνζδηνξηζηεί ν ηξφπνο πνπ ζα εμεηδηθεπηνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα επίπεδα 

γεληθψλ θαη εηδηθψλ δεμηνηήησλ, θαη ζα θαζνξηζηνχλ ηα ζηάδηα πινπνίεζεο 

θαη εθαξκνγήο ηεο απαίηεζεο θαη ησλ θξηηεξίσλ απηψλ, ιακβάλνληαο 

βεβαίσο ππφςε ην ηερληθά θαη νηθνλνκηθά εθηθηφ. Δπηπξνζζέησο, ζα 

εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα παξνρήο ησλ καζεκάησλ απηψλ νξηδφληηα κε εληαίν 

πεξηερφκελν θαη εληαίν θαλάιη γηα φιεο ηηο αθαδεκατθέο κνλάδεο, π.ρ. κε 

ρξήζε κηαο πιαηθφξκαο ηειεθπαίδεπζεο, φπσο απηή ηεο Φεθηαθήο 

Αθαδεκίαο Πνιηηψλ ή ηεο «ςεθηαθήο ηάμεο». Ζ πξννπηηθή ρξήζεο ελφο 

εληαίνπ ηέηνηνπ ζρήκαηνο γηα φια ηα ΑΔΗ δίλεη δπλαηφηεηεο γηα πηζηνπνίεζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο δηαδηθαζίαο απεπζείαο ζηελ πεγή, επηηξέπεη ηε 

ζπζηεκαηηθή θαη γξήγνξε επηθαηξνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο θαη ηαρχηεηα θαη επειημία ζηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ πνιηηηθήο. 

  

ηόρνο 4: Φεθηαθέο δεμηόηεηεο γηα ηελ Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ηελ 

Καηλνηνκία 

Οη βαζηθέο θαη πξνρσξεκέλεο ςεθηαθέο ηνκεαθέο δεμηφηεηεο 

εληνπίδνληαη σο βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. ηελ ειιεληθή νηθνλνκία παξαηεξείηαη δήηεζε ηφζν γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ βαζηθψλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο φζν γηα πξνεγκέλεο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο ζε εμεηδηθεπκέλνπο 

αιιά θαη νξηδφληηνπο ηνκείο (π.ρ. ε αλάιπζε κεγάισλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ 

θαη ην ςεθηαθφ κάξθεηηλγθ αληίζηνηρα). 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο, κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ, είλαη απαξαίηεηε ε πινπνίεζε δξάζεσλ αλάπηπμεο 

βαζηθψλ θαη πξνρσξεκέλσλ ςεθηαθψλ ηνκεαθψλ δεμηνηήησλ, νη νπνίεο ζα 

πξνσζεζνχλ ζε θνηλφ πιαίζην κε ηηο πξνρσξεκέλεο δεμηφηεηεο, φπσο 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο δελ 

αξθεί ζε θακία πεξίπησζε ε δεκηνπξγία ζπιάθσλ πςειήο έληαζεο ησλ 

ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ (φπσο γηα παξάδεηγκα ην λα ππάξμνπλ 5-10 εηαηξείεο 

ππεξπςειήο εμεηδίθεπζεο), αιιά ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ραξαθηήξα ησλ 

ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, ζα πξέπεη λα πξνσζεζεί παξάιιεια ν ςεθηαθφο 

κεηαζρεκαηηζκφο ηεο κεγάιεο κάδαο ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ, φπνπ εθεί ρξεηάδνληαη ηνκεαθέο αιιά κάιινλ γεληθεπκέλεο 

ςεθηαθέο δεμηφηεηεο, φπσο ην digital marketing, ε ειεθηξνληθή πψιεζε, ε 

ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε θαη ν έιεγρνο δηαθίλεζεο, ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, 

ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, εθαξκνγέο ινγηζηεξίνπ θ.ιπ. 

Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ δξάζεσλ ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ 

δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ θαη αλαγθψλ, φπσο ζα απνηππσζνχλ θαη ζην 

Δζληθφ Πιαίζην Φεθηαθψλ Γεμηνηήησλ, είλαη απαξαίηεηε ε απνηχπσζε ηεο 

ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο φπσο θαη ε δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο 

ζε εζληθφ  θαη ηνπηθφ επίπεδν θαζψο θαη ε δεκηνπξγία δηθηχνπ ζπλεξγεηψλ 

θαη ζπλεξγαζηψλ ζε θιαδηθφ θαη ηνκεαθφ επίπεδν. 

ηελ θαηεχζπλζε απηή ζα δηεξεπλεζεί ε ρξήζε κέηξσλ, φπσο 

εθπαίδεπζε κέζσ ηνπ 0,45% ηνπ Λνγαξηαζκνχ γηα ηελ Απαζρφιεζε θαη ηελ 

Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε (ΛΑΔΚ)  ή παξφκνηα πξνγξάκκαηα. Οη βαζηθνί 

θνηλνί ζηφρνη ησλ παξεκβάζεσλ ζα είλαη ηφζν νη εξγνδφηεο γηα ηελ 
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πξφθιεζε δήηεζεο φζν θαη νη εξγαδφκελνη ή δπλεηηθνί εξγαδφκελνη 

(άλεξγνη, γπλαίθεο ζε καθξνρξφληα απνπζία απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο, 

άλεξγνη ιφγσ δηαξζξσηηθήο αλεξγίαο θ.ιπ.). Οη ηνκείο παξέκβαζεο ζα 

θαζνξηζηνχλ απφ ηελ Πνιηηεία ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εκπιεθφκελνπο 

δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο. 

Δπί πιένλ νη δξάζεηο πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ «Άμνλα 

Απαζρόιεζε, Γεμηόηεηεο θαη Κνηλσληθή πλνρή ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ 

Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθόηεηαο» ζηνρεχνληαο θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ 

ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα κπνξνχλ λα 

ζπκβάιινπλ κε ηελ θαηάιιειε αμηνπνίεζή ηνπο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

αιιαγήο ηνπ αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ ηεο ρψξαο κέζσ ηνπ ηερλνινγηθνχ θαη 

ςεθηαθνχ εθζπγρξνληζκνχ. Οη επηκνξθσηηθέο απηέο δξάζεηο ζα 

ζρεδηαζηνχλ θαηφπηλ έξεπλαο θαη δηελέξγεηαο κειεηψλ κε βάζε ηε δηάγλσζε 

ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ ιακβάλνληαο ππφςε δηεζλείο ηάζεηο ηεο αγνξάο 

πξνζαξκνζκέλεο ζε ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα  ηνπηθψλ αγνξψλ θαη 

αλζξψπσλ. 

  

ηόρνο 5: Bαζηθέο θαη πξνρσξεκέλεο ςεθηαθέο δεμηόηεηεο 

Οη παξεκβάζεηο γηα ηηο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο, εθηφο απφ ην γεληθεπκέλν 

νξηδφληην ραξαθηήξα ηνπο, έρνπλ θαη δηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ην επίπεδν 

έληαζεο (ζεκειηψδεηο δεμηφηεηεο) θαη ην βαζκφ εμεηδίθεπζεο (βαζηθέο θαη 

πξνρσξεκέλεο δεμηφηεηεο). 

Χο πξνρσξεκέλεο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο ελλννχληαη είηε νπνηεζδήπνηε 

δεμηφηεηεο ζε ηνκέα αλάπηπμή ηνπο ζε πςειφ επίπεδν, είηε θπξίσο θάπνηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο ζε αληηθείκελα αηρκήο. Χο ηέηνηα 

αληηθείκελα νξίδνληαη ελδεηθηηθά ε ηερλεηή λνεκνζχλε, ε θπβεξλναζθάιεηα 

θαη νη ππεξππνινγηζηέο. Χο πςειφ επίπεδν, αλάινγα κε ην πξφηππν 

αλαθνξάο, νξίδεηαη είηε ην κεηαπηπρηαθφ/ δηδαθηνξηθφ επίπεδν είηε ε θηήζε 

κηαο δεμηφηεηαο ζην απψηεξν φξην πνπ έρεη αλαπηπρζεί. Σα θαλάιηα κέζα 

απφ ηα νπνία θπξίσο ζα πινπνηεζνχλ δξάζεηο γηα ηηο πξνρσξεκέλεο 

ςεθηαθέο δεμηφηεηεο είλαη θπξίσο ηα παλεπηζηήκηα θαη ηα εξεπλεηηθά θέληξα, 

ελψ ζεκαληηθφ ξφιν κπνξεί λα έρεη ε ζπλεξγαζία κε θνξείο ηεο ηδησηηθήο 

ζθαίξαο ηεο νηθνλνκίαο. 

  

ηόρνο 6: Φεθηαθή πνιηηεηόηεηα 

Ζ Αξηζηνηειηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, πνπ σο ππνθείκελν ζπκκεηέρεη 

ελεξγά, κε ππεπζπλφηεηα θαη ζπλέπεηα ζηελ θνηλσλία, ζπγθξνηψληαο ηελ 

πνιηηεία, απνθηά λέν πεξηερφκελν, εμαηηίαο ηνπ λένπ πεξηερνκέλνπ 

θνηλσλίαο θαη πνιηηείαο. Σν άηνκν πιένλ  είλαη πνιίηεο ζε κηα ζχγρξνλε, 

ςεθηαθή, ελνπνηεκέλε θαη παγθνζκηνπνηεκέλε θνηλσλία. 

Με ηνλ φξν «ςεθηαθή πνιηηεηφηεηα» λνείηαη ε ηθαλφηεηα ρξήζεο 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ηνπ πνιίηε κε ζθνπφ 

ηελ ελεξγφ θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ θνηλσληθή, 

νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ζθαίξα. πζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο ςεθηαθήο 

πνιηηεηφηεηαο είλαη ε θαηαλφεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ζχγρξνλσλ 

ςεθηαθψλ κέζσλ θαη ε επίδεημε ππεχζπλεο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ ρξήζε 

ηνπο κε ζθνπφ ηελ επαχμεζε ηεο αηνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο 

ειεπζεξίαο. Ζ ςεθηαθή πνιηηεηφηεηα ζπλδέεηαη ζηελά θαη πεγάδεη απφ ηελ 

δπλαηφηεηα ηεο άξζεο ησλ θξαγκψλ ζπκκεηνρήο ζηνλ θπβεξλνρψξν θαη 

θαη‘ επέθηαζε ζην ζπλνιηθφ γίγλεζζαη, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία θαη ηελ 

αμηνπνίεζε επθαηξηψλ πξνο φθεινο ηεο αηνκηθήο θαη πνιηηηθήο 

νινθιήξσζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ. 

Σν ζχλνιν ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ, αιιά θπξίσο ν θπβεξλνρψξνο, 

απνηειεί κηα παξάιιειε αιιά θαη ελζσκαησκέλε δηάζηαζε ηνπ ζχγρξνλνπ 
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θφζκνπ θαη ηεο πνιηηείαο, βαζηδφκελνο φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ 

πιεξνθνξία θαη ηε δηθηχσζε, πξνζδίδνληαο έηζη λέν πεξηερφκελν ζηελ 

πνιηηεηφηεηα –ηελ επνλνκαδφκελε ςεθηαθή πνιηηεηφηεηα– θαη νξίδνληαο 

αλάινγα θαη ηνλ ςεθηαθφ πνιίηε ηνπ θφζκνπ. 

  

Β. ηνρεπκέλεο πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο 

Γηαθπβέξλεζεο 

  

Φεθηαθή Αθαδεκία Πνιηηώλ 

Απνηππψλνληαο ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζην πεδίν εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο ηνπ πιεζπζκνχ κε ζηφρν ηελ απφθηεζε ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ, 

πξνθχπηεη ε δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο πιεζψξαο ζρεηηθψλ δξάζεσλ. Απηέο 

παξέρνληαη απφ δηάθνξνπο ηδησηηθνχο θαη θξαηηθνχο θνξείο (ΔΚΓΓΑ, 

ηξαπεδηθφο ηνκέαο, ηειεπηθνηλσληαθνί θνξείο, παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθά 

θέληξα), είλαη ζηνρεπκέλεο ζε ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο, σζηφζν έρνπλ 

απνζπαζκαηηθφ ραξαθηήξα σο πξνο ηνπο επξχηεξνπο ζηφρνπο ηεο 

ςεθηαθήο θαηάξηηζεο, γίλνληαη ρσξίο ζπλέξγεηα θαη πνιιέο θνξέο ρσξίο 

ζπλέρεηα. Παξάιιεια, ε εθπφλεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ πξνγξακκάησλ θαη 

δξάζεσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ έιιεηςε πηνζέηεζεο επξσπατθψλ 

πξνηχπσλ θαη πιαηζίσλ γηα ςεθηαθέο δεμηφηεηεο, κε απνηέιεζκα λα κε 

δηαζθαιίδεηαη ε αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο θαηάξηηζεο ζε επξσπατθφ επίπεδν. 

Δπίζεο, δελ πθίζηαηαη εληαίνο ηξφπνο πηζηνπνίεζεο ησλ παξερφκελσλ 

δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ. 

Σν ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη ν κέζνο πνιίηεο 

δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο γηα φιεο ηηο παξερφκελεο δξάζεηο, 

θαζψο δελ ππάξρεη θεληξηθφ θαλάιη ζπληνληζκνχ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

δξάζεσλ θαη ζπλεπψο νχηε θαη εληαίνο κεραληζκφο πξφζβαζεο. 

Δπηπξφζζεηα, εληνπίδεηαη αλεπαξθήο έσο θαη αλχπαξθηε ηξνθνδφηεζε 

ζηνηρείσλ, πνπ αθνξνχλ ηηο εθπαηδεχζεηο ηνπ πιεζπζκνχ, ζε έλαλ θεληξηθφ 

κεραληζκφ ν νπνίνο ζα αλαδεηθλχεη ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο ςεθηαθήο 

εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα.. Ννκνηειεηαθά, ε έιιεηςε επξείαο θαηάξηηζεο θαη 

νπζηαζηηθήο πηζηνπνίεζεο ζε ςεθηαθέο δεμηφηεηεο ηνπ πιεζπζκνχ ζα 

ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα εθαξκνγήο 

θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ έξγσλ ςεθηαθήο κεηαξξχζκηζεο. 

Ζ απνηχπσζε ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζην πεδίν ησλ 

ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αλάγθε επίζπεπζεο ηνπ 

ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, νδήγεζε ζην φξακα ηεο δεκηνπξγίαο ηεο 

Φεθηαθήο Αθαδεκίαο Πνιηηψλ. 

Ζ πιαηθφξκα ηεο Φεθηαθήο Αθαδεκίαο Πνιηηψλ έρεη ζηφρν λα 

απνηειέζεη ηνλ θεληξηθφ θφκβν ζπληνληζκνχ φισλ ησλ θνξέσλ παξνρήο 

ςεθηαθήο εθπαίδεπζεο, δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ, κε ζηφρν ηελ επξεία 

θιηκάθσζε ησλ ςεθηαθψλ δξάζεσλ γηα ηελ απφθηεζε ςεθηαθψλ 

δεμηνηήησλ απφ ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, επηδηψθεη λα 

ιεηηνπξγήζεη σο «Πιαηθφξκα ζπλεξγαζίαο» ησλ θνξέσλ παξνρήο 

ςεθηαθήο εθπαίδεπζεο ζπληνλίδνληαο, κέζσ κηαο νκνηνγελνχο εζληθήο 

επηρεηξεζηαθήο ινγηθήο, ην ζρέδην δξάζεο γηα ηελ απφθηεζε ςεθηαθψλ 

δεμηνηήησλ ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ ζε βαζηθφ, ελδηάκεζν αιιά θαη 

πξνρσξεκέλν επίπεδν. 

H εζληθή απηή επηρεηξεζηαθή ινγηθή ζα ζπλδηακνξθψλεηαη κέζσ ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ζπλέξγεηαο κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηνπ θξαηηθνχ 

κεραληζκνχ αιιά θαη ηνπο ζηξαηεγηθνχο εηαίξνπο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 

Δλδεηθηηθά, θαζνξηζηηθφ ξφιν ζα παίμνπλ ν Μεραληζκφο Γηάγλσζεο 

Αλαγθψλ Αγνξάο Δξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο & Κνηλσληθψλ 
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Τπνζέζεσλ θαη ν Μεραληζκφο Αλίρλεπζεο Δθπαηδεπηηθψλ Αλαγθψλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, νη νπνίνη, ζε ζπλεξγαζία θαη κε 

ηνπο ππφινηπνπο θνξείο πνπ απνηεινχλ ζεκαληηθνχο δξψληεο ζην πιαίζην 

ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηηο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο, ζα ηξνθνδνηνχλ κε 

ζηνηρεία ηελ επηρεηξεζηαθή ινγηθή ηεο Φεθηαθήο Αθαδεκίαο Πνιηηψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάδνληαη νη εθπνλνχκελεο δξάζεηο θαη ηα πξνγξάκκαηα 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. 

H δεκηνπξγία ηεο Φεθηαθήο Αθαδεκίαο ζα δηέπεηαη απφ έλαλ 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε ηηο βέιηηζηεο επξσπατθέο 

πξαθηηθέο θαη ηα επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελα εθπαηδεπηηθά κνληέια θαη 

πξφηππα. Απηφ ζα δηαζθαιίζεη πξνυπνζέζεηο ζπλεξγαζηψλ ζε επξσπατθφ 

επίπεδν θαη ζα δηεπθνιχλεη ηε κεηαθνξά θαη πξνζαξκνγή ηερλνγλσζίαο θαη 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζηα ειιεληθά δεδνκέλα εληζρχνληαο έηζη ηνλ 

αληίθηππν ζε φιεο ηηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο ηνπ σθεινχκελνπ πιεζπζκνχ. 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο Αθαδεκίαο είλαη, επίζεο, λα ζπκβάιεη 

ζηελ θαζνιηθή ελεκέξσζε θαη πξφζβαζε ηνπ πιεζπζκνχ κέζσ ηεο 

πξνβνιήο ηνπ ζπλφινπ ησλ δξάζεσλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο γηα ηελ απφθηεζε ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ. 

H Φεθηαθή Αθαδεκία Πνιηηψλ ζα έρεη ξφιν εθπαηδεπηηθνχ ζπκβνχινπ 

πξνο ηνπο πνιίηεο. Ζ δεκηνπξγία ηνπ Δζληθνχ Πιαηζίνπ Φεθηαθψλ 

Γεμηνηήησλ κε ηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή επξσπατθψλ πιαηζίσλ 

ςεθηαθψλ ηθαλνηήησλ, φπσο είλαη ην DigComp, ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

επξσπατθφ ζχζηεκα θαηάηαμεο, φπσο ην ESCO, ζα παξέρεη δπλαηφηεηα 

δηάγλσζεο αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ θαη ζα παξάγεη ηα θαηάιιεια καζεζηαθά 

κνλνπάηηα ζχκθσλα κε ηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο θάζε πνιίηε. Καη‘ 

απηφλ ηνλ ηξφπν ζα δηακνξθψλνληαη ηα θαηάιιεια πξνγξάκκαηα, πνπ ζα 

έρνπλ ηαπηφρξνλα επξσπατθή αλαγλψξηζε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν θάζε πνιίηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα, κέζσ ελφο 

θεληξηθνχ δηαδηθηπαθνχ ζεκείνπ πξφζβαζεο, λα ελεκεξψλεηαη ηζφηηκα, 

άκεζα, έγθαηξα θαη έγθπξα γηα ην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ απφθηεζεο βαζηθψλ θαη πξνρσξεκέλσλ δεμηνηήησλ. ηε 

ζπλέρεηα, θαη κε ηε βνήζεηα ελφο κεραληζκνχ απηνδηάγλσζεο αλαγθψλ πνπ 

ζα είλαη ελζσκαησκέλνο ζηε δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα ηεο Φεθηαθήο 

Αθαδεκίαο Πνιηηψλ, ζα κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ην αηνκηθφ επίπεδν 

ςεθηαθήο δεμηφηεηαο ην νπνίν ζα ηνπ επηηξέςεη ζην επφκελν βήκα λα 

δεκηνπξγήζεη ην δηθφ ηνπ καζεζηαθφ κνλνπάηη. Σν καζεζηαθφ κνλνπάηη πνπ 

ζα πξνθχπηεη γηα ηνλ πνιίηε, ζα ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

παξαθνινπζήζεη εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα ζηνρεπκέλν ζηηο πξαγκαηηθέο 

ηνπ αλάγθεο. Ζ επηινγή θαη παξαθνινχζεζε θαηάιιεισλ πξνγξακκάησλ 

ζα νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε νπζηαζηηθψλ βαζηθψλ αιιά θαη πξνρσξεκέλσλ 

ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ απφ ηνλ πνιίηε, έηζη ψζηε ζε δεχηεξν ρξφλν λα 

κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ είηε απηφ αθνξά ηελ επίηεπμε 

πξφζβαζεο ζε ςεθηαθέο ππεξεζίεο είηε ηελ εμαζθάιηζε εχξεζεο εξγαζίαο. 

Δπηπξφζζεηα, ζα παξέρεη «ζθξαγίδα πνηφηεηαο» ζε δξάζεηο 

εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο πνπ ζα ηθαλνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα 

(κεζνδνινγίαο, πεξηερνκέλνπ θ.ιπ.), κε απνηέιεζκα λα δηαζθαιίδεηαη έλα 

ειάρηζην επίπεδν παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. 

Σέινο, ε Φεθηαθή Αθαδεκία Πνιηηψλ ζα κπνξεί λα παξέρεη 

πηζηνπνηήζεηο (αμηνπνηψληαο θαη ςεθηαθά εξγαιεία ηειεμέηαζεο κε 

ηειεπηηήξεζε) ζηνπο πνιίηεο πνπ νινθιεξψλνπλ ζπγθεθξηκέλα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ελψ δχλαηαη λα  ζπκβάιιεη γεληθφηεξα ζηελ 

νκνγελνπνίεζε ησλ πηζηνπνηήζεσλ ζε εζληθφ επίπεδν, κέζσ εληαίνπ 

κεραληζκνχ πηζηνπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο/ θαηάξηηζεο ζε 
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ςεθηαθέο δεμηφηεηεο, ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. 

ε απηή ηελ θαηεχζπλζε, ν πνιίηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο 

ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ζα ιακβάλεη αθφκε θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν, θαζψο 

ε απφθηεζε ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ζα δηέπεηαη απφ ζχζηεκα 

πηζηνπνίεζεο βαζηζκέλν ζε επξσπατθά πξφηππα. Δπηπιένλ, γηα ηνλ θάζε 

πνιίηε, θαη θαζψο ζα θιηκαθψλεηαη ε εθπαίδεπζή ηνπ, ζα δεκηνπξγείηαη ζην 

πιαίζην ηεο Φεθηαθήο Αθαδεκίαο Πνιηηψλ αηνκηθφο θάθεινο εθπαίδεπζεο, 

πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεχζεψλ ηνπ. πλεπψο, εθφζνλ 

ν θάζε πνιίηεο απνθηήζεη αηνκηθή εθπαηδεπηηθή ηαπηφηεηα, ζα κπνξεί 

επθνιφηεξα λα ζπλδεζεί κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Ζ ζηφρεπζε ηεο Φεθηαθήο Αθαδεκίαο Πνιηηψλ ζα επηθεληξψλεηαη 

επίζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο πνπ θαιχπηνπλ ηελ αλάπηπμε ςεθηαθψλ 

δεμηνηήησλ ζε δηάθνξνπο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο, 

φπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα, απηνί ηνπ ηνπξηζκνχ, ηεο δηθαηνζχλεο, ηνπ 

εκπνξίνπ θαη ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα. Παξάιιεια, ε Φεθηαθή Αθαδεκία 

Πνιηηψλ ζα ελζσκαηψζεη δξάζεηο επηκφξθσζεο πνπ ζηνρεχνπλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ κε πεξηθεξεηαθά θξηηήξηα, θαιχπηνληαο 

αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

Ζ δεκηνπξγία ηεο Φεθηαθήο Αθαδεκίαο Πνιηηψλ σο θεληξηθνχ ζεκείνπ 

αλαθνξάο γηα ην πεδίν ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ζα απνηειέζεη ελ δπλάκεη 

έλαλ κεραληζκφ πνπ ζα κπνξεί λα ζπγθεληξψλεη ζηνηρεία γηα ηηο ςεθηαθέο 

εθπαηδεχζεηο ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ, ψζηε λα ιεηηνπξγεί σο 

παξαηεξεηήξην εθαξκνγήο ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηηο ςεθηαθέο 

δεμηφηεηεο 

Σέινο, ε Φεθηαθή Αθαδεκία Πνιηηψλ ζα κπνξνχζε λα αλαδείμεη ελ 

γέλεη ηνλ ηξφπν δηείζδπζεο θαη εθαξκνγήο ηεο έλλνηαο ηεο δεμηφηεηαο ζην 

επξχ θνηλφ θαη λα απνηειέζεη πηιφην γηα άιιεο δξάζεηο θαη άιιεο θαηεγνξίεο 

δεμηνηήησλ, δεδνκέλεο θαη ηεο απνπζίαο κεραληζκνχ αλάπηπμεο θαη 

κέηξεζεο δεμηνηήησλ ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Ζ αξρηηεθηνληθή ηεο Φεθηαθήο Αθαδεκίαο Πνιηηψλ ζα δηαθξίλεηαη απφ 

ηε δπλαηφηεηα εχθνιεο ελζσκάησζεο πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο 

/θαηάξηηζεο πθηζηάκελσλ θνξέσλ-αθαδεκηψλ εθπαίδεπζεο ππφ ηελ αηγίδα 

ηεο, έηζη ψζηε νη ελ ιφγσ θνξείο-αθαδεκίεο λα κπνξνχλ λα δηαηεξνχλ ηελ 

απηνηέιεηά ηνπο αθελφο θαη αθεηέξνπ λα απνηεινχλ ελ δπλάκεη 

«ζπλεξγάηεο», ζπκκεηέρνληαο ζε κηα επξχηεξε εζληθή πξνζπάζεηα. Ζ 

Φεθηαθή Αθαδεκία Πνιηηψλ ζα παξέρεη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

ειεθηξνληθά (κέζσ ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο) αιιά θαη δηά 

δψζεο. Ζ παξνρή ησλ ειεθηξνληθψλ εθπαηδεχζεσλ ζα γίλεηαη κέζσ 

δηαδηθηπαθήο Πιαηθφξκαο πνπ ζα ζπληεξεί ε Φεθηαθή Αθαδεκία Πνιηηψλ, 

ε νπνία ζα απνηειεί ην βαζηθφ εξγαιείν γηα επξεία θιηκάθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ, εμαζθαιίδνληαο ηε κέγηζηε δπλαηή πξφζβαζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ζε πιεζψξα ζρεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

Γπλεηηθά, ζα κπνξνχζε ε Φεθηαθή Αθαδεκία Πνιηηψλ, ζην πιαίζην 

κηαο θαηλνηφκαο πξνζέγγηζεο, λα ζπκπεξηιάβεη έλαλ αλνηρηφ ρψξν (open 

space) κε βηβιηνζήθεο θαη εξγαζηήξηα, ηνλ νπνίν ζα επηζθέπηνληαη νη 

εθπαηδεπηηθνί κε ηνπο καζεηέο ηνπο γηα εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο αιιά θαη 

γνλείο κε παηδηά γηα παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

Ζ Φεθηαθή Αθαδεκία Πνιηηψλ, ζα δηέπεηαη απφ θαηάιιειν ζεζκηθφ 

πιαίζην, ην νπνίν ζα θαζνξίδεη κε ζαθήλεηα ηνπο ξφινπο θαη ηηο ζρεηηθέο 

αξκνδηφηεηεο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ. ηφρνο 

είλαη λα απνηειέζεη θεληξηθφ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ ςεθηαθή εθπαίδεπζε, 

παξέρνληαο έλα επξχ εζληθφ αιιά θαη επξσπατθφ πιαίζην ζπλεξγαζίαο κε 

δπλαηφηεηα θιηκάθσζεο ησλ δξάζεσλ αιιά θαη ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο ζε 
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επξεία θιίκαθα. 

  

Δζληθή ζπκκαρία γηα ηηο ςεθηαθέο δεμηόηεηεο θαη ηελ απαζρόιεζε 

H Δπξσπατθή «πκκαρία γηα ηηο Φεθηαθέο Γεμηφηεηεο θαη ηελ 

Απαζρφιεζε» (Digital Skills and Jobs Coalition) απνηειεί κία απφ ηηο 10 

βαζηθέο δξάζεηο ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο «Νέα αηδέληα δεμηνηήησλ γηα ηελ 

Δπξψπε» (A new Skills Agenda for Europe)45, πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηελ 

Δ.Δ. ζηηο 10 Ηνπλίνπ 2016. ηφρνο ηεο «ζπκκαρίαο» είλαη λα δηεπθνιχλεη ζε 

παλεπξσπατθφ επίπεδν ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ θξαηψλ-κειψλ, ηδησηηθνχ θαη 

δεκφζηνπ ηνκέα, θνηλσληθψλ εηαίξσλ, κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ, 

θνξέσλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη ελ γέλεη φισλ ησλ θνξέσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αλάιεςε δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

ράζκαηνο ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ζηελ Δπξψπε. 

Ζ «Διιεληθή Δζληθή πκκαρία γηα ηηο Φεθηαθέο Γεμηφηεηεο θαη ηελ 

Απαζρφιεζε» ζπζηάζεθε ηνλ Μάην ηνπ 2018 θαη ιεηηνπξγεί ππφ ην 

ζπληνληζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο. Χο ζηφρν έρεη ηε 

δηάδνζε ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο γηα ηηο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο ζηελ 

Διιάδα, ηε ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ηεο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη 

επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο αλαθνξηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα απφθηεζεο 

θαη αλάπηπμεο ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ, θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία δξάζεσλ 

ελίζρπζεο ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ ςεθηαθνχ 

ράζκαηνο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο. 

Μέιε ηεο «ζπκκαρίαο» είλαη ππνπξγεία, θπβεξλεηηθνί θνξείο, δήκνη, 

πεξηθέξεηεο, επηρεηξήζεηο, εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο, ζπιινγηθνί θνξείο, ελψ 

ζηφρνο ηεο είλαη λα ζπκπεξηιάβεη ζηα κέιε ηεο αθφκε πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο, εηδηθά κηθξνκεζαίεο, λενθπείο, ζχιαθεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, 

ΜΚΟ θαη θνηλσληθνχο εηαίξνπο. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο «ζπκκαρίαο» ζα νξγαλσζνχλ ζε ηέζζεξηο 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο, πνπ ζα απνηεινχλ θαη αληίζηνηρεο νκάδεο εξγαζίαο: 

Δθπαίδεπζε (καζεηέο, ζπνπδαζηέο θαη εθπαηδεπηηθνί), Καηάξηηζε (εξγαηηθφ 

δπλακηθφ), Δπαγγεικαηίεο ΣΠΔ θαη Πνιίηεο. Σα κέιε ηεο ζα αλαπηχμνπλ 

ζρέδην δξάζεο κε άμνλεο ηελ εθπαίδεπζε ησλ άλεξγσλ, upskilling θαη 

reskilling46 ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ηελ απφθηεζε θαη αλαβάζκηζε 

ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, θαη ηελ 

ελεξγνπνίεζε λέσλ γηα επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε ζρεηηθά κε ΣΠΔ. 

Δπίζεο ηδηαίηεξε κέξηκλα ζα δνζεί ζε πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ζρεηηθά κε ηελ 

αλαγθαηφηεηα απφθηεζεο ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ζε φιεο ηηο 

ειηθηαθέο νκάδεο πνιηηψλ. Ζ «ζπκκαρία» ζα αζρνιεζεί επίζεο κε ηελ 

πξνψζεζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ δηαζέζηκσλ εξγαιείσλ γηα ηελ απνηίκεζε 

ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ (φπσο ηα DigComp, European E-competence 

framework, SELFIE). Παξάιιεια, κεγάιε έκθαζε ζα δνζεί ζηε 

δεκνζηφηεηα θαη ηελ πξνβνιή, ψζηε λα ππάξρεη ζπγθξνηεκέλε επηθνηλσλία 

ησλ δξάζεσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ηεο 

«ζπκκαρίαο», θαη απήρεζε ζηελ θνηλσλία. 

   

  

7.2.3. Έξγα 

Ήδε ην Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο έρεη πινπνηήζεη ηελ 

πξψηε θάζε ηνπ έξγνπ Φεθηαθή Αθαδεκία Πνιηηψλ, κέζα απφ ηελ νπνία 

                                                
45

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=el&moreDocuments=ye

s 
46

 Με ηνλ φξν reskilling ελλννχκε ηελ επαλαθαηάξηηζε-απφθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ 

ηνπ αηφκνπ γηα κία λέα απαζρφιεζε , ελψ κε ηνλ φξν upskilling ηελ αλαβάζκηζε 
θαη δηεχξπλζε ησλ γλψζεψλ ηνπ ζην πθηζηάκελν αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπ. 
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παξέρεηαη ζε θάζε πνιίηε θαη θάζε επαγγεικαηία, ειεχζεξε θαη δσξεάλ 

πξφζβαζε ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ αλαπηχζζνπλ ηηο ςεθηαθέο 

ηνπ δεμηφηεηεο. Παξάιιεια, ην Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο έρεη 

πξνρσξήζεη ζηελ νπζηαζηηθή επαλελεξγνπνίεζε ηεο Δζληθήο πκκαρίαο 

γηα ηηο Φεθηαθέο Γεμηφηεηεο θαη ηελ Απαζρφιεζε, δξάζε πνπ εληάζζεηαη 

ζηελ επξχηεξε επξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα ηηο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο. 

Ζ θπβεξλεηηθή παξέκβαζε γηα ηελ αλάπηπμε ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ 

ζηνπο επαγγεικαηίεο θαη ην επξχηεξν θνηλφ ζα πινπνηεζεί κέζα απφ ηα 

έξγα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. εκεηψλεηαη επίζεο φηη ηα 

παξαθάησ έξγα αθνξνχλ ζε αξκνδηφηεηεο ή ζπλαξκνδηφηεηεο θνξέσλ ηεο 

ειιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

  

Πξσηνβνπιίεο - δξάζεηο ζην πιαίζην ησλ εζληθώλ πνιηηηθώλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ θαη 

Πξσηνβνπιίεο - δξάζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη εκπινπηηζκό ηνπ 

έξγνπ θαη ησλ πνιηηηθώλ αληίζηνηρα ηεο «Φεθηαθήο Αθαδεκίαο 

Πνιηηώλ» θαη ηεο «Δζληθήο πκκαρίαο γηα ηηο ςεθηαθέο δεμηόηεηεο θαη 

ηελ απαζρόιεζε». 

  

Καηάξηηζε ηξαηεγηθνύ θαη Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ ηνπ Δζληθνύ 

Κέληξνπ Αλάπηπμεο Φεθηαθώλ Γεμηνηήησλ / Ηθαλνηήησλ ηεο 

Δ.Γ.Τ.Σ.Δ. 

Ζ εμεηδίθεπζε θαη πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο, ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

ζηφρσλ θαη ησλ έξγσλ ηεο Βίβινπ Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ απαηηεί ηελ 

θαηάξηηζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ 

πινπνίεζε δξάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε βαζηθψλ δεμηνηήησλ γηα ηελ 

απνθπγή ηνπ ςεθηαθνχ απνθιεηζκνχ, ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη ηε 

δεκηνπξγία δηθηχνπ αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ζηνλ πνιίηε ελψ ηαπηφρξνλα 

ζα πξνσζεί ςεθηαθέο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ελδηάκεζσλ θαη πξνεγκέλσλ 

δεμηνηήησλ γηα ηελ πξνψζεζε πξσηνπφξσλ δξάζεσλ θαη εμειίμεσλ πνπ 

επηθέξεη ε 4ε Βηνκεραληθή επαλάζηαζε. Βαζηθνί άμνλεο ζα απνηειέζνπλ ε 

αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ θαη ζπλεξγεηψλ φισλ ησλ ζπλαξκφδησλ θαη 

εκπιεθφκελσλ νξγαληζκψλ ηεο ρψξαο -δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα- θαη ε 

ελαξκφληζε κε ηηο αληίζηνηρεο επξσπατθέο πνιηηηθέο (Digi Comp), ψζηε ε 

ρψξα λα βειηηψζεη ηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο (π.ρ., DESI) ζηελ αλάπηπμε 

ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ θαη λα επηηχρεη ην κεγάιν άικα ηνπ ςεθηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ.  

Αλάπηπμε Δζληθνύ Πιαηζίνπ Φεθηαθώλ Γεμηνηήησλ θαη πζηήκαηνο 

Πηζηνπνίεζεο 

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ αλαθνξάο θαη 

απνηίκεζεο ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ζε ελαξκφληζε κε ην Δπξσπατθφ 

Πιαίζην Φεθηαθψλ Γεμηνηήησλ (Digicomp) κε  εμεηδηθεχζεηο αλά θνηλσληθή 

νκάδα θαη αλά θαηεγνξία (εξγαδφκελνη, δεκφζηνη ππάιιεινη, εθπαηδεπηηθνί, 

πνιίηεο, θ.ι.π.), πνπ ζα νδεγεί ζηε δεκηνπξγία αληίζηνηρσλ πεξηγξακκάησλ 

ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ, ζηε δηακφξθσζε αληίζηνηρσλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο ησλ 

ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ην νπνίν αλαγλσξίδεη θαη επηθπξψλεη ηηο ςεθηαθέο 

δεμηφηεηεο. 

Καηάξηηζε Δζληθνύ Μεηξώνπ Παξόρσλ Φεθηαθώλ Γεμηνηήησλ 

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε θαηαγξαθή φισλ ησλ παξφρσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ παξνρήο ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ δεκφζηνπ θαη 

ηδησηηθνχ ηνκέα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ «Δζληθή πκκαρία γηα ηηο Φεθηαθέο 

Γεμηφηεηεο» (εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί ππνπξγείσλ/ παλεπηζηεκηαθά 
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ηδξχκαηα/ εξεπλεηηθά θέληξα, επηρεηξήζεηο, θνηλσθειείο νξγαληζκνί) γηα ηελ 

επίηεπμε δηαζπλδεζηκφηεηαο, ζπληνληζκνχ θαη αλάπηπμεο απφ θνηλνχ 

εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ.  

Αλάπηπμε ηνπ νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο ηεο 

Φεθηαθήο Αθαδεκίαο Πνιηηώλ 

Ζ πινπνίεζε ηεο Φεθηαθήο Αθαδεκίαο Πνιηηψλ πεξηιακβάλεη έλα 

πιάλν ελεξγεηψλ θαη παξαδνηέσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αλάπηπμε θαη 

ιεηηνπξγία νινθιεξσκέλεο ηερλνινγηθήο ιχζεο γηα ηελ εληαία θαη άκεζε 

πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ θαη επαγγεικαηηψλ ζε εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν 

γηα ηελ απφθηεζε ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ κε ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε 

εθπαίδεπζε. Ζ ηερλνινγηθή ιχζε πινπνηεί κεηαμχ άιισλ φινπο ηνπο 

κεραληζκνχο παξνπζίαζεο θαη δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

γηα ςεθηαθέο δεμηφηεηεο ηα νπνία πξνζθέξνληαη απφ θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ή 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ιχζεηο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη δηαζχλδεζεο κε ηξίηα 

ζπζηήκαηα παξνρήο εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, δεκηνπξγία 

πξνζσπνπνηεκέλεο πξφζβαζεο θαη αηνκηθήο εθπαηδεπηηθήο ζπξίδαο κέζα 

απφ ηελ νπνία ν πνιίηεο ή ν επαγγεικαηίαο ζπγθεληξψλεη θαη δηαρεηξίδεηαη 

ην βηνγξαθηθφ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ηνπ, θαζψο θαη ζχζηεκα εληαίνπ 

νκνηνγελνχο κεραληζκνχ πηζηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεχζεσλ ζχκθσλα κε 

επξέσο δηαδεδνκέλα πξφηππα. Ζ ιχζε ζα πεξηιακβάλεη ζπκπιεξσκαηηθά 

δξάζεηο δεκνζηφηεηαο θαη επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

Φεθηαθήο Αθαδεκίαο Πνιηηψλ θαζψο θαη νινθιεξσκέλε πιαηθφξκα 

ελεκέξσζεο θαη ζπλεξγαζίαο πνπ απνζθνπεί ζηελ ελδπλάκσζε ησλ 

θνξέσλ θαη θνηλνηήησλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πινπνίεζε απηήο ηεο 

θπβεξλεηηθήο παξέκβαζεο. 

Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ πξνο έληαμε ζηελ Φεθηαθή Αθαδεκία Πνιηηψλ. Σα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζα βαζίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο 

ζρεδηαζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο κε βάζε ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο γηα 

ηνλ εθάζηνηε πιεζπζκφ ζηφρν. Ζ πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζα αθνινπζεί επίζεο ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο 

πξνζβαζηκφηεηαο, παξνπζίαζεο, εκπεηξίαο ρξήζεο θαη δηαζχλδεζεο κε 

ηξίηα ζπζηήκαηα. 

Παξάιιεια, ην έξγν θαιχπηεη ηελ πξνκήζεηα θαη ελζσκάησζε ζηελ 

Φεθηαθή Αθαδεκία Πνιηηψλ πθηζηάκελσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

πςειήο αμίαο θαη πνηφηεηαο ζρεδηαζκνχ, ην νπνία ζα εμππεξεηνχλ 

εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο αλάπηπμεο ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ησλ πνιηηψλ θαη 

ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Σα πξνγξάκκαηα απηά ζα 

παξέρνληαη απφ επηιεγκέλνπο νξγαληζκνχο κε αλαγλσξηζκέλν αθαδεκατθφ 

θαη εθπαηδεπηηθφ θχξνο, φπσο ειιεληθά αθαδεκατθά ηδξχκαηα, γλσζηέο 

δηεζλείο εηαηξείεο, ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, ηειεπηθνηλσληαθνί πάξνρνη θαη 

αλαγλσξηζκέλνη νξγαληζκνί ςεθηαθήο εθπαίδεπζεο. 

Δκπινπηηζκόο ηεο Φεθηαθήο Αθαδεκίαο Πνιηηώλ κε εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ 

Ζ αξρηηεθηνληθή ηεο Φεθηαθήο Αθαδεκίαο δηαθξίλεηαη απφ ηε 

δπλαηφηεηα εχθνιεο ελζσκάησζεο πξνγξακκάησλ 

εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο πθηζηάκελσλ θνξέσλ-αθαδεκηψλ εθπαίδεπζεο 

ππφ ηελ αηγίδα ηεο Φεθηαθήο Αθαδεκίαο Πνιηηψλ, έηζη ψζηε νη ελ ιφγσ 

θνξείο-αθαδεκίεο λα κπνξνχλ λα δηαηεξνχλ ηελ απηνηέιεηά ηνπο αθελφο θαη 

αθεηέξνπ λα απνηεινχλ ελ δπλάκεη «ζπλεξγάηεο», ζπκκεηέρνληαο ζε κηα 

επξχηεξε εζληθή πξνζπάζεηα. Απνηειεί κηα δπλακηθή ςεθηαθή πιαηθφξκα 

αμηνπνίεζεο,  ελζσκάησζεο, εκπινπηηζκνχ θαη πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ καζεκάησλ. ηφρνο είλαη κία βξαρππξφζεζκε πηινηηθή 
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εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ δηαδξνκψλ κε αληίζηνηρα εξγαιεία 

απηναμηνιφγεζεο, πνπ ζα νδεγνχλ ζε αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο 

πηζηνπνίεζεο ησλ γλψζεσλ. Ζ πηινηηθή εθαξκνγή ζα αλαδείμεη θαη ηε 

δπλαηφηεηα ηεο θαζνιηθήο εθαξκνγήο ηεο δξάζεο κέζσ εθπαηδεπηηθψλ 

κνλνπαηηψλ πνπ ζα νδεγνχλ ζε δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο. 

Αλάπηπμε βαζηθώλ δεμηνηήησλ ζηνλ επξύ πιεζπζκό κε δπλαηόηεηα 

πηζηνπνίεζεο 

Ζ πξσηνβνπιία πεξηιακβάλεη ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαγσγή 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο βαζηθψλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ 

πνπ ζπλδπάδνπλ ζχγρξνλα θαη αζχγρξνλα κέζα εθπαίδεπζεο θαη έρνπλ σο 

ζηφρν λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο πνιίηεο ψζηε λα αμηνπνηνχλ ζην κέγηζην 

δπλαηφ βαζκφ ηηο πξνζθεξφκελεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο θαη ηα επξχηεξα 

νθέιε ηεο ηερλνινγίαο. Μέζα απφ απηή ηε δξάζε, θάζε πνιίηεο ζα έρεη ηελ 

επθαηξία, αλεμαξηήησο πξνζφλησλ, ειηθίαο, θχινπ, εξγαζηαθνχ θαη 

θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο, λα είλαη απνηειεζκαηηθφο, δεκηνπξγηθφο θαη λα 

ληψζεη αζθαιήο ζην λέν ςεθηαθφ πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθψλεη ηελ λέα 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπ θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία. Παξάιιεια, ε 

πξσηνβνπιία ζα δηαζπλδέζεη ηα παξερφκελα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε 

ηελ αγνξά εξγαζίαο κέζσ ζρεηηθήο πηζηνπνίεζεο. 

Αλάπηπμε πξνεγκέλσλ δεμηνηήησλ ζε πνιίηεο κέζεο θαη πςειήο 

ςεθηαθήο σξηκόηεηαο 

Ζ πξσηνβνπιία πεξηιακβάλεη ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαγσγή 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο πξνεγκέλσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ 

ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ πνπ ζπλδπάδνπλ ζχγρξνλα θαη αζχγρξνλα κέζα 

εθπαίδεπζεο. Απηά ηα πξνγξάκκαηα έρνπλ σο ζηφρν λα ππνζηεξίμνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ησλ πνιηηψλ πνπ έρνπλ ήδε θαηαθηήζεη θάπνην 

κεζαίν ή πςειφ επίπεδν ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ, γηα παξάδεηγκα 

εξγαδφκελνη ζηνλ ηνκέα ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ 

(ΣΠΔ), νη νπνίνη επηζπκνχλ λα αλαπηπρζνχλ πεξαηηέξσ κέζα απφ 

εμεηδηθεπκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. 

Λεηηνπξγία Πξόηππσλ Φεθηαθώλ Κέληξσλ ζε όιε ηελ Δπηθξάηεηα - 

Αλάπηπμε βαζηθώλ ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ ζηνλ επξύ πιεζπζκό, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εηδηθώλ πιεζπζκηαθώλ νκάδσλ κε ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά 

ηφρνο ησλ Πξφηππσλ Φεθηαθψλ Κέληξσλ είλαη ε ελίζρπζε ησλ 

ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ φισλ ησλ ειηθηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εηδηθψλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ κε ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά. Σα Πξφηππα Φεθηαθά Κέληξα πνπ ζα πινπνηεζνχλ θαη 

ιεηηνπξγήζνπλ αλακέλεηαη λα είλαη 15 ζε φιε ηε ρψξα θαη ζα έρνπλ ηελ 

ελεξγή ππνζηήξημε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κέζσ ηεο Κεληξηθήο 

Έλσζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (ΚΔΓΔ) θαη ησλ Δπηκειεηεξίσλ κε ηε 

ζπλεξγαζία ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο. 

Ζ πξσηνβνπιία ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο παξνρήο 

επθαηξηψλ θαη δπλαηνηήησλ εθπαίδεπζεο ζε επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο 

ηνπ πιεζπζκνχ πνπ θηλδπλεχνπλ λα απνθιεηζηνχλ νηθνλνκηθά, θνηλσληθά 

θαη πνιηηηζκηθά, ψζηε λα κπνξνχλ λα αμηνπνηνχλ ηηο εθαξκνγέο θαη 

ππεξεζίεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ πνπ παξέρνληαη κέζα απφ 

gov.gr θαη λα εληάζζνληαη ζηαδηαθά ζηε λέα ςεθηαθή επνρή. 

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζα είλαη δηαζέζηκν θαη ζε πιαηθφξκεο 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο (κέζσ ηεο Φεθηαθήο Αθαδεκίαο Πνιηηψλ), ψζηε λα 

είλαη άκεζα πξνζβάζηκν, ζε φζνπο πεξηζζφηεξνπο ελδηαθεξφκελνπο είλαη 

δπλαηφλ. 

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ γηα ηελ αλάπηπμε 
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εθείλσλ ησλ  εθπαηδεπηηθψλ, ζπκβνπιεπηηθψλ, ελεκεξσηηθψλ θαη 

ππνζηεξηθηηθψλ δξάζεσλ ζε πιεζπζκηαθέο νκάδεο φπσο πνιίηεο ηξίηεο 

ειηθίαο, άηνκα κε αλαπεξία, πξφζθπγεο θ.ι.π. 

Αληίζηνηρεο δξάζεηο ζπλεξγαζίαο ζα απεπζχλνληαη ζε γπλαίθεο, 

αλέξγνπο, άηνκα πνπ ππεξεηνχλ ζην ζηξάηεπκα, ψζηε λα εθζπγρξνλίδνληαη 

θαη λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο λέεο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαζψο 

θαη ζηηο απαηηήζεηο γηα επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη αλάιεςε ζέζεσλ επζχλεο 

ζε ρψξνπο εξγαζίαο. 

Αλάπηπμε Φεθηαθώλ Γεμηνηήησλ ζε ηξαηεύζηκνπο 

Μηα ζεκαληηθή δεμακελή λένπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ αλακέλεηαη 

λα εηζέιζεη άκεζα ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζα ρξεηαζηεί εληζρπκέλεο 

ςεθηαθέο δεμηφηεηεο είλαη απηή ησλ ζηξαηεχζηκσλ λέσλ. Δπηπιένλ, 

παξαηεξείηαη απμεκέλε αλεξγία θαη εξγαζηαθή αλαζθάιεηα ιφγσ απνθνπήο 

ησλ ζηξαηεπκέλσλ απφ ην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. 

Ο αξηζκφο ηνπο ππνινγίδεηαη ζε πεξίπνπ 35.000 αλά έηνο θαη ηα 

ζρεηηθά πξνγξάκκαηα, ζα είλαη εζηηαζκέλα ζηηο αλάγθεο ελφο λένπ πνπ ζα 

κείλεη αδξαλήο επαγγεικαηηθά γηα έλα δηάζηεκα ελφο έηνπο, ελψ παξάιιεια 

νη αλάγθεο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ είζνδφ ηνπ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο είλαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν απαηηεηηθέο κε έκθαζε ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο. 

Ζ δξάζε ζηνρεχεη ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ κάζεζεο (reskilling 

& upskilling) θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ απνθηεζέλησλ δεμηνηήησλ απφ 

δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ 

θαη απφθηεζε γλψζεσλ ζηνπο λένπο ζηξαηεχζηκνπο. Ζ πξνζηηζέκελε αμία 

ηεο πξνηεηλφκελεο δξάζεο αθνξά ηελ άκβιπλζε ησλ δηαθνξψλ ζε επίπεδν 

γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη ζε θάζε εξγαζηαθφ 

αληηθείκελν, ηελ πηζηνπνίεζε εμεηδηθεπκέλσλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ πςειήο 

ζπνπδαηφηεηαο γηα ηηο ηερλνινγίεο ηνπ κέιινληνο, ηελ ελίζρπζε ηεο 

απφδνζεο θαη ηεο πξνζσπηθήο αλέιημεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ ελίζρπζε 

αηζζήκαηνο αλάιεςεο πεξηζζφηεξσλ ή πνιχπινθσλ επζπλψλ, γξήγνξε 

πξνζαξκνγή ζηηο λέεο αλάγθεο θαη κεηαβαιιφκελεο ηάζεηο ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο. 

Σν πξφγξακκα ζα αμηνπνηήζεη ηελ πιαηθφξκα ηεο Φεθηαθήο 

Αθαδεκίαο Πνιηηψλ γηα ηελ ειεθηξνληθή δηελέξγεηα ησλ δηαδηθαζηψλ 

κάζεζεο. 

Δπηπιένλ ε ζηφρεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ην 30% ηνπ 

θαηαξηηζκέλνπ  δπλακηθνχ φρη κφλν λα απαζρνιεζεί  ζε αλάινγεο ζέζεηο  

ζηξαηεπζίκσλ αιιά λα γίλεη θαη «ηαίξηαζκα» κε ηελ αγνξά εξγαζίαο πξηλ 

ηελ νινθιήξσζε ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο.  

Δλίζρπζε ησλ ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ ησλ πνιηηώλ πνπ 

απαζρνινύληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο αιιά θαη 

ζε όιεο ηηο ΜΜΔ κε ζύγρξνλα εθπαηδεπηηθά κέζα θαη αζύγρξνλα 

εθπαηδεπηηθά εξγαιεία 

Ζ πξσηνβνπιία πεξηιακβάλεη ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαγσγή 

εμεηδηθεπκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζπλδπάδνπλ ζχγρξνλα 

θαη αζχγρξνλα κέζα εθπαίδεπζεο θαη ζθνπεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ησλ 

ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ησλ πνιηηψλ πνπ απαζρνινχληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο αιιά θαη ζε φιεο ηηο ΜΜΔ φπσο ν πξσηνγελήο 

ηνκέαο, ην ιηαλεκπφξην, ν ηνπξηζκφο, ν θιάδνο ηεο πγείαο θ.ά. 

Σα πξνγξάκκαηα ζα εζηηάδνπλ ζε ππεξεζίεο κάζεζεο, πηζηνπνίεζεο 

ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ σθεινπκέλσλ, ζε κηα ζεηξά απφ 

ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο φπσο: ππεξεζίεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, δίθηπα λέαο 

γεληάο, ςεθηαθφ marketing, ζπζηήκαηα ζηήξημεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ, 
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ππεξεζίεο egov, collaboration & project Management κε ηε ρξήζε 

εξγαιείσλ πιεξνθνξηθήο, ξνκπνηηθή, δηαδίθηπν ησλ Πξαγκάησλ, 3d Design 

& 3d Printing, ππεξεζίεο ππνινγηζηηθνχ λέθνπο, θ.ά. 

Δθπαηδεπηηθέο δξάζεηο  κε ζηόρν ηελ Κπβεξλναζθάιεηα 

Καηάξηηζε ρεδίνπ γηα παξνρή εθπαίδεπζεο ζην αληηθείκελν ηεο 

αζθάιεηαο ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ επξχηεξνπ Γεκφζηνπ 

Σνκέα ζε ζπλεξγαζία κε αληίζηνηρνπο θνξείο, φπσο ην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ θαη ΓΔΔΘΑ, κε ηελ εθπφλεζε πνιηηηθψλ αζθαιείαο γηα θνξείο 

ηεο Σ.Α, αιιά θαη ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ηε Γηεχζπλζε Γίσμεο 

Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο ηεο ΔΛ.Α., ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ 

Αζθάιεηαο Γηθηχσλ θαη Πιεξνθνξηψλ (ENISA) θαη ηελ Δζληθή Αξρή 

Αληηκεηψπηζεο Ζιεθηξνληθψλ Δπηζέζεσλ (Δζληθφ CERT). 

Αλαβάζκηζε ησλ Φεθηαθώλ Γεμηνηήησλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ 

θαη ησλ ππαιιήισλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ 

θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην ΔΚΓΓΑ θαζψο θαη κε άιινπο αληίζηνηρνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ 

νπζηαζηηθή αλαβάζκηζε ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ζην δεκφζην ηνκέα, ψζηε 

ε εθπαίδεπζε θαη ε επηκφξθσζε ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ ζηειερψλ ηνπ λα 

ζπκβαδίδεη κε ην ζρεδηαδφκελν Δζληθφ Πιαίζην Φεθηαθψλ Γεμηνηήησλ, λα 

ελαξκνλίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο δξάζεηο ηεο Βίβινπ Φεθηαθνχ 

Μεηαζρεκαηηζκνχ θαη λα νδεγνχλ ζε δπλαηφηεηα πηζηνπνίεζεο αληίζηνηρσλ 

επηπέδσλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, εμαηξεηηθά θξίζηκε είλαη θαη ε ελίζρπζε ησλ 

ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, σο βαζηθή πξνυπφζεζε 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο ψζηε ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο λα πξνρσξήζεη κε ηαρχηεξν ξπζκφ  κε έκθαζε ζηελ 

ειεθηξνληθή εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, ζηε ρξήζε ηνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο εγγξάθσλ θαη ζηελ απινχζηεπζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ. Δηδηθφηεξα επηδηψθεηαη ε: (1) πξνψζεζε ςεθηαθψλ 

ηερλνινγηψλ, (2) αλάπηπμε κνληέινπ παξνρήο ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ, (3) 

αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαηλνηνκίαο ζηελ εγεζία θαη ζην πξνζσπηθφ ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο, (4) ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ εξγαιείσλ, (5) αλάπηπμε 

κεραληζκψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, (6) αλάπηπμε 

ππεξεζηψλ γηα ηελ θπβεξλναζθάιεηα, θαη (7) ρξήζε κεραληζκψλ 

επηρεηξεζηαθήο επθπίαο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ. 

Αλάπηπμε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη δεκηνπξγία 

ηερλνινγηθώλ εξγαζηεξίσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ςεθηαθήο 

πνιηηεηόηεηαο ησλ καζεηώλ 

Ζ πξσηνβνπιία πεξηιακβάλεη έλα νινθιεξσκέλν εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα πνπ ζα εθπνλεζεί ζε ζπλεξγαζία κε ην ΗΔΠ, ηνπο Γήκνπο θαη 

ηνπο ζπιιφγνπο γνλέσλ, ζα πινπνηείηαη εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ, ζα 

είλαη δνκεκέλν ζε 5 ειηθηαθέο νκάδεο θαη ζα απνηειείηαη απφ έλα κείγκα 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ, φπσο νπηηθναθνπζηηθφ πιηθό, 

ςεθηαθά παηρλίδηα θαη θύιια εξγαζίαο κε παξάιιειε δεκηνπξγία 

ηερλνινγηθώλ εξγαζηεξίσλ (hubs). 

πκβνιή ζηελ ελζσκάησζε πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο ςεθηαθώλ 

δεμηνηήησλ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

Σν έξγν αθνξά ζηελ ελζσκάησζε πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο 

ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ζε φιν ην θάζκα ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, 

θαιχπηνληαο φιε ηε καζεζηαθή δηαδξνκή απφ ηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε 

έσο θαη ηελ απνθνίηεζε απφ ην ιχθεην. Ζ παξέκβαζε εζηηάδεη ζε έλαλ 

κεραληζκφ εθπαίδεπζεο πνπ ζηνρεχεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε 



89 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ θαη ηεο φιεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, κε ζηφρν λα πξναρζεί κε 

ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ε ςεθηαθή ηθαλφηεηα ελφο παηδηνχ γηα κία δεδνκέλε 

καζεζηαθή ειηθία, ιακβάλνληαο ππφςε ηα δηάθνξα λνεηηθά επίπεδα 

αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ αλά ειηθία, ηα πθηζηάκελα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ, ην δεδνκέλν ηερλνινγηθφ αιιά θαη θνηλσληθννηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ. Σν έξγν ζα είλαη απνηέιεζκα ζπλεξγαζίαο κε ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο θαη ην Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο. ην έξγν εληάζζεηαη 

επίζεο ε εθηεηακέλε εθαξκνγή ησλ αλνηρηψλ εξγαζηεξίσλ open EDU-Labs 

(Δξγαζηήξηα Γεμηνηήησλ) ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σα open EDU-

Labs είλαη κία ζεκαληηθή πξσηνβνπιία γηα ηε δεκηνπξγία εξγαζηεξίσλ κε 

ρξήζε αλνηθηψλ ηερλνινγηψλ, ηειεπηθνηλσληψλ θαη πιεξνθνξηθήο ζηε κέζε 

εθπαίδεπζε, κε πάλσ απφ 120 εξγαζηήξηα ζηελ επηθξάηεηα, κεξηθά εθ ησλ 

νπνίσλ κε αξθεηά δηαθεθξηκέλα απνηειέζκαηα. Ο ζηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε 

εθηεηακέλε εθαξκνγή απηνχ ηνπ κεραληζκνχ ζην ζχλνιν ησλ ζρνιείσλ ηεο 

ρψξαο, ελζσκαηψλνληαο πέξαλ ησλ ςεθηαθψλ θαη άιιεο ζπιιεηηνπξγνχζεο 

ήπηεο δεμηφηεηεο. 

ην πιαίζην απηφ ζα ζρεδηαζζεί θαη ζα πινπνηεζεί ε επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλαβάζκηζή ηνπο, δηαζθαιίδνληαο φηη 

φινη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηε ηερλνινγία γηα ηελ 

εθπαίδεπζε. Βαζηθφ εξγαιείν ηεο δξάζεο ζα απνηειέζεη ην αληίζηνηρν 

Δζληθφ Πιαίζην Φεθηαθψλ Γεμηνηήησλ θαζψο θαη ε νξγάλσζε ζπζηήκαηνο 

πηζηνπνίεζεο ηεο επάξθεηάο ηνπο.  

πκβνιή ζηελ ελζσκάησζε πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο ςεθηαθώλ 

δεμηνηήησλ ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο 

επηθξάηεηαο 

Ζ παξέκβαζε αθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε νκάδα ηνπ πιεζπζκνχ ε νπνία 

είλαη νη ζπνπδαζηέο θαη θνηηεηέο ζηα παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο ζε 

πξνπηπρηαθφ, κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ επίπεδν. Ζ επηινγή απηή έρεη λα 

θάλεη ηφζν κε ην γεγνλφο ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ 

σο πφινπ θαηλνηνκίαο, αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο ελφο ιανχ, αιιά έρεη λα 

θάλεη θαη κε ην γεγνλφο φηη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ 

βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο θαη επαλεθπαίδεπζεο ζε θάπνην 

αλψηαην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα. Ο ηξφπνο πνπ ζα αλαπηπρζεί απηή ε 

ζπλεξγαζία είλαη θπξίσο κέζσ ησλ ζεζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ηεο Δζληθήο Αξρήο 

Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο (ΔΘ.Α.Α.Δ), ε νπνία θαη ζα επνπηεχεη ην έξγν. Ζ 

πνιηηηθή απηή κπνξεί λα πινπνηεζεί κε λνκνζεηηθή παξέκβαζε ε νπνία ζα 

ζεζπίδεη ηελ ππνρξεσηηθφηεηα απηή, εμνπζηνδνηψληαο ηελ νηθεία 

Αλεμάξηεηε Αξρή λα ζέηεη, σο απαξαίηεην θξηηήξην γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ 

εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ηελ παξνρή ελφο ειάρηζηνπ επηπέδνπ 

ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ θαη ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αλά θιάδν ή ηκήκα ή 

επηζηεκνληθφ πεδίν, επηπέδνπ εμεηδηθεπκέλσλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ. 

Μειέηε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο 

 θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε αμηνπνίεζε ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο ζην 

ζρεδηαζκφ θαη ζηελ εθπφλεζε πξνζσπνπνηεκέλσλ πξνγξακκάησλ 

θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ 

θαη ηνπ αληίζηνηρνπ Δζληθνχ Πιαηζίνπ Φεθηαθψλ Γεμηνηήησλ. 

Δπηρεηξεζηαθό ρέδην θαη δξάζεηο γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε, 

ελεκέξσζε θαη αλάδεημε θαιώλ πξαθηηθώλ θαη πξσηνβνπιηώλ 

αξηζηείαο. 

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε εθπφλεζε επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ γηα ηε 

δεκηνπξγία θφκβνπ αξηζηείαο γηα ηελ αλάδεημε ςεθηαθψλ θαηλνηφκσλ 
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πξσηνβνπιηψλ. Ζ δξάζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη νξγάλσζε ζπλεδξίσλ, 

εκεξίδσλ, πξνγξακκάησλ  επίζθεςεο καζεηψλ θαη θνηηεηψλ ζε ςεθηαθά 

εξγαζηήξηα θαηλνηνκίαο, επηρεηξήζεηο θαη θφκβνπο θαηλνηνκίαο. 

ρέδην Δπηθνηλσλίαο, Δλεκέξσζεο θαη Πξνβνιήο ησλ δξάζεσλ ηνπ 

Δζληθνύ Κέληξνπ Αλάπηπμεο Φεθηαθώλ Γεμηνηήησλ / Ηθαλνηήησλ ηνπ 

Δ.Γ.Τ.Σ.Δ. 

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη κέζσ ηνπ ρεδίνπ Δπηθνηλσλίαο λα 

επηηπγράλεηαη ε ελεκέξσζε θαη πξνβνιή φισλ ησλ αλαθεξφκελσλ 

πξσηνβνπιηψλ θαη δξάζεσλ ψζηε νη πνιίηεο λα ελεκεξψλνληαη, λα 

ζπκκεηέρνπλ θαη λα αλαπηχζζνπλ αληίζηνηρεο δεμηφηεηεο δηάδξαζεο θαη 

αμηνιφγεζήο ηνπο. Σαπηφρξνλα νη πνιηηεηαθνί, εθπαηδεπηηθνί, 

επαγγεικαηηθνί, θνηλσληθνί θνξείο, ηα εθπαηδεπηηθά θαη εξεπλεηηθά 

ηλζηηηνχηα θαη ηδξχκαηα θαζψο θαη νη πάξνρνη ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ λα 

ζπκβάιινπλ ζην εγρείξεκα ηεο επίηεπμεο κηαο «ςεθηαθήο νκπξέιαο θαη 

ελφο θεληξηθνχ θφκβνπ ζπληνληζκνχ ησλ δξάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ». 

Παξαηεξεηήξην Φεθηαθώλ Γεμηνηήησλ 

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο κφληκνπ κεραληζκνχ γηα 

ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ζηε 

ρψξα κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ πνιηηηθψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξάζεσλ παξνρήο ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ θαη ησλ πηζηνπνηεκέλσλ 

απνηειεζκάησλ απηψλ ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο ρψξαο. 

 

Πίλαθαο 6: Έξγα ζρεηηθά κε ηηο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο 

Έξγα Υξνληθόο Οξίδνληαο 

1. Καηάξηηζε ηξαηεγηθνχ θαη Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ 

ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Αλάπηπμεο Φεθηαθψλ 

Γεμηνηήησλ / Ηθαλνηήησλ  ηεο Δ.Γ.Τ.Σ.Δ. 

Βξαρππξφζεζκνο 

2. Αλάπηπμε Δζληθνχ Πιαηζίνπ Φεθηαθψλ Γεμηνηήησλ 

θαη πζηήκαηνο Πηζηνπνίεζεο. 

Μεζνπξφζεζκνο 

3. Καηάξηηζε Δζληθνχ Μεηξψνπ Παξφρσλ Φεθηαθψλ 

Γεμηνηήησλ. 

Βξαρππξφζεζκνο 

4. Αλάπηπμε ηνπ νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο Φεθηαθήο Αθαδεκίαο Πνιηηψλ. 

Βξαρππξφζεζκνο 

5. Δκπινπηηζκφο ηεο Φεθηαθήο Αθαδεκίαο Πνιηηψλ κε 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ςεθηαθψλ 

δεμηνηήησλ. 

Βξαρππξφζεζκνο 

6. Αλάπηπμε βαζηθψλ δεμηνηήησλ ζηνλ επξχ πιεζπζκφ 

κε δπλαηφηεηα πηζηνπνίεζεο 

Μεζνπξφζεζκνο 

7. Αλάπηπμε πξνεγκέλσλ δεμηνηήησλ ζε πνιίηεο κέζεο 

θαη πςειήο ςεθηαθήο σξηκφηεηαο 

Μεζνπξφζεζκνο 

8. Λεηηνπξγία Πξφηππσλ Φεθηαθψλ Κέληξσλ ζε φιε ηελ 

Δπηθξάηεηα - Αλάπηπμε βαζηθψλ ςεθηαθψλ 

δεμηνηήησλ ζηνλ επξχ πιεζπζκφ, 

Μεζνπξφζεζκνο 
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ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εηδηθψλ πιεζπζκηαθψλ 

νκάδσλ κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

9. Αλάπηπμε Φεθηαθψλ Γεμηνηήησλ ζε ηξαηεχζηκνπο Μεζνπξφζεζκνο 

10. Δλίζρπζε ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ησλ πνιηηψλ 

πνπ απαζρνινχληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο ηεο 

νηθνλνκίαο αιιά θαη ζε φιεο ηηο ΜΜΔ κε ζχγρξνλα 

εθπαηδεπηηθά κέζα θαη αζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά 

εξγαιεία 

Μεζνπξφζεζκνο 

11. Δθπαηδεπηηθέο δξάζεηο  κε ζηφρν ηελ 

Κπβεξλναζθάιεηα. 

Μεζνπξφζεζκνο 

12. Αλαβάζκηζε ησλ Φεθηαθψλ Γεμηνηήησλ ησλ 

ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

Μεζνπξφζεζκνο 

13. Αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

δεκηνπξγία ηερλνινγηθψλ εξγαζηεξίσλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ςεθηαθήο πνιηηεηφηεηαο ησλ καζεηψλ 

Βξαρππξφζεζκνο 

14. πκβνιή ζηελ ελζσκάησζε πξνγξακκάησλ 

αλάπηπμεο ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ζηελ πξσηνβάζκηα 

θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

Μεζνπξφζεζκνο 

15. πκβνιή ζηελ ελζσκάησζε πξνγξακκάησλ 

αλάπηπμεο ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ζηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο επηθξάηεηαο 

Μεζνπξφζεζκνο 

16. Μειέηε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο  Μεζνπξφζεζκνο 

17. Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην θαη δξάζεηο γηα ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε, ελεκέξσζε θαη αλάδεημε θαιψλ 

πξαθηηθψλ θαη πξσηνβνπιηψλ αξηζηείαο. 

Μεζνπξφζεζκνο 

18. ρέδην Δπηθνηλσλίαο, Δλεκέξσζεο θαη Πξνβνιήο ησλ 

δξάζεσλ ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Αλάπηπμεο Φεθηαθψλ 

Γεμηνηήησλ (Δ.Κ.Α.Φ.Γ.) ηεο Δ.Γ.Τ.Σ.Δ. 

Μεζνπξφζεζκνο 

19. Παξαηεξεηήξην Φεθηαθψλ Γεμηνηήησλ. Μεζνπξφζεζκνο 

Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 
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7.3.Φεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο ησλ επηρεηξήζεσλ 

 

7.3.1.Πξνθιήζεηο 

 

Οη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο αιιάδνπλ ξηδηθά ην ζχλνιν ησλ θιάδσλ ηεο 

νηθνλνκίαο. Ζ εθαξκνγή θαη ε πηνζέηεζε ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ θαζψο θαη ε 

αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ δελ απνηεινχλ πιένλ πξναηξεηηθή 

δξάζε γηα ηηο επηρεηξήζεηο αιιά βαζηθφ παξάγνληα επηβίσζεο. 

Αλαγλσξίδνληαο ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο ςεθηνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ην 

ξφιν απηήο σο κνριφ αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ, ε 

Δ.Δ., ην 2016, αλέπηπμε ηε ζηξαηεγηθή γηα ηελ ςεθηνπνίεζε ηεο Δπξσπατθήο 

Βηνκεραλίαο (Digitizing European Industry-DEI Strategy)47, ε νπνία 

απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Δ.Δ. ζηηο ςεθηαθέο 

ηερλνινγίεο θαη ζηε δηαζθάιηζε φηη φινη νη επξσπατθνί νηθνλνκηθνί θιάδνη ζα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επσθειεζνχλ πιήξσο απφ ηηο ςεθηαθέο θαηλνηνκίεο. 

ην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ςεθηνπνίεζε ηεο Δπξσπατθήο 

Βηνκεραλίαο, δεκηνπξγήζεθε επίζεο ν δείθηεο Digital Transformation 

Scorecard48, ζπκπιεξσκαηηθφο ηνπ δείθηε DESI, ν νπνίνο εκβαζχλεη ζηελ 

ςεθηαθή σξηκφηεηα ησλ νηθνλνκηψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ. 

Σφζν ζην Γείθηε Φεθηαθήο Οηθνλνκίαο & Κνηλσλίαο - DESI φζν θαη ζην 

δείθηε Digital Transformation Scorecard, ε Διιάδα ππνιείπεηαη ησλ 

Δπξσπαίσλ εηαίξσλ ηεο, ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ςεθηνπνίεζε θαη ηελ ςεθηαθή εθπαίδεπζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ελψ είλαη 

ζρεηηθά ςειά ζηνπο επί κέξνπο δείθηεο πνπ αθνξνχλ ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ 

ζηαδηαθή αχμεζε ηεο ςεθηαθήο ηνπο σξηκφηεηαο θαη ε κείσζε ηεο απφζηαζεο 

ηνπο απφ ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν απνηειεί ελζαξξπληηθφ ζηνηρείν θαη 

ελδερφκελα ππνδειψλεη φηη νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ήδε μεθηλήζεη ηνλ 

ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο. 

Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ 

ηνπο, θαζψο θαη ππνζηήξημεο πειαηψλ θαη εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

Παξάιιεια, ζηηο ιεηηνπξγίεο πξνψζεζεο έρνπλ αξρίζεη λα αμηνπνηνχληαη 

δηαδηθηπαθά κέζα πξνβνιήο, φπσο ε δηαθήκηζε ζε κεραλέο αλαδήηεζεο ζην 

δηαδίθηπν θαζψο θαη ζε πιαηθφξκεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Ζ δηαδηθηπαθή 

παξνπζία ησλ εγρψξησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηαδηαθά βειηηψλεηαη 

αμηνπνηψληαο νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηηο εθαξκνγεο ζε θνξεηέο ζπζθεπέο 

ελψ παξάιιεια βειηηψλεηαη ε αζθάιεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. ε φ,ηη 

αθνξά ηηο ππνδνκέο ήδε νη επηρεηξήζεηο κεηαθέξνπλ κέξνο ησλ δεδνκέλσλ 

ηνπο ζε ππεξεζίεο ππνινγηζηηθνχ λέθνπο, ελψ παξάιιεια απμάλεηαη ε 

πξνηίκεζε ζε κνληέια ιεηηνπξγίαο επηρεηξεζηαθψλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ πνπ παξέρνληαη σο ππεξεζία. ην επίπεδν εμππεξέηεζεο 

επίζεο ζεκεηψλεηαη πξφνδνο ζε ηνκείο φπσο ε νινθιεξσκέλε παξνρή 

ππεξεζηψλ, ε δηεθπεξαίσζε ζπλαιιαγψλ θαη ε ππνζηήξημε πειαηψλ κέζσ 

δηαδηθηχνπ. Ζδε, ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή εκπινπηίδεηαη κε επηπιένλ 

ππεξεζίεο ελψ παξάιιεια ε αγνξά ήδε αμηνπνηεί κε νινέλα θαη απμαλφκελν 

ξπζκφ, ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο, πξαθηηθή πνπ αλακέλεηαη λα 

                                                
47

 Γηαζέζηκε ζην https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/pillars-digitising-european-

industry-initiative  
48

 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηφλ ηνλ δείθηε βι. Digital 

Transformation Scoreboard 2018, EU businesses go digital: Opportunities, 
outcomes and uptake, https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/dem/monitor/sites/default/files/Digital%20Transformation%20Scoreboar
d%202018_0.pdf  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/pillars-digitising-european-industry-initiative
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/pillars-digitising-european-industry-initiative
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/sites/default/files/Digital%20Transformation%20Scoreboard%202018_0.pdf
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/sites/default/files/Digital%20Transformation%20Scoreboard%202018_0.pdf
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/sites/default/files/Digital%20Transformation%20Scoreboard%202018_0.pdf
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γεληθεπζεί ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ειεθηξνληθή ηήξεζε βηβιίσλ. Όζνλ αθνξά ηηο 

δξάζεηο απηνκαηνπνίεζεο παξαγσγήο, ρξήζεο ηερλνινγηψλ Βηνκεραλίαο 4.0 

(π.ρ Big data analytics, Ηnternet of Σhings - IoT, Simulation and modelling, 

Cybersecurity, πξνγλσζηηθή ζπληήξεζε θ.ιπ.), παξαηεξείηαη φηη νη 

κεγαιχηεξεο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ήδε μεθηλήζεη ζνβαξέο 

επελδχζεηο ελψ νη ΜΜΔ, αλεμαξηήησο ηνκέα θαίλεηαη λα πζηεξνχλ θαη έρνπλ 

αλάγθε εμεηδηθεπκέλεο ππνζηήξημεο. 

 

7.3.2. Καηεπζχλζεηο θαη ηφρνη 

Ο βαζκφο θαη ν ξπζκφο ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ πξνο ηηο 

αλσηέξσ θαηεπζχλζεηο δελ είλαη γλσζηφο, ελψ είλαη βέβαην πσο 

πξαγκαηνπνηείηαη κε δηαθνξεηηθφ ξπζκφ αλά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο θαη αλά 

νξγαληζκφ. Σν γεγνλφο φηη σο ξπζκφο δελ είλαη κεηξήζηκνο είλαη έλα απφ ηα 

δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ θαη απηφ ζα γίλεη κε ηελ εηζαγσγή 

ηνπ ζπζηήκαηνο κέηξεζεο «Digitometer», πνπ αλαπηχζζεηαη ζηηο επφκελεο 

παξαγξάθνπο. 

 

Δλίζρπζε ζπζηεκάησλ θαη ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ ζε ζρέζε κε ηνλ 

εμαγσγηθό πξνζαλαηνιηζκό ησλ επηρεηξήζεσλ 

Κνκβηθήο ζεκαζίαο είλαη ε ελίζρπζε ζπζηεκάησλ θαη ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ πνπ κπνξνχλ λα εληζρχνπλ ηνλ εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζε δχν επίπεδα: 

Σν πξψην επίπεδν αθνξά ζε δξάζεηο πνπ νινθιεξψλνπλ επηρεηξεζηαθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εμαγσγψλ θαη 

εηζαγσγψλ φπσο ην Single Window, ην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ 

χζηεκα κηαο ζηάζεο γηα ηελ ειεθηξνληθή δηεθπεξαίσζε φισλ ησλ 

δηαδηθαζηψλ εμαγσγψλ θαη εηζαγσγψλ. 

Σν δεχηεξν επίπεδν αθνξά ηελ αχμεζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο θαη ηεο 

εκπηζηνζχλεο ζηηο πιαηθφξκεο θαη ηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ηνπ ειιεληθνχ 

ςεθηαθνχ επηρεηξείλ ζε φ,ηη αθνξά δηαζπλνξηαθέο ζπλαιιαγέο θαη ππεξεζίεο 

θαζψο θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνληαη ζην πιαίζην 

ηεο επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο γηα Δληαία Φεθηαθή Αγνξά (Digital Single 

Market) γηα ηελ ελίζρπζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ηελ πψιεζε αγαζψλ 

κε ππνζηήξημε ςεθηαθψλ κέζσλ ζηελ Δπξψπε. Ζ δεκηνπξγία εκπηζηνζχλεο 

απνηειεί πξσηαξρηθφ ζηφρν θαη ζα πξέπεη λα νηθνδνκείηαη θαη λα 

επαιεζεχεηαη ζηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο θαη ηηο πιαηθφξκεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ θαη πψιεζεο αγαζψλ ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, κεηά ηε δηαπίζησζε ηεο Δ.Δ. φηη ην 2015 κφλν ην 9% ησλ 

επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ παξείραλ ππεξεζίεο ή πσινχζαλ δηαζπλνξηαθά, 

ζεηξά απφ κέηξα πξνηάζεθαλ, ηα νπνία απνηεινχλ θαη πξνηεξαηφηεηεο ηεο 

Διιάδαο ζε επξσπατθφ επίπεδν γηα ηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο φπσο: ε 

κείσζε ηνπ αδηθαηνιφγεηνπ δηαζπλνξηαθνχ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο, ν 

εθζπγρξνληζκφο ησλ ςεθηαθψλ ζπκβάζεσλ, ε θαηάξγεζε ηνπ 

αδηθαηνιφγεηνπ γεσγξαθηθνχ απνθιεηζκνχ, ε ξχζκηζε ηεο πξφζβαζεο ζε 

ππεξεζίεο νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ, ε απινχζηεπζε ησλ θαλφλσλ ΦΠΑ, 

θαζψο θαη ηερληθά κέηξα γηα ηελ θπβεξλναζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο 

ηδησηηθφηεηαο, φπσο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ νξζή, εχιεπηε θαη θηιηθή 

ελεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ ζα πξέπεη λα παξέρνληαη, κε ζηφρν ηε 

δηεπθφιπλζε δηαζπλνξηαθψλ ζπλαιιαγψλ. 

 

Γηάδνζε βέιηηζησλ πξαθηηθώλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηαδηθηπαθήο 

παξνπζίαο ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ 

Ζ ρακειή, ζε έληαζε θαη πνηφηεηα, δηαδηθηπαθή παξνπζία ησλ 
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επηρεηξήζεσλ νξηζκέλσλ ηνκέσλ ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, δίλεη ρψξν ζηελ 

θπξηαξρηθή παξνπζία θαη αλάπηπμε ησλ αληαγσληζηηθψλ δηεζλψλ 

δηαδηθηπαθψλ πιαηθνξκψλ γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηελ πψιεζε ππεξεζηψλ ή 

πξντφλησλ δηαζπλνξηαθά. ην πιαίζην ησλ αλσηέξσ, είλαη ζθφπηκε ε 

αλάπηπμε πξσηνβνπιίαο ζε εζληθφ επίπεδν κε ζθνπφ ηε δηαηχπσζε 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη ηε δηάδνζή ηνπο ζε επηρεηξήζεηο θαη παξφρνπο 

ιχζεσλ ψζηε λα βειηησζεί ζεκαληηθά ην επίπεδν δηαδηθηπαθήο παξνπζίαο 

ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, ε αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηνλ ειιεληθφ 

ηνκέα δηαδηθηχνπ (.gr) θαζψο θαη ε αμηνπνίεζε φισλ ησλ δπλαηνηήησλ πνπ 

παξέρνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δληαία Φεθηαθή Αγνξά. 

Γεκηνπξγία λέσλ νηθνζπζηεκάησλ θαη επηηάρπλζε ηνπ ςεθηαθνύ 

κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο νηθνλνκίαο 

Βαδίδνληαο δηεζλψο κε επηηαρπλφκελνπο ξπζκνχο πξνο ηελ 4ε 

βηνκεραληθή επαλάζηαζε, νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πξέπεη λα αλαδεηνχλ 

πξφζβαζε ζε πνιχηηκνπο πφξνπο γηα λα πινπνηήζνπλ επηρεηξεζηαθά κνληέια 

πνπ ζα ηνπο εμαζθαιίζνπλ ηε βησζηκφηεηα ζην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ 

πνπ δηακνξθψλεηαη. Οη επηρεηξεκαηηθνί θνινζζνί έρνπλ ήδε ην πξνβάδηζκα 

ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πξφζβαζε ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ πςειήο εμεηδίθεπζεο 

θαζψο θαη ζε ηερλνινγίεο θαη ιχζεηο πνπ κπνξνχλ λα αληιήζνπλ απφ ην 

δηεζλέο πεξηβάιινλ δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο, ελψ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

βξίζθνληαη ζε ηδηαίηεξα πξνλνκηαθή ζέζε ιφγσ ηεο άκεζεο πξφζβαζήο ηνπο 

ζε πξνζσπηθέο ζπζθεπέο θαη εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ρξήζηεο παξέρνληαο πνιχηηκα δεδνκέλα πνπ νδεγνχλ 

ζηελ πεξαηηέξσ ελδπλάκσζή ηνπο. 

ηνλ αληίπνδα απηνχ ηνπ αζθπθηηθνχ πεξηβάιινληνο βξίζθεηαη ε 

αλάπηπμε ζπκκαρηψλ θαη ζπκπξάμεσλ, ζε επξσπατθφ επίπεδν, ησλ 

επηρεηξήζεσλ κε ηελ αθαδεκατθή θαη ηελ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα θαζψο θαη κε 

δεκφζηνπο θνξείο. ρεηηθέο δξάζεηο έρνπλ ήδε ελζαξξπλζεί κέζσ ησλ 

πξνγξακκάησλ Horizon 2020 θαη επηπξφζζεηα πξνβιέπεηαη λα εμεηδηθεχνληαη 

ζε ζπληνληζκφ κε ηνπο Φεθηαθνχο Κφκβνπο Καηλνηνκίαο (Digital Innovation 

Hubs). Ζ εζληθή πνιηηηθή ζρεδηάδεηαη θαη πινπνηείηαη απφ ην Τπνπξγείν 

Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη 

Δπελδχζεσλ, θαζψο θαη ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, θπξίσο γηα ηελ αλάπηπμε 

ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ. 

Παξάιιεια, νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ θαηλνηφκα 

πξντφληα ζα ππνζηεξηρζνχλ κε ηελ παξνρή ηερλνγλσζίαο ζην πιαίζην ηεο 

ηάζεο «Βηνκεραλία 4.0» (Industry 4.0) πνπ πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηελ 

απηνκαηνπνίεζε θαη ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ ζηηο ηερλνινγίεο παξαγσγήο, 

θαζψο θαη ηελ δεκηνπξγία νηθνζπζηεκάησλ φπσο εμεηδηθεπκέλα ηερλνινγηθά 

πάξθα / ζεξκνθνηηίδεο θαη εξγαιεία ρξεκαηννηθνλνκηθήο κεραληθήο. Οη 

παξαπάλσ δξάζεηο ζα απνηειέζνπλ κνριφ αλάπηπμεο ελφο λένπ ππνθιάδνπ 

θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη λα ζπκβάιινπλ ζε έλα ηαρχηεξν ςεθηαθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ, ηδίσο ησλ ΜΜΔ, πνπ ππνιείπνληαη ζε 

ελέξγεηεο ςεθηνπνίεζεο πέξαλ ησλ θιαζηθψλ δηαδηθηπαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 

Αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντόλησλ, 

επηρεηξεκαηηθώλ κνληέισλ θαη αγνξώλ 

ην ζχγρξνλν αληαγσληζηηθφ επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ, ηα δεδνκέλα 

θαζίζηαληαη ν πνιχηηκνο πφξνο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ νπνίνπ ζα 

αληαγσλίδνληαη φινη, θαζψο απνηεινχλ έλαλ βαζηθφ παξαγσγηθφ ζπληειεζηή, 

απνηεινχλ ην λέν ςεθηαθφ θεθάιαην. χκθσλα κε ηελ νδεγία γηα ηα αλνηρηά 

δεδνκέλα (Open data Directive) ηα γεσρσξηθά δεδνκέλα, δειαδή απηά πνπ 

αθνξνχλ ζε παξαηεξήζεηο ηεο γεο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, ηα κεηεσξνινγηθά 
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δεδνκέλα, ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζε εηαηξείεο θαη ηδηνθηήηεο θαζψο θαη 

δεδνκέλα κεηαθνξψλ ππνγξακκίδνληαη γηα ηε ζεκαζία ηνπο ζηελ αλάπηπμε 

ησλ ππεξεζηψλ. 

ε επίπεδν επξσπατθήο λνκνζεζίαο έρεη δεκνζηεπζεί ε αλαθνίλσζε γηα 

ηε δεκηνπξγία «θνηλνχ ρψξνπ δεδνκέλσλ ζηελ Δ.Δ.», πνπ ζα παξέρεη ηελ 

επθαηξία λα αλαπηπρζνχλ λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ ζα βαζίδνληαη ζε 

δεδνκέλα. Σα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη παξάιιεια κε ηελ αλαθνίλσζε 

πεξηιακβάλνπλ ηελ πξφηαζε γηα επαλεμέηαζε ηεο νδεγίαο γηα ηελ πεξαηηέξσ 

ρξήζε πιεξνθνξηψλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα49, ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο 

ζχζηαζεο γηα ηελ πξφζβαζε ζηηο επηζηεκνληθέο πιεξνθνξίεο θαη ηε 

δηαθχιαμή ηνπο50, θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ζρεηηθά κε ηελ θνηλή ρξήζε ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα51. 

Οη αλσηέξσ πξνηάζεηο βαζίδνληαη ζηελ αξρή ηεο θνηλήο ρξήζεο ησλ 

δεδνκέλσλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ 

Γεκφζηνπ Σνκέα. ην πλεχκα ηεο αλαθνίλσζεο απηήο, δεδνκέλα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ζπζηήκαηα αηζζεηήξσλ απφ έμππλεο πφιεηο θαη έμππλα 

θηίξηα, ζπζηήκαηα ζπγθνηλσληψλ θαη δεκφζησλ κεηαθνξψλ, 

παξαρσξεζηνχρνπο ιεηηνπξγίαο νδηθνχ δηθηχνπ, δεδνκέλσλ απφ αηζζεηήξεο 

θαη κεηξεηέο παξνρψλ ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο, φπσο επίζεο θαη 

δεδνκέλσλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ ζα παξέρνληαη ζε κεραλαγλψζηκε 

κνξθή κέζσ πξνηππνπνηεκέλσλ πξνγξακκαηηζηηθψλ δηεπαθψλ, 

ηξνθνδνηψληαο ηελ επξεκαηηθφηεηα θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ 

γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ. 

ην πιαίζην ησλ αλσηέξσ πξνβιέπνληαη δχν παξάιιειεο δξάζεηο: 

• Ζ λνκνζέηεζε ζε εζληθφ επίπεδν ζχκθσλα κε ηηο επξσπατθέο νδεγίεο 

θαη αλαθνηλψζεηο ζην πιαίζην ηνπ «Κνηλνχ ρψξνπ δεδνκέλσλ ζηελ 

Δ.Δ.». 

• Ζ πινπνίεζε δξάζεσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο άζθεζεο πνιηηηθήο 

(αγξνηηθήο αλάπηπμεο, πγείαο, κεηαθνξψλ, ελέξγεηαο, πεξηβάιινληνο 

θ.ά.) γηα ηελ παξαγσγή δεδνκέλσλ απφ αηζζεηήξεο θαη ζπζηήκαηα ηα 

νπνία ζα είλαη είηε αλνηρηά είηε ζα παξέρνληαη πξνο ηηο επηρεηξήζεηο κε 

ηξφπν ηζφηηκν θαη πξνζηηφ. 

Μέζσ ησλ αλσηέξσ πξσηνβνπιηψλ πξνβιέπεηαη ε νπζηαζηηθή ελίζρπζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη εηδηθφηεξα ησλ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ (start-ups) 

θαηλνηνκίαο, θαζηζηψληαο βηψζηκα ηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα αλάπηπμεο πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ αμηνπνίεζε δεδνκέλσλ θαη δεκηνπξγψληαο παξάιιεια 

επηρεηξεκαηηθά νηθνζπζηήκαηα θαη ζπλέξγεηεο κε πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε 

γηα ηελ θνηλσλία θαη ηελ αλάπηπμε. 

Ζ ηερλνινγία πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζπκβάιιεη νξηδφληηα 

παξέρνληαο δηεπθνιχλζεηο θαη ππνδνκέο ζηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξνπλ σο θαηαιχηεο γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο. Σέηνηα κέζα είλαη ε επξπδσληθή 

ζπλδεζηκφηεηα σο θαζνιηθή ππεξεζία, ε δηάζεζε νπηηθψλ ηλψλ κέρξη ηνλ 

ηειηθφ θαηαλαισηή θαζψο θαη ε αζχξκαηε 4G θαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε πηινηηθή 

αλάπηπμε ηεο 5G θηλεηήο επηθνηλσλίαο. Αλαπηχζζνληαη ππνδνκέο 

ππνινγηζηηθνχ λέθνπο θαη ππεξππνινγηζηέο θαη παξάιιεια ζσξαθίδνληαη νη 

ππνδνκέο κε κεζφδνπο θαη κέζα γηα ηελ θπβεξλναζθάιεηα. ην πιαίζην απηφ 

αιγφξηζκνη θαη ηερλεηή λνεκνζχλε ζα επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα ηα νπνία 

παξέρνληαη κέζσ ππνδνκψλ, ζπζηεκάησλ θαη αηζζεηήξσλ πνπ ζα 

δηαιεηηνπξγνχλ. 

 

                                                
49

 Οδεγία ΠΓΣ, COM(2018) 234 
50

 C(2018) 2375 
51

 SWD(2018) 125 
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Φεθηαθή θαηάξηηζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα 

χκθσλα θαη κε ηελ Φεθηαθή Δπξψπε 2021-2027 (European Parliament: 

Digital Europe Programme for the period 2021-2027), ην ζπλνιηθφ ζρέδην γηα 

ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ ζπκπιεξψλεηαη θαη 

θαζίζηαηαη ιεηηνπξγηθφ θαη εθηθηφ κφλν κε ηελ εκπινθή αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ πςεινχ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Ζ απαίηεζε απηή 

έρεη αλαβαζκηζηεί απφ ην επίπεδν ηνπ ζεκαληηθνχ ζην επίπεδν ηνπ θξίζηκνπ 

παξάγνληα. Γηα ηελ Διιάδα απηφ είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή πξνηεξαηφηεηα. Οη 

αλάγθεο θαη νη δξάζεηο ςεθηαθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ ζα θηλεί ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ κέιινληνο παξνπζηάδνληαη 

ζηελ ελφηεηα «Φεθηαθέο Ηθαλφηεηεο & Γεμηφηεηεο»52. 

Με βάζε ηα αλσηέξσ, πξνσζείηαη έλα ζχλνιν νξηδφληησλ παξεκβάζεσλ 

γηα ηε δεκηνπξγία επλντθνχ ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ, εληφο ηνπ νπνίνπ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα 

επηηαρχλνπλ ηνλ ςεθηαθφ ηνπο κεηαζρεκαηηζκφ αιιά θαη λα αμηνινγεζνχλ 

ζην βαζκφ πνπ ην έρνπλ επηηχρεη. Οη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ησλ 

παξεκβάζεσλ απηψλ δίλνληαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο. 

 

7.3.3. Έξγα 

Φεθηνπνίεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ δεκόζησλ ππεξεζηώλ πξνο ηηο 

επηρεηξήζεηο 

Σν ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ απέλαληη ζηε δηνίθεζε, 

ηα επηκειεηήξηα, ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ελ γέλεη ην Γεκφζην, ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη ςεθηαθά κε ην ειάρηζην δπλαηφ θφξην γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 

Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη ην Γεκφζην λα ςεθηνπνηήζεη ην ζχλνιν ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ ςεθηαθή 

παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ ζα πξέπεη λα παξέρεηαη πξσηίζησο κέζσ 

αζθαιψλ πξνγξακκαηηζηηθψλ δηεπαθψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη ε νινθιήξσζή ηνπο κε ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηαθήο 

ππνζηήξημεο πνπ δηαζέηνπλ. Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ Γεκνζίνπ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ δηαδηθαζίεο ζπλαιιαγψλ B2B, B2G,B2C,53 εηδηθά ζε φηη αθνξά 

ΓΔΜΖ, ΑΑΓΔ, ΔΦΚΑ, ΔΡΓΑΝΖ, ΟΑΔΓ, Πξσηνδηθείν θαη «NotifyBusiness», ηα 

νπνία απνηεινχλ ζπζηήκαηα πνπ εμππεξεηνχλ ηελ ίδξπζε, αδεηνδφηεζε, 

κεηαβίβαζε θαη επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ςεθηαθψλ 

δηεπαθψλ γηα αζθαιή θαη επαιεζεχζηκε πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ. Ζ 

πινπνίεζε ηεο αξρήο «κφλνλ άπαμ» απφ ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ 

Γεκνζίνπ ζπληειεί ζηελ θαηεχζπλζε απηή θαη πξέπεη λα απνηειέζεη 

πξνηεξαηφηεηα. Πεξαηηέξσ δξάζεηο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε 

παξνπζηάδνληαη ζηελ ελφηεηα «Φεθηαθέο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο»54. 

 

Δλίζρπζε ηεο λενθπνύο επηρεηξεκαηηθόηεηαο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

KEΠ - Plus 

ην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ελδπλάκσζεο ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο 

Πνιηηψλ θαη ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, πινπνηείηαη ην 

πξφγξακκα ΚΔΠ - Plus. Πξφθεηηαη γηα κηα πξσηνβνπιία δηεξεχλεζεο θάζε 

δπλαηνχ πεδίνπ αμηνπνίεζεο ησλ ΚΔΠ γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο λενθπνχο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο αιιά θαη ηε ζηήξημε ηνπ επηρεηξείλ ζπλνιηθά. θνπφο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ΚΔΠ - Plus είλαη ε θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

                                                
52

 Βιέπε ελφηεηα 7.2. «Φεθηαθέο Ηθαλφηεηεο & Γεμηφηεηεο». 
53

 B2B=Business to Business,B2G=Business to Government, B2C=Business to 

Client. 
54

 Βιέπε ελφηεηα 7.4 «Φεθηαθέο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο» 
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επηρεηξήζεσλ σο πξνο ηηο ππεξεζίεο θαη ηελ πιεξνθφξεζε πνπ επηζπκνχλ 

λα παξέρνληαη απφ ηα ΚΔΠ, έηζη ψζηε ην δίθηπν λα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία 

ελφο πην θηιηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. Σν πξφγξακκα 

πεξηιακβάλεη ηε δηεμαγσγή ζπδεηήζεσλ ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο ζε δεθαεπηά 

πφιεηο αλά ηελ Διιάδα κε ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ ησλ ηνπηθψλ αξρψλ, 

επηκειεηεξίσλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ ζπλδέζκσλ, αθαδεκατθψλ, αιιά θαη 

εθπξνζψπσλ ηνπ ηνπηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ νηθνζπζηήκαηνο. Μέζσ ηνπ 

δηαιφγνπ, ζηφρνο είλαη ε δηακφξθσζε κηαο πιεξέζηεξεο εηθφλαο αλαθνξηθά 

κε ηε δηείζδπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ν 

εληνπηζκφο πηζαλψλ εκπνδίσλ αιιά θαη εηδηθψλ εξγαιείσλ πνπ κπνξνχλ λα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ ηνπηθή αλάπηπμε. Γηα ηνλ ίδην ζθνπφ, ζα δηεμαρζεί επηπιένλ 

αηνκηθή έξεπλα ζε πάλσ απφ πελήληα λενθπείο επηρεηξήζεηο. 

 

Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο απνηίκεζεο ηεο ςεθηαθήο σξηκόηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηεθκεξίσζεο ηνπ ζρεδηαζκνύ ησλ θξαηηθώλ 

εληζρύζεσλ γηα ηνλ ςεθηαθό κεηαζρεκαηηζκό ηνπο (Digitometer) 

Ζ δπλακηθή θαη νη ηδηνκνξθίεο ηνπ θάζε νξγαληζκνχ θαη ηνπ θάζε θιάδνπ 

δηαθνξνπνηνχλ αηζζεηά ηηο ςεθηαθέο ηνπο αλάγθεο, φζν θαη ηελ ηεξάξρεζε 

πξνηεξαηφηεηαο ησλ δξάζεσλ γηα ηελ ςεθηνπνίεζή ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ 

πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε ζρεηηθήο δξάζεο ζην πιαίζην ηνπ παξαηεξεηεξίνπ 

γηα ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ, ψζηε λα ηεθκεξηψλεηαη θαηάιιεια ν 

ζρεδηαζκφο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ κε ζηφρν ηελ επηηάρπλζε ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ. Χο βαζηθφ εξγαιείν εηζάγεηαη έλα εχρξεζην ςεθηαθφ 

online εξγαιείν γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ βαζκνχ ςεθηαθήο σξηκφηεηαο κηθξψλ 

θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ. Σν εξγαιείν παξέρεη κηα πςεινχ επηπέδνπ 

εθηίκεζε ηεο ςεθηαθήο σξηκφηεηαο ηεο επηρείξεζεο θαη αλαγλσξίδεη πηζαλνχο 

ηνκείο πξνφδνπ. ηφρνο είλαη ε ελεκέξσζε ησλ ΜΜΔ ζρεηηθά κε ηα νθέιε 

πνπ κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ απφ ηελ Φεθηαθή Οηθνλνκία θαη ε 

επαηζζεηνπνίεζή ηνπο ζην λα θαηεπζπλζνχλ ζηνρεπκέλα ζε θαηάιιεινπο 

ππνζηεξηθηηθνχο κεραληζκνχο. Απφ ηελ εηθφλα ηεο έληαζεο ηεο ςεθηαθήο 

σξηκφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ αλά θιάδν, κπνξνχλ λα ηεθκεξησζνχλ 

πνιηηηθέο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ επηρεηξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηνλ 

ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο. Αληίζηνηρα εξγαιεία έρνπλ αλαπηπρζεί θαη ζε 

άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. (π.ρ., Γαιιία, Ηξιαλδία), ελψ ε πινπνίεζε ηέηνησλ 

δξάζεσλ απνηειεί ζχζηαζε (recommendation) απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα 

Δπελδχζεσλ γηα πξσηνβνπιίεο ελίζρπζεο ηεο Φεθηαθήο Οηθνλνκίαο. 

 

Πξνεγκέλα θαη νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα παξαγσγήο, απηνκαηηζκνύ 

θαη ξνκπνηηθήο 

Ζ ρξήζε πξνεγκέλσλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο κπνξεί λα ζπκβάιιεη 

νπζηαζηηθά ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Σα 

ζχγρξνλα βηνκεραληθά ξνκπφη, έρνληαο ζε κεγάιν βαζκφ ελζσκαηψζεη 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζε ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ θαη ζε ηερλεηή 

λνεκνζχλε, πξνζθέξνπλ λέεο δπλαηφηεηεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπο. Πιένλ 

κπνξνχλ λα αλαιακβάλνπλ κεγαιχηεξν εχξνο θαζεθφλησλ, έρνπλ 

κεγαιχηεξα επίπεδα απηνλνκίαο θαη πεξηζψξηα απηνβειηίσζεο θαη εμαξηψληαη 

ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηνλ άλζξσπν. ην 

πιαίζην απηφ είλαη ζε ζέζε, πέξα απφ ηελ εθηέιεζε απιψλ πξνθαζνξηζκέλσλ 

θαη επαλαιακβαλφκελσλ εξγαζηψλ, λα εθηεινχλ πνιπζχλζεηεο δηεξγαζίεο, λα 

ιακβάλνπλ θαη λα πινπνηνχλ απνθάζεηο, λα καζαίλνπλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη 

ζηελά κε άιια κεραλήκαηα θαη αλζξψπνπο ζην ρψξν εξγαζίαο. 

Με βάζε δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά κφλν ην 2% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

Διιάδαο ρξεζηκνπνίεζαλ ηε βηνκεραληθή ηερλνινγία ξνκπφη ην 2018, 
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απνδεηθλχνληαο ηνλ αξγφ ξπζκφ πηνζέηεζεο ηεο ρψξαο φζνλ αθνξά ηε 

βηνκεραληθή ξνκπνηηθή. Χζηφζν θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν ε ρξήζε 

βηνκεραληθψλ ξνκπφη είλαη αθφκα πεξηνξηζκέλε, αθνχ κφιηο ην 5% ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο Δ.Δ. ρξεζηκνπνηνχλ βηνκεραληθά ξνκπφη. Ζ Φηλιαλδία, 

εγέηεο ηεο Δ.Δ. ζηελ πηνζέηεζε βηνκεραληθψλ ξνκπφη, αλέθεξε φηη ην 8% ησλ 

θηλιαλδηθψλ επηρεηξήζεσλ ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ ηερλνινγία ην 2018. 

Έπεηαη φηη πνιιέο ηερλνινγηθέο νηθνγέλεηεο πνπ εκπίπηνπλ ζην θάζκα 

ηεο Βηνκεραλίαο 4.0 ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηνχλ γηα ην επηζπκεηφ 

απνηέιεζκα. Άξα θάζε ζρεηηθή παξέκβαζε ζα πξέπεη λα έρεη επξχηεηα 

ρξφλνπ θαη ρξεκαηνδφηεζεο. 

 

Αλάπηπμε ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ/ ζπζηεκάησλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

λενθπώλ (start- up) ή εδξαησκέλσλ επηρεηξήζεσλ (scale-up) 

Οη επηρεηξήζεηο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπο θαη εηδηθφηεξα ηα πξψηα 

3-5 έηε κπνξεί λα έρνπλ αλάγθε ππνζηήξημεο εχξεζεο ζπλεξγαηψλ γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ηνπο ζηφρσλ. Οη ζπλεξγαζίεο απηέο κπνξεί 

λα αθνξνχλ ηελ αλεχξεζε ρξεκαηηθψλ πφξσλ γηα πξαγκαηνπνίεζε 

επελδχζεσλ, ηελ εχξεζε θαηάιιεινπ ηφπνπ / βηνκεραληθνχ θηηξίνπ γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηελ εχξεζε πξνκεζεπηψλ ή 

εξεπλεηηθψλ ζπλεξγαηψλ, ηελ εχξεζε δηαδφρνπ γηα ηε κεηαβίβαζε ηεο 

επηρείξεζεο (ηδηαίηεξα αλ πξφθεηηαη γηα νηθνγελεηαθέο). ε φ,ηη αθνξά ζηηο start 

up επηρεηξήζεηο, έλα πεηπρεκέλν παξάδεηγκα ιεηηνπξγίαο ςεθηαθήο 

πιαηθφξκαο είλαη ην Startup Greece, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα επεθηαζεί 

πεξαηηέξσ. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ φκσο ζα είρε θαη ε αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε 

ςεθηαθψλ πιαηθνξκψλ γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο. 

ε απηφ ην πιαίζην ε αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ςεθηαθψλ πιαηθνξκψλ 

γηα ηελ παξνρή ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, δχλαηαη λα 

ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ αλάπηπμε (scale up) ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηε 

βειηίσζε ηεο βησζηκφηεηάο ηνπο κέζα απφ ηελ επεμεξγαζκέλε θαη 

ζηνρεπκέλε πιεξνθφξεζε ζηε βάζε ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ ηνπο. Οη 

ππεξεζίεο κπνξεί λα θαιχπηνπλ θξίζηκεο δηαζηάζεηο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, φπσο ηνλ Φεθηαθφ Μεηαζρεκαηηζκφ & Αλαδηάξζξσζε, ηελ 

Καηλνηνκία & Οξγάλσζε, ηηο Υξεκαηνδνηηθέο Δπθαηξίεο, ηε Γηεζλνπνίεζε & 

Δμσζηξέθεηα, ηηο πλέξγεηεο & Γηθηπψζεηο. 

 

Αμηνπνίεζε εξγαιείσλ πιεξνθνξηθήο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ 

(evidence based policy) ζην δεκόζην 

H ρξήζε ζπγθεληξσηηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο βαζηθά κεγέζε ηεο αγνξάο 

(κεηξψα επηρεηξήζεσλ, εμαγσγέο, πξνζηηζέκελε αμία κεηαπνίεζεο, 

απαζρφιεζε θ.ιπ.) θαη θπξίσο ε δηαζχλδεζε ησλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα 

ζπλδξάκεη νπζηαζηηθά ζηε δηακφξθσζε θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ γηα ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα/ απαζρφιεζε/ βηνκεραληθή παξαγσγή, ηε ζέζπηζε 

ξεαιηζηηθψλ ζηφρσλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ. ην πιαίζην απηφ, 

ε ςεθηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ην Γεκφζην απαηηείηαη 

λα ππνζηεξηρζεί ζπκπιεξσκαηηθά κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ πιεξνθνξηθήο πνπ 

ζα ζπγθεληξψλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη ζα ηηο αμηνπνηνχλ θαηάιιεια. 

 

 

Πίλαθαο 7: Δξγα ζρεηηθά κε ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ 

 

Έξγα Υξνληθόο Οξίδνληαο 

1. Φεθηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ 

πξνο ηηο επηρεηξήζεηο. 

Μεζνπξφζεζκνο 
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2. Δλίζρπζε ηεο λενθπνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο KEΠ - Plus 
Μεζνπξφζεζκνο 

3. Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο απνηίκεζεο ηεο ςεθηαθήο 

σξηκφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεθκεξίσζεο ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ γηα ηνλ ςεθηαθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο (Digitometer). 

Μεζνπξφζεζκνο 

4. Πξνεγκέλα θαη νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα παξαγσγήο, 

απηνκαηηζκνχ θαη ξνκπνηηθήο 

Μεζνπξφζεζκνο 

5. Αλάπηπμε ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ/ ζπζηεκάησλ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ λενθπψλ (start- up) ή εδξαησκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ (scale-up) 

Μεζνπξφζεζκνο 

6. Αμηνπνίεζε εξγαιείσλ πιεξνθνξηθήο γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ (evidence based policy) ζην δεκφζην 
Μεζνπξφζεζκνο 

Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 
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7.4. Φεθηαθέο Γεκόζηεο Τπεξεζίεο 

 

7.4.1. Πξνθιήζεηο 

Οη πνιίηεο πιένλ απαηηνχλ απφ ηελ ςεθηαθή Γεκφζηα Γηνίθεζε λα είλαη 

ηφζν έμππλε φζν θαη ην θηλεηφ ηνπο θαη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη λα είλαη 

πξνζβάζηκεο θαη δηαζέζηκεο. Παξ‘ φια απηά, ε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα 

ππνδεηθλχεη φηη ε ςεθηαθή πνιηηηθή, ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ε 

εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ην 

Γεκφζην βξίζθνληαη, θαηαθεξκαηηζκέλεο, ζε δηαθνξεηηθέο δηνηθεηηθέο δνκέο 

ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Παξάιιεια, ε γξαθεηνθξαηία ηεο αλσηέξσ πξνθαιεί 

επηβαξχλζεηο δηνηθεηηθήο θχζεο θαη επηπιένλ θφζηε ζηηο επηρεηξήζεηο55. Αλ 

θαη έρνπλ ζεκεησζεί αξθεηά βήκαηα σο πξνο ηελ απινχζηεπζε θαη 

ςεθηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ, παξακέλνπλ ζεκαληηθφηαηα 

πεξηζψξηα βειηίσζεο. Άιισζηε, ε πξφζθαηε εκπεηξία δηαρείξηζεο ησλ 

αλαγθψλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ παλδεκία ηνπ COVID-19, αθελφο 

επηηάρπλε ηε δηαδηθαζία ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ θξάηνπο, 

αθεηέξνπ έδεημε πσο ε επηινγή απηή είλαη κνλφδξνκνο θαη πξέπεη λα 

ζπλερηζηεί εληαηηθά. 

Με ηε ζχζηαζε ηνπ λένπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, 

ζπγθεληξψλνληαη γηα πξψηε θνξά κεγάιν κέξνο απφ ηηο θξίζηκεο δνκέο 

πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηνλ επξχηεξν ςεθηαθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ρψξαο. Πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο 

Γηαθπβέξλεζεο είλαη ε ςεθηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ πξνο πνιίηεο θαη 

επηρεηξήζεηο θαη ε πξφζβαζή ηνπο απφ έλα εληαίν ζεκείν κέζσ εληαίαο 

ηαπηνπνίεζεο. 

 

 

7.4.2. Καηεπζχλζεηο θαη ηφρνη 

Φεθηαθή εμππεξέηεζε πνιηηώλ θαη επηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο Δληαίαο 

Φεθηαθήο Πύιεο gov.gr 

Οη ρξήζηεο ησλ ςεθηαθψλ, δεκφζησλ ππεξεζηψλ δελ ρξεηάδεηαη λα 

βξνπλ ην δξφκν ηνπο κέζα απφ έλαλ ιαβχξηλζν θξαηηθψλ ηζηφηνπσλ. Ζ 

Δληαία Φεθηαθή Πχιε gov.gr απνηειεί ην λέν πξφζσπν ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, κέζσ ηνπ νπνίνπ 

νη ζπλαιιαζζφκελνη ζα έρνπλ πξφζβαζε ζην ζχλνιν ηεο πιεξνθνξίαο θαη 

ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πνπ ρξεηάδνληαη. Ζ πχιε gov.gr, ζηελ πιήξε 

πινπνίεζή ηεο, ζα ζπγθεληξψλεη φια φζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ νη 

ζπλαιιαζζφκελνη κε ην Γεκφζην, εξγαδφκελνη, επηρεηξεκαηίεο, μέλνη 

επελδπηέο, επηζθέπηεο ηεο ρψξαο, αιιά θαη νη απινί πνιίηεο. Σαπηφρξνλα, ζα 

απνηειεί ην θεληξηθφ ζεκείν εηζφδνπ θαη αλαθνξάο ησλ πνιηηψλ θαη ινηπψλ 

ελδηαθεξφκελσλ γηα πιεξνθνξίεο ή ππεξεζίεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

Οη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο θαη ηα ζπζηήκαηα πνπ ηηο παξέρνπλ ζα 

εμαθνινπζήζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ επνπηεία θαη επζχλε ηνπ εθάζηνηε 

θνξέα-παξφρνπ, κε ην gov.gr λα ιεηηνπξγεί σο ην θνηλφ «front desk» ησλ 

δεκφζησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ. 

ηελ Δληαία Φεθηαθή Πχιε αθνινπζείηαη πνιηην-θεληξηθή πξνζέγγηζε θαη 

ε δνκή ησλ ππεξεζηψλ παξνπζηάδεηαη, σο βαζηθή ηαμηλνκία, βάζεη γεγνλφησλ 

                                                
55

 Μέηξεζε θαη κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ ζε 13 θιάδνπο ζηελ Διιάδα 

https://www.oecd.org/regreform/regulatory-
policy/Greece_administrative_burdens_overview_ report_GR.pdf 

http://www.oecd.org/regreform/regulatory-policy/Greece_administrative_burdens_overview_
http://www.oecd.org/regreform/regulatory-policy/Greece_administrative_burdens_overview_
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δσήο. Βαζηθή ζηφρεπζε απνηειεί ε εχξεζε θάζε ππεξεζίαο πνπ αλαδεηά ν 

πνιίηεο κέζα ζε 3 clicks. Χο ελαιιαθηηθή, παξέρεηαη επίζεο δεπηεξεχνπζα 

ηαμηλνκία ησλ ππεξεζηψλ βάζεη ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ησλ θνξέσλ πνπ ηηο 

παξέρνπλ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ νη πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη 

πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο πνπ ήδε γλσξίδνπλ ηνλ εθάζηνηε πάξνρν. 

ηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα, φιεο νη παξερφκελεο ππεξεζίεο 

παξέρνληαη απφ δηαθξηηέο ζειίδεο ησλ θνξέσλ. Χο απνηέιεζκα, ην ζχλνιν 

ησλ ππεξεζηψλ είλαη θαηαθεξκαηηζκέλν. Δλψ πνιιέο ππεξεζίεο παξέρνληαη 

κε αξηηφηεηα, είλαη άγλσζηεο ζην επξχ θνηλφ ή/ θαη δχζθνια αλαδεηήζηκεο. Οη 

παξερφκελεο ππεξεζίεο αθνινπζνχλ δηαθνξεηηθή θηινζνθία, εκθάληζε θαη 

ιεηηνπξγηθφηεηα (εκπεηξία ρξήζηε) θαη επ‘ νπδελί δελ δηαζθαιίδνπλ ηελ 

νκνηνκνξθία πνπ απαηηείηαη ζηηο ζρέζεηο ηνπ πνιίηε ή ηεο επηρείξεζεο κε ηε 

Γεκφζηα Γηνίθεζε. Δπίζεο, ηζρχνπλ δηαθνξεηηθέο κέζνδνη απζεληηθνπνίεζεο 

θαη απαηηείηαη ζπρλά επαλάιεςε ηεο πιεξνθνξίαο. 

Καηά ζπλέπεηα, ε πινπνίεζε ηεο πχιεο gov.gr έρεη σο απνηέιεζκα λα 

δηεπθνιχλεη ηνλ πνιίηε θαη ην ζπλαιιαζζφκελν θνηλφ γεληθά λα έξζεη ζε 

επαθή κε φιεο ηηο παξερφκελεο απφ ην Γεκφζην ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο κε 

νκνηνγέλεηα θαη αζθάιεηα. Ζ πξαγκαηηθά θαηλνηφκα ιχζε ζρεηηθά κε ηελ πχιε 

gov.gr δελ απνηειεί κφλν ην γεγνλφο φηη έλαο ηζηφηνπνο ζπγθεληξψλεη φιεο 

ηηο δηαζέζηκεο ππεξεζίεο γηα ηνλ πνιίηε θαη ηελ επηρείξεζε, αιιά ε δηαδηθαζία 

εκπινπηηζκνχ θαη ελεκέξσζεο απηψλ κέζσ ελφο αλνηθηνχ παξαζχξνπ 

επηθνηλσλίαο κε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πχιε 

gov.gr δελ είλαη απιά κηα πιαηθφξκα ελφο ππνπξγείνπ, είλαη απφξξνηα ησλ 

πξνζπαζεηψλ γηα εθζπγρξνληζκφ φιεο ηεο εηθφλαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

πξνο ην θνηλφ, θαζψο απνηειεί κηα πιαηθφξκα πνπ εκπινπηίδεηαη θαη 

επηθαηξνπνηείηαη κέζσ ελφο ζπλεξγαηηθνχ κνληέινπ κεηαμχ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

θνξέσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Με ηε ρξήζε απηήο ηεο πιαηθφξκαο, θάζε 

ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα ππνβάιιεη ζρφιηα θαη παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο αιιά θαη ην ζρεδηαζκφ λέσλ56 (π.ρ. έθηαθηεο 

ζπλζήθεο παλδεκίαο, έθηαθηα βνεζήκαηα, θνξνειαθξχλζεηο). 

Ζ πινπνίεζε θαη ε εμέιημε ηεο πχιεο gov.gr αξζξψλεηαη ζηηο αθφινπζεο 

θάζεηο: 

Καηά ηελ πξψηε έθδνζε θπθινθνξίαο, ην πξψην εμάκελν ηνπ 2020, ν 

πνιίηεο κέζσ ηεο πχιεο gov.gr απφθηεζε πξφζβαζε ζηηο πθηζηάκελεο 

ςεθηαθέο ππεξεζίεο κε ηνλ ηξφπν πνπ ήδε γλψξηδε. Χζηφζν θάζε λέα 

ππεξεζία πνπ ελζσκαηψλεηαη ζην gov.gr, ιεηηνπξγεί κε ηνλ ηξφπν πνπ 

δεκηνπξγεί ε πχιε gov.gr επεθηείλνληαο ηελ αηζζεηηθή ηεο ηαπηφηεηα θαη ζηηο 

ηειηθέο ππεξεζίεο. 

Καηά ηε δεχηεξε θάζε πινπνίεζεο, φιεο αλεμαηξέησο νη ππεξεζίεο ηνπ 

gov.gr ζα δηαζέηνπλ εληαία αηζζεηηθή ηαπηφηεηα εμαζθαιίδνληαο ηελ εκπεηξία 

αιιειεπίδξαζεο κε εληαίν ζχζηεκα εμππεξέηεζεο γηα φιεο ηηο ςεθηαθέο 

ππεξεζίεο. 

Μαθξνπξφζεζκα, πξνβιέπεηαη φηη νη επηκέξνπο ππεξεζίεο ζα 

αλαθαηαζθεπαζηνχλ ψζηε αθελφο κελ λα βειηηζηνπνηεζεί ε εκπεηξία ρξήζηε 

κε ρξήζε θαη θηλεηνχ ηειεθψλνπ, αθεηέξνπ δε λα ελζσκαησζνχλ πιήξσο 

ιεηηνπξγηθά ζην gov.gr. 

Ζ Α‘ θάζε πινπνίεζεο ηνπ gov.gr πεξηειάκβαλε ηελ πξψηε έθδνζε ηεο 

πχιεο πνπ αλαθαηεπζχλεη ηνλ πνιίηε/ επηρείξεζε ζε ήδε πινπνηεκέλεο 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο νη νπνίεο παξέρνληαη απφ άιια ζπζηήκαηα. Ζ 

παξνπζίαζε ησλ δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ θαη ε αλαθαηεχζπλζε γίλνληαη ζε 

ηξία επίπεδα: 

1. Καηεγνξία (π.ρ. νηθνγέλεηα, ζπνπδέο, δηαρείξηζε πεξηνπζίαο θαη 

                                                
56

 https://foreis.services.gov.gr/ 
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θνξνινγία, θ.ιπ.) 

2. Γεγνλφο δσήο (π.ρ. γέλλεζε,απψιεηα, θ.ιπ.) 

3. Τπεξεζία/ ζπλαιιαγή (π.ρ. δήισζε θνξνινγίαο Δ1-Δ3, θ.ιπ.) 

Κάζε ππεξεζία ζηελ πξψηε θάζε δηαηεξεί ην δηθφ ηεο ζχζηεκα 

απζεληηθνπνίεζεο ελφζσ παξέρεηαη ε αλαθαηεχζπλζε ησλ πνιηηψλ/ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ εθάζηνηε ηζηνζειίδα ηνπ θνξέα-παξφρνπ. 

Πεξηιακβάλνληαη ε απζεληηθνπνίεζε κέζσ ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ ηνπ taxisnet 

κε ηελ πξνζζήθε 2-factor-authentication (One- time password - OTP) απφ ηε 

ΓΓΠΓΓ θαη ε λέα απζεληηθνπνίεζε κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο θσδηθψλ web 

banking ησλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ. 

ηε ζειίδα εμφδνπ (επίπεδν 3) παξνπζηάδνληαη επηιεθηηθά πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ ππεξεζία πνπ έρεη επηιέμεη ν πνιίηεο ή ε επηρείξεζε θαη ησλ βεκάησλ 

πνπ θαιείηαη λα νινθιεξψζεη ν πνιίηεο ή ε επηρείξεζε πξηλ ή κεηά ηελ ελ 

ιφγσ ππεξεζία, δηαηίζεηαη ζπλνπηηθφο νδεγφο εμππεξέηεζεο, ελψ 

ζπκπιεξσκαηηθά αλαθέξνληαη ζρεηηθέο δηαηάμεηο, θ.ιπ. Δπίζεο αλαγξάθεηαη 

αληίζηνηρα ε εκεξνκελία ηειεπηαίαο ηξνπνπνίεζεο γηα κεγαιχηεξε 

δηαζθάιηζε ηεο επηθαηξνπνίεζεο θαη εγθπξφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

πιεξνθνξηψλ. 

ε θάζε ζειίδα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα παξνρήο αλαηξνθνδφηεζεο 

(ζρνιίνπ, αμηνιφγεζεο ή αλαθνξάο πξνβιήκαηνο) απφ ηνπο πνιίηεο/ 

επηρεηξήζεηο, φπσο θαη δπλαηφηεηα δηακνηξαζκνχ ηεο (π.ρ. απνζηνιή κε 

κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ). 

Δίλαη επίζεο δηαζέζηκε ιεηηνπξγία αλαδήηεζεο γηα γξήγνξε εχξεζε 

απνηειεζκάησλ (κε απηφκαηε ζπκπιήξσζε θαηά ηελ πιεθηξνιφγεζε) θαη 

εθαξκνγή θίιηξσλ γηα ηα απνηειέζκαηα. Δπίζεο, ε ηζηνζειίδα 

δεκηνπξγήζεθε ζχκθσλα κε ηηο βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ ζρεηηθά κε ηελ 

πξφζβαζε απφ ΑκεΑ (WCAG 2.1). 

εκαληηθή είλαη επίζεο ε θαηαγξαθή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηε ζπλερή 

αμηνιφγεζε ρξήζεο ηεο Πχιεο θαη ηε βειηίσζή ηεο. ηαδηαθά ν πνιίηεο 

επίζεο ζα κπνξεί λα βιέπεη ζρεηηθά ζηαηηζηηθά ρξήζεο (πίλαθεο, 

δηαγξάκκαηα, infographics). 

Δπηπξνζζέησο, παξέρεηαη έλα dashboard κε φιεο ηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο κέζα απφ ην gov.gr γηα ελεκέξσζε ηεο δηαζεζηκφηεηάο ηνπο ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν (δηαζέζηκε ή εθηφο ιεηηνπξγίαο), πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη 

ηφζν επνπηηθή εηθφλα φζν θαη άκεζε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα 

πξνβιήκαηα πνπ ελδερνκέλσο (ζα) αληηκεησπίδνπλ, εληζρχνληαο ηε 

δηαθάλεηα. 

ηαδηαθά, ζα ελζσκαηψλνληαη δηάθνξεο ππεξεζίεο, είηε απφ ηηο ήδε 

πθηζηάκελεο είηε απηέο πνπ πινπνηνχληαη παξάιιεια ζην πιαίζην ησλ 

βξαρππξφζεζκσλ δξάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο 

(Quick Wins - QWs). 

ην πιαίζην ηνπ gov.gr, θαη κε ζηφρν ην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

παξάδνζε ζηνρεπκέλσλ ςεθηαθψλ παξεκβάζεσλ ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα 

θαη κε πςειή πξνζηηζέκελε αμία γηα ηνλ πνιηην-θεληξηθφ/ δεδνκελν-θεληξηθφ 

ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα 

ζηελ πινπνίεζε ελφο ζπλφινπ βξαρππξφζεζκσλ έξγσλ κέζα απφ επέιηθηα 

θαη απνδνηηθά κνληέια πινπνίεζεο. 

Παξάιιεια, ε επίηεπμε ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο απαηηεί ζεηξά κεζνπξφζεζκσλ πξσηνβνπιηψλ θαη έξγσλ ζε ζρέζε 

κε ηελ ςεθηνπνίεζε δεκφζησλ ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

ηνκείο ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο θαη αλαιχνληαη ζην δεχηεξν κέξνο ηεο 

ΒΦΜ: «Ο Φεθηαθφο Μεηαζρεκαηηζκφο ησλ ηνκέσλ ηεο Διιεληθήο 

Οηθνλνκίαο». 
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εκαληηθφ εγρείξεκα γηα ην Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο 

απνηειεί θαη ε εθαξκνγή ςεθηαθήο ζπξίδαο κέζσ ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο 

Πχιεο πνπ ζα αθνξνχλ πνιίηεο-ρξήζηεο αιιά θαη θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ. ηηο 

ζπξίδεο ησλ ρξεζηψλ ηεξνχληαη ηα έγγξαθα πνπ εθδίδνπλ ηα θπζηθά 

πξφζσπα κέζα απφ ηελ Δληαία Φεθηαθή Πχιε, θαζψο θαη ηα δεκφζηα 

έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη απφ ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαηφπηλ 

αίηεζεο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, κε απψηεξν ζηφρν ηελ ηειηθή θαηάξγεζε 

ησλ εληχπσλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο πξαγκαηηθήο πιεξνθνξίαο κέζσ 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Οη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κπνξνχλ λα απνζηέιινπλ 

δεκφζηα έγγξαθα ζηε ζπξίδα ηνπ ρξήζηε κεηά απφ αίηεζή ηνπ. Σα έγγξαθα 

απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζηηο ζπξίδεο ησλ ρξεζηψλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηξηάληα (30) εκεξψλ θαη κεηά απφ επηινγή ησλ ρξεζηψλ κπνξνχλ λα 

παξακέλνπλ απνζεθεπκέλα ζηηο ζπξίδεο ηνπο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο 

πέληε (5) εηψλ. Κάζε θνξέαο πνπ επηζπκεί ηελ δεκηνπξγία ζπξίδαο ζηελ 

Δληαία Φεθηαθή Πχιε ππνβάιιεη αίηεκα ζηελ Τπεξεζία πληνληζκνχ Δληαίαο 

Φεθηαθήο Πχιεο. ηηο ζπξίδεο ησλ θνξέσλ ηεξνχληαη ηα έγγξαθα πνπ 

απεπζχλνληαη ζε απηνχο θαη απνζηέιινληαη κέζσ ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο 

Πχιεο.  

Δπίζεο, θαζηεξψλεηαη ν πξνζσπηθφο αξηζκφο (ΠΑ) σο αξηζκφο 

ππνρξεσηηθήο επαιήζεπζεο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ζηηο 

ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Ο ΠΑ απνηειείηαη απφ 

δψδεθα (12) αιθαξηζκεηηθά ζηνηρεία, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ ηα ελλέα (9) 

είλαη αξηζκεηηθά, θαη ρνξεγείηαη ππνρξεσηηθά ζε θάζε θπζηθφ πξφζσπν πνπ 

δηθαηνχηαη Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) ή Αξηζκφ Μεηξψνπ 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΑΜΚΑ), ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία. Ο ΠΑ δελ 

κεηαβάιιεηαη, θαη απελεξγνπνηείηαη κε ηνλ ζάλαην ή ηελ θήξπμε ζε αθάλεηα 

ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ. Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (ΓΓΠΓΓ) είλαη απνθιεηζηηθά αξκφδηα γηα ηελ 

ηαπηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ κεηαμχ ησλ κεηξψσλ ηνπ Γεκφζηνπ 

ηνκέα γηα ηελ αληηζηνίρηζε ησλ Π.Α. κε ηνπο αλαγλσξηζηηθνχο αξηζκνχο ησλ 

κεηξψσλ (εηδηθνχο ηνκεαθνχο αξηζκνχο) ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, 

ηδίσο Α.Φ.Μ. θαη ηελ επαιήζεπζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ 

θαη ηελ επίηεπμε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ησλ 

αξκφδησλ θνξέσλ κέζσ ηνπ Κέληξνπ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ππφ ηνπο φξνπο 

πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηα άξζξα 11 θαη 84 ηνπ λ. 4727/ 2020(Α‘ 184)ηνλ Γεληθφ 

Καλνληζκφ γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ (EE L 119) θαη ηνλ λ. 4624/ 2019 

(Α'137). Ζ ΓΓΠΓΓ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ηαπηνπνίεζεο ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ είλαη ν ππεχζπλνο θνξέαο επεμεξγαζίαο θαη ηεξεί ην Μεηξψν 

Πξνζσπηθνχ Αξηζκνχ.  

Άιιε κηα ζεκαληηθή παξέκβαζε πνπ πινπνηήζεθε απφ ην Τπνπξγείν 

Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο απνηειεί ε ςεθηνπνίεζε θαη απινχζηεπζε ηεο 

δήισζεο γέλλεζεο, θαηά ηελ νπνία ε δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη ζην 

καηεπηήξην, ρσξίο λα απαηηνχληαη ελέξγεηεο απφ ηελ πιεπξά ησλ γνλέσλ, νη 

νπνίνη ζην ηέινο ελεκεξψλνληαη απηφκαηα αλαθνξηθά κε ηελ εμέιημή ηεο, ηελ 

απφδνζε ΑΜΚΑ, ηελ εγγξαθή ζηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα θνξέα θαζψο θαη ηελ 

έθβαζε ηεο αίηεζεο γηα ην επίδνκα γέλλεζεο. Ζ νινθιήξσζε ηεο δξάζεο γηα 

ηελ ςεθηνπνίεζε θαη απινχζηεπζε ηεο δήισζεο γέλλεζεο πξνβιέπεηαη κε 

ηελ ελζσκάησζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφδνζε ηνπ επηδφκαηνο ινρείαο, 

ηελ απφδνζε ΑΦΜ ζην λενγλφ θαζψο θαη ηελ δπλαηφηεηα θαηαρψξηζεο 

θπξίνπ νλφκαηνο, ζξεζθεχκαηνο θαη εθνχζηαο ή δηθαζηηθήο αλαγλψξηζεο 

κέζσ ηεο εληαίαο ςεθηαθήο πχιεο (gov.gr).  

Με ζηφρν ηελ παξνρή πξνεγκέλσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ κε 



105 

αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο ζε πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο, 

πινπνηείηαη θαη ζα εθαξκνζηεί ην ζχζηεκα απζεληηθνπνίεζεο, ην νπνίν ζα 

αλαπηπρζεί ζε εζληθφ επίπεδν, πηνζεηψληαο ηνπο ζρεηηθνχο δηεζλείο 

θαλνληζκνχο θαη πξφηππα. Σν ζχζηεκα απηφ ζα θαιχπηεη ηελ ςεθηαθή 

ηαπηνπνίεζε, απζεληηθνπνίεζε, εμνπζηνδφηεζε, ζπγθαηάζεζε (consent), 

δεκηνπξγία θχθινπ εκπηζηνζχλεο, ςεθηαθέο ηαπηφηεηεο θαη 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα. Ζ απζεληηθνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη ησλ 

ζηειερψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζε κέζσ ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο ςεθηαθήο 

απζεληηθνπνίεζεο, απνηειεί βάζε γηα ηε δεκηνπξγία θαη δηάδνζε ςεθηαθψλ 

ππεξεζηψλ. πγθεθξηκέλα, ζα δηαζθαιίδεηαη: 

• Δληαίνο ηξφπνο απζεληηθνπνίεζεο ζην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ, ησλ 

παξφρσλ ηαπηνπνίεζεο (ΓΓΠΓΓ, Σξάπεδεο, Πάξνρνη Κηλεηήο 

Σειεθσλίαο θ.ά.). 

• Ζ ηερλνινγηθή νπδεηεξφηεηα αμηνπνηψληαο πθηζηάκελεο ππνδνκέο θαη 

ιχζεηο απζεληηθνπνίεζεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ηνπο θνξείο ηνπ 

δεκφζηνπ/ηδησηηθνχ ηνκέα. 

• Ζ ππνζηήξημε δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ πνηφηεηαο απζεληηθνπνίεζεο 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ θνξέσλ θαη ησλ πνιηηψλ. 

• Ζ δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο θαη ε εθαξκνγή ησλ 

αξρψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν. 

• Ζ αζθαιήο κεηαθνξά κελπκάησλ πνπ πεξηέρνπλ ραξαθηεξηζηηθά 

ηαπηνπνίεζεο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ δεκηνπξγψληαο έλα 

δίθηπν εκπηζηνζχλεο (circle of trust) ζε εζληθφ επίπεδν. 

• Ζ παξνρή δηαζπλνξηαθψλ ππεξεζηψλ φπσο απηή πξνβιέπεηαη απφ ηνλ 

θαλνληζκφ Δ.Δ. 910/2014 (eIDAS) θαη ηνλ θαλνληζκφ Δ.Δ. 2018/1724 

(Single Digital Gateway). 

• Ζ κειέηε θαη αμηνπνίεζε πξνηχπσλ θαη ιχζεσλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί 

απφ ην πξφγξακκα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ISA2. 

• Ζ αληηζηνίρηζε ηνπ ρξήζηε κε ηα κνλαδηθά αλαγλσξηζηηθά θαη ηελ 

αλάθηεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ απφ ηα βαζηθά κεηξψα, φπσο π.ρ. 

Μεηξψν Πνιηηψλ, Φνξνινγηθφ Μεηξψν, Μεηξψν Αζθαιηζκέλσλ. 

• Ζ αλάθηεζε επηπξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ, ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

ηδηνηήησλ απφ ηα ινηπά κεηξψα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζρεηηθά κε ην 

επάγγεικα, ηελ ηδηφηεηα ηνπ ρξήζηε (π.ρ. θνηηεηήο, ζπληαμηνχρνο, 

άλεξγνο). 

Δπηπιένλ, ζεκαληηθή παξέκβαζε απνηειεί ην έξγν πινπνίεζεο ησλ 

λέσλ ηαπηνηήησλ. Οη λέεο ηαπηφηεηεο αλακέλεηαη λα δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε 

ςεθηαθή ππνδνκή ψζηε λα επηηξέπνπλ ζηνπο πνιίηεο ηελ ςεθηαθή 

ηαπηνπνίεζή ηνπο. 

Έλα αθφκα έξγν θαηαιχηεο γηα ηηο παξερφκελεο δεκφζηεο ππεξεζίεο 

είλαη ην Know Your Customer (KYC), ην νπνίν πινπνηεί έλα ςεθηαθφ θαλάιη 

κεηαμχ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηε δηάζεζε ζηνηρείσλ πνιηηψλ φηαλ ε 

αλάγθε απηή απνξξέεη απφ ηελ εθαξκνγή λνκνζεηηθνχ ή θαλνληζηηθνχ 

πιαηζίνπ. Ζ δηάζεζε ησλ ζηνηρείσλ γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαηφπηλ αηηήκαηνο 

ηνπ πνιίηε, θάζε θνξά πνπ δεηείηαη πξφζβαζε, θαη ζηνλ ππξήλα ηνπ 

ζρεδηαζκνχ βξίζθεηαη ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ παξάιιεια 

κε ηελ έγθαηξε θαη έγθπξε δηάζεζε ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέγνληαη απφ αμηφπηζηεο 

πεγέο. Αξρηθά ε δξάζε έρεη εζηηάζεη ζηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο KYC, πνπ νθείινπλ λα αθνινπζήζνπλ ζην πιαίζην ηνπ Anti 

Money Laundering - AML θαλνληζκνχ, ν νπνίνο απαηηεί ηελ πξνζθφκηζε 

ζηνηρείσλ α) ηαπηφηεηαο β) εηζνδεκάησλ, γ) επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

θαη δ) δ/λζεο δηακνλήο θαη επηθνηλσλίαο ηνπ πειάηε/πνιίηε. ην πξψην 

ζηάδην εθαξκνγήο ηεο, ε πιαηθφξκα ζα ιεηηνπξγήζεη ζπκπιεξσκαηηθά κε 
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ηελ πθηζηάκελε δηαδηθαζία θαηάζεζεο έγραξησλ ή ςεθηαθψλ εγγξάθσλ. ε 

επφκελν ζηάδην θαη εμειηζζφκελε παξάιιεια κε ηελ ππεξεζία 

απζεληηθνπνίεζεο πνιηηψλ θαη ηελ ηαπηφηεηα πνιίηε, ζα παξέρεη ππεξεζίεο 

απνκαθξπζκέλεο ηαπηνπνίεζεο ηνπ πνιίηε πςεινχ βαζκνχ εκπηζηνζχλεο, 

ελψ ζα θαιχςεη θαη λέα ζελάξηα KYC, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε 

ηειεπηθνηλσληαθνχο θνξείο ή εηαηξείεο πνπ ππάγνληαη ζηελ Δπηηξνπή 

Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ.  

Δπηπξφζζεηα αθνινπζψληαο ηελ αξρή ζρεδηαζκνχ Once-Only (Μφλνλ 

άπαμ), ε απψιεηα ελφο νηθείνπ πξνζψπνπ ζα δειψλεηαη κία θνξά ζην 

λνζνθνκείν θαη ε Γεκφζηα Γηνίθεζε ζα ελεκεξψλεηαη απηφκαηα γηα ηηο 

ππφινηπεο δηαδηθαζίεο. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη ε ελεκέξσζε ηνπ 

ιεμηαξρείνπ γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο ιεμηαξρηθήο πξάμεο ζαλάηνπ, ηνπ 

δεκνηνινγίνπ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ εγγπηέξσλ ζπγγελψλ, 

ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα γηα ηελ έγθαηξε δηαθνπή ηεο θαηαβνιήο ηεο 

ζχληαμεο, ε αθαίξεζε απφ ην κεηξψν αζθαιηζκέλσλ, θαη ε θαηαβνιή εμφδσλ 

θεδείαο φπνπ πξνβιέπεηαη αιιά θαη ε απφδνζε ζχληαμεο ζε επηδψληεο 

ζπγγελείο. Ξεθηλψληαο απφ ηε ζχληαμε ηεο ιεμηαξρηθήο πξάμεο ζαλάηνπ ζην 

ππνζχζηεκα ηνπ Λεμηαξρείνπ, ζα ελεκεξψλεηαη ην ζχζηεκα ηνπ Μεηξψνπ 

Πνιηηψλ θαη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ ζα ελεκεξψλεη ηα κεηξψα ηνπ ΔΦΚΑ, θαη 

ηεο ΖΓΗΚΑ. κέζα απφ ρξφλν-πξνγξακκαηηζκέλεο δηεξγαζίεο ζηα αληίζηνηρα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Σέινο, ζα ελεκεξψλνληαη ηα κεηξψα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ πνπ δηαρεηξίδεηαη απνθιεηζηηθά ε ΑΑΓΔ γηα ηε 

δηαθνπή ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ζαλφληνο θαη ηελ ππνβνιή 

ηεο θνξνινγηθήο δήισζήο ηνπ. Ζ πινπνίεζε ηεο ςεθηαθήο απηήο ππεξεζίαο 

έρεη ήδε μεθηλήζεη θαη αλακέλεηαη ζχληνκα λα νινθιεξσζεί.  

Παξάιιεια ε απινπνίεζε, ν αλαζρεδηαζκφο θαη ε ςεθηνπνίεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο εγγξαθήο ζε βξεθνλεπηαθνχο, παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη 

γεληθφηεξα ζε δνκέο εκεξήζηαο θξνληίδαο θαη θηινμελίαο γηα παηδηά κε 

επηδφηεζε ΔΠΑ ζα βνεζήζεη αθελφο ζηελ εμάιεηςε ηεο αλάγθεο απνζηνιήο 

κέζσ ηαρπδξνκείνπ, ή παξάδνζεο κε θπζηθή παξνπζία ησλ έγραξησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ θεδεκφλα ζην θνξέα ιεηηνπξγίαο πνπ πξνζθέξεη 

ηελ εκεξήζηα θξνληίδα θαη θηινμελία, θαη αθεηέξνπ ζηελ άληιεζε ησλ 

ππνζηεξηθηηθψλ εγγξάθσλ απφ ηα αληίζηνηρα δεκφζηα κεηξψα θαη 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ θεδεκφλα. Ο 

αλαζρεδηαζκφο θαη ε ςεθηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα 

απηφκαηεο δηαζηαχξσζεο ζηνηρείσλ θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα παξνπζίαζεο 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ησλ δηαζέζηκσλ ζέζεσλ ζηηο δνκέο θξνληίδαο, 

ειαρηζηνπνηψληαο ηηο πεξηπηψζεηο «θξάηεζεο» ζέζεο. 

Οπζηαζηηθή ππνδνκή, απνηειεί επίζεο ε πινπνίεζε ηνπ National Data 

Corridor, πνπ αθνξά ζε κηα θεληξηθή (ζε εζληθφ επίπεδν) εγθαηάζηαζε 

πιαηθφξκαο εμππεξέηεζεο ξνψλ θαη ξεπκάησλ δεδνκέλσλ (Data Streams) 

γηα ηελ θάιπςε ησλ ζπλερψο απμαλφκελσλ αλαγθψλ αληαιιαγήο θαη 

επεμεξγαζίαο ξνψλ δεδνκέλσλ κεηαμχ ζπζηεκάησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ. Ζ 

ππνδνκή ζα παξέρεη θνηλφ επίπεδν δεδνκέλσλ (Data Plane) κεηαμχ 

πνιιαπιψλ θαη θαηαλεκεκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ 

θαη κηα απινπνηεκέλε θαη ελνπνηεκέλε εκπεηξία ζηνπο θνξείο-θαηαλαισηέο, 

δίλνληαο άκεζε πξφζβαζε ζε δεδνκέλα πνπ παξάγνληαη απφ ζπζηήκαηα θαη 

εθαξκνγέο. 

Κξίζηκε είλαη επίζεο ε Δζληθή Τπνδνκή Δηδνπνηήζεσλ (National 

Notification Service), ε νπνία επηηξέπεη ζηνλ πνιίηε λα δειψλεη ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο (δηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο, δηεχζπλζε επηθνηλσλίαο κε ηηο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο, e-mail θαη θηλεηφ) θαη ηα ζηνηρεία απηά λα ηαπηνπνηνχληαη 

θαη λα είλαη δηαζέζηκα γηα θάζε ρξήζε (αηνκηθέο ή καδηθέο εηδνπνηήζεηο κε e-

mail, SMS, voice mail, επηζηνιή). Ζ δηάζεζε ησλ ζηνηρείσλ γίλεηαη ζχκθσλα 
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κε απζηεξνχο ζρεηηθνχο θαλφλεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ αλάιπζε. 

Δπίζεο, ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε ςεθηαθή ππεξεζία ππεχζπλεο 

δήισζεο θαη εμνπζηνδφηεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ςεθηαθά κέζα γηα ηε 

βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο. Σν ςεθηαθφ Δζληθφ Μεηξψν Οδψλ 

θαη Αξηζκψλ απνηειεί βαζηθφ άιιν έλα πξναπαηηνχκελν γηα πνιιά έξγα θαη 

ππεξεζίεο. Πξφθεηηαη γηα πιαηθφξκα θαηαρψξηζεο θαη επηθαηξνπνίεζεο νδψλ 

θαη αξηζκψλ απφ ηνπο θνξείο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ νλνκαηνδνζία ηνπο 

(Γήκνη θαη Πεξηθέξεηεο). Ζ εγθπξφηεηα ησλ δεδνκέλσλ αθνξά ζε δεθάδεο 

δηαδηθαζίεο απφ ηελ εγγξαθή ζε ζρνιείν κέρξη ηνλ νξηζκφ ησλ νξίσλ επζχλεο 

κηαο ππεξεζίαο. Σν Μεηξψν ζρεδηάδεηαη ψζηε λα εμππεξεηήζεη φινπο 

εθείλνπο ηνπο θνξείο πνπ θάλνπλ θαηεμνρήλ ρξήζε γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ 

φπσο ην Κηεκαηνιφγην, ε ΔΛΣΑΣ θαη ηα ΔΛΣΑ. 

Σέινο, νη πνιίηεο κεηά ηελ πξφζθαηε πινπνίεζε κπνξνχλ λα εθδίδνπλ 

ειεθηξνληθά ηελ Δπξσπατθή Κάξηα Αζθάιηζεο Αζζέλεηαο. Μηα θάξηα πνπ 

πξνζθέξεη πξφζβαζε ζε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαηά ηελ πξνζσξηλή 

δηακνλή ηνπο ζε κηα απφ ηηο 28 ρψξεο ηεο Δ.Δ. κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ην 

ίδην θφζηνο (ζε νξηζκέλεο ρψξεο, δσξεάλ) κε ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηεο ελ 

ιφγσ ρψξαο. 

Φεθηαθόο θαη επηρεηξεζηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο ησλ ΚΔΠ ζε ΚΔΠ-plus 

Ο ζεζκφο ησλ ΚΔΠ μεθίλεζε ην 2002, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ 

γηα πξψηε θνξά ζηε ρψξα, ππεξεζίεο κηαο ζηάζεο κε ζηφρν ηελ άκεζε θαη 

έγθαηξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. Γέθα νθηψ ρξφληα κεηά ηα ΚΔΠ 

απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο πην αμηφπηζηνπο θαη αλαγλσξίζηκνπο ζεζκνχο ηεο 

ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Απνηειείηαη απφ έλα δίθηπν 1059 ελεξγψλ 

θαηαζηεκάησλ ΚΔΠ ζην νπνίν εξγάδνληαη πεξίπνπ 2.510 ππάιιεινη ηνπ 

θιάδνπ δηεθπεξαίσζεο ππνζέζεσλ πνιηηψλ. Παξφια απηά, ν ςεθηαθφο 

κεηαζρεκαηηζκφο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ν νπνίνο ζπληειείηαη κε γνξγνχο 

ξπζκνχο ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν θαζψο θαη νη ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο 

ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ζε έλα ηαρέσο εμειηζζφκελν πεξηβάιινλ, 

αλαδεηθλχεη πιένλ ηελ αλάγθε δηνηθεηηθνχ θαη ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ 

ησλ ΚΔΠ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα εμππεξεηήζνπλ θαιχηεξα θαη κε 

λέα εξγαιεία πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο. 

Ήδε, κέζα ζε έλα έηνο, έρνπλ πινπνηεζεί πνιηηηθέο θαη έρνπλ ζρεδηαζηεί 

ελέξγεηεο πεξαηηέξσ αλαβάζκηζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα ΚΔΠ 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα:  

● Έληαμε λέσλ δηαδηθαζηψλ ζηα ΚΔΠ π.ρ. δηθαηνζχλε, εξγαζία θ.α. 

● Έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο myKEPlive γηα ηελ εμ‘ απνζηάζεσο 

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ ζε επηιεγκέλα ΚΔΠ.  

● Σερλνινγηθή αλαβάζκηζε κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο λένπ ΟΠ γηα ην 

back-office ηνπο κε ρξεκαηνδφηεζε απφ εγθεθξηκέλν πξφγξακκα 

ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ. 

● Υξήζε ησλ ΚΔΠ σο ζεκεία επαηζζεηνπνίεζεο, ελεκέξσζεο θαη επί 

ηφπνπ θαηάξηηζεο ησλ πνιηηψλ γηα ηηο ςεθηαθέο ππεξεζίεο ηνπ 

Γεκνζίνπ ζε επηιεγκέλα ΚΔΠ. 

● Γεκηνπξγία ςεθηαθψλ ζπξίδσλ ζε θάζε ΚΔΠ. 

Ζ δξάζε ζθνπεχεη λα κεηαζρεκαηίζεη έλα θεληξηθφ ππν-ζχλνιν ησλ ΚΔΠ 

(πεξίπνπ 500 απφ ηα 1000) ζε κηα λέα κνξθή ππεξεζηψλ κηαο ζηάζεο (κε ηελ 

θσδηθή νλνκαζία KEΠ-Plus), ε νπνία αθελφο ζα μεθαζαξίζεη ην ηνπίν ζρεηηθά 

κε ηνλ ηξφπν δηαθπβέξλεζεο ηνπο (reform) πνπ ζήκεξα βξίζθεηαη ζε έλα 
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γθξίδν ηνπίν κεηαμχ θεληξηθήο δηνίθεζεο θαη ΟΣΑ, KEP-plus θαη αθεηέξνπ ζα 

απνηειέζεη ην θεληξηθφ θαη ζχγρξνλν ζεκείν επαθήο ηνπ πνιίηε κε ην θξάηνο 

σο ελαιιαθηηθή ηεο ςεθηαθήο νδνχ, ελζσκαηψλνληαο φκσο παξάιιεια ηηο 

λέεο ηερλνινγίεο. 

ην δίθηπν ησλ ΚΔΠ-Plus ζα εληαρζνχλ έλα ΚΔΠ απφ θάζε Γήκν θαζψο 

θαη επηιεγκέλα ΚΔΠ ζηνπο κεγάινπο αζηηθνχο δήκνπο ηεο ρψξαο. Δπηπιένλ, 

κηα βαζηθή αιιαγή ζα είλαη ε ζεκαηηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ ΚΔΠ-plus αλάινγα 

ηελ πεξηνρή. 

Βαζηθέο παξεκβάζεηο ζην πιαίζην ηεο δξάζεο είλαη νη εμήο: 

● ηελ ηερλνινγηθή ηνπο αλαβάζκηζε ηφζν κέζσ ηνπ λένπ back office 

φζν θαη κέζα απφ λέεο εθαξκνγέο φπσο ε ζπξίδα ησλ ΚΔΠ 

● ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο θαη ην rebranding ηνπο (λένη 

ρψξνη, λέν ζήκα θ.α.) κε γλψκνλα ηελ ςεθηαθή θαη θπζηθή 

πξνζβαζηκφηεηα 

● ηελ έληαμε λέσλ ππεξεζηψλ ή ππεξεζηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ δηθέο 

ηνπο ππεξεζίεο κηαο ζηάζεο φπσο γηα παξάδεηγκα ηα γξαθεία 

εμππεξέηεζεο δαλεηνιεπηψλ 

● ηελ ζηειέρσζε ηνπο κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ ζα 

εμππεξεηεί ηφζν ηελ δηεθπεξαίσζε δηαδηθαζηψλ φζν θαη ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ θνηλνχ ζηηο λέεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξεη ην θξάηνο 

● ηελ ζπλερή θαηάξηηζε ζε ςεθηαθέο δεμηφηεηεο ησλ πθηζηάκελσλ 

ππαιιήισλ 

● Δθζπγρξνληζκφο ηνπ Κέληξνπ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ κε επηπιένλ 

θαλάιηα, νινθιήξσζε κε CRM θαη παξνρή ππεξεζηψλ κε AI 

capabilities (π.ρ. Chatbots) 

Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα δεκηνπξγεζεί έλα λέν επηρεηξεζηαθφ κνληέιν 

ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΔΠ ην νπνίν ζα κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηνπο πνιίηεο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. 

 

7.4.3. Έξγα 

Ζ αλάπηπμε ςεθηαθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ πεξηιακβάλεη είηε έξγα 

ππνδνκήο, ή έξγα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε. Σα 

ζπγθεθξηκέλα έξγα, νξηδφληηα ή ηνκεαθά, πεξηιακβάλνληαη ζηνλ αξρηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ πινπνίεζεο ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθφηεξα ζηηο αληίζηνηρεο ελφηεηεο ηεο ΒΦΜ. 

 

 

7.5. Φεθηαθή Καηλνηνκία 

 

7.5.1. Πξνθιήζεηο 

Σα νθέιε ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ (αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο, 

κείσζε θφζηνπο, δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, πξφζβαζε ζε λέεο 

αγνξέο, ηαρχηεξε πηνζέηεζε ηεο θαηλνηνκίαο θ.ιπ.) είλαη επξέσο γλσζηά θαη 

έρνπλ αλαδεηρζεί απφ πιεζψξα εξεπλψλ σο θιεηδί γηα ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε κηαο ρψξαο. Χζηφζν, ε απνθφκηζε ησλ σθειεηψλ απηψλ δελ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο απηνλφεηε, θαζψο αθφκα θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν 

νη εηαηξείεο εκθαλίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ, κε ην 

πξφβιεκα λα είλαη εκθαλέζηεξν ζηηο κεζαίεο, κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο 
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επηρεηξήζεηο. Καη ηνχην δηφηη ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο δελ εμαληιείηαη 

ζηελ απιή πηνζέηεζε ηεο ηερλνινγίαο, αιιά απαηηεί, κεηαμχ άιισλ, ηελ 

αιιαγή ηεο ςεθηαθήο θνπιηνχξαο, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ 

κνληέισλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ελψ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε επλντθνχ 

ξπζκηζηηθνχ, ρξεκαηνδνηηθνχ θαη ππνζηεξηθηηθνχ πεξηβάιινληνο κε ηε 

ζπλεξγαζία θξάηνπο θαη αγνξάο. εκαληηθή πξνυπφζεζε είλαη επίζεο ε 

επαξθήο ζχλδεζε θαη ε ζχκπξαμε ησλ θνξέσλ θαηλνηνκίαο (εξεπλεηηθά 

ηδξχκαηα, λενθπείο επηρεηξήζεηο, ζεξκνθνηηίδεο θαη επηηαρπληέο, θ.ιπ.) κε ηηο 

επηρεηξήζεηο. 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε αλαγλσξίδεη σο έλαλ απφ ηνπο πιένλ θξίζηκνπο 

ππιψλεο γηα ηελ ςεθηαθή νηθνλνκία ηε δεκηνπξγία ησλ Κφκβσλ Φεθηαθήο 

Καηλνηνκίαο (Digital Innovation Hubs – DIHs), νη νπνίνη απνηεινχλ 

«ππεξεζίεο κηαο ζηάζεο» γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ 

ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπο θαη ηελ 

πξναγσγή ηεο θαηλνηνκίαο ηνπο κε ρξήζε ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ57. Οη 

θφκβνη ςεθηαθήο θαηλνηνκίαο απνηεινχλ νξγαληζκνχο ή ζπκπξάμεηο 

νξγαληζκψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο επηρεηξήζεηο λα γίλνπλ πην αληαγσληζηηθέο 

ζε ζρέζε κε ηα πξντφληα, ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηηο παξαγσγηθέο ηνπο 

δηαδηθαζίεο, κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Σαπηφρξνλα νη θφκβνη 

ςεθηαθήο θαηλνηνκίαο ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο κε ηε 

ζπκκεηνρή ζε θνηλέο δξάζεηο κηθξνκεζαίσλ, κεγάισλ θαη λενθπψλ 

επηρεηξήζεσλ, εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ θαη δεκφζησλ νξγαληζκψλ 

Σα DIH παξέρνπλ ππεξεζίεο πνπ εληάζζνληαη θπξίσο ζηηο θάησζη 

θαηεγνξίεο:58  

• Γξάζεηο Καηλνηνκίαο πνπ αθνξνχλ ηνλ εληνπηζκφ επθαηξηψλ γηα 

ςεθηνπνίεζε, αλάπηπμε θαη επηθχξσζε θαηλνηφκσλ ιχζεσλ 

βαζηζκέλσλ ζε ηερλνινγίεο αηρκήο (π.ρ. «test before invest») 

• Δπηρεηξεζηαθή αλάπηπμε, κε ζηφρν λα βνεζεζνχλ νη εηαηξείεο λα 

εθαξκφζνπλ ηηο ιχζεηο ηνπο, λα αμηνινγήζνπλ ηηο επηπηψζεηο θαη λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηηο αιιαγέο ζηα επηρεηξεκαηηθά κνληέια (ελεκέξσζε, 

επαηζζεηνπνίεζε, δηθηχσζε, εμεχξεζε ζπλεξγαηψλ, θ.ιπ.) 

• Φεθηαθέο δεμηφηεηεο, πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο 

θαηλνηνκίαο κέζσ ελδπλάκσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

• Τπνζηήξημε ζηελ εμεχξεζε πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο 

Πεξαηηέξσ, ν Καλνληζκφο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ γηα ηε ζέζπηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Φεθηαθή Δπξψπε 2021-

202759, αλαδεηθλχεη ηνλ θνκβηθφ ξφιν ησλ DIH πξνδηαγξάθνληαο έλα λέν 

πιαίζην αλάπηπμεο δηθηχνπ ηνπο κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ θξαηψλ-κειψλ 

ζηελ επηινγή ησλ DIHs, ζηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο θαη ζηελ παξαθνινχζεζε 

ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ ηνπο ζχκθσλα κε δείθηεο απνδνηηθφηεηαο (KPIs) 

πνπ ζα νξηζηνχλ. 

ηελ Διιάδα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηεο Δ.Δ.60, έρνπλ 

ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ 9 DIHs κε επίθεληξν θπξίσο εξεπλεηηθά ηδξχκαηα, 

σζηφζν απνπζηάδεη έλα πιαίζην νξγάλσζεο, ζπζηεκαηηθήο 

παξαθνινχζεζεο, ζηήξημεο θαη ζπληνληζκνχ ησλ θφκβσλ απηψλ. 

Δπηπξφζζεηα, δελ πθίζηαηαη νκνηνγελήο γεσγξαθηθή δηαζπνξά θαη –θπξίσο– 

νη επηρεηξήζεηο δελ γλσξίδνπλ νχηε ηελ χπαξμε ησλ DIHs νχηε θαη ηηο 

                                                
57

 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-innovation-hubs 
58

 https://www.eib.org/en/publications/financing-the-digitalisation-of-smes-

executive-summary 
59

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-welcomes-

agreement-digital- europe-programme-2021-2027 
60

 Ζ πξσηνβνπιία απηή πξνσζείηαη απφ ην 2016 - https://ec.europa.eu/digital-

single-market/en/european-digital-innovation-hubs-digital-europe-programme-0 

http://www.eib.org/en/publications/financing-the-digitalisation-of-smes-executive-summary
http://www.eib.org/en/publications/financing-the-digitalisation-of-smes-executive-summary
http://www.eib.org/en/publications/financing-the-digitalisation-of-smes-executive-summary
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πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηνπο. 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί ε πξνζπάζεηα ηεο ΓΓΦΓΑΓ ζε 

ζπλεξγαζία κε  ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο, ηελ Γεληθή 

Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο θαη ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Δξγαζίαο λα αλαδείμεη 

ηνπο ειιεληθνχο Κφκβνπο Φεθηαθήο Καηλνηνκίαο πνπ ζα επηιεγνχλ γηα λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πξφζθιεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ Γηθηχνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κφκβσλ Φεθηαθήο Καηλνηνκίαο 

(European Digital Innovation Hubs). ηφρνο ησλ ΔDIHs είλαη, κέζσ ηεο 

εμεηδίθεπζεο θαη ησλ κεηαμχ ηνπο ζπλεξγηψλ, λα απνηειέζνπλ ηνπο θφκβνπο 

πνπ ζα ζηεξίμνπλ ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

ζα δηαδψζνπλ ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο θαηά θχξην ιφγν ζηνπο 

πξναλαθεξφκελνπο ηνκείο (ππνινγηζηηθή πςειψλ επηδφζεσλ (HPC), ηερλεηή 

λνεκνζχλε (AI), θπβεξλναζθάιεηα (cyber security)), ηφζν ζηηο επηρεηξήζεηο 

φζν θαη ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. Οη θφκβνη απηνί ζα απνηειέζνπλ 

«θαηαζηήκαηα κίαο ζηάζεο» θαη ζα παξέρνπλ ππεξεζίεο φπσο: 

● Γνθηκή πξηλ απφ ηελ επέλδπζε (Test before invest): απηή ε νκάδα 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα επηηξέπεη ζηνπο 

ππνζηεξηδφκελνπο νξγαληζκνχο (ΜκΔ ή/θαη δεκφζηνο ηνκέαο) ηε 

δνθηκή θαη πεηξακαηηζκφ ησλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ πνπ 

ζρεδηάδνπλ λα αλαπηχμνπλ, πξηλ απφ ηελ επέλδπζε ζε απηά. Μεηαμχ 

άιισλ πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ, 

αμηνιφγεζεο ςεθηαθήο σξηκφηεηαο, δξαζηεξηφηεηεο επίδεημεο, 

ζρέδηα ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, πξνψζεζε ηεο νινθιήξσζεο, 

πηνζέηεζεο θαη πξνζαξκνγήο ησλ δηαθφξσλ ηερλνινγηψλ, δνθηκέο 

θαη πεηξακαηηζκνχο κε ςεθηαθέο ηερλνινγίεο (ινγηζκηθφ θαη πιηθφ / 

εμνπιηζκφ), κεηαθνξά γλψζεο θαη ηερλνγλσζίαο κε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηηο βαζηθέο ηερλνινγίεο πνπ πξνσζνχληαη ζην πξφγξακκα 

«Φεθηαθή Δπξψπε 2021-2027», δειαδή ηεο ππνινγηζηηθήο πςειψλ 

επηδφζεσλ (HPC), ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο (AI) θαη ηεο 

θπβεξλναζθάιεηαο (cyber security). 

● Γεμηφηεηεο θαη θαηάξηηζε (Skills and training): ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ θαηαγξάθεηαη ζηελ εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία σο ε 

ζεκαληηθφηεξε κνξθή άυινπ θεθαιαίνπ. Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο 

απνηειεί ηνλ ζεκαληηθφηεξν πνιιαπιαζηαζηή ηεο παξαγσγηθφηεηαο, 

ιφγσ ηεο κε αθφκε αληηγξάςηκεο απφ κεραλέο αλζξψπηλεο 

δπλαηφηεηαο θαηλνηνκίαο θαη δεκηνπξγίαο. Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ, λα 

δηαζθαιηζηεί ην θαηάιιειν επίπεδν ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ζηνπο 

ππνζηεξηδφκελνπο νξγαληζκνχο, ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ ζην έπαθξν 

νη θαηλνηφκεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο, ηα ΔDIHs ζα πξέπεη λα 

παξέρνπλ ππεξεζίεο, φπσο θηινμελία εθπαηδεχζεσλ ή/θαη παξνρή 

εθπαίδεπζεο, boot-camps, πξαθηηθή άζθεζε, θαζψο θαη ηελ 

ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο βξαρππξφζεζκσλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζε πξνεγκέλεο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο, απαζρφιεζε 

θνηηεηψλ θαη απνθνίησλ ζε εηαηξείεο θαη εξεπλεηηθά θέληξα γηα 

απφθηεζε πξνεγκέλσλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ. 

● Τπνζηήξημε ζηελ εχξεζε επελδχζεσλ (Support to find investments): 

ηα EDIHs ζα ππνζηεξίδνπλ ηηο εηαηξείεο, ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηηο 

δεκφζηεο δηνηθήζεηο ζηελ εμαζθάιηζε επελδχζεσλ ψζηε λα γίλνπλ 

πην αληαγσληζηηθέο θαη λα βειηηψζνπλ ηα επηρεηξεκαηηθά ηνπο 

κνληέια κέζσ ηεο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ. Ζ θαηεγνξία απηή ησλ 

ππεξεζηψλ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ πξφζβαζε ζε 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη επελδπηέο, ηελ ππνζηήξημε ζηελ 
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αμηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο InvestEU θαη άιισλ ζρεηηθψλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ κεραληζκψλ ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ην InvestEU 

Advisory Hub θαη ην δίθηπν Enterprise Europe Network (EEN) θ.α.. 

● Οηθνζχζηεκα Καηλνηνκίαο θαη δπλαηφηεηεο δηθηχσζεο (Innovation 

ecosystem and networking opportunities): ηα ΔDIHs θαινχληαη λα 

δηαδξακαηίζνπλ ηνλ ξφιν ηνπ δηακεζνιαβεηή θαη λα θέξνπλ ζε 

επαθή ηε βηνκεραλία, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο, νη 

νπνίνη ρξεηάδνληαη λέεο ηερλνινγηθέο ιχζεηο, κε εηαηξείεο, ηδίσο 

λενζχζηαηεο θαη ΜΜΔ, πνπ έρνπλ ιχζεηο έηνηκεο γηα ηελ αγνξά. Σα 

EDIH ζα πξέπεη λα πξνσζνχλ ζπλέξγεηεο ζε ηνπηθφ επίπεδν αιιά 

θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε άιια EDIHs γηα λα βξνπλ ηνπο αληίζηνηρνπο 

ζπλεξγάηεο αιινχ ζηελ Δπξψπε, φηαλ δελ κπνξνχλ λα βξεζνχλ 

θαηάιιεινη ηνπηθνί ζπλεξγάηεο. Οη δνκεκέλεο ζρέζεηο κε ηηο 

πεξηθεξεηαθέο αξρέο, ηηο ελψζεηο βηνκεραληψλ, ηηο ελψζεηο ΜΜΔ, 

ηνπο νξγαληζκνχο αλάπηπμεο επηρεηξήζεσλ, ηηο ζεξκνθνηηίδεο, ηνπο 

επηηαρπληέο, ην EEN, ηα εκπνξηθά επηκειεηήξηα θ.ιπ. ζα βνεζήζνπλ 

ζε κεγάιν βαζκφ ζηε ιεηηνπξγία ηνπο σο δηακεζνιαβεηέο. 

7.5.2.Καηεπζχλζεηο θαη ηφρνη 

Με δεδνκέλα ηα αλσηέξσ, απνηειεί θχξηα ζηξαηεγηθή επηδίσμε ε 

δεκηνπξγία ελφο νξγαλσκέλνπ, αμηφπηζηνπ, βηψζηκνπ θαη ζπληνληζκέλνπ 

δηθηχνπ θφκβσλ ππνζηήξημεο ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ κε ηελ ελδπλάκσζε θαη αμηνπνίεζε θφκβσλ ςεθηαθήο 

θαηλνηνκίαο ζε εζληθφ επίπεδν. ε ελαξκφληζε κε ηελ επξσπατθή ζηξαηεγηθή, 

ε δεκηνπξγία ηνπ δηθηχνπ DIHs ζα θαιχςεη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ αλαγθψλ 

ππνζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ςεθηαθή ηνπο ελδπλάκσζε, 

απνηειψληαο ην πξψην θαη θχξην ζεκείν επαθήο κε απηέο. Ζ αλάπηπμε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ζπλεξγαζία ησλ θχξησλ 

εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ηφζν απφ ην δεκφζην φζν θαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

(αξκφδηα ππνπξγεία, επηκειεηήξηα, θνηλσληθνί εηαίξνη, ζπιινγηθά φξγαλα, 

εξεπλεηηθά θαη αθαδεκατθά ηδξχκαηα, κεγάιεο επηρεηξήζεηο) θαη ζα θαιχπηεη 

εζηηαζκέλα ηνπο πςειήο πξνηεξαηφηεηαο ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

ηφζν ζε ζέκαηα αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ αηρκήο φζν θαη ζε ζέκαηα 

πηνζέηεζεο Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηελ νξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ απνηειψληαο ηνλ θχξην κνριφ ηνπ ςεθηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπο. 

ην πιαίζην απηφ επηδηψθεηαη ε ελδπλάκσζε ησλ δηαζπλδέζεσλ ησλ 

DIHs ηφζν κε ηνπο κεραληζκνχο ρξεκαηνδφηεζεο ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ 

επίπεδν, φζν θαη κε κεγάιεο θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο θαη επελδπηέο. 

 

7.5.3. Έξγα 

 

Οη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη επηδηψθεηαη λα επηηεπρζνχλ κέζα απφ ηηο θάησζη 

δξάζεηο: 

 

Γεκηνπξγία εζληθνύ δηθηύνπ θόκβσλ ςεθηαθήο θαηλνηνκίαο 

Γεκηνπξγία ελφο νξγαλσκέλνπ, αμηφπηζηνπ, βηψζηκνπ θαη ζπληνληζκέλνπ 

δηθηχνπ θφκβσλ ςεθηαθήο θαηλνηνκίαο ζε εζληθφ επίπεδν, ζε ελαξκφληζε κε 

ηελ επξσπατθή ζηξαηεγηθή. Ζ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ζπλεξγαζία ησλ θχξησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ηφζν 

απφ ην δεκφζην φζν θαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (αξκφδηα ππνπξγεία, 

επηκειεηήξηα, θνηλσληθνί εηαίξνη, ζπιινγηθά φξγαλα, εξεπλεηηθά θαη 
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αθαδεκατθά ηδξχκαηα, κεγάιεο επηρεηξήζεηο) θαη ζα θαιχπηεη ζέκαηα 

αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ αηρκήο θαη ζέκαηα πηνζέηεζεο 

Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

ησλ επηρεηξήζεσλ, απνηειψληαο ηνλ θχξην κνριφ ηνπ ςεθηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπο. 

 

Αλάπηπμε θεληξηθνύ κεραληζκνύ ππνζηήξημεο ηεο Φεθηαθήο 

Καηλνηνκίαο 

Απνηειεί ηνλ θεληξηθφ κεραληζκφ ζπληνληζκνχ ησλ δξάζεσλ 

ππνζηήξημεο ηεο ςεθηαθήο θαηλνηνκίαο. Ο θεληξηθφο κεραληζκφο παξέρεη 

θαηεπζχλζεηο ζε φινπο ηνπο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ςεθηαθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ, ζπληνλίδεη θνηλέο δξάζεηο κεηαμχ ησλ 

θνξέσλ, αλαπηχζζεη ην νηθνζχζηεκα, αλαγλσξίδεη θαη θαιχπηεη θελά κε 

ζηνρεπκέλεο δξάζεηο εθπαίδεπζεο, ελεκέξσζεο θαη κεηαθνξάο 

ηερλνγλσζίαο. Σαπηφρξνλα δξα σο θέληξν αλαθνξάο ηνπ δηθηχνπ ησλ DIHs, 

ζέηεη ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη αλάπηπμήο ηνπ, πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ επί κέξνπο θφκβσλ θαη παξαθνινπζεί ηελ απφδνζή ηνπο κέζσ 

δεηθηψλ (KPIs). 

Οη ελέξγεηεο πνπ αλαιακβάλεη πεξηιακβάλνπλ: 

• Υαξηνγξάθεζε ησλ θνξέσλ (δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ) πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ θαη ηελ θαηλνηνκία. 

• Καηάξηηζε κνληέινπ ιεηηνπξγίαο θαη παξαθνινχζεζεο απφδνζεο. 

• ρέδην δξάζεο γηα ηε ζχλδεζε κε ρξεκαηνδνηηθνχο κεραληζκνχο θαη 

επηρεηξήζεηο. 

 

ICT4Growth 2 

Ζ Γξάζε εληζρχεη ψξηκα επελδπηηθά ζρέδηα γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ εκπνξηθή δηάζεζε θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

πξνζηηζέκελεο αμίαο, πνπ αθνξνχλ ή βαζίδνληαη ζε Σερλνινγίεο 

Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ). Σα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο πνπ ζα 

αλαπηπρζνχλ κέζσ ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη 

ηφζν ζε κεκνλσκέλνπο θαηαλαισηέο, φζν θαη ζε άιιεο επηρεηξήζεηο. 

Μπνξνχλ επίζεο λα αθνξνχλ ην ηειηθφ πξντφλ/ ππεξεζία ή κέξνο ελφο πην 

ζχλζεηνπ ζπζηήκαηνο. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα πξνηεηλφκελα έξγα ζρεηηθά κε 

ηε ζηήξημε θαη πξνψζεζε ηεο ςεθηαθήο θαηλνηνκίαο. 

 

Πίλαθαο 8: Έξγα ζρεηηθά κε ηελ ςεθηαθή θαηλνηνκία 

Έξγα Υξνληθφο Οξίδνληαο 

1. Γεκηνπξγία Δζληθνχ Γηθηχνπ Κφκβσλ Φεθηαθήο Καηλνηνκίαο γηα 

ηε δεκηνπξγία λέσλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηελ επηηάρπλζε ηνπ 

ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο νηθνλνκίαο. 

Μεζνπξφζεζκνο 

2. Αλάπηπμε θεληξηθνχ κεραληζκνχ ππνζηήξημεο ηεο Φεθηαθήο 

Καηλνηνκίαο 

Μεζνπξφζεζκνο 

3. ICT4Growth 2 
Μεζνπξφζεζκνο 

Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 
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7.6. Αμηνπνίεζε πξνεγκέλσλ ηερλνινγηώλ 

 

7.6.1.Τπνινγηζηηθά πζηήκαηα Τςειψλ Δπηδφζεσλ 

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο ρψξαο ζε ζρέζε κε ηελ αμηνπνίεζε 

ππεξππνινγηζηηθψλ δπλαηνηήησλ γηα ηελ πξφνδν ηεο θνηλσλίαο είλαη ζε 

πιήξε ηαχηηζε κε ηελ θεληξηθή ζηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

πγθεθξηκέλα, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη δεκηνπξγήζεη ηελ Κνηλή 

Δπηρείξεζε (Joint Undertaking) κε ηελ νλνκαζία EuroHPC, ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρεη θαη ε Διιάδα. Ζ Κνηλή Δπηρείξεζε EuroHPC (EuroHPC) επηηξέπεη 

ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. θαζψο θαη ζηηο ππφινηπεο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο λα 

ζπληνλίζνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο θαη λα κνηξαζηνχλ πφξνπο κε ζηφρν ηελ 

αλάπηπμε ζηελ Δπξψπε κηαο ππνδνκήο ππεξππνινγηζηψλ παγθφζκηαο 

θιάζεο θαη ελφο αληαγσληζηηθνχ νηθνζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο ζηηο 

ππεξππνινγηζηηθέο ηερλνινγίεο, εθαξκνγέο θαη δεμηφηεηεο. Δθηφο απφ ηνλ 

πξψην ππιψλα ησλ ππνδνκψλ, ε Διιάδα έρεη ελεξγφ ζπκκεηνρή ζην 

δεχηεξν ππιψλα ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. Οη επελδχζεηο ζα 

σθειήζνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο επξσπατθήο βηνκεραλίαο πξνζθνξάο 

ππεξππνινγηζηψλ θαη πνιιψλ εθαξκνγψλ πςειήο ηερλνινγίαο. εκαληηθφο 

ζηφρνο γηα ην EuroHPC είλαη επίζεο ε ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο 

πξσηνπφξσλ εθαξκνγψλ ζε κεγάιν αξηζκφ θνηλσληθψλ, επηζηεκνληθψλ θαη 

βηνκεραληθψλ ηνκέσλ. 

ην δεχηεξν ππιψλα, εθηφο απφ ηηο δξάζεηο έξεπλαο, ε Κνηλή 

Δπηρείξεζε ζπγρξεκαηνδνηεί ηε δξάζε κε ηελ νλνκαζία Κέληξα 

Τπεξππνινγηζηηθψλ Γεμηνηήησλ (εθεμήο HPC Competence Centers/HPC-

CC). ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο είλαη λα ππνζηεξίμεη ζε θάζε ρψξα ηε 

δεκηνπξγία ελφο Δζληθνχ HPC Competence Center. Σν Δζληθφ HPC 

Competence Center ζα παξέρεη ππεξππνινγηζηηθέο ππεξεζίεο ζηε 

βηνκεραλία (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΜΜΔ), ζηνπο αθαδεκατθνχο θνξείο 

θαη ζηνπο θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πξνζαξκνζκέλεο ζε έλα κεγάιν 

εχξνο ρξεζηψλ, κε ζηφρν λα δηεπθνιχλεη θαη λα πξνσζήζεη ηε κεηάβαζε 

πξνο ηελ επξχηεξε πηνζέηεζε ησλ ππεξππνινγηζηψλ ζηελ Δπξψπε. Σν HPC-

CC ζα είλαη ην επίθεληξν ζπληνληζκνχ φισλ ησλ εζληθψλ πξσηνβνπιηψλ, 

δηεπθνιχλνληαο ηελ πξφζβαζε ησλ εζληθψλ θνξέσλ ζε επξσπατθέο 

ππεξππνινγηζηηθέο δεμηφηεηεο θαη επθαηξίεο. ε πξψηε θάζε, νη ρψξεο ζα 

πξέπεη λα δνκήζνπλ ηα εζληθά HPC-CCs. ηελ Διιάδα, σο ζπληνληζηήο ηνπ 

Δζληθνχ HPC-CC έρεη επηιεγεί ην ΔΓΤΣΔ ΑΔ ιφγσ ηεο εκπεηξίαο ηεο ζε 

ζέκαηα ππεξππνινγηζηψλ, θαζψο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κνλαδηθνχ Tier-1 

ππεξππνινγηζηή ηεο ρψξαο. 

Ζ Διιάδα, αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε χπαξμεο ππνινγηζηψλ πςειψλ 

επηδφζεσλ, επελδχεη ελεξγά ζην ρψξν ησλ ππεξππνινγηζηψλ κέζσ 

ζηνρεπκέλσλ έξγσλ κέζα απφ ηηο αθφινπζεο πξσηνβνπιίεο: 

 

Δπέθηαζε ηνπ εζληθνύ ππεξππνινγηζηή 

ηελ Διιάδα, ην ΔΓΤΣΔ ΑΔ έρεη αλαπηχμεη θαη ιεηηνπξγεί ην ππεξ 

ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα ARIS ην νπνίν αμηνπνηείηαη απφ έλα πνιχ κεγάιν 

εχξνο εθαξκνγψλ ζε πεξηνρέο φπσο βηνρεκεία, ρεκεία, θπζηθή, 

θιηκαηνινγία, κεραληθή, κεηεσξνινγία θαη κεραληθή κάζεζε. 

Σν ARIS (Advanced Research Information System) είλαη ην ηζρπξφηεξν 

ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα ζηελ Διιάδα γηα επηζηεκνληθέο εθαξκνγέο. Σέζεθε ζε 

ιεηηνπξγία ηνλ Ηνχιην ηνπ 2015 απφ ην ΔΓΤΣΔ ΑΔ πξνζθέξνληαο έλα ηζρπξφ 

εξγαιείν έξεπλαο ζηελ ειιεληθή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Σν ζχζηεκα θαηά 

ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπκπεξηιήθζεθε ζηε ιίζηα κε ηνπο 500 
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ηζρπξφηεξνπο ππνινγηζηέο ηνπ θφζκνπ (top500.org) θαη έβαιε ηελ Διιάδα 

ζηνλ παγθφζκην ράξηε ησλ ζπζηεκάησλ πςειψλ επηδφζεσλ. Σν 

ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα ARIS ζήκεξα έρεη κέγηζηε ζεσξεηηθή ππνινγηζηηθή 

ηζρχ 535 TFlops (ηξηζεθαηνκκχξηα καζεκαηηθέο πξάμεηο ην δεπηεξφιεπην) θαη 

πξνζθέξεη πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ. 

Ζ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ εζληθνχ ππεξππνινγηζηή ARIS απνδείρζεθε 

πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ έξεπλα. Μέρξη θαη ζήκεξα, πάλσ απφ 250 

εξεπλεηηθέο νκάδεο έρνπλ αμηνπνηήζεη ηηο ππεξππνινγηζηηθέο ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξεη ην ARIS θαη ην ΔΓΤΣΔ ΑΔ. Δπίζεο, έρνπλ ήδε δεκνζηεπζεί 

ηνπιάρηζηνλ 176 επηζηεκνληθέο εξγαζίεο κε απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ηε ρξήζε ηνπ ARIS. Σν πνζνζηφ ρξήζεο ηνπ εζληθνχ ππεξππνινγηζηή 

έθηαζε ζην κέγηζην ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ έλαξμε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. πγθεθξηκέλα, ε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε φξνπο 

ππνινγηζηηθψλ πφξσλ, γηα ην 2018, ήηαλ 93.6%, θαη ε εηήζηα δήηεζε θαηά 

κέζν φξν ήηαλ πεξίπνπ 2.5 θνξέο ε δπλαηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Απηφ έρεη 

σο απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο γηα λα 

εθηειεζηνχλ νη δεηνχκελεο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο. 

Απφ ηα παξαπάλσ θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ν εζληθφο ππεξππνινγηζηήο 

ρξήδεη επέθηαζεο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξεη λα θαιχςεη ηελ εγρψξηα δήηεζε 

γηα ηα επφκελα ρξφληα. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε πξνσζείηαη ε επέθηαζε ηνπ 

πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο ζε 2 θάζεηο.Καηά ηελ πξψηε θάζε, πξνηείλεηαη ε 

επέθηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ειεχζεξν ρψξν 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ππάξρνληνο ππνινγηζηηθνχ θέληξνπ, ψζηε αθελφο λα 

κπνξεί λα θαιχςεη ηηο πθηζηάκελεο αλάγθεο γηα έλα δηάζηεκα 1-2 ρξφλσλ, 

αθεηέξνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή κεηάβαζε θαηά ηε δεχηεξε θάζε 

επέθηαζεο, ρσξίο δηαθνπή γηα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα (ην πνιχ ιίγσλ 

σξψλ ή εκεξψλ) ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. εκεηψλεηαη φηη ε πξψηε 

θάζε ηεο πξνηεηλφκελεο επέθηαζεο, ζα κπνξεί λα πινπνηεζεί πνιχ πην 

ζχληνκα, κεξηθέο εβδνκάδεο απφ ηελ παξαιαβή θαη έιεγρν νξζήο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ πιηθνχ, ιφγσ ηεο απνπζίαο αλάγθεο εξγαζηψλ γηα ελέξγεηα, ςχμε, 

θαισδίσζε θιπ. 

Έρνληαο δηαζθαιίζεη ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ πθηζηάκελσλ 

δπλαηνηήησλ / ππεξεζηψλ ζα κπνξεί λα γίλεη πιήξεο αληηθαηάζηαζε ηνπ 

πιηθνχ θαη ηεο ππνδνκήο ηεο αξρηθήο εγθαηάζηαζεο κε ζηφρν ηελ θάιπςε 

πθηζηάκελσλ θαη κειινληηθψλ – ζε βάζνο πεληαεηίαο – αλαγθψλ ζηε δεχηεξε 

θάζε ηεο επέθηαζεο, κε ρξνληθφ νξίδνληα έλα ρξφλν κεηά ηελ πξψηε 

επέθηαζε. Ζ επέθηαζε ηεο δεχηεξεο θάζεο ζα θαιχςεη ηηο δηαθαηλφκελεο 

αλάγθεο ηεο εθπαηδεπηηθήο – εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο γηα ηα επφκελα ~5 

ρξφληα.  Έρνληαο εμνπιηζκφ ζε ιεηηνπξγία πνπ κπνξεί λα θαιχςεη έζησ θαη 

νξηαθά ηε δήηεζε, ππάξρεη ν ρξφλνο θαη ρψξνο γηα κηα βέιηηζηε 

ζπκπιεξσκαηηθή εγθαηάζηαζε πνπ ζα θαιχςεη ηηο δηαθαηλφκελεο αλάγθεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο – εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο γηα ηα επφκελα 5 ρξφληα. 

πγθεθξηκέλα, κεηά θαη ηε δεχηεξε θάζε, ε ζπλνιηθή ππνινγηζηηθή ηζρχο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζα θηάλεη πεξίπνπ ηα 3 Pflop, αθελφο αξθεηή ψζηε λα θαιχπηεη 

ηηο αλάγθεο γηα ηα επφκελα ιίγα ρξφληα, αθεηέξνπ κε κεγάιε πηζαλφηεηα λα 

μαλακπεί ε ρψξα ζην TOP500, αλαιφγσο ρξνλνδηαγξακκάησλ – ε ηειεπηαία 

ζέζε απηή ηε ζηηγκή είλαη ζηα 1.26 Pflop αιιά ε θαηάζηαζε εμειίζζεηαη 

γξήγνξα. 

 

πκπιεξσκαηηθέο δξάζεηο HPC 

Όπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηελ σο ηψξα εκπεηξία, γηα λα γίλεη πιήξεο 

αμηνπνίεζε ηνπ ππεξππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε πξνκήζεηα/ επέθηαζε ηνπ 

πθηζηάκελνπ ππεξππνινγηζηή είλαη αλαγθαία, αιιά φρη ηθαλή ζπλζήθε. Υσξίο 
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ηελ αληίζηνηρε ζηνρεπκέλε εθπαίδεπζε/θαηάξηηζε ζε δηάθνξεο νκάδεο 

ρξεζηψλ, ε αμηνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο, αιιά θαη άιισλ 

κηθξφηεξσλ ζπζηεκάησλ (εξγαζηεξηαθψλ computer clusters, θιπ), παξακέλεη 

ζε πνιχ ρακειά επίπεδα. Γηα παξάδεηγκα, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ 

δεηνχληαη Ν coreHours γηα ηελ εθηέιεζε θάπνηαο παξάιιειεο εθαξκνγήο, 

φκσο πξαγκαηνπνηψληαο ειάρηζηεο αιιαγέο ζηνλ θψδηθά ηεο εθαξκνγήο, ε 

πξαγκαηηθή αλάγθε κπνξεί λα πέθηεη αθφκε θαη ζην επίπεδν N/10 coreHours. 

Οη πεξηπηψζεηο απηέο κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ κφλν απφ έκπεηξνπο 

ηερληθνχο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα (ππεξππνινγηζηηθέο εθαξκνγέο θαη 

ζπζηήκαηα), νη νπνίεο πξνθχπηνπλ κέζα απφ εμεηδηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθέο 

δξάζεηο.  Έλα επηπιένλ θφζηνο  ζα ρξεηαζηεί γηα πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 

ινγηζκηθνχ, απαξαίηεηνπ γηα ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη compilers, άδεηεο γηα ην παξάιιειν filesystem, 

εξγαιεία ειέγρνπ θαη θαηαγξαθήο θαηάζηαζεο 

Παξνρή εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ ζηελ εξεπλεηηθή θαη 

αθαδεκατθή θνηλόηεηα 

Σν ΔΓΤΣΔ ΑΔ, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζην –ρξεκαηνδνηνχκελν απφ 

ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή– έξγν PRACE-6IP, απνηειεί έλα απφ ηα δέθα 

εθπαηδεπηηθά θέληξα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Δπξψπε ζρεηηθά κε ηνπο 

ππεξππνινγηζηέο (PRACE Training Center). Κάζε ρξφλν πξαγκαηνπνηεί 

ηνπιάρηζηνλ πέληε εθπαηδεχζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζε κέιε ηεο επξχηεξεο 

εξεπλεηηθήο θαη αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο, θπξίσο κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ. Οη 

εθπαηδεχζεηο είλαη δηαθφξσλ επηπέδσλ θαη θαιχπηνπλ δηάθνξεο πεξηνρέο 

φπσο βηνκνξηαθή επηζηήκε (biomolecular), κεηεσξνινγία, θ.ά. 

 

Δλίζρπζε ηεο ρξήζεο ππεξππνινγηζηώλ από ηηο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ)  

Μέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ρψξαο ζην PRACE, νη ΜΜΔ κπνξνχλ λα 

αμηνπνηήζνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα SHAPE (SME HPC 

Adoption Programme in Europe). Σν SHAPE είλαη έλα παλεπξσπατθφ 

πξφγξακκα πνπ ππνζηεξίδεη ηελ πηνζέηεζε ηεο ππεξππνινγηζηψλ απφ ΜΜΔ. 

Σν πξφγξακκα ζηνρεχεη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ζηνλ εμνπιηζκφ ησλ 

επξσπατθψλ ΜΜΔ κε ηελ απαηηνχκελε ηερλνγλσζία, ψζηε λα επσθειεζνχλ 

απφ ηηο δπλαηφηεηεο θαηλνηνκίαο πνπ αλνίγνπλ νη ππεξππνινγηζηέο, 

απμάλνληαο έηζη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο. Σν πξφγξακκα βνεζάεη ηηο 

επξσπατθέο ΜΜΔ λα μεπεξάζνπλ ηα εκπφδηα ζηε ρξήζε ππεξππνινγηζηψλ, 

φπσο ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο, ε έιιεηςε γλψζεσλ θαη ε έιιεηςε πφξσλ. 

Γηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ αθελφο κηαο εθαξκφζηκεο ιχζεο πνπ 

βαζίδεηαη ζε ππεξππνινγηζηέο θαη αθεηέξνπ ελφο θαηάιιεινπ 

επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ. 

 

Αμηνπνίεζε ησλ ππεξππνινγηζηώλ από ηε Γεκόζηα Γηνίθεζε 

Ζ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ νη ππεξππνινγηζηέο 

απφ ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε ζα πξνέιζεη κέζσ ηεο δξάζεο HPC Competence 

Centers ηνπ EuroHPC. Μεηά ηελ έλαξμε ηνπ ζρεηηθνχ έξγνπ θαη ηελ 

αξρηθνπνίεζε ηνπ εζληθνχ δηθηχνπ, ζα ππάξμνπλ παξεκβάζεηο 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ θνξέσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, κέζα απφ δξάζεηο 

δηάρπζεο θαη εθπαίδεπζεο. Αλάινγα κε ηελ πξφνδν ηνπ ζπληνληζκνχ ηνπ 

παλεπξσπατθνχ δηθηχνπ Competence Centers, ζα νξγαλσζνχλ δξάζεηο κε 

ζπκκεηνρή θνξέσλ άιισλ, πην πξνρσξεκέλσλ ππεξππνινγηζηηθά ρσξψλ 

ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, πξνθεηκέλνπ λα κεηαθέξνπλ εκπεηξία θαη 

ηερλνγλσζία. 
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Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά έξγα πνπ πξνσζνχλ ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ πςειψλ επηδφζεσλ. 

 

 

Πίλαθαο 9: Έξγα πξνψζεζεο ηεο ρξήζεο ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ 

πςειψλ επηδφζεσλ 

Έξγα Υξνληθόο Οξίδνληαο 

1. Δπέθηαζε ηνπ Δζληθνχ Τπεξππνινγηζηή Μεζνπξφζεζκνο 

2. πκπιεξσκαηηθέο δξάζεηο HPC Μεζνπξφζεζκνο 

3. Παξνρή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε ζρέζε κε ηνπο 

ππεξππνινγηζηέο ζηελ επξχηεξε εξεπλεηηθή θαη 

αθαδεκατθή θνηλφηεηα. 

Βξαρππξφζεζκνο 

4. Δλίζρπζε ηεο ρξήζεο ππεξππνινγηζηψλ απφ ηηο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ)  

Βξαρππξφζεζκνο 

5. Αμηνπνίεζε ησλ ππεξππνινγηζηψλ απφ ηε Γεκφζηα 

Γηνίθεζε 

Βξαρππξφζεζκνο 

Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 

 

 

7.6.2. Σερλεηή Ννεκνζχλε 

Ζ ηερλεηή λνεκνζχλε είλαη κία απφ ηηο πην αλαηξεπηηθέο ηερλνινγίεο ηνπ 

21νχ αηψλα κεηακνξθψλεη ηε βηνκεραλία θαη ηελ θνηλσλία ζε παγθφζκην 

επίπεδν, απμάλνληαο ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, νδεγψληαο ηελ 

αλάπηπμε κέζσ ηνπ απηνκαηηζκνχ, πξνσζψληαο ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

αλζξψπσλ θαη κεραλψλ θαη δηεπθνιχλνληαο ηε δηάρπζε ηεο θαηλνηνκίαο. 

Παξφηη δελ ππάξρεη έλαο κνλαδηθφο νξηζκφο ηεο, ζην θείκελν απηφ 

αλαθεξφκαζηε ζηελ ηερλεηή λνεκνζχλε σο κηα ζπιινγή ηερλνινγηψλ πνπ, 

ζπλδπάδνληαο δεδνκέλα, αιγφξηζκνπο θαη απμεκέλε ππνινγηζηηθή ηζρχ, είλαη 

ζε ζέζε λα καζαίλεη θαη λα ιακβάλεη απνθάζεηο πνπ κέρξη πξφζθαηα 

ιακβάλνληαλ απνθιεηζηηθά απφ αλζξψπνπο, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε 

θαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ. Οη εμειίμεηο ζηελ ππνινγηζηηθή επηζηήκε, ε 

πξνεγκέλε ππνινγηζηηθή αξρηηεθηνληθή θαη ε απμαλφκελε δηαζεζηκφηεηα 

δεδνκέλσλ απνηεινχλ βαζηθνχο κνρινχο, αιιά θαη πξνυπνζέζεηο, ηεο 

ηξέρνπζαο αλάπηπμεο ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο. 

ηε ζεκεξηλή νηθνλνκία ηεο γλψζεο, νη θαηλνηνκίεο θαη νη ηερλνινγηθέο 

αιιαγέο είλαη αλάκεζα ζηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ 

ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. ηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε κειέηε ηεο Accenture ζε 

ζπλεξγαζία κε ηε Microsoft61, ε αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηεο ηερλεηήο 

λνεκνζχλεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζσξεπηηθή αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 195 

δηζ. δνιάξηα γηα ηελ πεξίνδν 2020-2035. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ φκσο, ζα 

πξέπεη λα νξγαλψζνπκε ην θαηάιιειν νηθνζχζηεκα θαηαιπηψλ θαη 

πξνυπνζέζεσλ πνπ ζα καο επηηξέςεη λα αμηνπνηήζνπκε ζην κέγηζην ηα 

νθέιε πνπ θέξλεη ε ηερλεηή λνεκνζχλε, αληηκεησπίδνληαο παξάιιεια ηηο 

πξνθιήζεηο πνπ ηε ζπλνδεχνπλ. 

Σν Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, αληαπνθξηλφκελν ζηα 

                                                
61

 Greece: With an AI to the Future | Accenture in collaboration with Microsoft. 

(2019). Accenture.com. Αλαθηήζεθε 29 Φεβξνπαξίνπ 2020, απφ 
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πνιιαπιά ζήκαηα απφ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θαη επηζηεκνληθφ ρψξν, ηελ 

εξεπλεηηθή θνηλφηεηα, ηηο νκάδεο πξνβιεκαηηζκνχ θαη ηελ θνηλσλία ησλ 

πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηελ ηερλνινγία ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο, θαη 

αλαγλσξίδνληαο φηη απηή απνηειεί κηα ζηξαηεγηθή ηερλνινγία γηα ηνλ 21o 

αηψλα, ζα ππνζηεξίμεη ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο κε γλψκνλα 

ηε δίθαηε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο θαηαλνκή ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ζε 

φινπο. H αλάπηπμε απηή ζα ππνζηεξηρζεί απφ έλα πιαίζην πνιηηηθήο πνπ ζα 

θαζνξίδεη κέηξα γηα ηελ επζπγξάκκηζε ησλ πξνζπαζεηψλ ζε εζληθφ, 

πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν θαη απφ έλα ζχλζεην νηθνζχζηεκα 

θαηλνηνκίαο, πνπ πεξηιακβάλεη ην δεκφζην θαη αθαδεκατθφ ηνκέα, ηε 

βηνκεραλία, ηελ θαηλνηφκν επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηηο λενθπείο επηρεηξήζεηο, 

ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηηο θνηλσληθέο νξγαλψζεηο. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

ζρεδηάδεηαη ε ζπληνληζκέλε πινπνίεζε ελφο ζπλφινπ δξάζεσλ θαη 

παξεκβάζεσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη: 

• Ζ δηακφξθσζε ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

ηερλεηήο λνεκνζχλεο. 

• Ζ δεκηνπξγία εζληθνχ δηθηχνπ θέληξσλ αξηζηείαο γηα ηελ ηερλεηή 

λνεκνζχλε. 

• Ζ εθπφλεζε θαη δηακφξθσζε ηεο εζληθήο πνιηηηθήο δεδνκέλσλ θαη 

ηνπ κνληέινπ δηαθπβέξλεζεο δεδνκέλσλ πνπ παξνπζηάζηεθε ζε 

άιιε ελφηεηα, ψζηε λα ελζσκαηψζεη ηηο απαξαίηεηεο πξνβιέςεηο θαη 

απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο δεκφζησλ 

δεδνκέλσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο. 

• Ζ παξνρή θηλήηξσλ ζε εηαηξείεο πνπ αλαπηχζζνπλ ιχζεηο ηερλεηήο 

λνεκνζχλεο, θαζψο θαη ππνζηήξημε ηεο θιηκάθσζεο θαη δηθηχσζήο 

ηνπο. 

• Ζ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ ην κέιινλ ηεο 

εξγαζίαο, κε ηελ θαηάξηηζε λέσλ επηζηεκφλσλ θαη ηελ 

επαλαθαηάξηηζε ηνπ ππάξρνληνο δπλακηθνχ ζε λέεο ςεθηαθέο 

δεμηφηεηεο. 

• Ζ δηεμαγσγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηε δεκηνπξγία 

εκπηζηνζχλεο ζηνπο πνιίηεο ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηεο ηερλεηήο 

λνεκνζχλεο. 

ηφρνο καο είλαη ε αλάπηπμε ηνπ ππξήλα ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο θαη 

ησλ κεραληζκψλ κε ηνπο νπνίνπο ζα ζπλδέεηαη κε ζρεηηθέο πεξηνρέο, φπσο 

ηα κεγάια δεδνκέλα, ε ξνκπνηηθή, ε δενληνινγία θαη ε λνκνινγία. Γηα ην 

ζθνπφ απην ζα επηδηψμνπκε λα αμηνπνηήζνπκε φιεο ηηο ζρεηηθέο επξσπατθέο 

πξσηνβνπιίεο πνπ εληάζζνληαη ζην Πξφγξακκα γηα ηελ Φεθηαθή Δπξψπε, 

φπσο νη ππνδνκέο αλαθνξάο κεγάιεο θιίκαθαο γηα δνθηκή θαη πεηξακαηηζκφ 

ζηελ ηερλεηή λνεκνζχλε (Test and Experimental Facilities for Artificial 

Intelligence) αιιά θαη ε αμηνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξσηνβνπιίαο γηα αλάπηπμε 

ςεθηαθψλ θφκβσλ θαηλνηνκίαο ζηελ ηερλεηή λνεκνζχλε (Digital Innovation 

Hubs on Artificial Intelligence). 

 

Δζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο 

Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηνλ 

ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ, πξνσζνχληαη ιχζεηο επεμεξγαζίαο κεγάισλ 

ζπλφισλ δεδνκέλσλ θαη ηερλεηήο λνεκνζχλεο πνπ αθνξνχλ ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. ε απηφ ην  πιαίζην, απαηηείηαη ε εθπφλεζε κειέηεο 

απνηχπσζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, αλάιπζεο απαηηήζεσλ θαη 

πξνζδηνξηζκφο πξνηεηλφκελσλ ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ επεμεξγαζίαο κεγάισλ 

ζπλφισλ δεδνκέλσλ θαη εθαξκνγψλ ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο θαη κεραληθήο 

κάζεζεο ζε ηνκείο φπσο  ε πγεία, ε νηθνλνκία θαη ε αγξνηηθή αλάπηπμε.  
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Ζ εζληθή ζηξαηεγηθή ζα ζέηεη έλα πιαίζην γηα κηα νιηζηηθή πνιηηηθή 

ζρεηηθά κε ηε κειινληηθή αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο 

ζηελ Διιάδα, ην νπνίν ζα δνκεζεί ζε έλα ζχλνιν ζπληνληζκέλσλ θαη 

αιιειέλδεησλ δξάζεσλ, κε ζαθή ζηφρν λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηα πηζαλά 

νθέιε θαη λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ην δπλεηηθφ θφζηνο ηεο γηα ηελ νηθνλνκία θαη 

ηελ θνηλσλία. Ζ εζληθή ζηξαηεγηθή ζα απνηειέζεη έλα ζπλεθηηθφ θείκελν 

πνιηηηθήο ηεο ρψξαο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο, ην 

νπνίν: 

• Θα θαζνξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο ηεο ηερλεηήο 

λνεκνζχλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ πιαηζίνπ δεμηνηήησλ θαη 

εκπηζηνζχλεο, ηεο πνιηηηθήο δεδνκέλσλ θαζψο θαη ησλ 

δενληνινγηθψλ αξρψλ γηα ηελ αζθαιή αλάπηπμε θαη ρξήζε ηεο. 

• Θα πεξηγξάθεη ηηο εζληθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηνπο ηνκείο 

κεγηζηνπνίεζεο ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ πξνθιήζεσλ θαη ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε. 

• Θα αλαιχεη ηηο απαξαίηεηεο δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αλσηέξσ 

πξνηεξαηφηεηεο θαη ζα πξνηείλεη νξηδφληηεο παξεκβάζεηο θαζψο θαη 

ηνπιάρηζηνλ κία πηινηηθή εθαξκνγή αλά ηνκέα άζθεζεο πνιηηηθήο. 

Δπηδίσμε είλαη ε ζηξαηεγηθή λα παξέρεη ππνζηήξημε θαη ζαθή 

θαηεχζπλζε, αθήλνληαο φκσο παξάιιεια ρψξν γηα επειημία θαη πεηξακαηηζκφ 

ζηελ εξεπλεηηθή θαη επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα. 

 

Αμηνπνίεζε ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηε Γεκόζηα Γηνίθεζε 

Ζ ηερλεηή λνεκνζχλε κπνξεί λα βνεζήζεη ην Γεκφζην Σνκέα λα γίλεη 

έλαο απνδνηηθφο θαη εμαηνκηθεπκέλνο πάξνρνο ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο 

θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ ζσζηά εζηηαζκέλε εθαξκνγή ηεο κπνξεί λα έρεη 

ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο δεκφζηεο πνιηηηθέο θαη ππεξεζίεο, αιιά ε αλάπηπμε 

εθαξκνγψλ βαζηζκέλσλ ζε ηερλεηή λνεκνζχλε δελ πξέπεη λα απνηειεί 

απηνζθνπφ. Έλα θνηλφ πξφβιεκα κε ηηο αλαδπφκελεο ηερλνινγίεο είλαη ν 

θίλδπλνο λα αξρίζνπκε λα πξνδηαγξάθνπκε ιχζεηο πξνηνχ αθφκε 

εληνπίζνπκε ηα πξνβιήκαηα θαη αμηνινγήζνπκε ηε ζπλεηζθνξά κηαο λέαο 

ηερλνινγίαο ζηελ επίιπζή ηνπο. 

Ζ εηζαγσγή ηερλνινγηψλ ηερλεηήο λνεκνζχλεο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε 

απνηειεί κηα πξφθιεζε, πνπ απαηηεί ηφζν ηελ παξνρή, κε ζπληνληζκέλν 

ηξφπν, ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ, ηερλνινγηψλ, ζπζηεκάησλ, 

ξπζκηζηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ πιαηζίσλ, φζν θαη ηελ αλάπηπμε ησλ 

θαηάιιεισλ δεμηνηήησλ θαη ηεο εκπεηξνγλσκνζχλεο, εληφο ηεο ίδηαο ηεο 

Γηνίθεζεο. Δηδηθφηεξα, ε κεηάβαζε ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα ζηελ επνρή ηεο 

ηερλεηήο λνεκνζχλεο ζα απαηηήζεη: 

1. Νένπο ηχπνπο δηαηνκεαθψλ κνληέισλ δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο, 

ζηα νπνία ηα δεδνκέλα θαη νη ςεθηαθνί πφξνη ελ γέλεη ζα αγλννχλ ηα 

παξαδνζηαθά φξηα κεηαμχ ησλ δεκφζησλ θνξέσλ. 

2. σζηή θαηαλφεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο, ησλ δπλαηνηήησλ 

αιιά θαη ησλ θηλδχλσλ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ νη 

ππεχζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο θαη νη δεκφζηνη ππάιιεινη λα 

αμηνινγήζνπλ ζσζηά ηελ ελζσκάησζή ηεο ζε πεδία δεκφζηαο 

πνιηηηθήο. 

3. Κξίζηκεο δεζκεχζεηο, φζνλ αθνξά ην είδνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, κε γλψκνλα ηελ πξνζηαζία ζεκειησδψλ 

δηθαησκάησλ, φπσο ηα δηθαηψκαηα πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ, απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ αλαδφρσλ ησλ έξγσλ, ησλ παξφρσλ ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ 
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θνξέσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ. 

4. Σν ρηίζηκν εκπηζηνζχλεο κε ηα άηνκα ή ηηο θνηλφηεηεο πνπ ζα 

επεξεαζηνχλ απφ ζπζηήκαηα ηερλεηήο λνεκνζχλεο πνπ ιακβάλνπλ 

απνθάζεηο. 

πλεπψο, ην Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο ζεσξεί σο 

θαηαιιειφηεξε πξνζέγγηζε, κηα ζηξαηεγηθή ήπηαο, ζηαδηαθήο εηζαγσγήο 

ζπζηεκάησλ ηερλεηήο λνεκνζχλεο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, μεθηλψληαο κε 

πηινηηθέο εθαξκνγέο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο θαη πεδία άζθεζεο πνιηηηθήο 

πνπ δελ ελέρνπλ θηλδχλνπο ζρεηηθνχο κε «πξνζσπηθά δεδνκέλα» ή 

δηαθξίζεηο θαη κεξνιεςία ζηε ιήςε αιγνξηζκηθψλ απνθάζεσλ. Σέηνηα είλαη, 

γηα παξάδεηγκα, ζπζηήκαηα πνπ «εθπαηδεχνληαη» ζε αλνηθηά δεκφζηα ζχλνια 

δεδνκέλσλ, ζπζηήκαηα βαζηζκέλα ζε θαλφλεο (ruled-based AI) ή ζπζηήκαηα 

πνπ «επηβάιινπλ» ηελ αλζξψπηλε επνπηεία σο ηειεπηαίν βήκα γηα ηελ 

απηνκαηνπνηεκέλε ιήςε λνκηθά δεζκεπηηθψλ απνθάζεσλ γηα ην ππνθείκελν. 

ηφρνο είλαη αθελφο λα ππάξμεη κηα πξννδεπηηθή «ηξηβή» θαη πξνεηνηκαζία 

ηεο ίδηαο ηεο Γηνίθεζεο ζηε ρξήζε θαη ελζσκάησζε απηήο ηεο λέαο 

ηερλνινγίαο, θαη αθεηέξνπ λα απνθεπρζνχλ νη θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

«ιαλζαζκέλε» ρξήζε κηαο λέαο ηερλνινγίαο θαη κπνξεί λα έρνπλ αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ επηπηψζεσλ πνπ κπνξεί λα είλαη 

δχζθνιν λα πξνβιεθζνχλ, λα πξνζδηνξηζηνχλ ή λα κεηξεζνχλ. Δπηπιένλ, ε 

πξνζέγγηζε απηή ζα επηηξέςεη λα νινθιεξσζεί ζε εζληθφ επίπεδν ε 

ζηξαηεγηθή γηα ηελ ηερλεηή λνεκνζχλε θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν, ν θξίζηκνο 

δεκφζηνο δηάινγνο ζρεηηθά κε ηελ αλαδπφκελε απηή ηερλνινγία, θαη λα 

θαηαξηηζηεί ε απαξαίηεηε λνκνζεζία γηα ηε ζπληνληζκέλε παλεπξσπατθή 

πξνζέγγηζε ησλ αλζξψπηλσλ θαη εζηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο ηερλεηήο 

λνεκνζχλεο.62 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά έξγα πνπ επζπγξακκίδνληαη κε ηελ 

πξνζέγγηζε απηή γηα ηελ ηερλεηή λνεκνζχλε ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. Οη 

πξσηαξρηθνί ζηφρνη γηα απηά ηα έξγα πεξηιακβάλνπλ ηελ ελίζρπζε θαη 

βειηίσζε ησλ εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα, ηελ παξνρή 

θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, θαη ηε βειηίσζε ηεο 

θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο επεκεξίαο. 

 

Πιαηθόξκα ηερλεηήο λνεκνζύλεο θαη κεραληθήο κάζεζεο 

Με αθεηεξία ηελ επηθνηλσλία/ζχζηαζε ηεο Δ.Δ.63 γηα ηελ νηθνδφκεζε 

εκπηζηνζχλεο ζηελ αλζξσπνθεληξηθή ηερλεηή λνεκνζχλε, γίλεηαη θαλεξή ε 

αλάγθε γηα ηελ πινπνίεζε κηαο πιαηθφξκαο ζην Γεκφζην, πνπ ζα ζπκβάιεη 

νξηδφληηα ζην ζχλνιν ησλ έξγσλ θαη εθαξκνγψλ ηερλεηήο λνεκνζχλεο θαη 

κεραληθήο κάζεζεο (ΣΝ/ΜΜ). Σν έξγν ζα πινπνηεζεί θαη ζα ιεηηνπξγήζεη απφ 

ην ΔΓΤΣΔ θάησ απφ έλα επέιηθην ζρήκα δηαθπβέξλεζεο κε ηε ζπκκεηνρή θαη 

άιισλ θνξέσλ. ην πιαίζην ηνπ έξγνπ ζα δηαζθαιίδνληαη ηα βαζηθά 

ζπζηαηηθά θαη ζα παξέρνληαη νη δηεπθνιχλζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή 

εκπηζηεχζηκσλ ιχζεσλ64 ΣΝ/ΜΜ ζηνπο ηνκείο άζθεζεο ησλ δεκφζησλ 

πνιηηηθψλ κε βάζε ηνλ άλζξσπν θαη ηηο αλάγθεο ηνπ. 

ηφρνο ηεο πιαηθφξκαο είλαη νη παξαγφκελεο εθαξκνγέο θαη ζπζηήκαηα 

ΣΝ/ΜΜ λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ αμηφπηζηα ζπζηαηηθά γηα 

                                                
62

 H Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη ήδε δεκνζηεχζεη ηηο «Καηεπζπληήξηεο γξακκέο 

δενληνινγίαο γηα αμηφπηζηε ηερλεηή λνεκνζχλε» καδί κε κηα αλαθνίλσζε 
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ηελ πινπνίεζή ηνπο. Παξάιιεια, ε πιαηθφξκα ζα παξέρεη ππνδνκέο θαη 

πφξνπο, ψζηε νη παξαγφκελεο εθαξκνγέο θαη ζπζηήκαηα  λα 

βειηηζηνπνηνχληαη θαη vα κπνξεί λα βεβαηψλεηαη ζε ειεγρφκελεο ππνδνκέο κε 

δηαθαλή ηξφπν ε ηερληθή ηνπο ζηηβαξφηεηα θαη ε αζθάιεηα, ηεξψληαο ην 

απφξξεην ησλ δεδνκέλσλ. πζηαηηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πιαηθφξκαο 

ΣΝ/ΜΜ απνηεινχλ ε δηαζθάιηζε ππνινγηζηηθήο ππνδνκήο κε πξνζηηνχο 

φξνπο, ε εμαζθάιηζε θαηάιιεισλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ θάζε ηνκέα, ε 

αλάπηπμε θαη ε θνηλή ρξήζε αιγνξίζκσλ θαη νπσζδήπνηε, ε ζπγθξφηεζε 

κηαο γφληκεο θνηλφηεηαο εμεηδηθεπκέλσλ κεραληθψλ θαη εηδηθψλ ηνπ θάζε 

ηνκέα εθαξκνγήο ηφζν απφ ην Γεκφζην φζν θαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο. 

Αλαιπηηθφηεξα ηα ζπζηαηηθά απηά παξνπζηάδνληαη αθνινχζσο: 

Γηαζθάιηζε πξνζηηήο ππνινγηζηηθήο ηζρχνο: Οη εθαξκνγέο ΣΝ/ΜΜ 

αμηνπνηψληαο κεγάια ζχλνια δεδνκέλσλ είλαη ππνινγηζηηθά εμαηξεηηθά 

απαηηεηηθέο. Οη νηθνλνκηθνί φξνη κε ηνπο νπνίνπο δηαηίζεληαη ππνινγηζηηθνί 

πφξνη θαη εξγαιεία απφ ηα δεκφζηα ππνινγηζηηθά λέθε ζπρλά απνηεινχλ 

εκπφδην γηα πεηξακαηηζκνχο πξνθεηκέλνπ γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ ππεξεζηψλ. 

Γηα ην ιφγν απηφ είλαη αλαγθαία ε εμαζθάιηζε ηζρπξψλ ππνινγηζηηθψλ πφξσλ 

φπσο ζεκεηψλεηαη ζηελ ελφηεηα.7.6.1 «Τπνινγηζηηθά πζηήκαηα Τςειψλ 

Δπηδφζεσλ κέζσ ησλ ππνδνκψλ EuroHPC/ HPC-CC». Παξάιιεια είλαη 

αλαγθαία ε αμηνπνίεζε ηνπ Δζληθνχ Τπεξππνινγηζηή αιιά θαη ε πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε εηδηθεπκέλεο ππνινγηζηηθήο ππνδνκήο γηα εθαξκνγέο ΣΝ/ΜΜ θαη 

δεδνκέλα πνπ απαηηνχλ επί ηφπνπ (in situ) επεμεξγαζία ιφγσ πεξηνξηζκψλ 

αζθάιεηαο, ρξφλνπ απφθξηζεο (latency) ή λνκνζεζίαο. 

Βηβιηνζήθεο αιγνξίζκσλ θαη κνληέισλ γηα κεηαθνξά κάζεζεο (transfer 

learning): H πιαηθφξκα ζα παξέρεη βηβιηνζήθεο αιγνξίζκσλ ΣΝ/ ΜΜ 

πεξηιακβάλνληαο ιχζεηο κεραληθήο κάζεζεο, βαζηάο κεραληθήο κάζεζεο, 

αιγνξίζκνπο ζπιινγηζηηθήο θαη αλαπαξάζηαζεο γλψζεο θ.ά., πνπ βξίζθνπλ 

εθαξκνγή ζε δηάθνξα πεδία θαη θαηεγνξίεο πξνβιεκάησλ. Οη πινπνηήζεηο 

ησλ αιγφξηζκσλ απηψλ θαη νη πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο ηνπο ζα είλαη δεκφζηα 

δηαζέζηκεο ζηελ θνηλφηεηα γηα ρξήζε, δεκηνπξγία παξάγσγνπ έξγνπ θαη 

επαλαδηάζεζή ηνπ ζηε βηβιηνζήθε. Μέζσ ηεο κεηαθνξάο κάζεζεο ή αιιηψο 

πξνζαξκνγήο πεδίνπ (domain adaptation), ιχζεηο θαη κνληέια πνπ ζα έρνπλ 

εθαξκνζηεί θαη ιεηηνπξγήζεη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ζα πηνζεηνχληαη γηα 

ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ζε άιινπο ηνκείο πνιηηηθήο. 

Παξέρνληαο ηα αλσηέξσ εθηηκάηαη πσο γχξσ απφ ηελ πιαηθφξκα 

ΣΝ/ΜΜ ζα αλαπηπρζεί κηα γφληκε θνηλφηεηα κε ακνηβαία επσθειείο 

ζπλεξγαζίεο γχξσ απφ ην ηξίγσλν «Δξεπλεηηθή θνηλφηεηα, Γεκφζην θαη 

Δπηρεηξήζεηο». Παξάιιεια κέζσ ηεο θνηλφηεηαο δεκηνπξγείηαη έλα πιαίζην 

ινγνδνζίαο θαη επζχλεο κεηαμχ ησλ ζπληειεζηψλ πνπ ζα αλαπηχζζνπλ 

ζπζηήκαηα θαη εθαξκνγέο ΣΝ/ΜΜ, έηζη ψζηε απηά λα ιεηηνπξγνχλ πξνο 

φθεινο ηεο πεξηβαιινληηθήο θαη θνηλσληθήο επεκεξίαο. 

ηελ νπζία ην έξγν παξέρεη ηε ζπλεθηηθή νπζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΓΤΣΔ σο Digital Innovation Hub γηα εθαξκνγέο ΣΝ/ΜΜ ζην 

Γεκφζην Σνκέα θαη πξνσζεί ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο καο ζηηο 

επξσπατθέο εμειίμεηο ζην πεδίν ηεο ΣΝ, φπσο ε δηαζχλδεζε κε ην ππφ 

δηακφξθσζε European AI hub - lighthouse centre of AI research and 

innovation. 

 

Μεραληζκνί ππνζηήξημεο ησλ δεκνζίσλ ειεγθηηθώλ θνξέσλ γηα ηελ 

πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηνλ έιεγρν ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζηξαηεγηθήο ελάληηα ζηε δηαθζνξά, πξνσζνχληαη 

ιχζεηο επεμεξγαζίαο κεγάισλ δεδνκέλσλ θαη ηερλεηήο λνεκνζχλεο γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ ηνπ Γεκνζίνπ. Μέζσ ησλ ιχζεσλ 
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απηψλ ζα ππνζηεξηρζεί ε πινπνίεζε εηδηθψλ κεηαξξπζκηζηηθψλ 

παξεκβάζεσλ ζε θξίζηκα πεδία πνιηηηθήο, φπσο ε πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο 

θαη ηεο εηζθνξνδηαθπγήο. 

Δπηπξφζζεηα, ζα πξαγκαηνπνηείηαη έξεπλα κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ 

ζπκπεξηθνξψλ πςεινχ ξίζθνπ θαη κνηίβσλ πνπ παξαπέκπνπλ ζε πηζαλά 

θαηλφκελα δηαθζνξάο. Σα επξήκαηα ζα νδεγήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ θαζψο θαη άιισλ επαίζζεησλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

Παξάιιεια, ζα αλαπηπρζνχλ ιχζεηο ηερλεηήο λνεκνζχλεο πνπ ζα 

εληζρχνπλ ηηο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ. Γηα παξάδεηγκα, ζα 

πξνσζεζεί ε εθαξκνγή κεζφδσλ κεραληθήο κάζεζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

ζηφρεπζεο ησλ ειέγρσλ, θαηεπζχλνληαο ηνπο επηηφπηνπο θαη ηνπο 

νπζηαζηηθνχο ειέγρνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηεξεχλεζε πεξηζηαηηθψλ 

απάηεο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο. 

 

Δθαξκνγή παξαθνινύζεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο εηζξνώλ εθξνώλ ζην 

εκπόξην θαπζίκσλ  

Αληηθείκελν ηεο παξέκβαζεο είλαη ε αλάπηπμε ζπζηήκαηνο αμηνπνίεζεο 

θαη παξαθνινχζεζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηα εγθαηεζηεκέλα ζπζηήκαηα εηζξνψλ-εθξνψλ κε ρξήζε 

αιγνξίζκσλ ηερλεηήο λνεκνζχλεο. Σν ζχζηεκα ζα κπνξεί λα παξάγεη 

πξνεηδνπνηήζεηο γηα κε θαλνληθέο ζπκπεξηθνξέο, θαζψο θαη λα παξέρεη 

θξίζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. Ζ παξέκβαζε ζα ζπκβάιεη 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επνπηεία ηεο αγνξάο θαπζίκσλ θαη ζηελ 

ππνζηήξημε ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ κέζσ ζηνρεπκέλσλ ειέγρσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαπζίκσλ. 

 

ύζηεκα ππνζηήξημεο ηνπ κεραληζκνύ είζπξαμεο δεκνζίσλ εζόδσλ 

Πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε θνηλνχ απνζεηεξίνπ κεηαδεδνκέλσλ, ηελ 

πξνκήζεηα θαηάιιεισλ ιχζεσλ ινγηζκηθνχ θαη ηελ αλάπηπμε ηερληθψλ θαη 

εξγαιείσλ κεραληθήο κάζεζεο, ψζηε λα ππνζηεξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο 

ειέγρνπ σο πξνο ηελ είζπξαμε νθεηιψλ. 

 

Έξγν γηα ηελ απηόκαηε θσδηθνπνίεζε ηεο Ννκνζεζίαο κε ρξήζε 

ηερλνινγηώλ επεμεξγαζίαο θπζηθήο γιώζζαο 

ηφρνο είλαη λα απηνκαηνπνηεζεί ή λα δηεπθνιπλζεί ζην κέγηζην δπλαηφ 

βαζκφ ε ζπγθέληξσζε θαη θσδηθνπνίεζε λνκνζεηεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξεί ν θάζε πνιίηεο λα γλσξίδεη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ζε ζρέζε κε έλα 

λνκνζεηηθφ πιαίζην. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηερληθέο 

Δπεμεξγαζίαο Φπζηθήο Γιψζζαο (Natural Language Process-NLP) πνπ ζα 

εθαξκνζηνχλ έηζη ψζηε λα ζπλδξάκνπλ ζην νξηδφληην έξγν «Κσδηθνπνίεζε 

θαη Αλακφξθσζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο», ην νπνίν πεξηγξάθεηαη ζην 

Κεθάιαην 8 «Οξηδφληηα Φεθηαθά Δξγα Μεηαζρεκαηηζκνχ ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο», πξνθεηκέλνπ λα απηνκαηνπνηεζεί ν εληνπηζκφο ησλ αλαθνξψλ, 

παξαπνκπψλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ ζε έλα λνκνζέηεκα θαη λα δηεπθνιπλζεί θαη 

λα απηνκαηνπνηεζεί ε θσδηθνπνίεζή ηνπ.  

Δπίζεο ζηφρν απνηειεί ε απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

παξαθνινχζεζεο ησλ ΦΔΚ πνπ πεξηέρνπλ ξπζκίζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπ Δζληθνχ Μεηξψνπ Γηαδηθαζηψλ. Σν απνηέιεζκα ηεο 

επεμεξγαζίαο ζα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί απφ ηνπο ζπληάθηεο ηνπ ΔΜΓ, 

εηδνπνηψληαο ηνπο γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε δηαδηθαζηψλ πνπ ηξνπνπνηνχληαη. 

 

Δηζαγσγή ηερλνινγηώλ Απηνκαηνπνίεζεο Ρνκπνηηθώλ Γηαδηθαζηώλ 
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(Robotic Process Automation) γηα ηε κείσζε ησλ επαλαιακβαλόκελσλ 

δηνηθεηηθώλ εξγαζηώλ 

Ζ Απηνκαηνπνίεζε Ρνκπνηηθψλ Γηαδηθαζηψλ - RPA είλαη κηα ηερλνινγία 

απηνκαηνπνίεζεο επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ε νπνία επηηξέπεη ηελ 

απηνκαηνπνίεζε επαλαιακβαλφκελσλ ρεηξσλαθηηθψλ εξγαζηψλ πνπ 

βαζίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε θαλφλεο. ηφρνο είλαη ε εηζαγσγή 

ζπζηεκάησλ RPA πνπ ζα βνεζήζνπλ δεκφζηνπο νξγαληζκνχο λα 

εμνηθνλνκήζνπλ ρξφλν θαη ρξήκαηα απηνκαηνπνηψληαο ρεηξνθίλεηα θαη 

επαλαιακβαλφκελα θαζήθνληα, βειηηψλνληαο ηελ αθξίβεηα θαη κεηψλνληαο 

ηνλ θίλδπλν αλζξψπηλνπ ζθάικαηνο. Με ηε ρξήζε ηνπο νη ππάιιεινη 

κπνξνχλ λα επηθεληξσζνχλ ζε εξγαζίεο πςειφηεξεο αμίαο, 

απηνκαηνπνηψληαο επαλαιακβαλφκελεο εξγαζίεο, ελψ κπνξεί λα επηηεπρζεί 

θαη ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ κέζσ ηεο επέθηαζεο ηνπ ρξφλνπ δσήο 

παιαηφηεξσλ (legacy) πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

 

ύζηεκα εληνπηζκνύ νηθνδνκηθώλ απζαηξεζηώλ ζε δαζηθέο πεξηνρέο 

θαη ζηνλ αηγηαιό  

χζηεκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί αιγφξηζκνπο ηερλεηήο λνεκνζχλεο 

πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεη νηθνδνκηθέο απζαηξεζίεο ζε πξνζηαηεπφκελεο 

πεξηνρέο, δάζε θαη αηγηαινχο. 

 

Πίλαθαο 10: Δξγα πνπ εθαξκφδνπλ ηελ ηερλεηή λνεκνζχλε ζηε Γεκφζηα 

Γηνίθεζε 

Έξγα Υξνληθόο Οξίδνληαο 

1. Πιαηθφξκα Σερλεηήο Ννεκνζχλεο θαη Μεραληθήο Μάζεζεο Μεζνπξφζεζκνο 

2. Μεραληζκνί ππνζηήξημεο ησλ δεκφζησλ ειεγθηηθψλ θνξέσλ 

γηα ηελ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο, ηεο εηζθνξνδηαθπγήο, 

θαη ηνλ έιεγρν ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Μεζνπξφζεζκνο 

3. Δθαξκνγή παξαθνινχζεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο εηζξνψλ θαη 

εθξνψλ ζην εκπφξην θαπζίκσλ. 

Μεζνπξφζεζκνο 

4. χζηεκα ππνζηήξημεο ηνπ κεραληζκνχ είζπξαμεο δεκνζίσλ 

εζφδσλ. 

Μεζνπξφζεζκνο 

5. Έξγν γηα ηελ απηφκαηε θσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο κε 

ρξήζε ηερλνινγηψλ επεμεξγαζίαο θπζηθήο γιψζζαο. 

Μεζνπξφζεζκνο 

6. Δηζαγσγή ηερλνινγηψλ Robotic Process Automation γηα ηε 

κείσζε ησλ επαλαιακβαλφκελσλ δηνηθεηηθψλ εξγαζηψλ. 

Μεζνπξφζεζκνο 

7. χζηεκα εληνπηζκνχ νηθνδνκηθψλ απζαηξεζηψλ ζε δαζηθέο 

πεξηνρέο θαη ζηνλ αηγηαιφ. 

Μεζνπξφζεζκνο 

Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 

 

7.6.3. Δθαξκνγέο Κβαλην-αλζεθηηθήο θξππηνγξαθίαο – EuroQCI 

 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή επελδχεη ζηελ αλάπηπμε θβαλην-αλζεθηηθήο 

ππνδνκήο επηθνηλσληψλ (QCI) ζηελ Δπξψπε θαη γηα ην ζθνπφ απηφ έρεη 

ζπζηαζεί ε δξάζε EuroQCI, ζηελ νπνία πξνζρψξεζε θαη ε Διιάδα ζην ηέινο 

ηνπ 2019. 

  

Δζληθή Πεηξακαηηθή Τπνδνκή Γηαλνκήο Κβαληηθώλ Κιεηδηώλ (Quantum Key 
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Distribution) 

Με γλψκνλα ηηο δηεζλείο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο θβαληηθήο ππνινγηζηηθήο 

θαη εηδηθφηεξα ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν φζνλ αθνξά ηε Γηαλνκή Κβαληηθψλ 

Κιεηδηψλ (Quantum Key Distribution - QKD), ηελ πξνηεξαηφηεηα πνπ δίλεηαη 

ζηνλ ηνκέα απηφ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηε κεγάιε εγθαηεζηεκέλε 

ππνδνκή δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ ηνπ ΔΓΤΣΔ, πξνηείλεηαη ε παξνχζα δξάζε κε 

ζηφρν ηελ αλάπηπμε εζληθήο πεηξακαηηθήο ππνδνκήο, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο 

ζα αλαπηπρζεί πεδίν δνθηκψλ πάλσ ζηηο ζρεηηθέο ηερλνινγίεο, θαη ε νπνία ζα 

δηεπθνιχλεη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ εμειίμεσλ απφ 

ηελ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα ηεο ρψξαο. 

 

Πίλαθαο 11: Έξγα αλάπηπμεο εθαξκνγψλ θβαλην-αλζεθηηθήο θξππηνγξαθίαο 

Έξγα Υξνληθόο Οξίδνληαο 

1. Αλάπηπμε Δζληθήο Πεηξακαηηθήο Τπνδνκήο Γηαλνκήο 
Κβαληηθψλ Κιεηδηψλ (Quantum Key Distribution) ζηελ 
εγθαηεζηεκέλε ππνδνκή δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ ηεο 
ΔΓΤΣΔ 

Μεζνπξφζεζκνο 

Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8: ΟΡΗΕΟΝΣΗΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ 

8.1. Οξηδόληηα ςεθηαθά έξγα κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 

ην ζχλνιν ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο αλαγλσξίδνληαη θνηλέο αλάγθεο γηα 

εθαξκνγέο, νη νπνίεο πινπνηνχλ πιήζνο νκνεηδψλ έξγσλ θαη ζπζηεκάησλ, 

πεξηιακβάλνληαο ηε κηζζνδνζία, ηε δηαρείξηζε πξνζσπηθνχ, ηελ νηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε θαη ηελ ειεθηξνληθή δηαρείξηζε εγγξάθσλ θ.ιπ.. Με παξάδεηγκα 

ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Κεληξηθνχ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ, 

είλαη ζθφπηκν λα πξνσζεζνχλ κηα ζεηξά νξηδφληησλ έξγσλ, ηα νπνία ζα 

θαιχπηνπλ ηηο θνηλέο αλάγθεο φισλ ησλ θνξέσλ. Μέζα απφ ηελ πινπνίεζε 

απηψλ ησλ εθαξκνγψλ εμαζθαιίδνληαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα απφ ην 

ζρεδηαζκφ, ε απινπνίεζε θαη νκνγελνπνίεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ ππνζηεξίδνληαη ζηνπο δεκφζηνπο θνξείο θαζψο θαη ε 

απξφζθνπηε επνπηεία ηνπο. Παξάιιεια, κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο θνηλψλ 

πξνγξακκαηηζηηθψλ ζπλζεηηθψλ θαη δηεπαθψλ ζα επηηπγράλνληαη νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ, φπσο θαη ε εμνηθνλφκεζε πφξσλ 

ζπληήξεζεο θαη αδεηνδφηεζεο ησλ ινγηζκηθψλ. 

Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο απνηειεί ηνλ θνξέα παξαγσγηθήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ Οξηδφληησλ έξγσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηα θηινμελεί 

ζηηο ππνδνκέο ηεο. 

Αθνινπζεί ζπλνπηηθή θαηαγξαθή ζεκαληηθψλ νξηδφληησλ εθαξκνγψλ 

πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ 

ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα: 

 

Δληαία Φεθηαθή Πύιε παξνρήο ππεξεζηώλ (gov.gr) 

H Δληαία Φεθηαθή Πχιε παξνρήο ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ gov.gr, ζηελ 

πιήξε εμέιημή ηεο ζα απνηειεί ην θέληξν ςεθηαθήο εμππεξέηεζεο φπνπ ζα 

ζπγθεληξσζνχλ φιεο νη ιχζεηο θη φζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ νη πνιίηεο θαη νη 

επηρεηξήζεηο πνπ ζπλαιιάζζνληαη κε ην Γεκφζην. Πξφθεηηαη γηα ην κνλαδηθφ 

ζεκείν επαθήο πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ κε ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. Οη 

ςεθηαθέο ππεξεζίεο θαη ηα ζπζηήκαηα πνπ ηηο παξέρνπλ ζα εμαθνινπζήζνπλ 

λα ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ επνπηεία θαη επζχλε ηνπ εθάζηνηε θνξέα-παξφρνπ, 

κε ην gov.gr λα ιεηηνπξγεί σο ην θνηλφ «front desk» ησλ δεκφζησλ 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ. 

ηελ ιεηηνπξγία ηεο πχιεο επίζεο ζα πεξηιακβάλεηαη ε εθαξκνγή 

ζπζηήκαηνο Business Intelligence system (BI) γηα ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζην gov.gr θαη ηελ αλάιπζε 

θαη επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ. Σν ζχζηεκα ζα αλαηξνθνδνηεί ην 

gov.gr θαη ζα ελεκεξψλεη ηα ζηειέρε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο γηα ηηο πιένλ 

ρξεζηκνπνηνχκελεο ππεξεζίεο θαη ζα παξέρεη ηελ θαηάιιειε 

αλαηξνθνδφδξαζε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ λέσλ ππεξεζηψλ. 

Τινπνίεζε έξγνπ λέσλ ηαπηνηήησλ 

Οη λέεο ηαπηφηεηεο ζα δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε ςεθηαθή ππνδνκή ψζηε 

λα επηηξέπνπλ ζηνπο πνιίηεο ηελ ςεθηαθή ηαπηνπνίεζή ηνπο. Ζ ρξήζε ηνπο 

ζα αθνξά ηφζν ζηελ πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηνπξνζσπίαο, αιιά θπξίσο ζηελ 

πξφζβαζε ηνπ πνιίηε ζε βαζηθέο ππεξεζίεο απφ ηνλ ππνινγηζηή ηνπ ζε έλα 

εμαηξεηηθά αζθαιέο επίπεδν παξνρήο ππεξεζηψλ. 

 

Τπνδνκέο Κέληξσλ Γεδνκέλσλ ΔΓΤΣΔ  
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Αθνξά ηελ αλαλέσζε θαη θπξίσο ηελ επέθηαζε ησλ ππνδνκψλ θέληξσλ 

δεδνκέλσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ππνινγηζηηθψλ, απνζεθεπηηθψλ θαη 

δηθηπαθψλ ππνδνκψλ ηνπ ΔΓΤΣΔ, κέζσ ησλ νπνίσλ ππνζηεξίδνληαη νη 

παξερφκελεο ππεξεζίεο cloud computing. Ο θνκβηθφο ξφινο ηνπ ΔΓΤΣΔ ζηνλ 

ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ επηβάιιεη ηελ αλάπηπμε λέαο γεληάο ππνδνκψλ 

θέληξσλ δεδνκέλσλ θαη δηα-δηθηχσζεο ηνπο.  

ηφρνο είλαη ε ππνζηήξημε ζεκαληηθά απμεκέλεο ππθλφηεηαο, 

ρσξεηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο. Δπίζεο ε εμαζθάιηζε αθφκα πην 

αμηφπηζηεο ιεηηνπξγίαο θαη κεγαιχηεξεο αλζεθηηθφηεηαο ζε αζηνρίεο ζε θάζε 

επίπεδν, αμηνπνηψληαο δηαθξηηέο δψλεο κέζα ζηα θέληξα δεδνκέλσλ αιιά θαη 

ηε ρσξνζέηεζε ησλ θέληξσλ δεδνκέλσλ ζε δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο 

πεξηνρέο γηα ηελ ππνζηήξημε δσλψλ δηαζεζηκφηεηαο ζε πνιιαπιά επίπεδα. 

Σέινο ε αμηνπνίεζε θαηλνηφκσλ κεζφδσλ θαη λέσλ ηερλνινγηψλ, γηα 

παξάδεηγκα λέεο θαη αλεξρφκελεο αξρηηεθηνληθέο επεμεξγαζηψλ.  

Ζ δξάζε πεξηιακβάλεη ηελ αλαθαηαζθεπή ππαξρφλησλ θέληξσλ 

δεδνκέλσλ θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ, κεγαιχηεξεο θιίκαθαο, θαζψο θαη ηνλ 

εμνπιηζκφ ηνπο κε ηνλ θαηάιιειν ππνινγηζηηθφ, απνζεθεπηηθφ θαη δηθηπαθφ 

εμνπιηζκφ. Βαζίδεηαη ζηε δξάζε γηα ηε ζπλνιηθή Αλαβάζκηζε ησλ Γηθηπαθψλ 

Τπνδνκψλ ηνπ ΔΓΤΣΔ, γηα ηελ αλάπηπμε πεξηζζφηεξσλ θαη κεγαιχηεξσλ 

δαθηπιίσλ νπηηθψλ ηλψλ θαη ηελ ππνζηήξημε ηαρπηήησλ δηαζχλδεζεο 

πνιιαπιάζησλ ησλ 100 Gbps. Σέινο απνηειεί πξναπαηηνχκελν θαη δνκηθφ 

ζηνηρείν γηα ηε δξάζε πνπ αθνξά ζηελ Αλάπηπμε Τπεξεζηψλ Τπνινγηζηηθνχ 

Νέθνπο επφκελεο γεληάο, πνπ ζα έρεη ραξαθηεξηζηηθά cloud native computing 

θαη ζα κπνξεί λα αμηνπνηεί ηηο δψλεο δηαζεζηκφηεηαο πνιιαπιψλ επηπέδσλ.  

 

Δληαίνο Φεθηαθόο Υάξηεο - Φάζε ΗΗ 

Με ην παξφλ έξγν επηδηψθεηαη ε δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ζα ζπγθεληξψλεη, ζπζηεκαηνπνηεί θαη 

ελζσκαηψλεη ςεθηαθή γεσρσξηθή πιεξνθνξία πνπ ηεξείηαη απφ 

δηαθνξεηηθνχο θνξείο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο θαη αθνξά ην θαζεζηψο ηδηνθηεζίαο, δφκεζεο, εθκεηάιιεπζεο 

ή θαη πξνζηαζίαο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, κε ζθνπφ απηή λα θαηαζηεί 

δηαιεηηνπξγηθά δηαζέζηκε κέζσ εληαίαο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο. ηφρνο ηνπ 

είλαη ε βειηίσζε θαη δηεχξπλζε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε, ησλ δεκφζησλ 

θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ θαη επελδπηψλ, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο νινθιεξσκέλσλ 

ππεξεζηψλ «κίαο ζηάζεο» γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαη επελδπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε Γφκεζε ζηνπο ηνκείο Σνπξηζκνχ, 

Παξαγσγηθψλ-Δπηρεηξεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, Αλάπηπμεο Γεκνζίσλ 

Αθηλήησλ θαη Καηνηθίαο. Σαπηφρξνλα, ζα ζπκβάιιεη ζηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ 

εθάζηνηε δεκφζηνπ θνξέα, παξέρνληαο φιε ηελ πιεξνθφξεζε πνπ ρξεηάδεηαη 

γηα ηελ νξζφηεξε ιήςε απνθάζεσλ, ηελ νξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ, θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή δηνξζσηηθψλ 

θαη αλαπηπμηαθψλ ελεξγεηψλ, ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηξαηεγηθέο 

θαηεπζχλζεηο. 

Σν έξγν ζα αμηνπνηήζεη φια ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα γηα ηε δηεπθφιπλζε 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο: α) φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο 

δφκεζεο, β) ρξήζεηο γεο, γ) ζρέδηα πφιεσλ, δ) γεσηεκάρηα θηεκαηνινγίνπ, ε) 

δαζηθέο εθηάζεηο, ζη) πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ Natura 2000 ή πεξηνρέο 

πξνζηαζίαο εηδηθψλ νηθνηφπσλ, δ) δψλεο αηγηαινχ, παξαιίαο θαη ιηκέλα, ε) 

πξνζηαηεπφκελνπο ρψξνπο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζα ζπκβάιινπλ ζηελ 
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ηαρχηεξε αδεηνδφηεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ.  

Δζληθά ύλνια Αλαθνξάο (Ν.3882/2010) 

ήκεξα ηα γεσρσξηθά δεδνκέλα παξάγνληαη ρξεζηκνπνηψληαο πνηθίια 

εηθνληζηηθά (νξζνεηθφλεο) ή δηαλπζκαηηθά ππφβαζξα, δηαθνξεηηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ (δηαθνξεηηθά επίπεδα αθξίβεηαο/ιεπηνκέξεηαο, δηαθνξεηηθέο 

επνρέο θαη θιίκαθεο αεξνθσηνγξάθηζεο, δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο 

ςεθηνπνίεζεο θιπ), νη νπνίεο ζπρλά δελ είλαη γλσζηέο ζην ρξήζηε. Σα 

γεσρσξηθά δεδνκέλα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηε βάζε δηαθνξεηηθψλ 

ππνβάζξσλ αλαθνξάο, δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπλδπαζηηθά,. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ηα γεσρσξηθά δεδνκέλα θηεκαηνγξάθεζεο 

αγξνηεκαρίσλ θαη ηα αληίζηνηρα ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη 

επηδνηήζεσλ. Γεκηνπξγείηαη ε αλάγθε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ελφο θνηλνχ 

ςεθηαθνχ ππνβάζξνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη απφ φιε ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, 

πξνθεηκέλνπ ηα γεσρσξηθά δεδνκέλα πνπ παξάγνληαη λα είλαη ζπλδπαζηηθά 

αμηνπνηήζηκα. 

Ζ δεκηνπξγία ή ε επηινγή κεηαμχ ππαξρφλησλ ζπλφισλ γεσρσξηθψλ 

δεδνκέλσλ πνπ ζα απνηειέζνπλ ηα Δζληθά χλνια Αλαθνξάο ζα πξέπεη λα 

είλαη κία απφ ηηο πξψηεο δξάζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ΔΤΓΔΠ. 

Φεθηαθή Σξάπεδα Υξήζεο Γεο 

Σν ελ ιφγσ έξγν πεξηιακβάλεη ηελ δεκηνπξγία πιαηθφξκαο γηα ηελ 

εθηέιεζε ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ κεηαβηβάζεηο αθηλήησλ θαζψο θαη ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ αληίζηνηρνπ αληηηίκνπ ζηνλ πσιεηή αθηλήηνπ. Έλα πνζνζηφ 

ηεο αμίαο ηεο ζπλαιιαγήο ζα δεζκεχεηαη γηα έξγα ηνπ ―Πξάζηλνπ Σακείνπ‖. 

ηαδηαθά, ζα αλαπηπρζεί ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ηεο λέαο πιαηθφξκαο 

θαη ηνπ Taxisnet - Κηεκαηνινγίνπ - Τπνζεθνθπιαθείσλ - Δληαίνπ Φεθηαθνχ 

Υάξηε θ.ιπ., έηζη ψζηε λα επηιπζνχλ δηάθνξα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ αζηηθφ 

θαη ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ. 

 

Φεθηνπνίεζε Γηαρξνληθνύ Αξρείνπ Αεξνθσηνγξαθηώλ ηεο ΓΤ - 

Αλάπηπμε θαη Παξνρή Τπεξεζηώλ 

θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε ςεθηνπνίεζε, αξρεηνζέηεζε, θαηαινγνπνίεζε 

θαη δεκηνπξγία κεηαδεδνκέλσλ γηα ην ζχλνιν ηνπ δηαρξνληθνχ αξρείνπ 

αεξνθσηνγξαθηψλ (Α/Φ) ηεο Γεσγξαθηθήο Τπεξεζίαο ηξαηνχ (ΓΤ), αθελφο 

γηα ηε δηάζσζή ηνπ θαη αθεηέξνπ γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ε ΓΤ ζην θνηλφ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Α/Φ, αθνχ ζπληεξεζνχλ, ζα ζαξσζνχλ, ζα 

νξγαλσζνχλ ζε έλα Γεσγξαθηθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ (GIS), φπνπ ν 

ηειηθφο ρξήζηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπο, ελψ ν εζσηεξηθφο 

ρξήζηεο ηεο ΓΤ ζα έρεη επηπιένλ ηε δπλαηφηεηα ζέαζεο ησλ Α/Φ. ηελ 

επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ, ε ππνδνκή ηνπ πξνο πινπνίεζε ζπζηήκαηνο ζα 

ελαξκνλίδεηαη κε ηελ Κνηλνηηθή Οδεγία 2007/2/ΔΚ INSPIRE (Infrastructure for 

Spatial Information in Europe) θαη ηελ εζληθή λνκνζεζία πνπ αθνξά ηε 

δεκηνπξγία ηεο εζληθήο ππνδνκήο γεσρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ 

ελαξκφληζε ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ πξνο ηελ αλσηέξσ νδεγία.  

 

Φεθηνπνίεζε  ηεο Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο 

Κχξηνο ζθνπφο ηεο Δηαηξείαο Αθηλήησλ Γεκνζίνπ (ΔΣΑΓ Α.Δ.) είλαη ε 

βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ αθίλεησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ 
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πεξηέιζεη ή πεξηέρνληαη ζην ραξηνθπιάθηφ ηεο. Ζ αμηνπνίεζε απηή ζρεηίδεηαη 

ηφζν κε ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο φζν θαη κε ηε 

δηαθχιαμε ησλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ρψξαο 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ραξηνθπιάθηφ ηεο. 

Ζ ΔΣΑΓ έρεη δηακνξθσζεί απφ ηε ζπγρψλεπζε ηεζζάξσλ κεγάισλ 

εηαηξεηψλ δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο αθηλήησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ εμήο: 

• Διιεληθά Σνπξηζηηθά Αθίλεηα Α.Δ. 

• Οιπκπηαθά Αθίλεηα Α.Δ. 

• Κηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ Α.Δ. 

• Παξάθηην Αηηηθφ Μέησπν Α.Δ.  

Μέζσ ηνπ έξγνπ απηνχ επηδηψθεηαη ε νινθιήξσζε ηεο ςεθηνπνίεζεο 

φινπ ηνπ ζεκεξηλνχ αξρείνπ ηεο ΔΣΑΓ –πνπ απνηειείηαη απφ 77.000 πεξίπνπ 

αθίλεηα – θαη ε ηειηθή ελζσκάησζε ηεο Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο πάλσ ζηνλ 

«Δληαίν Φεθηαθφ Υάξηε» θαη ζηα ππφβαζξα ηνπ Διιεληθνχ Κηεκαηνινγίνπ. 

Ζ αμηνπνίεζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ Δληαίν Φεθηαθφ Υάξηε 

ζα εληζρχζεη ηελ ηαρχηεξε αδεηνδφηεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ηελ αλάδεημε θαη πξνβνιή επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ εηδηθά 

ζε επελδπηέο ηνπ εμσηεξηθνχ, θαζψο θαη ηελ απνηξνπή ησλ θαηαπαηήζεσλ 

δεκνζίσλ εθηάζεσλ θαη αθηλήησλ. Παξάιιεια ζα ππνζηεξίμεη ηεο 

θπβεξλεηηθή δξάζε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ηελ αχμεζε ηεο 

δηαθάλεηαο ζηελ δηαρείξηζε ηεο Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο θαη ηελ θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. 

Τινπνίεζε θαη ππνζηήξημε G-Cloud Next Generation 

Σν G-Cloud Next Generation (NxG) είλαη ην ζχλνιν ησλ ππνινγηζηηθψλ 

ππνδνκψλ πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη ε ΓΓΠΓΓ γηα ηελ εμππεξέηεζε ζπζηεκάησλ 

ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Οη ππνδνκέο απηέο απνηεινχλ ππνινγηζηηθνχο 

πφξνπο πνπ βξίζθνληαη θπζηθά εγθαηεζηεκέλνη ζε θέληξα δεδνκέλσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ πνπ πξφθεηηαη λα κεηαζρεκαηηζηνχλ θαη λα αλαβαζκηζηνχλ, είηε 

απνηεινχλ Φεθηαθέο Τπνδνκέο Γεκφζηνπ Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ (NxG) ζα πξαγκαηνπνηεζεί επέθηαζε ηεο 

πθηζηάκελεο ππνινγηζηηθήο ηζρχνο, θαζψο θαη πξνζζήθε ελφο δεχηεξνπ 

θέληξνπ δεδνκέλσλ, ηδίσλ δπλαηνηήησλ ζε δηαθνξεηηθή ηνπνζεζία (DR site). 

Παξάιιεια, ζα πξαγκαηνπνηεζεί πξνκήζεηα ππνινγηζηηθψλ ππνδνκψλ απφ 

παξφρνπο δεκφζηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο ζπγθξνηψληαο έλα πβξηδηθφ 

ζχζηεκα ππνινγηζηηθνχ λέθνπο. 

Με ηε δξάζε απηή ζα δεκηνπξγεζνχλ εμεηδηθεπκέλεο λεζίδεο κε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα ππεξεζηψλ (SLAs) γηα ηελ θάιπςε εηδηθψλ απαηηήζεσλ 

θηινμελίαο ζπζηεκάησλ θαη ζα δηακνξθσζνχλ νη πνιηηηθέο θαη νη πξαθηηθέο 

γηα ηελ αμηνπνίεζε ππεξεζηψλ θηινμελίαο θαη απφ ηδησηηθνχο θνξείο, 

θαιχπηνληαο ηηο πθηζηάκελεο αλάγθεο απμεκέλεο αζθάιεηαο, αλεθηηθφηεηαο, 

θαζψο θαη δπλαηφηεηα αλάθακςεο απφ θαηαζηξνθέο. Έηζη επηηπγράλεηαη 

θάιπςε ηεο επηρεηξεζηαθήο ζπλέρεηαο (Business Continuity) ησλ πιένλ 

θξίζηκσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, πηνζεηψληαο 

αξρηηεθηνληθέο ιχζεηο, φπσο απηή ηεο δηεπξπκέλεο ζπζηάδαο (stretch cluster) 

κε λέεο πην πξνεγκέλεο ππεξεζίεο ζε επίπεδν Infrastructure as a Service 

(IaaS), θαζψο θαη ππεξεζίεο Platform as a Service (PaaS) θαη Software as a 

Service (SaaS) θαη Cloud Data Platforms. 
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Πξνβιέπεηαη πινπνίεζε λέσλ ππνδνκψλ φζν θαη κεηαζρεκαηηζκφο θαη 

νινθιήξσζε (integration) ζηηο πθηζηάκελεο, θαζψο θαη αδεηνδφηεζε, ζε 

επίπεδν βάζεο δεδνκέλσλ, εθαξκνγψλ θαη παξνπζίαζε γηα φια ηα 

πθηζηάκελα θαη λέα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, πνπ ζα θηινμελεζνχλ ζην 

NxG. Δπηπιένλ ε ΓΓΠΓΓ ζηνρεχεη ζηελ πινπνίεζε φισλ ησλ λέσλ 

ζπζηεκάησλ αιιά ζηε ζηαδηαθή επηθαηξνπνίεζε ησλ ππαξρφλησλ, ψζηε λα 

αθνινπζνχλ Cloud Native αξρηηεθηνληθέο. πλέπεηα ησλ αλσηέξσ ζα είλαη ε 

επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη ε εθκεηάιιεπζε θαηλνηνκηψλ ζηνλ ηνκέα 

ηεο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη ησλ απηνκαηηζκψλ θαηά ηε δηαδηθαζία 

πινπνίεζεο, επέθηαζεο (deployment) αιιά θαη ιεηηνπξγίαο. 

Παξάιιεια, νπνηνδήπνηε πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ αλαπηχζζεηαη 

γηα ινγαξηαζκφ ελφο Γεκφζηνπ Φνξέα ζα πξέπεη λα ππαθνχεη ζηε βαζηθή 

αξρή ηνπ ―Cloud - First Policy‖, θαηά ηελ νπνία ζα πξέπεη λα είλαη 

ζρεδηαζκέλν ζε Cloud Native αξρηηεθηνληθέο. Απηφ ζα επηηξέςεη ηελ θηινμελία 

θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηφζν ζε On-premise φζν θαη ζε Public-Cloud 

ππνδνκέο αθνινπζψληαο έλα κνληέιν Hybrid Cloud, ην νπνίν δίλεη ηεξάζηηα 

επειημία φζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απξφζθνπηε παξαγσγηθή 

ιεηηνπξγία αιιά θαη ηελ γξήγνξε επέθηαζε θαη αλαβάζκηζε ιεηηνπξγίαο ηνπ 

(flexibility,scalability, business continuity).  

Δλίζρπζε ησλ θεληξηθώλ ππνδνκώλ Κπβεξλεηηθνύ Νέθνπο (G- Cloud) 

ηεο Γ.Γ.Π..Γ.Γ. γηα ηε θηινμελία ησλ θνξέσλ ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 

θαη παξνρή ππεξεζηώλ IaaS-PaaS-SaaS 

Σν ελ ιφγσ έξγν απνηειεί ην βαζηθφ θνξκφ πινπνίεζεο ηεο πξφβιεςεο 

ηνπ λ.4623/2019 (ΦΔΚ 134/Α/9.8.2019) γηα ηε θηινμελία ησλ θεληξηθψλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (κε ειάρηζηεο 

εμαηξέζεηο). Πεξηιακβάλεη επηκέξνπο δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα εμήο: 

● πκπιήξσζε ησλ ππνδνκψλ θαη αδεηνδφηεζε ησλ δχν επηπέδσλ 

πέξαλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ησλ εθαξκνγψλ θαη ηεο παξνπζίαζεο 

γηα φια ηα πθηζηάκελα θαη λέα έξγα πνπ ζα θηινμελεζνχλ ζην data 

center θαη ζην disaster site ηνπ Τπ.Οηθ. θαη ηεο ΑΑΓΔ. Έρνπλ ιεθζεί 

ππφςε νη ηδηαίηεξα απμεκέλεο απαηηήζεηο ησλ ήδε εγθαηεζηεκέλσλ 

θαη λεπξαιγηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ Τπ.Οηθ. θαη ηεο 

ΑΑΓΔ. 

● πκπιήξσζε ησλ ππνδνκψλ ησλ δχν πθηζηάκελσλ θφκβσλ 

θπβεξλεηηθνχ λέθνπο πνπ είλαη ζε θάζε ελνπνίεζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απαηηνχκελεο δηθηπαθήο ππνδνκήο. 

● πκπιήξσζε αδεηνδφηεζεο πθηζηάκελεο ππνδνκήο ή/θαη ρξήζε 

ππνδνκήο public clouds γηα πινπνίεζε ιχζεσλ disaster site γηα 

επηιεγκέλα θεληξηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ θηινμελνχληαη 

ζην g-cloud. 

ύζηεκα Γηαθπβέξλεζεο Γεδνκέλσλ γηα ηνλ Γεκόζην Σνκέα  

Ο Νφκνο 4727/2020 εηζάγεη ηελ πνιηηηθή γηα ηε δηαρείξηζε ππνινγηζηηθνχ 

λέθνπο ησλ ηα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζηε 

ΓΓΠΓΓ ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο. ην Κπβεξλεηηθφ Νέθνο 

ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα (G-Cloud) ππνρξεσηηθά πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ έσο 

ηελ 1/1/2022 φιεο νη θεληξηθέο ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο θαη ηα θεληξηθά 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ δηαηεξνχλ φια ηα Τπνπξγεία, εθηφο ησλ 

Τπνπξγείσλ  Τγείαο θαη Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ., ησλ 

Ννζνθνκείσλ θαη ησλ Κέληξσλ Τγείαο, ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ θαη ηεο 

Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ. θαη αθνξνχλ ζε ζπλαιιαγέο κε θπζηθά ή 
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λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο θαη ηε δεκφζηα δηνίθεζε. θνπφο ηεο 

πξνηεηλφκελεο δξάζεο είλαη ε εθαξκνγή κηαο Πξαθηηθήο Γηαρείξηζεο 

Γεδνκέλσλ ζηελ ειιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε. χκθσλα κε ην  Βηβιίν Γλψζεο 

Γηαρείξηζεο Γεδνκέλσλ (Data Management Book of Knowledge - DMBOK), ε 

δηαρείξηζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ απνηειεί κηα επηρεηξεζηαθή 

δηαδηθαζία πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε πνιηηηθψλ 

θαη παξεκβάζεσλ πνπ ζθνπφ έρνπλ ηνλ έιεγρν, ηελ πξνζηαζία θαη βειηίσζε 

ηεο αμίαο ησλ πιεξνθνξηψλ. Σα αλακελφκελα νθέιε πεξηγξάθνληαη 

παξαθάησ: 

● Καηαλφεζε ησλ αλαγθψλ ελεκέξσζεο ηεο θπβέξλεζεο θαη φισλ 

ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. 

● πιινγή, απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο 

ησλ δεδνκέλσλ. 

● πλερήο βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ 

πιεξνθνξηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αθξίβεηαο, ηεο 

αθεξαηφηεηαο, ηεο νινθιήξσζεο, ηεο ζπλάθεηαο θαη ηεο 

ρξεζηκφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ. 

● Δμαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ θαη απνηξνπή ηεο κε εμνπζηνδνηεκέλεο 

ρξήζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ. 

● Μεγηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο θαη ηεο αμία ησλ 

πιεξνθνξηψλ. 

● Έιεγρνο ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ. 

● Δπζπγξάκκηζε ηεο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ κε ηηο επηρεηξεζηαθέο 

αλάγθεο. 

ύζηεκα Γηαθπβέξλεζεο Γεδνκέλσλ γηα ηνλ Σνκέα Έξεπλαο θαη 

Σερλνινγίαο 

Ο Νφκνο 4727/2020 εηζάγεη ηελ πνιηηηθή γηα ηε δηαρείξηζε ππνινγηζηηθνχ 

λέθνπο γηα ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ Σνκέα Έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο 

ζην ΔΓΤΣΔ Α.Δ ην Κπβεξλεηηθφ Νέθνο Σνκέα Έξεπλαο θαη Δθπαίδεπζεο 

(RE-Cloud) πξέπεη ππνρξεσηηθά λα εγθαηαζηαζνχλ έσο ηελ 1ε.1.2023 φιεο 

νη ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο θαη ηα θεληξηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηνπ, 

θαζψο θαη νη εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη εξεπλεηηθή θνηλφηεηα. 

ύζηεκα Γηαθπβέξλεζεο Γεδνκέλσλ γηα ηνλ Σνκέα ηεο Τγείαο 

Ο Νφκνο 4727/2020 εηζάγεη ηελ πνιηηηθή γηα ηε δηαρείξηζε ππνινγηζηηθνχ 

λέθνπο γηα ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ Σνκέα Τγείαο ζηελ ΖΓΗΚΑ Α.Δ.. 

ην Κπβεξλεηηθφ Νέθνο Σνκέα Τγείαο (H-Cloud) πξέπεη ππνρξεσηηθά λα 

εγθαηαζηαζνχλ έσο ηελ 1ε.1.2023 φιεο νη ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο θαη ηα 

θεληξηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ησλ 

Ννζνθνκείσλ θαη ησλ Κέληξσλ Τγείαο, πνπ αθνξνχλ ζε επεμεξγαζία 

ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη ζε ζπλαιιαγέο ηαηξηθήο θχζεσο πνιηηψλ. 

Δλαξκόληζε θαη πηζηνπνίεζε δεκνζίσλ θνξέσλ-παξόρσλ ππνδνκώλ 

θπβεξλεηηθνύ λέθνπο θαηά ISO 27001 

Μέζσ ηεο δξάζεο «Δθαξκνγή ISO 27001 δηαδηθαζηψλ ζην Κέληξν 

Γεδνκέλσλ ηεο ΓΓΠΓΓ θαη ελίζρπζε κέηξσλ αζθαιείαο» επηηπγράλεηαη: 

● H αλαβάζκηζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηνπ επηπέδνπ Αζθάιεηαο ηεο 

ΓΓΠΓΓ. 
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● Ζ πινπνίεζε δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ 

πηζηνπνίεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ παξεκβάζεσλ πνπ ζα γίλνπλ 

ζηελ αζθάιεηα ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο έξγνπ. 

● Ζ ζπκκφξθσζε ηεο ΓΓΠΓΓ κε ην εθαξκνδφκελν ζεζκηθφ πιαίζην 

αζθάιεηαο δεδνκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απαηηήζεσλ 

αζθάιεηαο πνπ ηίζεληαη ζην πιαίζην Γηεζλψλ πλεξγαζηψλ 

αληαιιαγήο Φνξνινγηθψλ Πιεξνθνξηψλ (π.ρ FATCA, ΟΟΑ). 

● Ζ ζπκκφξθσζε ηεο ΓΓΠΓΓ κε ηηο ηξέρνπζεο Βέιηηζηεο Πξαθηηθέο 

ζηελ αζθάιεηα πιεξνθνξηψλ. 

● Ζ ζπκβνιή ζηελ απνηξνπή θαθφβνπισλ ελεξγεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ αζθάιεηα πιεξνθνξηψλ, φπσο ε ππνθινπή, ε θαηαζηξνθή 

θαη ε αιινίσζή επαίζζεησλ δεδνκέλσλ γηα πξνζσπηθφ φθεινο, ε 

δηαηάξαμε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θξάηνπο. 

● Δπηπιένλ, ε αλάπηπμε εκπηζηνζχλεο πξνο ηελ ΓΓΠΓΓ απφ άιινπο 

θνξείο ηνπ δεκνζίνπ πνπ ρεηξίδνληαη επαίζζεηα δεδνκέλα σο 

απνηέιεζκα ηεο πηζηνπνίεζεο ηνπ θνξέα θαηά 27001:2013. 

Ζ δξάζε νινθιεξψλεηαη κε ηελ αμηνιφγεζε θαη ηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ 

ππνδνκψλ ηεο ΓΓΠΓΓ θαζψο θαη ηελ πιήξε ιεηηνπξγηθή θαη ηερληθή 

ελζσκάησζε αιιαγψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάγθε γηα ελδπλάκσζε ηεο 

αζθάιεηαο παξαγσγήο, απνζήθεπζεο, ρξήζεο θαη δηαθίλεζεο ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ δηαηεξεί ε ΓΓΠΓΓ ζηα Πιεξνθνξηαθά ηεο πζηήκαηα. 

 

Μεηξών Γηαιεηηνπξγηθόηεηαο 

Ζ δξάζε έρεη σο ζηφρν ηε ζπιινγή, νξγάλσζε θαη επηθαηξνπνίεζε φισλ 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ βνεζνχλ ζην ζρεδηαζκφ δηαιεηηνπξγηθψλ ππεξεζηψλ 

αιιά θαη ηελ έληαμή ηνπο ζην Κέληξν Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο (ΚΔΓ) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, ην νπνίν αλαπηχρζεθε κε ζηφρν ηε 

δηαζχλδεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηελ 

ελεκέξσζε κεηξψσλ θαη θπξίσο ησλ κεηαβνιψλ ηνπο. Σν Κέληξν 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο (ΚΔΓ) εμαζθαιίδεη εληαίν πεξηβάιινλ (ππνδνκή) 

εγθαηάζηαζεο θαη ρξήζεο δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ 

αληαιιάζζνληαη επηρεηξεζηαθά δεδνκέλα κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ. Μέζα απφ απηφ ην έξγν ζα 

πξνζδηνξηζηνχλ νη αλάγθεο ελίζρπζεο ησλ πθηζηάκελσλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ησλ θνξέσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κε δπλαηφηεηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ζα δξνκνινγεζνχλ νη ζρεηηθέο ελέξγεηεο ηφζν ζην 

πιαίζην ηεο απινχζηεπζεο δηαδηθαζηψλ φζν θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο 

δηαηνκεαθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 

 

Αλαβάζκηζε δηαζεζηκόηεηαο, εθεδξείαο, αζθάιεηαο δεδνκέλσλ, πνπ 

θηινμελνύληαη ζηηο ππνδνκέο ηεο ΓΓΠΓΓ 

ην πιαίζην ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα εληαίαο ππεξεζίαο 

ηδησηηθνχ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο, ε νπνία ζα θαιχπηεη ην επίπεδν ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ θαη ησλ αληηγξάθσλ αζθάιεηάο ηεο, πθηζηάκελσλ θαη λέσλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ θηινμελνχληαη ζηηο ππνδνκέο ηεο ΓΓΠΓΓ 

(φπσο ICISnet, TAXISnet, Taxis, Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο, ELENXIS 

θ.ά.). Ζ εληαία ππεξεζία ππνινγηζηηθνχ λέθνπο ζα είλαη νκνηνγελήο, 

ελεκεξσκέλε κε ηηο ηειεπηαίεο εθδφζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ βάζεο θαη ζα 

εγγπάηαη: α) πςειή δηαζεζηκφηεηα θαη απφθξηζε ζε επίπεδν βάζεο 

δεδνκέλσλ, β) επεθηαζηκφηεηα-ειαζηηθφηεηα, ψζηε εχθνια, γξήγνξα θαη 

απνηειεζκαηηθά λα κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ ππνινγηζηηθνί πφξνη ζε ζπζηήκαηα 

πνπ ηνπο ρξεηάδνληαη ζε πεξηφδνπο θνξχθσζεο ηνπ θφξηνπ, γ) 
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δηαρεηξηζηκφηεηα, ε νπνία θξίλεηαη νπζηψδεο, δεδνκέλεο ηεο πιεζψξαο ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ αιιά θαη ηεο πςειήο πνιππινθφηεηαο, δ) 

αζθάιεηα, ε νπνία είλαη ζεκειηψδεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πεγέο 

πξνέιεπζεο ησλ δεδνκέλσλ (δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο, αζθαιηζηηθνί θνξείο, 

πηζησηηθά ηδξχκαηα, επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο, εηζαγγειηθέο αξρέο), ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ πνιιψλ εμ απηψλ σο πξνζσπηθά ή απφξξεηα εμαηηίαο ηεο 

θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. 

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία 

θαη ε επηρεηξεζηαθή ζπλέρεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ 

θηινμελνχληαη ζην θέληξν δεδνκέλσλ ηεο ΓΓΠΓΓ. 

 

Δζληθή Τπνδνκή Απζεληηθνπνίεζεο Πνιηηώλ 

Σν έξγν αθνξά ζηε ζρεδίαζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Δζληθήο Τπνδνκήο 

Απζεληηθνπνίεζεο Πνιηηψλ θαη ηνλ θφκβν δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ππεξεζηψλ 

απζεληηθνπνίεζεο πνπ ζα εμαζθαιίζεη ηελ πξφζβαζε ζε ςεθηαθέο ππεξεζίεο 

ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν. Σν έξγν πεξηιακβάλεη θαη ηελ 

πινπνίεζε ηεο «Νέαο Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο», πνπ βξίζθεηαη ζε 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην 2021. 

 

Δζληθή Τπνδνκή Δηδνπνηήζεσλ (National Notification Service) 

Ζ θεληξηθή, νξηδφληηα ιχζε ηνπ Δζληθνχ Μεηξψνπ Δπηθνηλσλίαο (ΔΜεΠ) 

πνπ έρεη πινπνηεζεί απφ ηε ΓΓΠΓΓ, ,επηηξέπεη ζηνλ πνιίηε λα δειψλεη 

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (δηεχζπλζε δηακνλήο, αιιεινγξαθίαο, δηεχζπλζε 

επηθνηλσλίαο κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, e-mail θαη θηλεηφ ηειέθσλν 

πηζηνπνηεκέλν κε ρξήζε OTP) θαη ηα ζηνηρεία απηά λα ηαπηνπνηνχληαη θαη λαη 

είλαη δηαζέζηκα γηα θάζε ρξήζε (αηνκηθέο ή καδηθέο εηδνπνηήζεηο κε e-mail, 

SMS, voice mail, επηζηνιή). 

 

Κεληξηθή Κπβεξλεηηθή πκθσλία απόθηεζεο Αδεηώλ Λνγηζκηθνύ 

Σν έξγν ζηνρεχεη ζηελ πξνκήζεηα αδεηψλ εκπνξηθψλ ινγηζκηθψλ, φπνπ 

απαηηείηαη, γηα ην ζχλνιν ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ κε ζηφρν ηφζν ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηεο πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο ηνπ φζν θαη ηελ πιήξε 

ρξεζηκνπνίεζε αζθαινχο ινγηζκηθνχ, πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηνπο 

θαηαζθεπαζηέο ηνπ, γηα ην ζχλνιν ησλ δεκφζησλ θνξέσλ. ην πιαίζην ηνπ 

έξγνπ πεξηιακβάλεηαη ηφζν ε πξνκήζεηα αδεηψλ ινγηζκηθνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ 

θαζψο θαη ε παξνρή εθπαίδεπζεο θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Σν έξγν 

ζα ζπκβάιεη ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ απαξραησκέλνπ ινγηζκηθνχ, πνπ δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο ιεηηνπξγίεο ηνπ θξάηνπο αιιά θαη ζηελ 

απαηηνχκελε αζθάιεηα. Παξάιιεια, νη δεκφζηνη θνξείο ζα επηηχρνπλ κείσζε 

ηνπ θφζηνπο θηήζεο ιφγσ ηεο καδηθήο πξνκήζεηαο, ζα εμαζθαιίζνπλ ζπλερή 

πξφζβαζε ζηηο λέεο εθδφζεηο πξντφλησλ ινγηζκηθνχ θαη απινπνηεκέλε 

παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ησλ αδεηψλ ρξήζεο ηνπ, κε απνηέιεζκα ηελ 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ρξεζηψλ θαη ηε βειηίσζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο. Παξάιιεια κε ηελ πξνκήζεηα 

εκπνξηθψλ ινγηζκηθψλ ζα δηεξεπλεζεί ε πξνκήζεηα ππεξεζηψλ ηερληθήο 

ππνζηήξημεο γηα γηα ηζνδχλακα ινγηζκηθά αλνηθηνχ θψδηθα. 

 

Μεηξών Γεκόζησλ Ηζηόηνπσλ θαη Δθαξκνγώλ 

Σν Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη ππεχζπλν ζην λα ηεξεί ην 

«Μεηξψν Γεκφζησλ Ηζηφηνπσλ θαη Δθαξκνγψλ» (ΜΖ.Γ.Η.ΔΦ.). ην 

ΜΖ.Γ.Η.ΔΦ. εληάζζνληαη νη ηζηφηνπνη θαη νη εθαξκνγέο γηα θνξεηέο 

ζπζθεπέο νξγαληζκψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο 
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απαηηήζεηο πξνζβαζηκφηεηαο. Οη ηζηφηνπνη θαη νη εθαξκνγέο γηα θνξεηέο 

ζπζθεπέο νξγαληζκψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα εληάζζνληαη ζην ΜΖ.Γ.Η.ΔΦ., 

χζηεξα απφ γλψκε ηεο Δ..Α.κεΑ. ε νπνία απνηειεί ηνλ αξκφδην θνξέα πνπ 

θαζνξίδεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο έληαμεο ζην ΜΖ.Γ.Η.ΔΦ. 

 

Γίθηπν Γεκόζηνπ Σνκέα (ΤΕΔΤΞΗ ΗΗ) 

Σν έξγν ΤΕΔΤΞΗ ΗΗ απνηειεί ην «έξγν ππξήλα» γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ 

Γηθηχνπ Γεκφζηνπ Σνκέα (ΓΓΣ), φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη ζην Κεθάιαην Θ‘ 

ηνπ λφκνπ 3979/2011 γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. Οη βαζηθνί ζηφρνη 

ηνπ έξγνπ ΤΕΔΤΞΗ ΗΗ είλαη νη εμήο: α) ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

ηειεπηθνηλσληαθήο ζχλδεζεο ησλ δεκφζησλ θνξέσλ (πεξίπνπ 34.000 θηίξηα), 

β) ε αλαβάζκηζε ηεο επξπδσληθφηεηαο ησλ θνξέσλ κε αμηνπνίεζε νπηηθήο 

πξφζβαζεο θαη ηερλνινγηψλ ADSL θαη VDSL, γ) ε αλαβάζκηζε ησλ 

πθηζηάκελσλ θεληξηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ δηθηχνπ ΤΕΔΤΞΗ, κε έκθαζε ζηελ 

αζθάιεηα, ηελ ηειεδηάζθεςε, ηελ ηειεζπλεξγαζία θαη ηελ αμηνπνίεζε θηλεηψλ 

(mobile) ηερλνινγηψλ απφ ηνπο ρξήζηεο. Σν έξγν ζα αμηνπνηήζεη 68 

Μεηξνπνιηηηθά Δπξπδσληθά Γίθηπα Οπηηθψλ Ηλψλ (MAN) θαη κέζα απφ ηε 

ζπλάζξνηζε ηεο δήηεζεο γηα ηηο ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο ηνπ Γεκφζηνπ 

Σνκέα ζα πεηχρεη θαιχηεξε αμηνπνίεζε θαη ηε δξαζηηθή κείσζε ησλ 

ηειεπηθνηλσληαθψλ δαπαλψλ. 

 

Κεληξηθό θαη Δληαίν ύζηεκα Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο (Government 

ERP) 

Σν έξγν αθνξά ζηελ αλακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

θαη δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Γεκνζίνπ κε ζηφρν ηνλ εθζπγρξνληζκφ 

θαη ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ κέζσ:  

● εθπφλεζεο ζρεδίσλ δξάζεσλ θαη κειεηψλ αλαζρεδηαζκνχ 

δηαδηθαζηψλ, αξρηθήο θαηαγξαθήο απαηηήζεσλ θαη κνληεινπνίεζεο 

λέσλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Οη κειέηεο απηέο εθπνλνχληαη γηα 

λα θαιχςνπλ αλάγθεο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη ηεο ινηπήο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο ζε ζέκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο.  

● πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ ιεηηνπξγηψλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ θνξέσλ ηεο 

ινηπήο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη  

● ελεξγεηψλ ππνζηεξηθηηθψλ, δηαρείξηζεο αιιαγψλ θαη αλάπηπμεο 

ππνδνκψλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ελζσκάησζεο θαη πιήξνπο 

επηρεηξεζηαθήο αμηνπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία 

ησλ θνξέσλ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη ινηπήο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

 

Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο απνηειεί ηε 

κεηεμέιημε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Γεκνζηνλνκηθήο 

Πνιηηηθήο (ΟΠΓΠ), ην νπνίν ζα επεθηαζεί σο πξνο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θαη ζα 

αλαβαζκηζηεί ηερλνινγηθά, ψζηε λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

θαη δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο πινπνηψληαο ηειηθά 

ην Κεληξηθφ θαη Δληαίν χζηεκα Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο (Gov ERP). Σν 

έξγν ζα πξνζδψζεη λέεο δπλαηφηεηεο ζηε Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη ζα 

πεξηιακβάλεη θπξίσο δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε θαη έρνπλ 

σο θχξην ζθνπφ λα εθζπγρξνλίζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο, εθηέιεζεο θαη 

πιεξσκψλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ 

Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο (ΜΠΓ), θαζψο θαη 
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ηηο δηαδηθαζίεο Λνγηζηηθήο, Πξνκεζεηψλ θαη Αλαθνξψλ. Θα πεξηιακβάλεη 

κεηαμχ άιισλ, ηελ πιήξε παξαθνινχζεζε ησλ Παγίσλ ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ, ηε λέα δηαδηθαζία θαηάξηηζεο θαη εθηέιεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 

Δπηδφζεσλ βαζηζκέλε ζε δείθηεο απφδνζεο πξνγξακκάησλ (Performance 

Budgeting). ρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Θεζαπξνθπιαθίνπ ζα ελζσκαηψζεη 

ην κεηξψν ινγαξηαζκψλ Θεζαπξνθπιαθίνπ θαη ην κεραληζκφ δηαρείξηζεο/ 

πξφβιεςεο ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ηεο ζέζεο ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη 

βειηηψζεηο ζηελ εθαξκνγή Γαλείσλ κε ηελ εγγχεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 

ζε Ηδηψηεο θαη Δπηρεηξήζεηο, ε νινθιήξσζή ηεο κε ην κεηξψν 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ θαη ε αλαγλψξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πξνβιέςεσλ. Θα πεξηιακβάλεη αθφκε θαη ηελ ελζσκάησζε ηεο ειεθηξνληθήο 

ηηκνιφγεζεο κε ρξήζε θνηλήο θσδηθνπνίεζεο/ θαηεγνξηνπνίεζεο αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ. Όζνλ αθνξά ηε ινγηζηηθή, ζα πινπνηήζεη ηελ εθαξκνγή 

ινγηζηηθήο πιήξνπο δεδνπιεπκέλεο βάζεο (accrual basis), ζχκθσλα κε ην 

ΠΓ 54/2018 θαη βάζεη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλσλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ γηα ην 

Γεκφζην Σνκέα (φπσο ηα IPSAS). Σν λέν ζχζηεκα ζα αλαπηπρζεί πάλσ ζηελ 

αξρή ελφο εληαίνπ ζπζηήκαηνο ERP, θνηλνχ γηα φιε ηελ νληφηεηα αλαθνξάο 

Κεληξηθή Γηνίθεζε, δηαλεκεκέλνπ ζε φιεο ηηο ΓΓΟΤ θαη ηηο νηθνλνκηθέο 

ππεξεζίεο απνθεληξσκέλσλ θνξέσλ θαη Αλεμάξηεησλ Αξρψλ. 

Σν έξγν πεξηιακβάλεη επίζεο δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο ινηπνχο θνξείο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο κε ζηφρν λα επεθηείλνπλ ην κεραληζκφ ζπιινγήο θαη 

επεμεξγαζίαο νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ (πξνυπνινγηζηηθψλ θαη 

απνινγηζηηθψλ),γηα ηελ παξαγσγή ελνπνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ηελ ππνζηήξημή ηνπο γηα ηε κεηάβαζε ζηε λέα ινγηζηηθή, ηε 

παξαθνινχζεζε ησλ ελδνθπβεξλεηηθψλ ζπλαιιαγψλ, ηελ αλάπηπμε 

κεραληζκνχ γηα ηελ παξαθνινχζεζε / πξφβιεςε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ θαη αλεμφθιεησλ ππνρξεψζεσλ ησλ 

θνξέσλ ηεο ΓΚ. 

Κεληξηθό ύζηεκα Γηαρείξηζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 

Σν έξγν αθνξά ηε ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ελφο θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ. Σν ζχζηεκα 

απηφ ζα είλαη ην βαζηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ Μνλάδσλ Γηαρείξηζεο 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ησλ θνξέσλ θαη ζα δηαρεηξίδεηαη φια ηα ζπκβάληα 

ησλ ζηειερψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο απφ ηελ πξάμε δηνξηζκνχ ηνπο κέρξη 

θαη ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπο, δειαδή ηα πξνζσπηθά θαη νηθνγελεηαθά ζηνηρεία, 

ην βαζκφ, ηνλ θιάδν, ηελ εμέιημε, ηελ αμηνιφγεζε, ηηο άδεηεο, ηηο ππεξεζηαθέο 

κεηαβνιέο θαη ηηο εθπαηδεχζεηο. Θα ππάξρνπλ γέθπξεο, κεηαζρεκαηίδνληαο 

θαηάιιεια ηελ πιεξνθνξία, κε πθηζηάκελα ζπζηήκαηα αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ πνπ θαιχπηνπλ εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο θνξέσλ. 

 

Μηζζνδνζία 

ήκεξα ν ππνινγηζκφο ηεο κηζζνδνζίαο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο 

εθθαζαξηζηέο ηεο θάζε ππεξεζίαο εθαξκφδνληαο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο κε κε 

θεληξηθφ θαη ελνπνηεκέλν ηξφπν. Δπηπξφζζεηα, ιακβάλνληαο ππφςε ην 

πιήζνο ησλ ηνπιάρηζηνλ 680.000 κηζζνδνηνχκελσλ, πνπ αλήθνπλ ζε 3.500 

θνξείο ηνπ επξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα αληηιακβαλφκαζηε ηελ αλάγθε γηα 

ιηγφηεξε γξαθεηνθξαηία, κεγαιχηεξε δηαθάλεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζε 

ζέκαηα κηζζνδνζίαο. Σν έξγν αθνξά ηε ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ελφο εληαίνπ 

ζπζηήκαηνο κηζζνδνζίαο γηα ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο. πγθεθξηκέλα, ην 

έξγν ζα επηηξέςεη νη κηζζνινγηθέο, αζθαιηζηηθέο, θνξνινγηθέο θαη ινηπέο 

ζρεηηθέο κε ηε κηζζνδνζία δηαηάμεηο λα εθαξκφδνληαη θεληξηθά απφ ηελ Δληαία 
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Αξρή Πιεξσκήο (ΔΑΠ). Με ην λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα αλακέλεηαη λα 

παξέρεηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν έγθαηξε πιεξνθφξεζε ζηνπο θνξείο θχξηαο 

θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο (ΔΦΚΑ, ΔΣΔΑΔΠ θ.ιπ.) θαζψο θαη ζηηο θεληξηθέο 

ππεξεζίεο. Δπηπξφζζεηα, ην εληαίν ζχζηεκα κηζζνδνζίαο ζα ππνινγίδεη θαη 

ζα εθθαζαξίδεη ηε κηζζνδνζία ησλ ακεηβφκελσλ απφ ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα απαηηεζνχλ δξάζεηο 

ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο, πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ αιιαγή 

λννηξνπίαο αλαθνξηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ εθθαζάξηζε κηζζνδνζίαο 

απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. Παξάιιεια, ζα ππάξρεη αλάγθε γηα εκπινθή 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ γηα ηε κεηάπησζε δεδνκέλσλ 

απφ ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα αιιά θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο εληαίαο κηζζνδνζίαο. 

 

Δπέθηαζε Κεληξηθνπ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθήο Γηαθίλεζεο Δγγξάθσλ 

ηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη λα δηακνξθσζεί, κέζα απφ ην Κεληξηθφ χζηεκα 

Γηαθίλεζεο Δγγξάθσλ (Κ - ΖΓΔ) θαη ηε ρξήζε ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ, κία 

νξηδφληηα ςεθηαθή ιχζε, ε νπνία ζα θαιχπηεη α) ηελ πιήξε νξγάλσζε ηεο 

αιιεινγξαθίαο κεηαμχ ησλ δεκφζησλ θνξέσλ, β) ηελ επηηάρπλζε ζηε 

δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ, γ) ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, δ) 

ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ ζην Γεκφζην Σνκέα, ε) ηε δεκηνπξγία θαηάιιειεο 

ππνδνκήο γηα ηελ ςεθηαθή εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, ζη) ηνλ ελαξκνληζκφ 

ησλ θνξέσλ γηα ηελ νξγάλσζε ησλ εγγξάθσλ ηνπο, κε βάζε ηνλ επξσπατθφ 

θαλνληζκφ πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (GDPR). 

Δθηφο ηνπ Κ - ΖΓΔ ζα γίλνπλ ζπκπιεξσκαηηθά ππνέξγα γηα ΖΓΔ - 

Φνξέσλ. Σα ΖΓΔ - Φνξέσλ εθηφο απφ ηελ πινπνίεζε ππνζπζηεκάησλ 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ην Κ-ΖΓΔ, εθηηκάηαη φηη ζα απαηηήζνπλ πξνκήζεηα 

ινγηζκηθνχ γηα ηηο δνκέο ησλ θνξέσλ πνπ δελ έρνπλ ειεθηξνληθφ 

πξσηφθνιιν θαη ζπζηήκαηα δηαθίλεζεο εγγξάθσλ. Δπίζεο, ηα ππνέξγα 

ΖΓΔ θνξέσλ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηε δηαζχλδεζε πθηζηάκελσλ 

δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ δηαθίλεζεο εγγξάθσλ πνπ ππάξρνπλ ζε δνκέο 

ησλ θνξέσλ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ ιεηηνπξγηθνχ πεξηβάιινληνο γηα 

ην ρξήζηε ζε επίπεδν θνξέα, ηελ πινπνίεζε λέσλ ξνψλ εγγξάθσλ γηα ηηο 

θεληξηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ησλ θνξέσλ θαη ππεξεζίεο 

εθπαίδεπζεο γηα ηα ζέκαηα απηά. 

Δπίζεο, ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θνξείο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα λα 

απνζεθεχνπλ κε αζθάιεηα θαη εκπηζηεπηηθφηεηα, λα νξγαλψλνπλ, λα 

αξρεηνζεηνχλ ηα ειεθηξνληθά έγγξαθα πνπ αληαιιάζζνληαη ζε θαθέινπο 

παξέρνληαο δπλαηφηεηεο καθξνρξφληαο απνζήθεπζεο πνπ ζα επηηξέπεη ηελ 

αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε ησλ εγγξάθσλ θαη δεδνκέλσλ γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ νξίδεη ε λνκνζεζία αλά θαηεγνξία ππφζεζεο. 

Παξάιιεια ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ ζα δνζνχλ Φεθηαθά Πηζηνπνηεηηθά ζε 

έλα πνιχ κεγάιν αξηζκφ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ν νπνίνη πιένλ ζα είλαη ζε 

ζέζε λα ππνγξάθνπλ θαη επηθπξψλνπλ  ςεθηαθά, απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν 

βξίζθνληαη, έλα ππεξεζηαθφ έγγξαθν δίρσο ηελ αλάγθε ρεηξφγξαθεο 

ππνγξαθήο ή απαξαίηεηεο θπζηθήο παξνπζίαο ζηελ Τπεξεζία ηνπο. Ζ 

εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη θφζηνπο (ιηγφηεξεο εθηππψζεηο, ιηγφηεξα ηππσκέλα 

έγγξαθα) πξνβιέπεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ην Διιεληθφ Γεκφζην. 

  

Κεληξηθό ύζηεκα Ζιεθηξνληθήο Γηαθίλεζεο Δγγξάθσλ - Φάζε ΗΗ 

Ζ δεχηεξε θάζε ηνπ Κ-ΖΓΔ, εζηηάδεη ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο κε ηνλ πνιίηε. Γηα ην ιφγν απηφ, ζα πινπνηεζεί ε απαηηνχκελε 

ππνδνκή έηζη ψζηε λα παξέρεηαη πξνζσπνπνηεκέλε ειεθηξνληθή ππεξεζία 

παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο αηηήκαηνο/ ππφζεζεο θάζε πνιίηε ζε 
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νπνηαδήπνηε ππεξεζία (θεληξηθή ή πεξηθεξεηαθή) ησλ θνξέσλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηαρπλζεί ε επεμεξγαζία ησλ αηηεκάησλ ησλ πνιηηψλ 

αιιά θαη λα δεκηνπξγεζνχλ πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλεο ππεξεζίεο απφ 

δεκφζηνπο θνξείο, ζα δεκηνπξγεζνχλ ξνέο κέζσ ηεο δηαζχλδεζεο ησλ 

επηκέξνπο ζπζηεκάησλ. Μέζσ ηεο νινθιήξσζεο ηεο δεχηεξεο θάζεο ηνπ 

Κεληξηθνχ πζηήκαηνο Δγγξάθσλ φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ 

δηάθνξεο ππνζέζεηο ζα νξγαλψλνληαη κεηαμχ ησλ δεκφζησλ θνξέσλ κε 

απνηέιεζκα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε  εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. 

Απψηεξνο ζθνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε πιήξεο θαηάξγεζε δηαθίλεζεο 

εληχπνπ, ε άκεζε ελεκέξσζε ηνπ πνιίηε γηα ηελ πνξεία ησλ ππνζέζεσλ πνπ 

ηνλ αθνξνχλ κέζσ Γηαδηθηχνπ, αλαβαζκίδνληαο ηα ΖΓΔ θνξέσλ θαη 

ζπλδένληαο ηα κε ην θεληξηθφ ΖΓΔ ηνπ Γεκνζίνπ. 

 

Κσδηθνπνίεζε θαη Αλακόξθσζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο  

ήκεξα ππάξρνπλ δηάζπαξηεο απνζπαζκαηηθέο δηαηάμεηο, λνκνζεηήκαηα 

θαη επί κέξνπο κε επηθαηξνπνηεκέλεο θσδηθνπνηεκέλεο λνκνζεζίεο, πνπ 

δεκηνπξγνχλ αλαζθάιεηα δηθαίνπ. Σν έξγν «Δζληθή Πχιε γηα ηελ 

Κσδηθνπνίεζε θαη Αλακφξθσζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο» ζα απνηειέζεη 

ηνλ ειεθηξνληθφ θφκβν ησλ θσδηθνπνηεκέλσλ λνκνζεηεκάησλ, ηα νπνία ζα 

είλαη νξγαλσκέλα ζχκθσλα κε ζχγρξνλα πξφηππα θαη ζα δηαηίζεληαη δσξεάλ 

ζην επξχ θνηλφ. Σν έξγν ζα αλαπηχμεη ηελ πιαηθφξκα κέζσ ηεο νπνίαο ζα 

ηππνπνηεζεί ην ζχλνιν ηεο λνκνπαξαγσγηθήο θαη ξπζκηζηηθήο ξνήο, ζα 

δηεπθνιχλεηαη ε θσδηθνπνίεζε θαη ζα ππνζηεξίδεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ 

θαιήο λνκνζέηεζεο. Δπίζεο, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηερληθέο Δπεμεξγαζίαο 

Φπζηθήο Γιψζζαο (Natural Language Process-NLP) θαη ε πιαηθφξκα LEOS 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε ζθνπφ λα απηνκαηνπνηεζεί ν εληνπηζκφο ησλ 

αλαθνξψλ, παξαπνκπψλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ ζε έλα λνκνζέηεκα θαη ζα 

απηνκαηνπνηεζεί ε θσδηθνπνίεζή ηνπ. Παξάιιεια, ζα πινπνηεζνχλ ζεκαηηθέο 

θσδηθνπνηήζεηο γηα ηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ. Με ην έξγν ζα επηηεπρζεί: α) ε δηάζεζε έγθπξεο πιεξνθνξίαο 

επί ηεο λνκνζεζίαο ζην επξχ θνηλφ, β) ε ππνζηήξημε ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ηνπ δηθαίνπ κέζα απφ έλα ζχζηεκα 

πνπ ζα επηηξέπεη ην ραξαθηεξηζκφ ησλ δηαηάμεσλ θαη ηε ζεκαηνινγία κε 

βάζε ζχγρξνλεο νληνινγίεο θαη δηαδεδνκέλα ιεμηθά, γ) ε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 

παξαγσγήο ηνπο, θαζψο θαη δ) ε ζπζηεκαηηθή έληαμή ηνπο ζε ζχλνια 

θαλφλσλ δηθαίνπ απφ ηε θάζε ηεο πξν-θνηλνβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο, κε 

εξγαιεία ζχληαμεο πνπ θαζνδεγνχλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ εθαξκνγή 

θαλφλσλ θαιήο λνκνζέηεζεο. πγθεθξηκέλα, ε πξσηνβνπιία αθνξά ηελ 

θσδηθνπνίεζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ηφζν ηνπ ηζρχνληνο φζν θαη ηνπ 

πξντζρχζαληνο δηθαίνπ, ελψ παξάιιεια ζηνρεχεη ζηε δηαζχλδεζε ησλ 

εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ λνκνζεηεκάησλ κε ηα βάζεη απηψλ εθδνζέληα 

Γηαηάγκαηα θαη Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο. Δπηπξφζζεηα, ζηφρν απνηειεί ε 

απνδειηησκέλε λνκηθή αξζξνγξαθία ζε λνκηθά πεξηνδηθά, ε νπνία έρεη 

δεκνζηεπζεί θαηά ηα ηειεπηαία ηξηάληα έηε θαζψο θαη νη γλσκνδνηήζεηο ηνπ 

Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο. 'Όζνλ αθνξά ην Δλσζηαθφ Γίθαην, ζηφρν 

απνηειεί ε θσδηθνπνίεζή ηνπ ζηελ ειιεληθή γιψζζα κέζσ ηεο ελζσκάησζεο 

βάζεο δεδνκέλσλ CELEX.  

 

Πξόγξακκα «Γηαύγεηα» 

θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε πιήξεο αλαβάζκηζε ηεο πθηζηάκελεο 

εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γηαχγεηα» κε θχξηα επηδίσμε ηελ επέθηαζε 

ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηεο, εληζρχνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαθάλεηαο, 
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επρξεζηίαο, ελεκέξσζεο θαη δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο. Σν λέν πξφγξακκα 

«Γηαχγεηα» ζα επεθηαζεί ζε πεξηζζφηεξνπο ηχπνπο δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαη 

ζα κεηαηξαπεί ζε θεληξηθφ απνζεηήξην δεκφζησλ εγγξάθσλ, ελψ ηαπηφρξνλα 

ζα πηζηνπνηείηαη ε γλεζηφηεηά ηνπο. Παξάιιεια, ζα πινπνηεζνχλ ιεηηνπξγίεο 

δηάζεζεο εγγξάθσλ θαη έκκεζεο δηαθίλεζήο ηνπο κέζσ ησλ θνξέσλ 

(γλσζηνπνηψληαο κφλν ηνλ ΑΓΑ), θάηη πνπ ζα νδεγήζεη ζε νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο ζε φιν ην θάζκα ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Αληίζηνηρα, ζα 

ελζσκαησζνχλ πεξηζζφηεξεο δηαιεηηνπξγηθφηεηεο, εηδηθά κε ην ΚΖΜΓΖ-

ΔΖΓΖ θαη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο εγγξάθσλ ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα, κε δεδνκέλν φηη κεγάινο αξηζκφο εγγξάθσλ πιένλ απνζηέιινληαη/ 

fαλαξηψληαη απηνκαηνπνηεκέλα απφ ηξίηα ζπζηήκαηα. Δπίζεο, ην έξγν ζα 

βειηηψζεη ηε δηαρείξηζε ηνπ κεγάινπ φγθνπ εγγξάθσλ πνπ ζπγθεληξψλεη ε 

«Γηαχγεηα» θαη ζα ζπλεηζθέξεη ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο, θαζψο θαη ζηελ απηφκαηε δεκνζίεπζε ζπλφισλ δεδνκέλσλ 

ζην θεληξηθφ απνζεηήξην δεκφζησλ δεδνκέλσλ data.gov.gr. Παξάιιεια, 

εληζρχεηαη κε ιεηηνπξγίεο, φπσο ε νπηηθνπνίεζε ησλ ηεξνχκελσλ δεδνκέλσλ 

θαη ησλ απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο, ε ελζσκάησζε ραξαθηεξηζηηθψλ 

πξνζσπνπνηεκέλσλ αλαδεηήζεσλ θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα 

πξνψζεζεο/δηάζεζεο άιισλ απνηειεζκάησλ πνπ κπνξεί λα ελδηαθέξνπλ ην 

ρξήζηε. Ηδηαίηεξε κλεία ρξεηάδεηαη λα γίλεη σο πξνο ηελ ελίζρπζε ησλ 

ζπκκεηνρηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ ηεο 

πξνζσπνπνίεζεο-ζπκκεηνρήο, ε νπνία ζα επηηεπρζεί κε ηε δπλαηφηεηα 

ζρνιηαζκνχ (moderated) απφ ηελ πιεπξά ησλ πνιηηψλ θαη ηελ ελεκέξσζε 

ηνπ θνξέα δεκνζίεπζεο ησλ απνθάζεσλ, ζπκβάιινληαο ζηελ εμαγσγή 

θξίζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε ράξαμε επί κέξνπο πνιηηηθψλ δηνίθεζεο θαη 

ηε ιήςε απνθάζεσλ. Ζ ελίζρπζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο πιεξνθφξεζεο, κε ηελ 

ελζσκάησζε δηεπξπκέλσλ ζηαηηζηηθψλ ρξήζεο θαη αλαθνξψλ γηα ηε ρξήζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηξίηα ζπζηήκαηα, κε ηε ρξήζε ηερληθψλ επεμεξγαζίαο 

θπζηθήο γιψζζαο αιιά θαη ζπζηεκάησλ ηερλεηήο λνεκνζχλεο, ζα 

ζπλεηζθέξνπλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

Δζληθή Βάζε Γεδνκέλσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

Σν έξγν αθνξά ηελ αλάπηπμε Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ 

πζηήκαηνο θαη ηελ ηερλνινγηθή αλαβάζκηζε ηεο Δζληθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΒΓΓΖΤ) πνπ ηεξεί ε ΔΑΑΓΖΤ. Σν έξγν ζα  

ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε θαη πξναγσγή ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο, πνιηηηθήο 

θαη δξάζεο ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ζηελ παξνρή 

νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ πξνο ηνπο 

ζπλαιιαζζφκελνπο κε ηελ Αξρή. Σν έξγν ζα πινπνηεζεί ζηελ θαηεχζπλζε 

ηεο εζληθήο πχιεο κηαο ζηάζεο γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, εμαζθαιίδνληαο 

ηελ πξφζβαζε ζηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, γλψκεο θαη ζπκβνπιέο ηεο 

Αξρήο, ζηα κεηξψα, ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην, ζηε λνκνινγία, ζηηο δξάζεηο 

επαγγεικαηνπνίεζεο θαη ζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, κε ηξφπν δηαθαλή, εχθνιν 

θαη ιεηηνπξγηθφ, παξέρνληαο ζπλερή αλαηξνθνδφηεζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ. Βαζηθή πηπρή ηνπ έξγνπ ζα απνηειέζεη ε αλαβάζκηζε θαη 

αμηνπνίεζε ηνπ Business Intelligence ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ,  πξνθεηκέλνπ λα 

εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ αξκφδησλ θνξέσλ, φπσο ηεο 

ΔΑΑΓΖΤ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ΔΒΓΓΖΤ αιιά θαη ησλ Δζληθψλ Κεληξηθψλ 

Αξρψλ Αγνξψλ ηνπ ηνκέα ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, φζνλ αθνξά ζρεηηθά 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη επηηειηθή πιεξνθφξεζε. Δηδηθφηεξα, ζα επηηξαπεί ε 

ελζσκάησζε δεδνκέλσλ απφ πθηζηάκελα ηξίηα ζπζηήκαηα ζε έλα εληαίν 

επθπέο κεηξψν δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κε εθαξκνγή αλνηθηψλ πξνηχπσλ 

δεδνκέλσλ ζπκβάζεσλ (OCDS, eProcurement Ontology) θαη ζα 

αλαπηπρζνχλ ηα θαηάιιεια ΗΣ εξγαιεία πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ άκεζε 
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δεκηνπξγία αλαθνξψλ θαη ζηαηηζηηθψλ απεηθνλίζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ιχζεσλ επεμεξγαζίαο κεγάισλ δεδνκέλσλ θαη ηερλεηήο λνεκνζχλεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Με βάζε ηα 

αλσηέξσ ζα δηαηίζεηαη ε δπλαηφηεηα παξνρήο αλνηθηψλ δεδνκέλσλ (open 

data) κέζσ θαηάιιεισλ εθαξκνγψλ (APIs) θαη ζα δηεπθνιχλεηαη ε αλάπηπμε 

ππεξεζηψλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο εθαξκφδνληαο ην πξφηππν ηεο «Αξρήο 

Άπαμ».  

Δπαλαζρεδηαζκόο ηνπ Κεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ)  

Οη νινέλα απμαλφκελεο αλάγθεο θαζψο θαη νη αιιαγέο θαη βειηηψζεηο ηνπ 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ ηνκέα ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαζηζηνχλ 

επηηαθηηθφ ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηνπ ΚΖΜΓΖ.  Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν ζα 

αθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ελφο λένπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο, 

ην νπνίν αθελφο ζα αμηνπνηήζεη ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία ηνπ ΚΖΜΓΖ, αθεηέξνπ 

ζα πξνζαξκνζηεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 

2019/1780 πνπ αθνξά ζηελ θαηάξηηζε ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ γηα ηε 

δεκνζίεπζε πξνθεξχμεσλ θαη γλσζηνπνηήζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ δεκφζησλ 

ζπκβάζεσλ. Δπηπιένλ, ην έξγν ζηελ νινθιήξσζε ζα ελζσκαηψλεη αλνηθηά 

πξφηππα δεδνκέλσλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (OCDS, eProcurement 

Ontology), ζα δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα παξνρήο αλνηρηψλ δεδνκέλσλ (open 

data) κέζσ θαηάιιεισλ εθαξκνγψλ (APIs) θαη ζα δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε 

ππεξεζηψλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο εθαξκφδνληαο ην πξφηππν ηεο «Αξρήο 

Άπαμ». 

Σν ΚΖΜΓΖ έρεη απνηειέζεη ήδε ην εληαίν ζεκείν αλαθνξάο γηα ηε 

δεκνζηφηεηα ησλ πξνθεξχμεσλ θαη ησλ αλαζέζεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(e-notification of contract notices and award notices), εηδηθφηεξα αθφηνπ 

αληηθαηέζηεζε ην ΦΔΚ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ην 2017 θαη ηελ ειεθηξνληθή 

πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο Γεκφζηαο χκβαζεο (e-access ζηα ηεχρε ηεο 

δηαθήξπμεο). Οη ζρεηηθνί ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηνπ ΚΖΜΓΖ θξίζεθε φηη 

ρξήδνπλ πεξαηηέξσ δηεχξπλζεο πξνθεηκέλνπ λα ζπλάδνπλ θαη λα 

ππνζηεξίδνπλ ηνπο ζηξαηεγηθνχο άμνλεο ηνπ ηνκέα ησλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ, ήηνη: 

● λα απνηειέζεη νπζηαζηηθά έλα θαη κνλαδηθφ ζχζηεκα δεκνζηφηεηαο 

θαη πιεξνθφξεζεο γηα φια ηα ζηάδηα κηαο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ήηνη 

λα γίλεηαη αλάξηεζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ (metadata, θαη φρη 

αλαγθαζηηθά θαη ησλ εγγξάθσλ) γηα ην ζχλνιν εθείλσλ ησλ ζηαδίσλ 

κίαο δεκφζηαο ζχκβαζεο πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε χπαξμε 

ζρεηηθήο πιεξνθφξεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Ζιεθηξνληθψλ 

Σηκνινγίσλ (eInvoices). Καηά κία έλλνηα λα απνηειέζεη ην ΚΖΜΓΖ, 

φζνλ αθνξά ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, έλα ζχζηεκα δεκνζηφηεηαο θαη 

αλνηθηψλ δεδνκέλσλ κε εμεηδηθεπκέλε θαη βειηησκέλε ζρεηηθή 

ιεηηνπξγηθφηεηα,  θαζψο θαη λα δεκηνπξγεζεί έλα, πην εθηεηακέλν, 

ειιεληθφ αληίζηνηρν ηνπ Tenders Electronic Daily (TED). 

● λα αλαδεηρζεί ζε αμηφπηζην θαη έγθπξν ζχζηεκα Αλνηθηήο 

Γηαθπβέξλεζεο πνπ λα ππεξεηεί ηηο ζρεηηθέο αμίεο: πκκεηνρή, 

Γηαθάλεηα, Λνγνδνζία θαη Απνηειεζκαηηθφηεηα 

● λα αμηνπνηεζεί ε ζρεηηθή θαηαρσξηζκέλε πιεξνθνξία πξνθεηκέλνπ 

γηα ηελ ράξαμε πνιηηηθήο θαη ζηξαηεγηθήο  ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ θαη εηδηθφηεξα ζην πιαίζην ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο 

πξνζπάζεηαο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο ζηνλ ηνκέα απηφ,  

θαη πην ζπγθεθξηκέλα φζνλ αθνξά ηελ παξαθνινχζεζε, ηνλ έιεγρν 

θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ηνλ 



138 

θαζνξηζκφ θαη ηε δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθψλ Κεληξηθψλ Αξρψλ 

Αγνξψλ - ΚΑΑ (central purchasing bodies - CPBs) θαζψο θαη ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ζπκθσληψλ πιαίζην (framework 

agreements) ή/θαη δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ (dynamic purchasing 

systems) ζην πιαίζην ζπγθεληξσηηθψλ αγνξψλ 

● λα εμειηρζεί ζε θεληξηθφ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνπο Οηθνλνκηθνχο 

Φνξείο κε ηε δηαθαλή πξφζβαζε ζε ζηνηρεία θαη ιεπηνκέξεηεο 

ζπλαθζέλησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ηελ εχθνιε θαη αμηφπηζηε 

αλαδήηεζε επθαηξηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαζψο θαη ηελ 

δπλαηφηεηα έγθπξνπ θαη έγθαηξνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο αγνξάο 

● λα ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ ησλ αλαζεηνπζψλ 

αξρψλ/αλαζεηφλησλ θνξέσλ θαζψο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, 

σο πεγή πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ απηνκαηνπνηεκέλε ζπιινγή 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή ή/θαη γηα άιινπο ζθνπνχο- 

Χο εθ ηνχηνπ θξίλεηαη φηη απαηηείηαη ε πιήξεο επηρεηξεζηαθή θαη ηερληθή 

αλακφξθσζε (business process and technical re-engineering) ηνπ ΚΖΜΓΖ 

πνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαηά ηελ άπνςε καο: 

● ηνλ αλαζρεδηαζκφ ηνπ γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο δηεπαθήο ηνπ 

ρξήζηε (Graphical User Interface - GUI redesign), 

● ηελ απνηχπσζε ζηνηρείσλ (πεδίσλ) γηα ηελ εμαγσγή δεηθηψλ (Key 

Performance Indicators - KPIs) ζηνλ ηνκέα ησλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (φζνλ αθνξά π.ρ. audit/monitoring/coordination/central 

purchasing/corruption schemes θ.α.), 

● ρξήζε λένπ κνληέινπ δεδνκέλσλ (data model) πνπ λα ζπλάδεη κε 

δηεζλή πξφηππα θαη πξαθηηθέο, π.ρ. eProcurement Ontology θαη 

eForms EDM ηεο ΔΔ (γηα ην λέν ζρεδηαζκφ), Open Contracting Data 

Standard (OCDS) γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ παιαηψλ δεδνκέλσλ, 

● εμέιημε ηνπ ΚΖΜΓΖ ζε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή  δνκεκέλσλ θαη 

δηαζπλδεδεκέλσλ αλνηθηψλ δεδνκέλσλ (5* Linked Open Data), 

● απηνκαηνπνηεκέλε παξαγσγή αλαθνξψλ θαη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γηαθπβέξλεζεο ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη ηε 

ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ εθζέζεσλ πξνο ηελ ΔΔ, 

● δεκηνπξγία δηαιεηηνπξγηθνηήησλ κε ηελ πινπνίεζε ζρεηηθνχ API 

(Application Programming Interface), 

● Γηεπζέηεζε δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ΓΗΑΤΓΔΗΑ: 

○ Αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ ηεζζάξσλ θνηλψλ 

αλαξηεηέσλ πξάμεσλ είηε κέζσ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο είηε κε 

θαηάξγεζε ησλ ζρεηηθψλ δηπιναλαξηήζεσλ ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ. 

○ Ζ δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ αλαθνξάο πνπ αθνξνχλ 

ρξήζηεο, ππεξεζηαθέο κνλάδεο, ΑΑ θαη ΑΦ θαη 

ππνγξάθνληεο δελ γίλεηαη εγγελψο ζην ΚΖΜΓΖ θαη ππάξρεη 

εμάξηεζε απφ ην ΓΗΑΤΓΔΗΑ. 

● ηαδηαθή πινπνίεζε ζρεηηθψλ δηαιεηηνπξγηθνηήησλ θαζψο θαη 

ζηαδηαθή ζχγθιηζε (system integration) ησλ ΔΖΓΖ θαη ΚΖΜΓΖ 

ζε έλα εληαίν ζχζηεκα: 

○ Γεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο αληίζηνηρν/αλάινγν ηνπ SIMAP 

(TED -eNotices - eSenders). 

○ Γεκηνπξγία πξσηνγελνχο αλαξηεηέαο πιεξνθνξίαο ή/θαη 

εγγξάθνπ κίαο πξάμεο εληφο ηνπ ΔΖΓΖ. 

Φεθηαθόο Μεηαζρεκαηηζκόο ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
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Σν Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) (European Single 

Procurement Document - ESPD) θαη ην eCertis απνηεινχλ ππιψλεο κία 

ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ γηα ειεθηξνληθνπνίεζε ην ζπλφινπ ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (end-to-end eProcurement), ε νπνία ζηε βάζε ηεο 

αξρήο Once-Only Principal θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ Δθηειεζηηθφ Καλνληζκφ 

ηεο ΔΔ γηα ηελ Δληαία Φεθηαθή Πχιε (SDGR) ζα πξνζθέξεη eServices ζηνλ 

ηνκέα ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ κε απψηεξν ζθνπφ ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα 

κε ηα βαζηθά κεηξψα (base registries) θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ Virtual Company 

Dossier (VCD), πξνθεηκέλνπ λα είλαη θαζίζηαηαη ε ζπκκεηνρή ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ (επηρεηξήζεσλ) ζε δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή, απξφζθνπηε θαη κε ιηγφηεξα 

δηνηθεηηθά βάξε. 

Παξάιιεια, ζηελ αλσηέξσ ζηξαηεγηθή πξνζηίζεηαη θαη ε ζηξαηεγηθή ηεο 

ΔΔ γηα ηνλ Φεθηαθφ Μεηαζρεκαηηζκφ ζηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο (Digital 

Transformation in Public Procurement), ήηνη ηε ρξήζε Αλαδπφκελσλ 

Σερλνινγηψλ (Emerging Technologies), πνπ αθνξά ηφζν ζηε ζρεηηθή 

αλαδηακφξθσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ή/θαη ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ φζν θαη ζηα πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ ζα 

πξνκεζεχνληαη νη Αλαζέηνπζεο Αξρέο. Δλδεηθηηθά, νη Αλαδπφκελεο 

Tερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ή δνθηκάδνληαη ζηνλ ηνκέα ησλ Γεκφζησλ 

πκβάζεσλ παγθφζκην επίπεδν είλαη ελδεηηηθηηθά απηέο ηεο Σερλεηήο 

Ννεκνζχλεο (AI), ηεο Μεραληθήο Μάζεζεο (ML), ησλ Μεγάισλ Γεδνκέλσλ & 

Αλαιχζεσλ (Big data & analytics), ηεο Σξηζδηάζηαηεο Δθηχπσζεο (3D 

printing), ηνπ Γηαδηθηχνπ ησλ Πξαγκάησλ (IoT), ησλ Ρνκπφη θαη ησλ Drones 

(robots and drones), ηεο Δηθνληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο (Virtual Reality), ησλ 

Blockchain. 

Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ην ESPD/VCD θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

παξαγσγηθή ιεηηνπξγία απφ ην 2018 ηνπ  ππνζπζηήκαηνο Promitheus 

ESPDint ηνπ ΔΖΓΖ γηα ηελ ζχληαμε θαη δηαρείξηζε ηνπ eΔΔΔ θαη ηνπ 

eΣΔΤΓ, νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη εμεηδηθεχνληαη σο εμήο: 

● Ζ επηρεηξεζηαθή αλακφξθσζε φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηνπ eΔΔΔ 

ζηελ «απηνηειή» κνξθή ηνπ, ήηνη ην ζχλνιν ηεο πιεξνθνξίαο πνπ 

αθνξά ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ζα 

απνηππψλεηαη κφλν ζην eΔΔΔ, σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

δηαθήξπμεο. Απηή ηε ζηηγκή ε πιεξνθνξία αλαπηχζζεηαη ζην ζψκα 

ηεο δηαθήξπμεο θαη ζηε ζπλέρεηα επαλαιακβάλεηαη ελ κέξεη θαη ζην 

ΔΔΔ, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαθήξπμεο. 

πλέπεηα, απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο επηινγήο ζα είλαη ε απινπνίεζε 

ηεο δηαδηθαζίαο θαη απαηηεί ηελ αλακφξθσζε ησλ ππνδεηγκάησλ 

ή/θαη πξφηππσλ ηεπρψλ δηαθεξχμεσλ πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ 

ΔΑΑΓΖΤ θαζψο θαη ηελ κεξηθή πξνζαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο 

πιαηθφξκαο Promitheus ESPDint (ήδε ππνζηεξίδεη ηερλνινγίεο 

«απηνηειή» eΔΔΔ). 

● Ζ θαηάξγεζε ηνπ ΣΔΤΓ θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ απφ ην ΔΔΔ (έρεη 

πηνζεηεζεί σο πξφηαζε θαη ζηε Ννκνπαξαζθεπαζηηθή γηα ηηο 

Γεκφζηεο πκβάζεηο). 

● Ζ ζπιινγή θαη ππνβνιή ησλ Απνδεηθηηθψλ ηνηρείσλ 

(δηθαηνινγεηηθά) κεηνδφηε ή αλαδφρνπ κηαο Γεκφζηαο χκβαζεο, 

πξνθεηκέλνπ γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ 

(επηρεηξήζεηο), ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ζπληεηαγκέλν ειεθηξνληθφ 

ηξφπν κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ελφο Δηθνληθνχ Φαθέινπ Δπηρείξεζεο 
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(Virtual Company Dossier - VCD) πνπ ζα αληιεί ηα ζρεηηθά ζηνηρεία 

κέζσ κηαο αξρηηεθηνληθήο δπλακηθήο αλαδήηεζεο δηαζπλνξηαθψλ 

eServices ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ ηεο ΔΔ γηα 

ηελ Δληαία Φεθηαθή Πχιε (SDGR), θάλνληαο ρξήζε ππνδνκψλ ή/θαη 

ζηνηρείσλ φπσο ηνπ eΔΔΔ, ηνπ eCertis, κηαο Once-Only-Principle 

αξρηηεθηνληθήο πνπ ζα νξηζηεί κε Δθηειεζηηθφ Καλνληζκφ ην 2021 γηα 

ην SDGR θαη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε βάζεηο δεδνκέλσλ 

απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ (evidences databases, π.ρ. TaxisNet, 

ΔΦΚΑ, ΓΔΜΖ, Μεηξψα ΟΦ, θ.α.) 

Μεηξών Αλαζεηνπζώλ Αξρώλ 

Σν Μεηξψν Αλαζεηνπζψλ Αξρψλ βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο 

νινθιήξσζεο θαη πεξηιακβάλεη ηηο Αλαζέηνπζεο Αξρέο ζχκθσλα κε 

Ν.4412/2016 πνπ αλήθνπλ ζηε Κεληξηθή Γηνίθεζε, ζηε Λνηπή Γεληθή 

Κπβέξλεζε θαη ηνπο Φνξείο εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Σν Μεηξψν 

ζρεδηάζζεθε θαη πινπνηείηαη απφ ηελ ΓΓΠΓΓ κε ηελ επηρεηξεζηαθή 

ζπλδξνκή ηεο ΔΑΑΓΖΤ. Ζ ΓΓΠΓΓ ζα έρεη ηελ επζχλε ηεο θαη ηεο 

παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο δηαρείξεζεο ηνπ Μεηξψνπ ζε ζπλεξγαζία 

κε ηελ  ΔΑΑΓΖΤ ε νπνία ζα έρεη ηελ επζχλε ηεο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Σηκνιφγεζεο (eInvoicing) Γεκνζίσλ πκβάζεσλ.  

Δπαλαζρεδηαζκόο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) 

Σν Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) 

απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα (ΟΠ), ην νπνίν 

ππνζηεξίδεη ηηο ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ, δεκνζηφηεηαο, 

αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ γηα ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ, 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηελ θαηαζθεπή δεκνζίσλ έξγσλ ησλ 

Αλαζεηνπζψλ Αξρψλ θαη Αλαζεηφλησλ Φνξέσλ, ήηνη ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ππεξεζηψλ,  θνξέσλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ ζηελφηεξνπ αιιά θαη 

επξχηεξνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Σν ΟΠ ΔΖΓΖ δχλαηαη, κεηαμχ άιισλ, λα 

ππνζηεξίμεη ηελ ελεξγνπνίεζε ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ή/θαη ηελ νπζηαζηηθή 

πινπνίεζε θαη ππνζηήξημε ησλ λέσλ ζηξαηεγηθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ Γεκνζίσλ πβάζεσλ κε ειεθηξνληθά κέζα, 

φπσο: 

● Πίλαθαο Πξνγξακκαηηζκνύ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ζε αλαινγία 

κε ηα θαηαξγεζέληα ΔΠΠ θαη ΠΠΤΦΤ πνπ είραλ πινπνηεζεί θαη 

ιεηηνπξγήζεη κέζσ ΔΖΓΖ 

● Ζιεθηξνληθή ύληαμε, κέζσ ΔΖΓΖ, ηεύρνπο δηαθήξπμεο ζηε 

βάζε ζρεηηθψλ πξφηππσλ ή  ππνδεηγκάησλ ειεθηξνληθψλ ηεπρψλ 

δηαθήξπμεο πνπ ζα πξέπεη λα εθδνζνχλ απφ ηελ ΔΑΑΓΖΤ 

● Ζιεθηξνληθή ύληαμε, κέζσ ΔΖΓΖ, ζπκθσλεηηθνύ ζύκβαζεο 

ζηε βάζε ζρεηηθψλ πξφηππσλ ή ππνδεηγκάησλ ζπκθσλεηηθψλ πνπ 

ζα πξέπεη λα εθδνζνχλ απφ ηελ ΔΑΑΓΖΤ 

● Ζιεθηξνληθή Δθηέιεζε θαη Παξαθνινύζεζε ύκβαζεο / 

ύζηεκα Γηαρείξηζεο Παξαγγειηώλ Γεκόζηαο ύκβαζεο κέζσ 

ΔΖΓΖ 

● Μεηξών Οηθνλνκηθώλ Φνξέσλ Πξνκήζεηαο Αγαζώλ θαη 

Παξνρήο Τπεξεζηώλ ζην ΔΖΓΖ 

● Ζιεθηξνληθνί Καηάινγνη (eCatalogues) 
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● ύζηεκα Δηδνπνίεζεο Οηθνλνκηθώλ Φνξέσλ γηα 

επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαδηθαζίεο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. 

Ζιεθηξνληθά Καηαζηήκαηα (eShops) θαη Αγνξέο (eMarketplaces) ζηηο 

Γεκόζηεο πκβάζεηο 

Απηή ηελ πεξίνδν βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε πινπνίεζε πηινηηθήο 

πιαηθφξκαο γηα ηε ρξήζε Ζιεθηξνληθψλ Καηαιφγσλ (eCatalogues) κέζσ ηνπ 

ΟΠ ΔΖΓΖ, κε εηδηθφηεξν ζηφρν ηελ επξχηεξε εθαξκνγή θαη ρξήζε 

ζρεηηθψλ ηερληθψλ θαη εξγαιείσλ ζπγθεληξσηηθψλ αγνξψλ πνπ πξνζθέξεη ην 

ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, φπσο πκθσλίεο Πιαίζην (framework agreements) ή 

Γπλακηθά πζηήκαηα Αγνξψλ (dynamic purchasing systems), πνπ ζε  

ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαιφγσλ 

επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία Ζιεθηξνληθψλ Καηαζηεκάησλ (eShops) ή/θαη 

Ζιεθηξνληθψλ Αγνξψλ (eMarketplaces) Γεκνζίσλ πκβάζεσλ.  Μέζσ ηεο 

κεηαθνξάο ζρεηηθήο ηερλνγλσζίαο απφ ηελ Οκνζπνλδηαθή Κεληξηθή Αξρή 

Αγνξψλ ηεο Απζηξίαο (BBG GmbH), ζην πιαίζην έξγνπ Σερληθήο Βνήζεηαο 

πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε, επηδηψθεηαη ε αλακφξθσζε ησλ ζρεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ζηελ Διιάδα θαζψο θαη ε δηακφξθσζε θαηάιιειεο ηερληθήο 

παξαγσγηθήο ιχζεο πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή 

Ζιεθηξνληθψλ Καηαιφγσλ ζηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο ζε εζληθφ επίπεδν. 

Ζ ζρεδηαδφκελε πιαηθφξκα γηα ηελ εθαξκνγή Ζιεθηξνληθψλ Καηαιφγσλ 

(eCatalogues) ζηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθφ θαη επξχ 

αληίθηππν φζνλ αθνξά ηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ θαη ηελ επίζπεπζε 

ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ,  ηφζν ζην ζηάδην πξηλ ηελ αλάζεζε (pre-award / 

δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο) φζν θαη ζην ζηάδην κεηά ηελ αλάζεζε κίαο 

Γεκφζηαο χκβαζεο (post-award phase / εθηέιεζε ζχκβαζεο), επεξεάδνληαο 

ην ζχλνιν ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο θνξέσλ, φπσο 

Οηθνλνκηθνχο Φνξείο, Δζληθέο Κεληξηθέο Αλαζέηνπζεο Αξρέο, Κεληξηθέο Αξρέο 

Αγνξψλ θαζψο θαη απνθεληξσκέλεο/επηκέξνπο Αλαζέηνπζεο Αξρέο ζε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα (θεληξηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ). 

Δπηζεκαίλεηαη επίζεο, φηη ε δεκηνπξγία Ζιεθηξνληθψλ Καηαιφγσλ 

απνηειεί κία απφ ηηο δξάζεηο ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηηο Γεκφζηεο 

πκβάζεηο (Public Procurement Action Plan) κε ζεκαληηθφηαηα αλακελφκελα 

νθέιε, φπσο ελδεηθηηθά: 

● Αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο θαη δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ησλ 

Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ ζε δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο 

● Γεκηνπξγία νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, 

ηφζν γηα ην δεκφζην ηνκέα φζν θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

● Αιιαγή λννηξνπίαο ζηνλ ηνκέα ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

● Πξφιεςε πξαγκαηνπνίεζεο αγνξψλ εθηφο εγθεθξηκέλσλ θαλαιηψλ 

πξνκεζεηψλ 

● Καζηέξσζε ελφο πςεινχ πνηνηηθνχ πξνηχπνπ ειεθηξνληθψλ 

θαηαιφγσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κε βάζε ηε ρξήζε θνηλψλ 

ειάρηζησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη θαλφλσλ 

● Δμνξζνινγηζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ πξνκεζεηψλ 

● Βειηίσζε ηεο δηαθάλεηαο κέζσ ηεο ζπκκφξθσζεο θαη ηεο 

παξαθνινχζεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ αγνξψλ 

● Βειηίσζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ. 

ρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο εμεηδηθεπκέλσλ 

πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ – πιαηθνξκώλ ππνβνιήο πξνζθνξώλ 
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ηνπ ηνκέα Γεκνζίσλ πκβάζεσλ  

Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 4412/2016 θαη κέρξη ζήκεξα, ζπλνιηθά 

πέληε (5) αλαζέηνληεο θνξείο (αλψλπκεο εηαηξείεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα), 

αμηνπνηψληαο ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 11 ηνπ αξ. 258 ηνπ σο άλσζη 

λφκνπ, έρνπλ παξεθθιίλεη απφ ηελ ππνρξεσηηθή ρξήζε ηνπ Δ..Ζ.Γ.Ζ.. 

Σα παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κε ππνρξεσηηθή ρξήζε ηνπ 

Δ..Ζ.Γ.Ζ. γηα ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθψλ δηαγσληζκψλ, έρνπλ νδεγήζεη ζηε 

δεκηνπξγία κηαο λέαο αλαδπφκελεο αγνξάο ζηνλ ηνκέα ησλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ πνπ μεπεξλά ην 1 δηο €. Δπνκέλσο θξίλεηαη πιένλ απαξαίηεηε ε 

ζρεδίαζε θαη εθαξκνγή κηαο λέαο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ / πιαηθνξκψλ ππνβνιήο πξνζθνξψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ελ ιφγσ αγνξά, ψζηε λα επηηπγράλνληαη θαη‘ 

ειάρηζηνλ ηα εμήο: 

1. ε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ εζληθή λνκνζεζία, ηδίσο κε 

ηνπο θαλφλεο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, δηαδηθαζία ζπλερήο, 

θαζψο απηή ε λνκνζεζία εμειίζζεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, 

2. ε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ησλ 

νδεγηψλ ηεο ΔΔ θαη φισλ ησλ εζληθψλ απαηηήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηε ζχζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ, 

3. ε πξνζηαζία ησλ Αλαζεηνπζψλ Αξρψλ/ Αλαζεηφλησλ Φνξέσλ θαη ε 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε 

ειεθηξνληθψλ πιαηθνξκψλ πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε φιεο ηηο 

εζληθέο απαηηήζεηο θαη ην απαηηνχκελν επίπεδν ππεξεζηψλ, 

4. ε πξνζηαζία ησλ Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ έλαληη δεηεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ηε δηαθάλεηα ησλ δηαδηθαζηψλ, 

5. ε δηαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο ελφο ηξίηνπ κέξνπο λα ειέγρεη ηνπο 

κεραληζκνχο αζθαιείαο, θάηη πνπ νη Αλαζέηνπζεο Αξρέο κπνξεί λα 

κελ είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ, εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο 

εκπεηξνγλσκνζχλεο, 

6. ε θαζηέξσζε κηαο εληαίαο πξνζέγγηζεο ηεο εζληθήο πνιηηηθήο γηα ηηο 

δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ε νπνία ζα δηαζθαιίδεη ηελ παξαγσγή εληαίσλ 

θαη δνκεκέλσλ κεγάισλ δεδνκέλσλ (big data), ζχκθσλα κε ηηο 

αλάγθεο πιεξνθφξεζεο γηα ηε κέηξεζε ησλ επηδφζεσλ ηνπ ηνκέα 

ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ θαη ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη 

ππνρξεσηηθά ηελ αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ δηαιεηηνπξγηθνηήησλ 

κε ΚΖΜΓΖ, ΔΒΓΓΖΤ θ.α., 

7. ε πξνψζεζε ησλ αιιαγψλ θαη ησλ εμειίμεσλ ζηηο ειεθηξνληθέο 

πιαηθφξκεο κε εληαίν θαη ζεζκνζεηεκέλν ηξφπν, 

8. ε εμαζθάιηζε ηεο νξζήο εθαξκνγήο ησλ πξνηχπσλ θαη ησλ 

πξαθηηθψλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ πηνζεηνχληαη ζπλήζσο ζε εζληθφ 

ή επξσπατθφ επίπεδν θαη ε παξνρή ελφο νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο, 

9. ε δεκηνπξγία κηαο δηαξζξσκέλεο θαη δηαθαλνχο δηαδηθαζίαο γηα λέεο 

ειεθηξνληθέο πιαηθφξκεο πνπ πξφθεηηαη λα δηαηεζνχλ ζηελ αγνξά, 

ε κείσζε ησλ εκπνδίσλ θαη ε ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ησλ 

επθαηξηψλ ηεο ηδησηηθήο αγνξάο.  

Λακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο πξνηεηλφκελεο απφ ηελ Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. 

αιιαγέο - ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηδησηηθψλ 

πιαηθνξκψλ ππνβνιήο πξνζθνξψλ απφ αλαζέηνληεο θνξείο, ζην ππφ 
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δηακφξθσζε ζρέδην λφκνπ γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 4412/2016, 

ζεσξνχκε φηη δεκηνπξγείηαη ην θαηάιιειν πεδίν γηα ηε δηεπζέηεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο κε ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα. 

Ζιεθηξνληθή ηηκνιόγεζε, ειεθηξνληθά βηβιία (myDATA) θαη δηαζύλδεζε 

ησλ ηακεηαθώλ κεραλώλ 

Ζ ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ βήκα 

ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο θαη ηεο ζρέζεο ηεο 

κε ηηο επηρεηξήζεηο. ηφρνο είλαη πξσηίζησο, ε εμππεξέηεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ, παξέρνληαο αθελφο κηα πξσηνπνξηαθή ςεθηαθή πιαηθφξκα 

γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη αθεηέξνπ ηε 

δπλαηφηεηα πηνζέηεζεο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ 

παξφρσλ. Ζ δηαθίλεζε ειεθηξνληθψλ ηηκνινγίσλ ζα επηηαρχλεη ηηο 

ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζα πξνσζήζεη ηελ ςεθηνπνίεζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ. Παξάιιεινο ζηφρνο είλαη ε δηαζθάιηζε ησλ 

δεκφζησλ εζφδσλ κε ηε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν δηαβίβαζεο ζε βάζεηο 

δεδνκέλσλ ηεο ΑΑΓΔ ησλ δεδνκέλσλ ησλ ζπλαιιαγψλ απφ ηνπο 

θνξνινγηθνχο κεραληζκνχο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα ειεθηξνληθά βηβιία. 

 

Τινπνίεζε πιαηθόξκαο ππνζηήξημεο ππεξεζηώλ Data Analytics 

Σν έξγν αθνξά ηελ εθαξκνγή θαη ηελ εθθίλεζε κηαο πιαηθφξκαο 

ππνζηήξημεο ππεξεζηψλ αλάιπζεο δεδνκέλσλ. Πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα 

πιηζκηθνχ θαη ινγηζκηθνχ θαη ππεξεζίεο γηα ηε ξχζκηζε θαη ηελ αλάπηπμε 

αληίζηνηρσλ απαηηήζεσλ αλάιπζεο δεδνκέλσλ. Ζ πιαηθφξκα έρεη ζηφρν λα 

παξέρεηαη είηε σο PaaS είηε σο SaaS ζηνπο θνξείο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

θαηφπηλ αηηήκαηνο. Θα κπνξεί επίζεο, λα ιεηηνπξγεί σο πβξηδηθφ κνληέιν ζε 

ζπλεξγαζία κε άιινπο γλσζηνχο παξφρνπο δεκφζηνπ cloud. 

Ζ πιαηθφξκα γηα ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ ζα ππνζηεξίμεη δεηήκαηα 

επηζεψξεζεο, θαζαξηζκνχ, κεηαζρεκαηηζκνχ θαη κνληεινπνίεζεο δεδνκέλσλ 

κε ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ, ηελ εμαγσγή ηάζεσλ θαη 

ζπκπεξαζκάησλ θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ, γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ δεκφζησλ αξρψλ θαη ζπλνιηθά ηεο θξαηηθψλ 

θνξέσλ. 

 

Οινθιεξσκέλν ύζηεκα Γηαρείξηζεο ρέζεσλ κε ηνπο Πνιίηεο 

Σν έξγν αθνξά ην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε, παξακεηξνπνίεζε, 

πινπνίεζε θαη ιεηηνπξγία ελφο Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

ρέζεσλ κε ηνπο Πνιίηεο (CRMS), κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα αλαβαζκηζηεί ε 

πθηζηάκελε ηθαλφηεηα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο λα παξαθνινπζεί θαη λα 

δηαρεηξίδεηαη ηε ζρέζε ηεο κε ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο (θπζηθά θαη 

λνκηθά πξφζσπα) ηεο ρψξαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αθνξά ζε πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα πνπ ππνζηεξίδεη ηηο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηνπο πνιίηεο κε ζεβαζκφ ζηε 

πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη κε ζθνπφ ηελ εμαηνκηθεπκέλε 

πξνζέγγηζή ηνπο θαη ηελ πξνψζεζε ελφο πςειφηεξνπ επηπέδνπ ππεξεζηψλ. 

Ζ κειέηε ησλ ζηνηρείσλ ηθαλνπνίεζήο ηνπ ζα απνηειέζεη αλαηξνθνδφηεζε 

γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δεκηνπξγία πνιηην-θεληξηθψλ ππεξεζηψλ. 

 

Κεληξηθό ζύζηεκα ππνδνρήο θαη δηαρείξηζεο πξνηάζεσλ από ηνπο 

πνιίηεο 

Πξφθεηηαη γηα κηα νξηδφληηα εθαξκνγή, πνπ αμηνπνηεί ηηο ηερλνινγίεο 

επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθνξηθήο εμαζθαιίδνληαο ηαρχηεηα, δηαθάλεηα θαη 
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ακεζφηεηα ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ πνιηηψλ θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Ο 

δηαδηθηπαθφο απηφο ηφπνο είλαη έλα αλνηθηφ ζεκεησκαηάξην, ζην νπνίν θάζε 

ελδηαθεξφκελνο πνιίηεο αιιά θαη δεκφζηνο ππάιιεινο κπνξεί λα πεξηγξάςεη 

θαιέο, κέηξηεο θαη θαθέο εκπεηξίεο εμππεξέηεζεο ζε θάπνηνλ δεκφζην θνξέα 

ή λα ππνβάιιεη πξνηάζεηο πνπ βειηηψλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο 

ππεξεζίαο πνπ αλαθέξεηαη. Οη πξνηάζεηο ζα δξνκνινγνχληαη ζηνλ αληίζηνηρν 

θνξέα εμππεξέηεζεο, ν νπνίνο ζα επηθνηλσλεί κε ηνλ ππνβάιινληα γηα 

πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ή ππνζηήξημή ηνπ, ελψ παξάιιεια ζα αμηνπνηνχληαη 

γηα ηνλ αλαζρεδηαζκφ ζρεηηθψλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ππεξεζηψλ. 

 

ύζηεκα παξαθνινύζεζεο δξάζεσλ ΣΠΔ 

Σν έξγν ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο 

παξαθνινχζεζεο έξγσλ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ΣΠΔ, κε ζπκκεηνρή 

φισλ ησλ θνξέσλ. Μέζα απφ απηφ ην ζχζηεκα ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε 

ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα δξάζεηο (έξγα, κειέηεο, δξάζεηο πξνβνιήο θαη 

δεκνζηφηεηαο θαη εθπαίδεπζε) ΣΠΔ, ε αμηνιφγεζε, ε σξίκαλζε θαη ε έγθξηζε. 

Σν ελ ιφγσ ζχζηεκα ζα απνηειεί ην θεληξηθφ ζεκείν αλαθνξάο πξνφδνπ 

φισλ ησλ δξάζεσλ ΣΠΔ. Δπίζεο, ζα αιιειεπηδξά κε ηξίηα ζπζηήκαηα  φπσο 

ην Παξαηεξεηήξην Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ θαη ζα εμάγεη αλαθνξέο 

απνηίκεζεο ζην πιαίζην ηεο Βίβινπ Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ (π.ρ. 

κεηάθξαζε ησλ δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο ζε δείθηεο επίπησζεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ έξεπλα, ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ αλάπηπμε ζην ρψξν ησλ 

ΣΠΔ). 

Με ηνλ παξαπάλσ κεραληζκφ, ζα θαηαζηεί δπλαηή ε αμηνπνίεζε ηεο 

δηαζέζηκεο πιεξνθνξίαο απφ ηα δεκφζηα κεηξψα, ζχκθσλα κε ηελ ηξέρνπζα 

πνιηηηθή αλνηθηψλ δεδνκέλσλ, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε 

επξσπατθή νδεγία (2019/1024) θαζψο θαη ηελ αληίζηνηρε εζληθή λνκνινγία. 

Έρνληαο σο ππξήλα ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, ην έξγν ζα δηαζθαιίζεη ηελ 

πξφζβαζε ζε φια ηα είδε δηαζέζηκσλ δεκφζησλ δεδνκέλσλ (κεηξηθά, 

ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, δείθηεο θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά) πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία θαζψο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δεδνκέλσλ 

πξνο ηνπο θνξείο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, φπσο θαη ηελ εξεπλεηηθή θαη 

επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα. 

 

Γηαζθάιηζε πνηόηεηαο θαηά ηελ πινπνίεζε ΣΠΔ (QA) 

Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ επηζεσξεηή πνηφηεηαο 

(Quality Auditor), πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ ησλ εθαξκνγψλ πνπ πινπνηνχληαη κε ην ISO 25010 θαζψο θαη 

ησλ εγθεθξηκέλσλ θαλνληζκψλ αζθάιεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. ην πιαίζην ηνπ έξγνπ ζα 

δνζεί έκθαζε ζηηο θάησζη ζεκαηηθέο πεξηνρέο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε πνηνηηθή 

πινπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ: α) βησζηκφηεηα 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (information system maintainability), β) 

αζθάιεηα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (information system security), γ) 

αμηνπηζηία εθαξκνγψλ (reliability), δ) απφδνζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

(performance), ε) αλαγθαηφηεηα πφξσλ πνπ απαηηνχλ ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα (resource requirement). 

Σν παξφλ έξγν ιεηηνπξγεί παξάιιεια κε ηα άιια έξγα πινπνίεζεο θαη 

έρεη σο ζηφρν ηε δηελέξγεηα ηαθηηθψλ ή έθηαθησλ επηζεσξήζεσλ πνηφηεηαο, 

ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ ζεκαηηθέο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ISO 25010 

γηα πξντφληα ινγηζκηθνχ, πνπ ζα πηζηνπνηνχλ ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ, ηελ 

θαηαγξαθή ζπκπεξαζκάησλ θαη ζα εληνπίδνπλ ηηο πεξηνρέο παξέκβαζεο ή 

βειηίσζεο θαηά ηελ πινπνίεζε αιιά θαη ηελ παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ελφο 
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πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, ην έξγν απηφ ζα ππνζηεξίμεη ηελ 

επηβεβαίσζε ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνηάζεσλ-ππνδείμεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ. Οη πξνηάζεηο απηέο ζα είλαη κέξνο ησλ 

απαηηήζεσλ αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ θαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ησλ κειεηψλ 

εθαξκνγήο ησλ άιισλ έξγσλ. 

Φεθηαθό Κέληξν Δλεκέξσζεο - Digital Media Center 

Σν Φεθηαθφ Κέληξν Δλεκέξσζεο αλακέλεηαη λα θαιχςεη πιήξσο ηηο 

ζρεηηθέο αλάγθεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο θαη Δλεκέξσζεο θαη 

θαη‘ επέθηαζε ζα θαηαζηεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζχγρξνλν εξγαιείν γηα ηελ 

επηηέιεζε ησλ ζηφρσλ ηεο, ηδίσο σο πξνο ηελ παξνρή αμηφπηζηεο 

ελεκέξσζεο πξνο φιεο ηηο θπβεξλεηηθέο δνκέο. Σν έξγν, ελδεηθηηθά, 

πεξηιακβάλεη θεληξηθφ εμνπιηζκφ Φεθηαθνχ Κέληξνπ Δλεκέξσζεο, εθφζνλ 

απαηηεζεί θαη δελ αμηνπνηεζνχλ νη πθηζηάκελεο ππνδνκέο ππνινγηζηηθνχ 

λέθνπο (G Cloud), ζχζηεκα ζπιινγήο θαη ςεθηαθήο θαηαγξαθήο θαη 

απνδειηίσζεο ΜΜΔ (π.ρ. Σχπνο, ειεθηξνληθά κέζα, ηειενξάζεηο, 

ξαδηφθσλα), πιαηθφξκα δηαρείξηζεο ρξεζηψλ, πεξηερνκέλνπ, εθαξκνγέο 

δεκνζηφηεηαο, ζχζηεκα ζπιινγήο θαη ηαμηλφκεζεο ηειενπηηθψλ θαη 

ξαδηνθσληθψλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ/αλαθνηλψζεσλ θαη ππεξεζίεο φπσο 

ζπιινγήο, αμηνιφγεζεο θαη ηεθκεξίσζεο πεξηερνκέλνπ θ.ά. 

Φεθηνπνίεζε ησλ Γεληθώλ Αξρείσλ ηνπ Κξάηνπο 

Σν έξγν αθνξά ηελ ςεθηνπνίεζε φισλ ησλ θπζηθψλ αξρείσλ ησλ 

Γεληθψλ Αξρείσλ ηνπ Κξάηνπο θαη ηε κεηάπησζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ απφ 

ηα ζρεηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ πξνκήζεηα 

φισλ ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ πιεξνθνξηθήο (Κέληξα δεδνκέλσλ θαη 

ππνδνκέο πνπ βξίζθεηαη ζηα θαηά ηφπνπο  γξαθεία), καδί κε ηηο θαηάιιειεο 

ππεξεζίεο αλάπηπμεο θαη ππνζηήξημεο. 

Σν έξγν πξφθεηηαη λα βνεζήζεη ζεκαληηθά ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ησλ 

Γεληθψλ Αξρείσλ ηνπ Κξάηνπο λα εμππεξεηήζεη ηελ απνζηνιή ηεο, 

ζηνρεχνληαο ζε: 

● Παξαθνινχζεζε, δηάζσζε, ζπγθέληξσζε, ζπληήξεζε, θαηαγξαθή, 

κηθξνθίικ, ηαμηλφκεζε θαη επξεηεξίαζε ηνπ εζληθνχ αξρεηαθνχ 

πιηθνχ κε ζθνπφ ηελ έξεπλα δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ αξρείσλ θαη 

ρεηξνγξάθσλ, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηελ ηζηνξία θαη ζηελ 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. 

● Πξνζδηνξηζκφ θαη εχξεζε δεκφζησλ αξρείσλ ηζηνξηθνχ 

ελδηαθέξνληνο θαη δηαηήξεζε ηνπο ζηα αξρεία ηεο ππεξεζίαο. 

● πλεξγαζία κε ηελ Δθθιεζία, ηα Δθθιεζηαζηηθά Ηδξχκαηα, ηα 

Μνλαζηήξηα θαη άιια Θξεζθεπηηθά Ηδξχκαηα γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ 

αξρεηαθνχ πιηθνχ. 

● πλεξγαζία κε θαηφρνπο ηδησηηθψλ ζπιινγψλ ή / θαη αξρείσλ 

ηζηνξηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

● Παξαθνινχζεζε εηδηθψλ αξρείσλ απφ ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα. 

● Έθδνζε δεκνζηεχζεσλ (πεξηνδηθέο θαη κε πεξηνδηθέο) κε ζηφρν ηελ 

ελίζρπζε ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ ηεο ρψξαο. 

● Δκπινπηηζκφ ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ είηε αγνξάδνληαο ή απφ δσξεέο 

απφ ηδηψηεο θαηφρνπο αξρεηαθνχ πιηθνχ πνπ βξίζθνληαη ζην 

εμσηεξηθφ. 

 

Πίλαθαο 12: Οξηδφληηα έξγα 

Έξγα Υξνληθόο Οξίδνληαο 
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1. Δληαία Φεθηαθή Πχιε παξνρήο ππεξεζηψλ (gov.gr) Βξαρππξφζεζκνο 

2. Τινπνίεζε έξγνπ λέσλ ηαπηνηήησλ Μεζνπξφζεζκνο 

3. Τπνδνκέο Κέληξσλ Γεδνκέλσλ ΔΓΤΣΔ  Μεζνπξφζεζκνο 

4. Δληαίνο Φεθηαθφο Υάξηεο - Φάζε ΗΗ Μεζνπξφζεζκνο 

5. Δζληθά χλνια Αλαθνξάο (Ν. 3882/2010) Μεζνπξφζεζκνο 

6. Φεθηαθή Σξάπεδα Υξήζεο Γεο Μεζνπξφζεζκνο 

7. Φεθηνπνίεζε Γηαρξνληθνχ Αξρείνπ Αεξνθσηνγξαθηψλ ηεο 

ΓΤ – Αλάπηπμε θαη Παξνρή Τπεξεζηψλ 

Μεζνπξφζεζκνο 

8. Φεθηνπνίεζε ηεο Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο Μεζνπξφζεζκνο 

9. Τινπνίεζε θαη ππνζηήξημε G-Cloud Next Generation Μεζνπξφζεζκνο 

10. Δλίζρπζε ησλ θεληξηθψλ ππνδνκψλ Κπβεξλεηηθνχ Νέθνπο 

(G- Cloud) ηεο Γ.Γ.Π..Γ.Γ. γηα ηε θηινμελία ησλ θνξέσλ ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη παξνρή ππεξεζηψλ IaaS-PaaS-

SaaS 

Μεζνπξφζεζκνο 

11. χζηεκα Γηαθπβέξλεζεο Γεδνκέλσλ γηα ηνλ Γεκφζην Σνκέα Μεζνπξφζεζκνο 

12. χζηεκα Γηαθπβέξλεζεο Γεδνκέλσλ γηα ηνλ Σνκέα Έξεπλαο 

θαη Σερλνινγίαο 

Μεζνπξφζεζκνο 

13. χζηεκα Γηαθπβέξλεζεο Γεδνκέλσλ γηα ηνλ Σνκέα ηεο 

Τγείαο 

Μεζνπξφζεζκνο 

14. Δλαξκφληζε θαη πηζηνπνίεζε δεκνζίσλ θνξέσλ-παξφρσλ 

ππνδνκψλ θπβεξλεηηθνχ λέθνπο θαηά ISO 27001 

Μεζνπξφζεζκνο 

15. Μεηξψν Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο Μεζνπξφζεζκνο 

16. Αλαβάζκηζε δηαζεζηκφηεηαο, εθεδξείαο, αζθάιεηαο 

δεδνκέλσλ, πνπ θηινμελνχληαη ζηηο ππνδνκέο ηεο ΓΓΠΓΓ 

Μεζνπξφζεζκνο 

17. Δζληθή Τπνδνκή Απζεληηθνπνίεζεο Πνιηηψλ Βξαρππξφζεζκνο 

18. Δζληθή Τπνδνκή Δηδνπνηήζεσλ (National Notification 

Service) 

Βξαρππξφζεζκνο 

19. Κεληξηθή Κπβεξλεηηθή πκθσλία απφθηεζεο Αδεηψλ 

Λνγηζκηθνχ 

Μεζνπξφζεζκνο 

20. Μεηξψν Γεκφζησλ Ηζηφηνπσλ θαη Δθαξκνγψλ Βξαρππξφζεζκνο 

21. Γίθηπν Γεκφζηνπ Σνκέα (ΤΕΔΤΞΗ ΗΗ) Μεζνπξφζεζκνο 

22. Κεληξηθφ θαη Δληαίν χζηεκα Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο 

(Government ERP) 

Μεζνπξφζεζκνο 

23. Κεληξηθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Μεζνπξφζεζκνο 

24. Μηζζνδνζία Μεζνπξφζεζκνο 

25. Δπέθηαζε Κεληξηθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθήο Γηαθίλεζεο 

Δγγξάθσλ 

Μεζνπξφζεζκνο 

26. Κεληξηθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθήο Γηαθίλεζεο Δγγξάθσλ - 

Φάζε ΗΗ 

Μεζνπξφζεζκνο 

27. Κσδηθνπνίεζε θαη Αλακφξθσζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο  Μεζνπξφζεζκνο 

28. Πξφγξακκα «Γηαχγεηα» Μεζνπξφζεζκνο 

29. Δζληθή Βάζε Γεδνκέλσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Μεζνπξφζεζκνο 
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30. Δπαλαζρεδηαζκφο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) 

Μεζνπξφζεζκνο 

31. Φεθηαθφο Μεηαζρεκαηηζκφο ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Μεζνπξφζεζκνο 

32. Μεηξψν Αλαζεηνπζψλ Αξρψλ Μεζνπξφζεζκνο 

33. Δπαλαζρεδηαζκφο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) 

Μεζνπξφζεζκνο 

34. Ζιεθηξνληθά Καηαζηήκαηα (eShops) θαη Αγνξέο 

(eMarketplaces) ζηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο 

Μεζνπξφζεζκνο 

35. ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο 

εμεηδηθεπκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ – πιαηθνξκψλ 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ ηνκέα Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

Μεζνπξφζεζκνο 

36. Ζιεθηξνληθή ηηκνιφγεζε, ειεθηξνληθά βηβιία (myDATA) θαη 

δηαζχλδεζε ησλ ηακεηαθψλ κεραλψλ 

Μεζνπξφζεζκνο 

37. Τινπνίεζε πιαηθφξκαο ππνζηήξημεο ππεξεζηψλ Data 

Analytics 

Μεζνπξφζεζκνο 

38. Οινθιεξσκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο ρέζεσλ κε ηνπο 

πνιίηεο 

Μεζνπξφζεζκνο 

39. Κεληξηθφ ζχζηεκα ππνδνρήο θαη δηαρείξηζεο πξνηάζεσλ 

απφ ηνπο πνιίηεο 

Μεζνπξφζεζκνο 

40. χζηεκα παξαθνινχζεζεο δξάζεσλ ΣΠΔ Μεζνπξφζεζκνο 

41. Γηαζθάιηζε πνηφηεηαο θαηά ηελ πινπνίεζε ΣΠΔ (QA) Μεζνπξφζεζκνο 

42. Φεθηαθφ Κέληξν Δλεκέξσζεο - Digital Media Center Μεζνπξφζεζκνο 

43. Φεθηνπνίεζε ησλ Γεληθψλ Αξρείσλ ηνπ Κξάηνπο Μεζνπξφζεζκνο 

Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 
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8.2. Αλνηθηή θαη πκκεηνρηθή Γηαθπβέξλεζε 

 

Ζ ζέζπηζε δξάζεσλ θαη ξπζκίζεσλ κε βάζε ηηο αξρέο θαη ηα εξγαιεία 

ηεο Αλνηθηήο Γηαθπβέξλεζεο, εληζρχνπλ ηελ νηθνδφκεζε απνηειεζκαηηθψλ 

δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη ηελ παξνρή πνηνηηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ ππεξεζηψλ 

πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν, ελψ παξάιιεια απνηεινχλ 

παξνλνκαζηή ηεο ςεθηνπνίεζεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. ε έλα ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ, ε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαιείηαη λα επαλαθαζνξίζεη 

ην ξφιν ηεο, λα εθζπγρξνλίζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί θαη λα 

αλαβαζκίζεη ην είδνο αιιά θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη. 

Βαζηθνί κνρινί γηα ηελ επίηεπμε ησλ αξρψλ απηψλ είλαη ε ελίζρπζε ηεο 

αλνηθηήο θαη ζπκκεηνρηθήο δηαθπβέξλεζεο, ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηε 

δηακφξθσζε δεκφζησλ πνιηηηθψλ θαη ιχζεσλ αιιά θαη ε πινπνίεζε ελφο 

νηθνζπζηήκαηνο λνκηθψλ εγγξάθσλ, ην νπνίν ζα εληζρχζεη ηε ινγνδνζία θαη 

ηε δηαθάλεηα ζηηο απνθάζεηο ηεο Γηνίθεζεο. 

Οη νξηδφληηεο παξεκβάζεηο γηα ηελ αλνηθηή θαη ζπκκεηνρηθή 

δηαθπβέξλεζε απνζθνπνχλ ζηελ εγθαζίδξπζε θαλαιηψλ νπζηαζηηθήο θαη 

άκεζεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο πνιίηεο. ηφρνο είλαη ν θάζε πνιίηεο λα είλαη ζε 

ζέζε λα ελεκεξψλεηαη κε απιφ ηξφπν γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο πνπ ηνλ αθνξνχλ, αιιά θαη λα ηηο δηακνξθψλεη ζχκθσλα κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ, ζην κέηξν ηνπ εθηθηνχ, έηζη ψζηε απηέο λα πάςνπλ λα είλαη 

ρξνλνβφξεο θαη ελ ηέιεη αλαπνηειεζκαηηθέο. ην πιαίζην απηφ ζα αμηνινγεζεί 

ε πηνζέηεζε δηεζλψλ πξαθηηθψλ πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα 

ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα νη ζπκκεηνρηθνί 

πξνυπνινγηζκνί (π.ρ. πξσηνβνπιία International Budget Partnership), θαιέο 

πξαθηηθέο γηα ηνπο κάξηπξεο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο (whistleblowers) θαη 

πξσηνβνπιίεο γηα ιχζεηο αλνηθηφηεηαο ζην ρψξν ηεο δηθαηνζχλεο (π.ρ. 

δεκηνπξγία θεληξηθήο δηαδηθηπαθήο πχιεο ελεκέξσζεο γηα ηε Γηθαηνζχλε, θαη 

αλαβάζκηζε ηεο δηαδηθαζίαο θιεξψζεσλ ζπλζέζεσλ δηθαζηεξίσλ). 

Δπηπξνζζέησο, ζα πξνσζεζνχλ πξσηνβνπιίεο αλνηθηήο εθπαίδεπζεο (π.ρ. 

SPARK θαη OpenupEd) θαζψο θαη ελζσκάησζεο πξαθηηθψλ ζπκκεηνρηθήο 

δηαθπβέξλεζεο θαη αλνηθηψλ ηερλνινγηψλ ζην εζληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

Δπίζεο, ζεκαληηθή είλαη ε πηνζέηεζε παξεκβάζεσλ θαη ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ 

πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ ππάξρνπζα ζηξαηεγηθή ελάληηα ζηε δηαθζνξά. ε απηή 

ηελ θαηεχζπλζε, ζα πινπνηεζνχλ ιχζεηο ππνζηήξημεο ησλ ειεγθηηθψλ 

δεκφζησλ θνξέσλ κε έκθαζε ζε κεραληζκνχο αλάιπζεο θαη δεκνζηνπνίεζεο 

ζπλφισλ δεδνκέλσλ, πινπνηψληαο εηδηθέο κεηαξξπζκηζηηθέο παξεκβάζεηο ζε 

θξίζηκα πεδία πνιηηηθήο (π.ρ. πάηαμε θνξνδηαθπγήο θαη δεκφζηεο ζπκβάζεηο). 

Δπίζεο, δχλαηαη λα αμηνπνηεζνχλ ηερλνινγίεο blockchain, ψζηε λα 

ζσξαθηζζνχλ επαίζζεηεο δηαδηθαζίεο ηνπ Γεκνζίνπ θαη λα αλαπηπρζνχλ 

ιχζεηο ηερλεηήο λνεκνζχλεο ζε ηνκείο, φπσο ε αληηκεηψπηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

εγθιήκαηνο θαη ε δηεξεχλεζε πεξηζηαηηθψλ απάηεο. 

H αλνηθηή δηαθπβέξλεζε ζεσξείηαη επίζεο κηα επθαηξία γηα λα εηζαρζνχλ 

πην απηφλνκνη θαη καθξνπξφζεζκνη αλνηρηνί κεραληζκνί δηαβνχιεπζεο θαη 

ζπκκεηνρήο. Με βάζε ηηο ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ ςεθηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ, ζα πξνσζεζνχλ νξηδφληηεο δξάζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ 

πξνψζεζε ηεο αλνηθηήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα. Απηέο ζα 

πεξηιακβάλνπλ ηελ ελίζρπζε θαη ππνζηήξημε εθαξκνγήο ηεο ππάξρνπζαο 

λνκνζεζίαο γηα ηελ αλνηθηή θαη ζπκκεηνρηθή δηαθπβέξλεζε θαη ηε ζχλδεζε ηεο 

αλνηθηήο δηαθπβέξλεζεο θαη ησλ αλνηθηψλ ηερλνινγηψλ κε ην εζληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Παξάιιεια, ην Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο 
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ζα ζπλερίζεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ αιιά θαη άιιεο 

θπβεξλήζεηο γηα ηελ απφ θνηλνχ πξνψζεζε παξεκβάζεσλ γηα ηε δηαθάλεηα 

θαη ηελ αλνηθηή δηαθπβέξλεζε κέζα απφ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηεο ζηελ 

παγθφζκηα πξσηνβνπιία Open Government Partnership (OGP)65 αιιά θαη ζε 

άιινπο νξγαληζκνχο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηφ ην αληηθείκελν. ε απηφ 

ην πιαίζην, ην πθηζηάκελν εζληθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηελ αλνηθηή 

δηαθπβέξλεζε ζα εκπινπηηζηεί κε λέεο θπβεξλεηηθέο δεζκεχζεηο θαιχπηνληαο 

επξχηεξα αληηθείκελα θαη κέζα απφ κηα ζπλεξγαηηθή δηαδηθαζία ζηελ νπνία ζα 

ζπκκεηέρεη θάζε εκπιεθφκελνο ή ελδηαθεξφκελνο θνξέαο. Σν 

επηθαηξνπνηεκέλν εζληθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηελ αλνηθηή δηαθπβέξλεζε ζα 

ππνβιεζεί ζηνλ OGP. 

ε απηφ ην πιαίζην, βαζηθφο ζηφρνο ηεο αλνηθηήο θαη ζπκκεηνρηθήο 

δηνίθεζεο είλαη ε πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ κέζα απφ 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ παξαηεξήζεσλ ησλ θάζε είδνπο ρξεζηψλ ηνπο, γηα ηελ 

εκπεηξία εμππεξέηεζεο πνπ απνθνκίδνπλ απφ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο επαθή κε 

απηέο. Ζ θαιχηεξε αμηνπνίεζε επηηπγράλεηαη κέζσ δνκεκέλεο δηαδξαζηηθήο 

επηθνηλσλίαο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη κεγαιχηεξε επζηνρία ζηηο απαηηνχκελεο 

ξπζκίζεηο θαη ζπγθαηάζεζε ζηελ εθαξκνγή ηνπο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν 

ζηφρνο, ζα πινπνηεζεί νξηδφληηα ςεθηαθή ιχζε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ 

πνιηηψλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη 

ζην ζρεδηαζκφ λέσλ ππεξεζηψλ. Παξάιιεια, ζα πηνζεηεζεί ζπκκεηνρηθφ 

ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ησλ θπβεξλεηηθψλ πξαθηηθψλ γηα ηελ αλνηθηή 

δηαθπβέξλεζε απφ ηνπο πνιίηεο. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά θάπνηα ελδεηθηηθά έξγα γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ζπκκεηνρηθφηεηαο. εκεηψλεηαη φηη ε 

θαηαγξαθή ζπγθεληξψλεη ππνζχλνιν ησλ έξγσλ πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζε 

απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

 

Πίλαθαο 13: Έξγα ζρεηηθά κε ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη 

ζπκκεηνρηθφηεηαο 

Έξγα Υξνληθφο Οξίδνληαο 

1. Δπηθαηξνπνίεζε θαη εκπινπηηζκφο ηνπ ηέηαξηνπ εζληθνχ 

ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ αλνηθηή δηαθπβέξλεζε. 

Βξαρππξφζεζκνο 

2. ρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή ζπλεξγαηηθνχ κνληέινπ 

ζρεδηαζκνχ ππεξεζηψλ (service design) γηα ηελ 

πινπνίεζε ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. 

Μεζνπξφζεζκνο 

3. Γηαδηθηπαθή πιαηθφξκα ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αλνηθηή 

δηαθπβέξλεζε κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο νπζηαζηηθήο 

ζπκκεηνρήο θάζε ελδηαθεξφκελνπ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε παξεκβάζεσλ αλνηθηήο δηαθπβέξλεζεο. 

Μεζνπξφζεζκνο 

4. Τινπνίεζε ησλ δεζκεχζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

ηέηαξην εζληθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηελ αλνηθηή 

δηαθπβέξλεζε θαη ζπλδηακφξθσζε ηνπ λένπ εζληθνχ 

ζρεδίνπ. 

Μεζνπξφζεζκνο 

5. Δλζσκάησζε πξαθηηθψλ ηεο ζπκκεηνρηθήο 

δηαθπβέξλεζεο θαη ησλ αλνηθηψλ ηερλνινγηψλ ζην εζληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

Μεζνπξφζεζκνο 

Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 
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8.3. Ηδησηηθόηεηα θαη πξνζηαζία δεδνκέλσλ 

 

Ο ζεβαζκφο ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απνηειεί 

αθξνγσληαίν ιίζν φρη κφλν ηεο επξσπατθήο αλζξσπνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο 

ηεο θαηλνηνκίαο, αιια θαη ηεο παξνχζαο Βίβινπ Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ. 

Δληάζζεηαη ζην θαλνληζηηθφ ππφβαζξν ελφο δηεπξπλφκελνπ θάζκαηνο 

πνιηηηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ έξεπλα, ηελ 

ηερλεηή λνεκνζχλε, ηηο κεηαθνξέο, ηελ ελέξγεηα, ηνλ αληαγσληζκφ. 

Ο Γεληθφο Καλνληζκφο ηζρχεη άκεζα ζηα θξάηε-κέιε, ζε εθπιήξσζε ηεο 

ζρεηηθήο ππνρξέσζεο γηα ιήςε νξηζκέλσλ λνκηθψλ ελεξγεηψλ ζε εζληθφ 

επίπεδν, ε Διιάδα κε ην λ. 4624/2019 επηθαηξνπνίεζε ηε λνκνζεζία ηεο. 

ηελ παξνχζα θαηάζηαζε, επαλεμέηαζε ηπρφλ απαηηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο 

επηπιένλ απηψλ ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

θαηαθεξκαηηζκφ θαη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία πεξηηηψλ βαξψλ. 

Οη ζρεηηθέο δξάζεηο ελαξκφληζεο πξέπεη λα πιαηζηψλνληαη απφ ηπρφλ 

δηαηάμεηο πνπ πξνζδηνξίδνπλ πεξαηηέξσ ηελ εθαξκνγή ηνπ Γεληθνχ 

Καλνληζκνχ, πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ 

Γηθαησκάησλ θαη δελ ππεξβαίλνπλ ηα φξηα πνπ ζέηεη ν Γεληθφο Καλνληζκφο, 

εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα φηη δελ ζίγεηαη ε ειεχζεξε ξνή δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα εληφο ηεο Δ.Δ.  

ρεηηθά κε ην ξφιν ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ 

Υαξαθηήξα (ΑΠΓΠΥ), ν Γεληθφο Καλνληζκφο παξέρεη ζηηο εζληθέο αξρέο 

πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ έλα ζχλνιν αξκνδηνηήησλ. Γξάζεηο γηα ηελ  

ελάζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ΑΠΓΠΥ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία 

Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο δηαρείξηζεο αηηεκάησλ 

πνιηηψλ, επηρεηξήζεσλ θαη δεκφζησλ ππεξεζηψλ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο 

Πχιεο ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (ΑΠΓΠΥ).  

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη έλαο ζπλνπηηθφο πίλαθαο ελδεηθηηθψλ έξγσλ. 

εκεηψλεηαη φηη ε θαηαγξαθή ησλ έξγσλ δελ είλαη εμαληιεηηθή. 

 

8.3.1.Έξγα 

Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο αηηεκάησλ 

πνιηηώλ, επηρεηξήζεσλ, δεκόζησλ ππεξεζηώλ θαη ινηπώλ θνξέσλ 

κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο Πύιεο ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα (ΑΠΓΠΥ). 

Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα νπζηαζηηθά ζα έρεη σο ζηφρν ηελ 

ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο Αξρήο ζρεηηθά κε ην GDPR, έηζη ψζηε λα λα 

παξέρνληαη ζηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ θαη ηνπο ππεπζχλνπο θαη 

εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία νη θαηάιιειεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα : 

1. Δξγαιείν ππνβνήζεζεο ππεχζπλσλ επεμεξγαζίαο ζρεηηθά κε ηε 

δηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ παξαβίαζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

θαη εξγαιείν ππνβνήζεζεο ηεο ΑΠΓΠΥ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε 

γλσζηνπνηήζεσλ πεξηζηαηηθψλ παξαβίαζεο πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ. 

2. Δξγαιείν απηναμηνιφγεζεο (self assessment) ζρεηηθά κε ηελ 

αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

(πξνζαλαηνιηζκέλν θπξίσο ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη 

νξγαληζκνχο). 

3. Δξγαιείν ππνβνήζεζεο πξνγξακκαηηζκνχ-εθηέιεζεο 

δηνηθεηηθψλ ειέγρσλ ΑΠΓΠΥ. 

4. Τπνβνήζεζε πνιηηψλ ζηελ ππνβνιή θαηαγγειίαο ζηελ ΑΠΓΠΥ. 
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5. Τπνβνήζεζε πνιηηψλ ζηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πξνο ηνπο 

ππεχζπλνπο επεμεξγαζίαο. 

6. Γεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ (web αιιά θαη mobile apps) 

ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηδίσο γηα ηα παηδηά. 

7. Δξγαιείν/Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Γηνίθεζεο (Μ.Η.S). 

8. Δηθνληθνί ζηαζκνί εξγαζίαο. 

 

Γηακόξθσζε ζρεδίνπ δξάζεο πξνθεηκέλνπ ε Γεκόζηα Γηνίθεζε λα 

επεμεξγάδεηαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα κε αζθάιεηα θαη ηεξώληαο 

πιήξσο ηνλ Γεληθό Καλνληζκό γηα ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ (ΓΚΠΓ) 

θαη ηνπο θαλόλεο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ ηδησηηθόηεηα 

Θα δηακνξθσζεί ζρέδην δξάζεο, πξνθεηκέλνπ ε Γεκφζηα Γηνίθεζε λα 

επεμεξγάδεηαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα κε αζθάιεηα θαη ηεξψληαο πιήξσο 

ηνλ Γεληθφ θαλνληζκφ γηα ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ (ΓΚΠΓ) θαη ηνπο θαλφλεο 

ηεο Δ.Δ. γηα ηελ ηδησηηθφηεηα. Σαπηφρξνλα ζα πξνσζεζνχλ δξάζεηο γηα 

κεγαιχηεξε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ φζνλ αθνξά ηα δηθαηψκαηα 

πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, θαζψο έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο πνιηηψλ 

εμαθνινπζεί λα κελ ιακβάλεη ελεξγά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα φηαλ ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν. 

 

Παξνρή Σερληθήο Βνήζεηαο πξνο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ κε ζηόρν ηε 

ζπκκόξθσζή ηνπο σο πξνο ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) 2016/679 (Γεληθόο 

Καλνληζκόο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ / General Data Protection 

Regulation - GDPR), όπσο απηόο εθαξκόδεηαη ζηελ ειιεληθή έλλνκε 

ηάμε λ. 4624/2019 

ηφρνο είλαη ε ππνζηήξημε ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ πνπ δελ έρνπλ 

πξνβεί έσο ζήκεξα ζε νιεο ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηε ζπκκφξθσζε 

ηνπο κε ηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ (General Data 

Protection Regulation). Ζ ππνζηήξημε απηή ζα παξαζρεζεί κέζσ 

εμεηδηθεπκέλσλ ζπκβνχισλ πνπ ζα επηιεγνχλ απφ ην Τπνπξγείν Φεθηαθήο 

Γηαθπβέξλεζεο κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο. 

 

Πίλαθαο 14: Δλδεηθηηθά έξγα ζρεηηθά κε ηελ ηδησηηθφηεηα θαη ηελ πξνζηαζία 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

Έξγα Υξνληθφο Οξίδνληαο 

1. Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

αηηεκάησλ πνιηηψλ, επηρεηξήζεσλ, δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ θαη ινηπψλ θνξέσλ κέζσ ηεο 

Γηαδηθηπαθήο Πχιεο ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (ΑΠΓΠΥ). 

Μεζνπξφζεζκνο 

2. Γηακφξθσζε ζρεδίνπ δξάζεο (αξρηθνπνίεζε κε 

κειέηε) πξνθεηκέλνπ ε Γεκφζηα Γηνίθεζε λα 

επεμεξγάδεηαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα κε αζθάιεηα 

θαη ηεξψληαο πιήξσο ηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ γηα ηελ 

πξνζηαζία δεδνκέλσλ (ΓΚΠΓ) θαη ηνπο θαλφλεο ηεο 

Δ.Δ. γηα ηελ ηδησηηθφηεηα. 

Μεζνπξφζεζκνο 
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3. Παξνρή Σερληθήο Βνήζεηαο πξνο θνξείο ηνπ 

Γεκνζίνπ κε ζηφρν ηε ζπκκφξθσζή ηνπο σο πξνο 

ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 2016/679 (Γεληθφο Καλνληζκφο 

γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ / General Data 

Protection Regulation - GDPR), φπσο απηφο 

εθαξκφδεηαη ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία λ. 4624/2019. 

Μεζνπξφζεζκνο 

Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 
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8.4. Δλίζρπζε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο 

Ζ ειεθηξνληθή πξνζβαζηκφηεηα, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα 

αμηνπνίεζεο θαη ρξήζεο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ 

(ΣΠΔ), ζε νπνηαδήπνηε κνξθή ηνπο, απφ ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ κε νπνηαζδήπνηε κνξθήο αλαπεξία θαη 

ησλ ειηθησκέλσλ, απνηειεί πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη εζηθή πξνηεξαηφηεηα. 

Δηδηθφηεξα, ε πξνζβαζηκφηεηα ζην Γηαδίθηπν θαη ζηηο εθαξκνγέο γηα 

θνξεηέο ζπζθεπέο αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλζξψπσλ κε αλαπεξία, λα αληηιακβάλεηαη, λα 

πινεγείηαη θαη λα αιιειεπηδξά κε ην Γηαδίθηπν. Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε 

πξνζβαζηκφηεηα ζηα ηεθκήξηα (ζπγγξάκκαηα, βηβιία, θείκελα θ.ά.) ζε 

ςεθηαθή κνξθή γηα φιεο ηηο κνξθέο αλαπεξίαο (νπηηθή, θηλεηηθή, αθνπζηηθή, 

πλεπκαηηθή θαη γεληθά νξαηή ή κε νξαηή), ηφζν ζην ζχλνιν ηεο εθπαηδεπηηθψλ 

βαζκίδσλ φζν θαη ζην πιαίζην δηάζεζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο πιεξνθνξίαο πνπ 

παξέρεηαη απφ ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. 

Ζ πξφλνηα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ειεθηξνληθήο πξνζβαζηκφηεηαο νδεγεί 

ζε ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ ρξήζηε θαη δελ πεξηνξίδεηαη ζηνπο 

αλζξψπνπο κε θάπνηα κνξθήο αλαπεξία, αιιά αθνξά θαη εηδηθέο ζπλζήθεο 

πξφζβαζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα, ε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο αθήγεζεο 

ελφο θεηκέλνπ, φηαλ νη ζπλζήθεο θσηηζκνχ δελ είλαη θαηάιιειεο ή ε δηάζεζε 

ππφηηηισλ ζε έλα βίληεν, φηαλ ν ήρνο δελ είλαη θαιφο. Παξάιιεια, ην φθεινο 

πξνο ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ζεκαληηθφ, θαζψο νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ 

λα απεπζχλνληαη ζε επξχηεξν θνηλφ. 

Οη δξάζεηο θαη ηα έξγα ΣΠΔ, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ ην ζθνπφ 

απηφ, ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη εμαξρήο ηεξψληαο ηελ αξρή ηνπ θαζνιηθνχ 

ζρεδηαζκνχ. Ζ έλλνηα ηνπ θαζνιηθνχ ζρεδηαζκνχ αθνξά ζην ζρεδηαζκφ 

πξντφλησλ, πξνγξακκάησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ζα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ φινπο ηνπο αλζξψπνπο, ζηε κεγαιχηεξε δπλαηή 

έθηαζε, ρσξίο αλάγθε πξνζαξκνγήο ή εμεηδηθεπκέλνπ ζρεδηαζκνχ, ρσξίο λα 

απνθιείεη ηηο ππνβνεζεηηθέο ζπζθεπέο γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο, φπνπ απηφ απαηηείηαη. 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, θαη ζε εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο εζληθήο θαη 

δηεζλνχο λνκνζεζίαο, ηφζν φζνλ αθνξά ζηε χκβαζε ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Άηνκα 

κε Αλαπεξία, φζν θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ ηζηφηνπσλ θαη εθαξκνγψλ 

γηα θνξεηέο ζπζθεπέο ησλ νξγαληζκψλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα, φινη νη θνξείο 

ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πνπ πινπνηνχλ έξγα ΣΠΔ ζα πξέπεη λα: 

• Δπαλαζρεδηάδνπλ ή λα πξνβαίλνπλ ζε φιεο ηηο δηνξζσηηθέο 

ελέξγεηεο κε βάζε ηελ αξρή ηνπ θαζνιηθνχ ζρεδηαζκνχ, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηήζνπλ ηηο εθαξκνγέο, ηνπο ηζηφηνπνπο θαη ηηο 

εθαξκνγέο γηα θνξεηέο ζπζθεπέο πξνζβάζηκεο ζε φιεο ηηο 

πιεζπζκηαθέο νκάδεο. 

• Γηαζθαιίδνπλ ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, 

ψζηε ηα έξγα ΣΠΔ αξκνδηφηεηάο ηνπο λα είλαη πξνζβάζηκα απφ 

άηνκα κε νπνηαζδήπνηε κνξθήο αλαπεξία. 

• Να παξαθνινπζνχληαη σο πξνο ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε 

ζπγθεθξηκέλν, ππφ αλάπηπμε, κεραληζκφ παξαθνινχζεζεο (κέζσ 

ησλ αλαγλσξηζκέλσλ ζηαδίσλ αμηνιφγεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα 

απηναμηνιφγεζεο, εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο θαη ελ ηέιεη εμσηεξηθήο 

αμηνιφγεζεο) απφ ην Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, κε 

ζθνπφ ηελ αλαηξνθνδφηεζε θαη βειηηζηνπνίεζε ηεο παξνρήο 

ηζφηηκσλ πξνζβάζεσλ ζηελ πιεξνθνξία. Γπλαηή ε χπαξμε 

θπξψζεσλ ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ζηελ ηζφηηκε θαη 

θαζνιηθή πξφζβαζε ζε θάζε είδνπο ππεξεζία θαη πιεξνθνξία. 
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8.4.1. Έξγα 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη πίλαθαο ελδεηθηηθψλ έξγσλ ζρεηηθά κε ηελ 

ελίζρπζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο, ν νπνίνο δελ έρεη εμαληιεηηθφ ραξαθηήξα. 

 

 

Δμαζθάιηζε πξνζβαζηκόηεηαο ησλ ςεθηαθώλ ιύζεσλ από άηνκα κε 

αλαπεξία 

Ζ ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε πεξηιακβάλεη ηελ εμαζθάιηζε φηη ε Δληαία 

Φεθηαθή Πχιε gov.gr θαη νη πξνζθεξφκελεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξνληαη κέζσ απηήο είλαη πξνζβάζηκεο απφ άηνκα κε αλαπεξία κε 

βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Δπίζεο, ζε απηφ ην πιαίζην πξφθεηηαη λα 

πινπνηεζεί κεραληζκφο παξαθνινχζεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ θνξέσλ ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ψζηε ηα έξγα ΣΠΔ 

αξκνδηφηεηάο ηνπο, λα είλαη πξνζβάζηκα απφ άηνκα κε αλαπεξία. 

Τινπνίεζε δξάζεσλ επαηζζεηνπνίεζεο θαη ππνζηήξημεο ηεο 

ζπκκόξθσζεο πξνο όινπο ηνπο θνξείο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 

Θα δξνκνινγεζνχλ δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ππνζηήξημεο ηεο 

ζπκκφξθσζεο πξνο φινπο ηνπο θνξείο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, πξνθεηκέλνπ ε 

ζπκκφξθσζε λα είλαη άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή. Δλδεηθηηθά, αλαθέξεηαη ε 

δηάζεζε εξγαιείσλ απην-αμηνιφγεζεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ θνξέσλ, ε 

ππνζηήξημε ησλ θνξέσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κε ηελ θαηάιιειε 

εθπαίδεπζε κέζσ ππνρξεσηηθψλ ζρεηηθψλ ζεκηλαξίσλ απφ ην ΔΚΓΓΑ, απφ 

ηα ππάξρνληα Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο ζε φιε ηελ επηθξάηεηα (έληαμε 25 

σξσλ, 50 σξσλ ή/θαη 100 σξσλ ζεκηλαξίσλ ζηα δηαζέζηκα πξνζθεξφκελα 

πξνγξάκκαηα ηνπ ΗΝΔΓΗΒΗΜ ή θαη αλαπξνζαξκνγή ησλ ήδε ππαξρφλησλ 

ζεκηλαξίσλ Πιεξνθνξηθήο θαη ΣπΔ κε πξνζαξκνζκέλε χιε)  θ.ν.θ. 

Πιαηζίσζε ηεο ππνρξεσηηθήο θαη ηεο αλώηεξεο εθπαηδεπηηθήο 

βαζκίδαο κε πξνγξάκκαηα ηόζν γηα ηελ απόθηεζε ηεο θαηάιιειεο 

ηερλνγλσζίαο γηα ηε ζρεδίαζε/ πξνγξακκαηηζκό πξνζβάζηκσλ 

ηζηόηνπσλ θαη εθαξκνγώλ γηα θνξεηέο ζπζθεπέο, όζν θαη γηα ηελ 

παξαγσγή πξνζβάζηκσλ ηεθκεξίσλ ςεθηαθήο κνξθήο 

ηφρν πξέπεη λα απνηειέζεη ε δξνκνιφγεζε ηεο πιαηζίσζεο φισλ ησλ 

ελήιηθσλ πνπ δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ ππνρξεσηηθή βαζκίδα εθπαίδεπζεο 

(ησλ απνθνίησλ δειαδή κφλν Γεκνηηθνχ) θαη ηδηαίηεξα ησλ ελειίθσλ κε 

αλαπεξία, ηθαλνί πξνο παξαθνινχζεζε νπνηαδήπνηε ηππηθήο αιπζίδαο 

εξγαζηψλ, λα κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηε δεπηεξνβάζκηα βαζκίδα κάζεζεο, 

φπσο ζηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (ΓΔ) αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ/ ΗΝΔΓΗΒΗΜ, εθφζνλ επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ, 

κεηά απφ επηηπρή θνίηεζε δχν εηψλ, απνιπηήξην Γπκλαζίνπ. Ζ ηδηαηηεξφηεηα 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρνιείσλ είλαη φηη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ - βάζε Νφκνπ 

- δελ πεξηνξίδεηαη απφ απζηεξά δηδαθηέα χιε, αιιά είλαη αλνηθηφ θαη επέιηθην 

θαη πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ ελειίθσλ, ελζσκαηψλνληαο έηζη 

ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο κάζεζεο, φπσο ηε βησκαηηθή κάζεζε ζε φινπο ηνπο 

δηδαθηένπο Γξακκαηηζκνχο κε πξσηεχνληα Γξακκαηηζκφ ηνλ Φεθηαθφ 

Γξακκαηηζκφ. ην ελ ιφγσ πξφγξακκα ζπνπδψλ κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ 

νδεγίεο κε videos, online άζθεζε ρξήζεο ηνπ gov.gr θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

απινπνίεζεο δηαδηθαζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη θαζψο θαη επί ηφπνπ 

πξφζβαζε ζηελ Φεθηαθή Αθαδεκία Πνιηηψλ, ψζηε πξαθηηθά λα γίλεη θηήκα 

ηνπο ε λέα ςεθηαθή γλψζε θαη ππεξεζία πνπ ηνπο πξνζθέξεηαη, απαξαίηεηε 

γηα ηελ απινχζηεπζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπο. 

ηφρν επίζεο απνηειεί ε δξνκνιφγεζε ηεο πιαηζίσζεο ηεο αλψηεξεο 

εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο κε πξνγξάκκαηα ηφζν γηα ηελ απφθηεζε ηεο 
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θαηάιιειεο ηερλνγλσζίαο γηα ηε ζρεδίαζε/ πξνγξακκαηηζκφ πξνζβάζηκσλ 

ηζηφηνπσλ θαη εθαξκνγψλ γηα θνξεηέο ζπζθεπέο, φζν θαη γηα ηελ παξαγσγή 

πξνζβάζηκσλ ηεθκεξίσλ ςεθηαθήο κνξθήο. Σέινο, ζε εηήζηα βάζε, ζα 

δεκνζηεχνληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζπκκφξθσζεο ησλ νξγαληζκψλ ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

 

Αλάπηπμε ςεθηαθήο πιαηθόξκαο θαηαγξαθήο αηόκσλ κε αλαπεξία 

(Δζληθό Μεηξών Αηόκσλ κε Αλαπεξία) 

Πην ζπγθεθξηκέλα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 

● Καηαγξαθή καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Δζληθφ 

Μεηξψν Μαζεηψλ κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο) 

● Καηαγξαθή αηφκσλ κε 'Αλνηα θαη κεηξψνπ θξνληηζηψλ ηνπο 

(ζπλεξγαζία κε BiHeLab) θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ηνπο. 

● Γηαηήξεζε ζηαηηζηηθψλ εηζεξρφκελσλ θαη εμεξρφκελσλ αζζελψλ 

Φπρηθήο Τγείαο ζε θάζε Γεκφζην Ννζνθνκείν πνπ δηαζέηεη 

Φπρηαηξηθή Κιηληθή (ρξφλνο Ννζειείαο, δηαζέζηκεο θιίλεο γηα 

εηζαγγειηθφ εγθιεηζκφ θηι) ζε δηαζχλδεζή ηνπο κε ηηο ηζηνζειίδεο 

ησλ ΤΠΔ. 

● Γεκηνπξγία δηαδξαζηηθνχ ράξηε -πξνζαξκνζκέλνπ γηα άκεζε 

αμηνπνίεζε θαη απφ άηνκα κε θάζε κνξθήο αλαπεξία- κε φιεο ηηο 

θαηαγεγξακκέλεο δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο δνκέο Φπρηθήο Τγείαο κε 

πιεξνθνξίεο γηα θάζε δνκή (ηξφπνη άθημεο π.ρ. δηαζέζηκα ΜΜΜ, 

ρξφλνη απφζηαζεο νδηθψο θ.η.ι). 

● Γεκηνπξγία δηαδξαζηηθνχ ράξηε -πξνζαξκνζκέλνπ γηα άκεζε 

αμηνπνίεζε θαη απφ άηνκα κε θάζε κνξθήο αλαπεξία- κε φιεο ηηο 

θαηαγεγξακκέλεο δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο δνκέο / ηέγεο 

Τπνζηεξηδφκελεο Γηαβίσζεο (ΤΓ) κε πιεξνθνξίεο γηα θάζε δνκή 

(ηξφπνη άθημεο πρ δηαζέζηκα ΜΜΜ, ρξφλνη απφζηαζεο νδηθψο 

θ.η.ι). 

 

Πίλαθαο 15: Έξγα ζρεηηθά κε ηελ Δλίζρπζε ηεο Πξνζβαζηκφηεηαο 

Έξγα Υξνληθόο 

Οξίδνληαο 

1. Δμαζθάιηζε πξνζβαζηκφηεηαο ησλ ςεθηαθψλ ιχζεσλ 

απφ άηνκα κε αλαπεξία 

Βξαρππξφζεζκνο 

2. Τινπνίεζε δξάζεσλ επαηζζεηνπνίεζεο θαη 

ππνζηήξημεο ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο φινπο ηνπο 

θνξείο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

Βξαρππξφζεζκνο 

3. Πιαηζίσζε ηεο ππνρξεσηηθήο θαη ηεο αλψηεξεο 

εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο κε πξνγξάκκαηα ηφζν γηα ηελ 

απφθηεζε ηεο θαηάιιειεο ηερλνγλσζίαο γηα ηε 

ζρεδίαζε/ πξνγξακκαηηζκφ πξνζβάζηκσλ ηζηφηνπσλ 

θαη εθαξκνγψλ γηα θνξεηέο ζπζθεπέο, φζν θαη γηα ηελ 

παξαγσγή πξνζβάζηκσλ ηεθκεξίσλ ςεθηαθήο 

κνξθήο. 

Βξαρππξφζεζκνο 

4. Αλάπηπμε ςεθηαθήο πιαηθφξκαο θαηαγξαθήο αηφκσλ 

κε αλαπεξία (Δζληθφ Μεηξψν Αηφκσλ κε Αλαπεξία) 
Μεζνπξφζεζκνο 

Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 
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8.5. Κπβεξλναζθάιεηα 

Βαζηθφ πξναπαηηνχκελν γηα ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο ζπληζηά ε δηαθχιαμε ελφο πςεινχ επηπέδνπ 

αζθάιεηαο ησλ ςεθηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ πξναγσγή ηεο 

θπβεξλναζθάιεηαο ησλ ζπζηεκάησλ δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ απνηειεί κία 

απφ ηηο βαζηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εκπέδσζε εκπηζηνζχλεο ζηνπο 

ρξήζηεο ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, κε 

ζεκαληηθφ φθεινο γηα ην ζπλνιηθφ επίπεδν ηεο «ςεθηαθήο» αλάπηπμεο θαη 

ηεο ζπλνιηθήο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο επεκεξίαο. Παξάιιεια, λέεο 

ηερλνινγίεο (5G, Artificial Intelligence, IoT, Cloud Computing, Big Data θιπ.) 

πνπ κπνξνχλ λα κεηαβάινπλ ξηδηθά ηνλ ηξφπν εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ 

θαη ησλ επηρεηξήζεσλ -ζε φξνπο ηαρχηεηαο, εχξνπο θαη πνηφηεηαο ςεθηαθψλ 

ππεξεζηψλ- απμάλνπλ ηε ζπλνιηθή επηθάλεηα γηα ελδερφκελεο 

θπβεξλνεπηζέζεηο.   

Τπφ ην πξίζκα απηφ, ε δηαθχιαμε πςεινχ επηπέδνπ θπβεξλναζθάιεηαο 

πξνυπνζέηεη κηα νιηζηηθή ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε, κέζσ ηεο νπνίαο: α) 

πξνζδηνξίδνληαη νη άμνλεο παξεκβάζεσλ, β) ηίζεληαη ζηφρνη, γ) αλαπηχζζεηαη 

έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην δξάζεσλ θαη δ) επηηπγράλεηαη ε ελεξγνπνίεζε θαη 

ν ζπληνληζκφο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ.  

Δπηπιένλ, ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο νθείιεη λα αλαηξνθνδνηείηαη, ψζηε 

λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο πξνθιήζεηο ηνπ ζχλζεηνπ 

πεξηβάιινληνο θπβεξλναπεηιψλ θαη θπβεξλνεπηζέζεσλ. ε ελσζηαθφ 

επίπεδν, πξφζθαηα εθδφζεθε ε ηξαηεγηθή ηεο Δ.Δ. γηα ηελ Έλσζε 

Αζθάιεηαο 2020 -2025 (COM(2020) 605 final), ζηελ νπνία αλαδεηθλχεηαη ε 

ζεκαζία ηεο θπβεξλναζθάιεηαο γηα ηελ επξχηεξε ςεθηαθή αλαβάζκηζε ησλ 

θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ.. Παξάιιεια, ε Οδεγία 2016/1148/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ζρεηηθά κε κέηξα γηα πςειφ 

θνηλφ επίπεδν αζθάιεηαο ζπζηεκάησλ δηθηχνπ θαη πιεξνθνξηψλ ζε νιφθιεξε 

ηελ Έλσζε (Network and Information Security-NIS Directive) ζεζπίδεη έλα 

θνηλφ πιαίζην θαλφλσλ γηα φια ηα θξάηε κέιε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε 

αλαγλψξηζε ησλ Φνξέσλ Δθκεηάιιεπζεο Βαζηθψλ Τπεξεζηψλ (Φ.Δ.Β.Τ.) θαη 

ησλ Παξφρσλ Φεθηαθψλ Τπεξεζηψλ (Π.Φ.Τ.), ε πξφβιεςε εληζρπκέλσλ 

κέηξσλ αζθάιεηαο θαη ε ιεηηνπξγία νκάδσλ απφθξηζεο γηα πηζαλά ζπκβάληα 

(CSIRTs), νη νπνίεο ζα  ζπλεξγάδνληαη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν, κε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηελ θνηλνπνίεζε ζπκβάλησλ θαη ηε δηαρείξηζε απεηιψλ. Δπηπιένλ, ε 

Δ.Δ. έρεη ηδξχζεη ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ γηα ηελ Κπβεξλναζθάιεηα 

(ENISA), ν νπνίνο έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηελ Διιάδα θαη  ζηεξίδεη ηα θξάηε-κέιε 

θαη ηηο αληίζηνηρεο νκάδεο παξέρνληαο ηερλνγλσζία θαη ζπκβνπιέο θαη 

δηεπθνιχλνληαο ηελ αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, ψζηε λα ππάξρεη εληαία 

ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ. 

ηε ρψξα καο, αξκφδηα ππεξεζία γηα ηνλ εζληθφ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ 

θπβεξλναζθάιεηαο είλαη ε Γεληθή Γηεχζπλζε Κπβεξλναζθάιεηαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο. Δπηπιένλ, ε ελ ιφγσ Τπεξεζία έρεη 

νξηζηεί σο Δζληθή Αξρή Κπβεξλναζθάιεηαο (National Cyber Security 

Authority - NCSA), επνπηεχεη ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 4577/2018 (Α‘ 199), 

θαη ιεηηνπξγεί σο ην εζληθφ εληαίν ζεκείν επαθήο γηα ηελ αζθάιεηα δηθηχνπ θαη 

πιεξνθνξηψλ, ελεξγψληαο επίζεο σο ζχλδεζκνο δηαζθάιηζεο ηεο 

δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο εληφο ηεο Δ.Δ.. Με ηελ Δζληθή ηξαηεγηθή 

Κπβεξλναζθάιεηαο (2018), μεθίλεζε κηα ζεκαληηθή πξνζπάζεηα αλαβάζκηζεο 

ηνπ επηπέδνπ θπβεξλναζθάιεηαο ησλ δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ, θαιχπηνληαο 

ζπλνιηθά δεθαηξείο (13) ζηφρνπο, ζε επζπγξάκκηζε κε ηηο επξσπατθέο θαη 
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δηεζλείο πξαθηηθέο. Δπηπιένλ, κε ηηο δηαηάμεηο ηoπ λ. 4577/2018 (Α‘ 199) θαη 

ηεο π.α. κε αξηζκ. 1027/2019 (Β‘ 3739) ε λνκνζεζία ηεο ρψξαο καο 

ελαξκνλίζζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο NIS. Σα ελ ιφγσ ζεζκηθά θείκελα 

πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηηο ππνρξεψζεηο ησλ θνξέσλ, ηηο βαζηθέο 

απαηηήζεηο αζθάιεηαο ζπζηεκάησλ δηθηχνπ θαη πιεξνθνξηψλ, θαη 

πξνζδηνξίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο δηακνηξαζκνχ πιεξνθνξηψλ θαη θνηλνπνίεζεο 

ζπκβάλησλ αζθάιεηαο ζηηο αξκφδηεο αξρέο.  

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ε Γεληθή Γηεχζπλζε Κπβεξλναζθάιεηαο, ζε 

ζπλέρεηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο κε ηνλ ENISA έρεη ήδε πξνβεί  ζε αμηνιφγεζε 

ηνπ πθηζηάκελνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αλαπηχζζεη θαηάιιειε 

κεζνδνινγία γηα ηελ επηθαηξνπνίεζή ηνπ ζην πιαίζην πέληε (5)  ζεκειησδψλ 

αμφλσλ παξέκβαζεο, ήηνη: 

1. έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο, 

2. ζσξάθηζε θξίζηκσλ ππνδνκψλ, αζθάιεηα θαη λέεο ηερλνινγίεο, 

3. βειηηζηνπνίεζε δηαρείξηζεο πεξηζηαηηθψλ θαη θαηαπνιέκεζε ηνπ 

θπβεξλνεγθιήκαηνο, 

4. έλα ζχγρξνλν επελδπηηθφ πεξηβάιινλ κε έκθαζε ζηελ Έξεπλα θαη 

Αλάπηπμε, θαη 

5. βειηίσζε ηθαλνηήησλ (capacity building), πξναγσγή ηεο 

ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο.     

Οη αλσηέξσ εκβιεκαηηθνί άμνλεο ζα εμεηδηθεπηνχλ ζε επηκέξνπο 

ζηφρνπο, δξαζηεξηφηεηεο θαη εθξνέο – παξαδνηέα, πνπ θαιχπηνπλ φιν ην 

θάζκα ησλ ππιψλσλ: αλαγλψξηζε, πξνζηαζία θαη αληηκεηψπηζε. Πεξαηηέξσ, 

ζην πιαίζην ησλ αλσηέξσ εκβιεκαηηθψλ αμφλσλ, απνζθνπείηαη ε αμηνπνίεζε 

ηερληθψλ ζπλεξγαζηψλ θαη ζπλεξγεηψλ κε αλάινγνπο κεραληζκνχο ηεο Δ.Δ. 

(DG Reform),  ηνλ ENISA, αιιά θαη θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.  

πγθεθξηκέλα:  

Α) Έλα ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα δηαθπβέξλεζεο 

Θεκειηψδε πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο 

Κπβεξλναζθάιεηαο ζπληζηά ε αλάπηπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο  

δηαθπβέξλεζεο, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ζα αληηκεησπίδνληαη νιηζηηθά φινη νη 

ηνκείο παξέκβαζεο γηα ηελ θπβεξλναζθάιεηα (Γεκφζηνο ηνκέαο, Φ.Δ.Β.Τ., 

Ηδησηηθφο ηνκέαο), ζα θαζνξίδνληαη ζαθείο ξφινη θαη αξκνδηφηεηεο γηα φινπο 

ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη ζα πξνβιέπνληαη ζαθείο, εθ ησλ πξνηέξσλ 

θαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο, βάζεη ησλ νπνίσλ ην ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο 

ιεηηνπξγεί θαη εμειίζζεηαη. Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην ηνπ ελ ιφγσ άμνλα ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή 

κεζνδνινγηψλ θαη πξαθηηθψλ αλάιπζεο θηλδχλνπ θαη δηαρείξηζεο 

θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο, ηε δεκηνπξγία νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ θαη 

πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο γηα θνξείο ηνπ δεκνζίνπ, ηελ αλάπηπμε βάζεσλ 

παξαθνινχζεζεο, αλάιπζεο θαη αμηνιφγεζεο δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

θπβεξλναζθάιεηα θαη ηηο θπβεξλνεπηζέζεηο, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ελφο 

νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ αξηζηείαο ζηνλ ηνκέα ηεο θπβεξλναζθάιεηαο 

(cybersecurity excellence framework) ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ζα εθπνλεζνχλ 

εγρεηξίδηα θαη νδεγνί θαιψλ πξαθηηθψλ, checklists θαη εχρξεζηα εξγαιεία γηα 

βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ θπβεξλναζθάιεηαο. 

Β) Θσξάθηζε θξίζηκσλ ππνδνκώλ, αζθάιεηα θαη λέεο ηερλνινγίεο  

Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ε παξνρή 

πξνεγκέλσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλα κε ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ΣΠΔ (φπσο ελδεηθηηθά 5G, ΗνΣ, 

Σερλεηή Ννεκνζχλε, θιπ.). Οη ελ ιφγσ ηερλνινγίεο αθελφο επεξεάδνπλ ηε 



159 

δνκή ηεο ςεθηαθήο δηαθπβέξλεζεο κέζσ ηεο παξνρήο  θαηάιιεισλ 

εξγαιείσλ γηα ηελ άκεζε εμππεξέηεζε ησλ αηηεκάησλ ησλ πνιηηψλ θαη ηε 

κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, αθεηέξνπ επηηάζζνπλ ηελ πηνζέηεζε αξρψλ 

θπβεξλναζθάιεηαο ήδε απφ ηνλ ζρεδηαζκφ (π.ρ. security by design and by 

default), ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία ππνδνκψλ θαη δεδνκέλσλ θαη ε 

ζπκκφξθσζε κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηνπο θαλνληζκνχο (φπσο 

ελδεηθηηθά EU GDPR  θαη 4624/2019  NIS Directive  θαη 4577/2018, ePrivacy, 

θιπ.). Παξάιιεια, ζην πιαίζην ηνπ ελ ιφγσ άμνλα αλαπηχζζνληαη δξάζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηε δεκηνπξγία κεηξψνπ δηθηχσλ, πιηθνχ, ζπζθεπψλ, 

ζπζηεκάησλ θαη πιεξνθνξηαθψλ αγαζψλ ησλ θξίζηκσλ ππνδνκψλ ηεο 

ρψξαο (asset registry), ηελ εθπφλεζε εληζρπκέλσλ απαηηήζεσλ αζθαιείαο, 

ηε δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο ελεκέξσζεο γηα εππάζεηεο (vulnerability alerts), 

αιιά θαη ειέγρσλ – επηζεσξήζεσλ. Κάζε θνξέαο ζα πξέπεη λα ζεζπίδεη, λα 

πινπνηεί θαη λα δηαηεξεί επηθαηξνπνηεκέλεο θαη θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλεο 

πνιηηηθέο αζθαιείαο γηα ηα ζπζηήκαηα δηθηχνπ θαη πιεξνθνξηψλ.  

Δπηπιένλ, γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ζπλερή βειηίσζε ηεο νξζήο 

εθαξκνγήο ησλ παξαπάλσ απαηηήζεσλ, ζρεδηάδεηαη ε εθαξκνγή ελφο 

πιαηζίνπ αμηνιφγεζεο, ην νπνίν ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη είηε απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο θνξείο, σο εξγαιείν απηναμηνιφγεζεο, είηε ζαλ βάζε αλαθνξάο 

ζε πηζαλέο επηζεσξήζεηο. Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Οδεγνχ 

δχλαηαη λα αμηνπνηεζνχλ γηα ην ζρεδηαζκφ δηνξζσηηθψλ ή βειηησηηθψλ 

ελεξγεηψλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θνξείο αιιά θαη σο εξγαιείν άζθεζεο 

νξηδφληησλ παξεκβάζεσλ απφ ηελ Δζληθή Αξρή Κπβεξλναζθάιεηαο. 

Ηδηαίηεξα, ζεκαληηθφ εξγαιείν, θαηά ηε θάζε απηή, απνηειεί ε έλλνηα ηεο 

βαζκνιφγεζεο ηνπ επηπέδνπ ηεο θπβεξλναζθάιεηαο νξγαληζκψλ αιιά θαη 

ηνκέσλ, σο ζεκείν αλαθνξάο. 

Γ) Βειηηζηνπνίεζε δηαρείξηζεο πεξηζηαηηθώλ θαη θαηαπνιέκεζε ηνπ 

θπβεξλνεγθιήκαηνο 

Ξερσξηζηφ άμνλα ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ζπληζηά ε βειηηζηνπνίεζε 

δηαρείξηζεο πεξηζηαηηθψλ θαη ε θαηαπνιέκεζε ηνπ θπβεξλνεγθιήκαηνο. ην 

πιαίζην ηνπ ελ ιφγσ άμνλα αλαπηχζζνληαη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε 

βειηηζηνπνίεζε κεζφδσλ, ηερληθψλ θαη εξγαιείσλ παξαθνινχζεζεο, 

αλάιπζεο, απφθξηζεο θαη θνηλνπνίεζεο ζπκβάλησλ.  Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη 

ζηε ζπλεξγαζία ηεο Δζληθήο Αξρήο Κπβεξλναζθάιεηαο  κε ηνπο νξγαληζκνχο 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ππνδνκψλ ηνπο έλαληη επηζέζεσλ. Δπηπιένλ, νη 

δξάζεηο ηνπ ελ ιφγσ άμνλα αθνξνχλ θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο αληαιιαγήο 

ηερλνγλσζίαο θαη πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ νκάδσλ απφθξηζεο ή/θαη ησλ 

εθάζηνηε ππεπζχλσλ αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ θαη δηθηχσλ, πνπ ζπληζηά έλα 

αθφκα βαζηθφ ζπζηαηηθφ επηηπρίαο ζηελ αληηκεηψπηζε απεηιψλ. Με ηελ 

δηάρπζε ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

κπνξεί λα επηηεπρζεί ακεζφηεξε, εγθπξφηεξε θαη ελ ηέιεη απνδνηηθφηεξε 

αληηκεηψπηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ αζθάιεηαο θαη δηαρείξηζε ησλ δεηεκάησλ 

θπβεξλναζθάιεηαο ελ γέλεη. Ήδε ππάξρεη ζπλέξγεηα ζε απηφ ηνλ ηνκέα, ηφζν 

κεηαμχ ησλ αξκφδησλ νκάδσλ απφθξηζεο φζν θαη ησλ ινηπψλ 

εκπιεθνκέλσλ, αιιά απαηηείηαη ε πεξαηηέξσ ελίζρπζή ηεο κέζσ ελφο 

πιέγκαηνο θαηάιιεισλ δξάζεσλ. Σέηνηεο δξάζεηο αθνξνχλ ζηε ζεζκνζέηεζε 

δηαδηθαζηψλ αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, ζηε ζπγθξφηεζε νκάδσλ εξγαζίαο κε 

ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο θαη ζηελ αλάπηπμε θαηάιιεισλ ππνζηεξηθηηθψλ 

εξγαιείσλ αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ. Μέζα απφ ζρεηηθέο ζπλέξγεηεο θαη 

δηεμαγσγή εξγαζηεξίσλ (workshops) κπνξνχλ λα πινπνηνχληαη θαη λα 

πξνσζνχληαη, κε ζπληνληζκέλν ηξφπν,  θαηάιιεινη ακπληηθνί κεραληζκνί, 

κέζνδνη αληηκεηψπηζεο πεξηζηαηηθψλ, ηερληθέο κεηξηαζκνχ επηπηψζεσλ θαη 
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θαιέο πξαθηηθέο. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ελζαξξχλεηαη ε ρξήζε 

θαηάιιεισλ εξγαιείσλ αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ κε ζηφρν ηελ απηνκαηνπνηεκέλε 

θαη νκνηνγελή δηαρείξηζή ηνπο. Σέινο, εηδηθή έκθαζε δίλεηαη ζηε ζπλεξγαζία 

ηεο Δζληθήο Αξρήο Κπβεξλναζθάιεηαο κε ηηο θαηά πεξίπησζε αξκφδηεο αξρέο 

ζε ζέκαηα αληηκεηψπηζεο ηνπ θπβεξλνεγθιήκαηνο.     

Γ) Έλα ζύγρξνλν επελδπηηθό πεξηβάιινλ κε έκθαζε ζηελ Έξεπλα θαη 

Αλάπηπμε 

εκαληηθφ ππιψλα δηαθχιαμεο ελφο πςεινχ επηπέδνπ 

θπβεξλναζθάιεηαο ζηε λέα επνρή ζπληζηά ν νινθιεξσκέλνο ζρεδηαζκφο 

κηαο ζηνρεπκέλεο επελδπηηθήο πνιηηηθήο κε θαηάιιεια θίλεηξα, αιιά θαη ε 

δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 

Δηδηθφηεξα, ζε φ,ηη αθνξά ηηο επελδχζεηο, επηδηψθεηαη ε δεκηνπξγία ελφο 

κεζνπξφζεζκνπ πιάλνπ – εξγαιεηνζήθεο κε θαηάιιεια θίλεηξα γηα 

επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο θπβεξλναζθάιεηαο (Cybersecurity Investment 

Toolkit), αιιά θαη ε ζπλνιηθή βειηηζηνπνίεζε ησλ κεραληζκψλ 

ρξεκαηνδφηεζεο. ε φ,ηη αθνξά ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε, ζεκαληηθέο 

παξεκβάζεηο αθνξνχλ θπξίσο ηε δηθηχσζε ησλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ θαη 

ππεξεζηψλ, ηελ πξναγσγή ησλ ζπλεξγεηψλ κε αθαδεκατθνχο θαη 

εξεπλεηηθνχο θνξείο, αιιά θαη ε δηακφξθσζε κηαο κεζνπξφζεζκεο αηδέληαο 

πξνηεξαηνηήησλ ζηνπο ηνκείο ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο εηδηθά γηα ηελ 

θπβεξλναζθάιεηα (Cybersecurity R&D Agenda). 

Δ) βειηίσζε ηθαλνηήησλ (capacity building), πξναγσγή ηεο 

ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο 

Δμέρνπζα ζεκαζία γηα ην ζπλνιηθφ εγρείξεκα ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ 

επηπέδνπ θπβεξλναζθάιεηαο θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ απνθηά ν άμνλαο ηεο 

βειηίσζεο ηθαλνηήησλ, πξναγσγήο ηεο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ζε 

ζέκαηα θπβεξλναζθάιεηαο. Τπφ ην πξίζκα απηφ, θαίξην ξφιν δηαδξακαηίδεη 

ηφζν ε νξγάλσζε, πινπνίεζε θαη ζπκκεηνρή ζε αζθήζεηο, αιιά θαη ε 

πινπνίεζε ζπζηεκαηνπνηεκέλσλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη 

επαλεθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ εκπιέθεηαη ζηελ αλάπηπμε, ηελ 

πινπνίεζε θαη ηελ παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ. 

Πεξαηηέξσ, ζην πιαίζην ηνπ ελ ιφγσ άμνλα, αλαπηχζζεηαη κηα νινθιεξσκέλε 

ζηξαηεγηθή δηάρπζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ ησλ ςεθηαθψλ 

ππεξεζηψλ, κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζή ηνπο θαη ηελ πξναγσγή θνπιηνχξαο 

θπβεξλναζθάιεηαο – αζθαινχο ρξήζεο.   

 

8.5.1.Έξγα       

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά έξγα θαη δξάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε 

ηεο θπβεξλναζθάιεηαο. 

Δπηθαηξνπνίεζε ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο Κπβεξλναζθάιεηαο θαη 

εθπόλεζε ζρεδίνπ δξάζεο 

Δπηθαηξνπνίεζε ηνπ εζληθνχ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ 

θπβεξλναζθάιεηα, κε ιεπηνκεξέο πιάλν δξαζηεξηνηήησλ (ζηξαηεγηθνί – 

εηδηθνί ζηφρνη, δξαζηεξηφηεηεο, εθξνέο/παξαδνηέα, KPIs, ρξνλνδηαγξάκκαηα), 

ιακβάλνληαο ππφςε βέιηηζηεο επξσπατθέο θαη δηεζλείο πξαθηηθέο.  

Αλάπηπμε νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο - πιαηζίνπ δηαρείξηζεο 

θπβεξλναζθάιεηαο 
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Οιηζηηθή αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θπβεξλναζθάιεηαο, κε 

έκθαζε ζε δνκέο θαη δηαδηθαζίεο θξίζηκσλ ππνδνκψλ, ζπζηεκάησλ – 

ππνζπζηεκάησλ, θαη ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ. (baseline security measures, 

δηαδηθαζίεο εθπφλεζεο θαη εθαξκνγήο πνιηηηθψλ αζθάιεηαο, ξπζκηζηηθφ 

πιαίζην) 

Αλάπηπμε εγρεηξηδίνπ - νδεγνύ (handbook) θαιώλ πξαθηηθώλ 

θπβεξλναζθάιεηαο 

Δλδπλάκσζε ηνπ επηπέδνπ θπβεξλναζθάιεηαο θνξέσλ θαη πξναγσγή 

ηεο αξηζηείαο (excellence) ζηνλ ηνκέα ηεο θπβεξλναζθάιεηαο κέζα απφ ηελ 

εθπφλεζε θαη δηάζεζε απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Κπβεξλναζθάιεηαο  νδεγνχ 

κε θαιέο πξαθηηθέο, νδεγίεο θαη ζπζηάζεηο, αιιά θαη ελέξγεηεο ππνζηήξημεο 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. 

Δθπόλεζε κειέηεο απνηίκεζεο επηθηλδπλόηεηαο ζε εζληθό επίπεδν 

Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή κεζνδνινγίαο γηα ηελ απνηίκεζε θηλδχλνπ ζε 

θξίζηκεο ςεθηαθέο ππνδνκέο, ζπζηήκαηα, ππνζπζηήκαηα θαη ππεξεζίεο ηεο 

ρψξαο, κε ζθνπφ ηε ιήςε ζηνρεπκέλσλ κέηξσλ βειηίσζεο ηνπ επηπέδνπ 

θπβεξλναζθάιεηαο. 

Γηακόξθσζε θαη εθαξκνγή Οδεγνύ Αμηνιόγεζεο επηπέδνπ σξηκόηεηαο 

θνξέσλ 

Γεκηνπξγία ελφο πξαθηηθνχ εξγαιείνπ αμηνιφγεζεο πνπ, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηνλ πξαθηηθφ νδεγφ (cybersecurity handbook), ζα επηηξέςεη ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ θπβεξλναζθάιεηαο θνξέσλ βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ 

θξηηεξίσλ κε ζθνπφ ηελ ελδπλάκσζή ηνπο. 

Γξάζεηο ππνζηήξημεο γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ 

δπλαηνηήησλ αζθάιεηαο θξίζηκσλ ππνδνκώλ 

Παξνρή ζπλερνχο ππνζηήξημεο, ζπζηάζεσλ, νδεγηψλ θαη εξγαιείσλ 

πξνο ηνπο νηθείνπο θνξείο κε ζθνπφ ηελ επαχμεζε ηνπ επηπέδνπ 

θπβεξλναζθάιεηάο ηνπο. 

Δθπόλεζε ρεδίνπ Έθηαθηεο Αλάγθεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε θξίζεσλ 

ζηνλ θπβεξλνρώξν 

Πξνζδηνξηζκφο εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ, δηαδηθαζηψλ θαη ζελαξίσλ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ αλαγθψλ – δηαρείξηζε θξίζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

πεξηζηαηηθά αζθαιείαο θαη θπβεξλνεπηζέζεηο ζε ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο 

θαη επηθνηλσληψλ. 

Δγθαζίδξπζε πιαηθόξκαο δηακνηξαζκνύ πιεξνθνξηώλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε απεηιέο θαη πεξηζηαηηθά θπβεξλναζθάιεηαο 

Πιαηθφξκα αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ (information sharing) ζηελ νπνία 

ζα έρνπλ πξφζβαζε νη αξκφδηνη θνξείο κε ζθνπφ ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ 

πιαηζίνπ δηαρείξηζεο ζπκβάλησλ θαη πεξηζηαηηθψλ αζθαιείαο. 

Πξαγκαηνπνίεζε δξάζεσλ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο 

(ζεκηλαξίσλ, workshops θαη εκεξίδσλ) ζρεηηθά κε θπβεξλναζθάιεηα 

Δθπφλεζε θαη εθαξκνγή νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ δξάζεσλ γηα ηελ 



162 

εθπαίδεπζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε (αλάιπζε πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, 

πξνζδηνξηζκφο αλαγθψλ – target groups, ιήςε ζηνρεπκέλσλ κέηξσλ) ζηνλ 

ηνκέα ηεο θπβεξλναζθάιεηαο. 

Λεηηνπξγία πιαηθόξκαο πξνζηαζίαο ηζηνηόπσλ έλαληη 

θπβεξλνεπηζέζεσλ 

Λεηηνπξγία πιαηθφξκαο κέζσ ηεο νπνίαο παξέρνληαη ππεξεζίεο 

απμεκέλεο πξνζηαζίαο ηζηνηφπσλ απφ θπβεξλνεπηζέζεηο ηνπ θπβεξλνρψξνπ 

(πρ. DDOS, Application Level Attacks) θαη γίλεηαη ε παξαθνινχζεζε ησλ 

πεξηζηαηηθψλ αζθαιείαο. 

Λεηηνπξγία πιαηθόξκαο αμηνιόγεζεο αζθάιεηαο ησλ θξίζηκσλ 

ππνδνκώλ ηεο ρώξαο θαη επνπηηθή παξαθνινύζεζε ηνπ Διιεληθνύ 

Κπβεξλνρώξνπ 

Λεηηνπξγία πιαηθφξκαο ε νπνία ππνζηεξίδεη ηελ αμηνιφγεζε θξίζηκσλ 

ππνδνκψλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ επηπέδνπ θπβεξλναζθάιεηαο ηνπ 

Διιεληθνχ Κπβεξλνρψξνπ κε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία θαη ηερληθέο, 

παξέρνληαο άκεζε ελεκέξσζε γηα ην επίπεδν θπβεξλναζθάιεηαο. 

(cybersecurity rating) 

Δγθαζίδξπζε ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ηεο 

δηαζεζηκόηεηαο ησλ ηζηνηόπσλ ησλ Κπβεξλεηηθώλ Οξγαληζκώλ θαη ησλ 

θξίζηκσλ ππνδνκώλ ηεο ρώξαο  

Δγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο γηα ηελ παξνρή ζπλερνχο 

πιεξνθφξεζεο ηνπ ηξέρνληνο επηπέδνπ δηαζεζηκφηεηαο ηζηνηφπσλ ησλ 

νηθείσλ θνξέσλ. (website availability status) 

Δγθαζίδξπζε πιαηθόξκαο θαη εξγαιείσλ γηα πξαγκαηνπνίεζε 

vulnerability Assessment & pen testing 

Πιαηθφξκα κέζσ ηεο νπνίαο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο 

εξγαιείσλ αλάιπζεο εππαζεηψλ θαη ειέγρσλ παξείζδπζεο (penetration 

testing) ζε ζπζηήκαηα θαη ςεθηαθέο ππνδνκέο ησλ νηθείσλ θνξέσλ. 

Έιεγρνο ηξσηόηεηαο (Penetration Testing) ησλ ηζηνηόπσλ θαη ησλ 

δηθηύσλ ησλ Κπβεξλεηηθώλ Οξγαληζκώλ θαη ησλ θξίζηκσλ ππνδνκώλ 

ηεο ρώξαο  

Πξαγκαηνπνίεζε ζηνρεπκέλσλ ειέγρσλ ζε ηζηνηφπνπο θαη δίθηπα ησλ 

νηθείσλ νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ 

αζθάιεηαο θαη ηελ παξνρή ζπζηάζεσλ - νδεγηψλ γηα ηε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ 

κέηξσλ αληηκεηψπηζεο απεηιψλ-εππαζεηψλ. 

Αλάπηπμε θαη ηήξεζε Μεηξώνπ-απνζεηεξίνπ (Asset Registry) δηθηύσλ, 

πιηθνύ, ζπζθεπώλ, ζπζηεκάησλ θαη πιεξνθνξηαθώλ αγαζώλ ησλ 

θξίζηκσλ ππνδνκώλ ηεο ρώξαο 

Αλάπηπμε θαη ηήξεζε κεηξψνπ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη δεδνκέλα 

δηθηχσλ, πιηθνχ, ζπζθεπψλ, ζπζηεκάησλ θαη πιεξνθνξηαθψλ αγαζψλ ησλ 

θξίζηκσλ ππνδνκψλ ηεο ρψξαο, κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζρεδηαζκνχ 

κέηξσλ αζθαιείαο, αιιά θαη ησλ δηαδηθαζηψλ αληηκεηψπηζεο ζπκβάλησλ 

(ηδίσο γηα ηα αιιειεμαξηψκελα ζπζηήκαηα). 
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ρεδηαζκόο θαη ζεζκνζέηεζε πιαηζίνπ ειέγρσλ – επηζεσξήζεσλ ζηηο 

θξίζηκεο ππνδνκέο ηεο ρώξαο  

ρεδηαζκφο ελφο νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ειέγρσλ – επηζεσξήζεσλ, κε ηε ζχζηαζε 

θιηκαθίσλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κπβεξλναζθάιεηαο, ηελ εθπφλεζε θαη 

εθαξκνγή νδεγνχ ειέγρνπ, ηελ έθδνζε ζπζηάζεσλ – νδεγηψλ θαη ηελ 

εθπφλεζε πεξηνδηθψλ εθζέζεσλ. 

Γηελέξγεηα ειέγρσλ – επηζεσξήζεσλ ζηηο θξίζηκεο ππνδνκέο ηεο ρώξαο  

Πξαγκαηνπνίεζε ειέγρσλ ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία θαη 

ηερληθέο, ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο ηαθηηθψλ θαη έθηαθησλ ειέγρσλ ηεο 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κπβεξλναζθάιεηαο. 

Δθπόλεζε Cybersecurity R&D Agenda 

Δθπφλεζε κεζνπξφζεζκεο αηδέληαο θαζνξηζκνχ πξνηεξαηνηήησλ ζηελ 

Έξεπλα θαη Αλάπηπμε (R&D) γηα ηνλ ηνκέα ηεο θπβεξλναζθάιεηαο, θαη 

πινπνίεζε νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ δξάζεσλ, ιακβάλνληαο ππφςε 

επξσπατθέο θαη δηεζλείο πξαθηηθέο. 

Δθπόλεζε Cybersecurity Investment Toolkit  

Δθπφλεζε εξγαιεηνζήθεο (toolkit), ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θαηά πεξίπησζε 

αξκφδηεο Τπεξεζίεο, κε ζθνπφ ηελ παξνρή ζηνρεπκέλσλ θηλήηξσλ ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα γηα επελδχζεηο ζε κέηξα, ππνδνκέο, ππεξεζίεο θαη εμνπιηζκφ 

θπβεξλναζθάιεηαο. 

Πίλαθαο 16: Δλδεηθηηθά Έξγα  

Έξγα Υξνληθόο 

Οξίδνληαο 

1. Δπηθαηξνπνίεζε ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο 

Κπβεξλναζθάιεηαο θαη εθπφλεζε ζρεδίνπ δξάζεο 

Βξαρππξφζεζκνο 

2. Αλάπηπμε νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο -πιαηζίνπ 

δηαρείξηζεο θπβεξλναζθάιεηαο 

Βξαρππξφζεζκνο 

3. Αλάπηπμε εγρεηξηδίνπ- νδεγνχ (handbook) θαιψλ 

πξαθηηθψλ θπβεξλναζθάιεηαο 

Μεζνπξφζεζκνο 

4. Δθπφλεζε κειέηεο απνηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο ζε 

εζληθφ επίπεδν 

Μεζνπξφζεζκνο 

5. Γηακφξθσζε θαη εθαξκνγή Οδεγνχ Αμηνιφγεζεο 

επηπέδνπ σξηκφηεηαο θνξέσλ. 

Βξαρππξφζεζκνο 

6. Γξάζεηο ππνζηήξημεο γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

ζπζηεκάησλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ αζθάιεηαο θξίζηκσλ 

ππνδνκψλ 

πλερήο 

δξαζηεξηφηεηα 
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7. Δθπφλεζε ρεδίνπ Έθηαθηεο Αλάγθεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε θξίζεσλ ζηνλ θπβεξλνρψξν 

Βξαρππξφζεζκνο 

8. Δγθαζίδξπζε πιαηθφξκαο δηακνηξαζκνχ πιεξνθνξηψλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε απεηιέο θαη πεξηζηαηηθά 

θπβεξλναζθάιεηαο 

Βξαρππξφζεζκνο 

9. Πξαγκαηνπνίεζε δξάζεσλ ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο (ζεκηλαξίσλ, workshops θαη 

εκεξίδσλ) ζρεηηθά κε θπβεξλναζθάιεηα 

Βξαρππξφζεζκνο 

10. Λεηηνπξγία πιαηθφξκαο πξνζηαζίαο ηζηνηφπσλ έλαληη 

θπβεξλνεπηζέζεσλ 

Βξαρππξφζεζκνο 

11. Λεηηνπξγία πιαηθφξκαο αμηνιφγεζεο αζθάιεηαο ησλ 

θξίζηκσλ ππνδνκψλ ηεο ρψξαο θαη επνπηηθή 

παξαθνινχζεζε ηνπ Διιεληθνχ Κπβεξλνρψξνπ 

Μεζνπξφζεζκνο 

12. Δγθαζίδξπζε ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ ηζηνηφπσλ 

ησλ Κπβεξλεηηθψλ Οξγαληζκψλ θαη ησλ θξίζηκσλ 

ππνδνκψλ ηεο ρψξαο 

Βξαρππξφζεζκνο 

13. Δγθαζίδξπζε πιαηθνξκαο θαη εξγαιείσλ γηα 

πξαγκαηνπνίεζε vulnerability Assessment & pen testing 
Βξαρππξφζεζκνο 

14. Έιεγρνο ηξσηφηεηαο (Penetration Testing) ησλ 

ηζηνηφπσλ θαη ησλ δηθηχσλ ησλ Κπβεξλεηηθψλ 

Οξγαληζκψλ θαη ησλ θξίζηκσλ ππνδνκψλ ηεο ρψξαο 

Μεζνπξφζεζκνο 

15. Αλάπηπμε θαη ηήξεζε Μεηξψνπ-απνζεηεξίνπ (Asset 

Registry) δηθηχσλ, πιηθνχ, ζπζθεπψλ, ζπζηεκάησλ θαη 

πιεξνθνξηαθψλ αγαζψλ ησλ θξίζηκσλ ππνδνκψλ ηεο 

ρψξαο 

Μεζνπξφζεζκνο 

16. ρεδηαζκφο θαη ζεζκνζέηεζε πιαηζίνπ ειέγρσλ – 

επηζεσξήζεσλ ζηηο θξίζηκεο ππνδνκέο ηεο ρψξαο  
Μεζνπξφζεζκνο 

17. Γηελέξγεηα ειέγρσλ – επηζεσξήζεσλ ζηηο θξίζηκεο 

ππνδνκέο ηεο ρψξαο 
Μεζνπξφζεζκνο- 

18. Δθπφλεζε Cybersecurity R&D Agenda 
Μεζνπξφζεζκνο 

19. Δθπφλεζε Cybersecurity Investment Toolkit 
Μεζνπξφζεζκνο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9: ΦΖΦΗΑΚΟ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟ ΣΧΝ ΣΟΜΔΧΝ ΣΖ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

 

9.1. Παηδεία 

 

9.1.1. ηξαηεγηθέο Καηεπζχλζεηο θαη ηφρνη 

Ζ Παηδεία θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ελφο ηαρέσο 

εμειηζζφκελνπ θαη ηερλνινγηθά κεηαβαιιφκελνπ παγθνζκηνπνηεκέλνπ 

πεξηβάιινληνο. Ζ αλάπηπμε ςεθηαθήο θνπιηνχξαο, ε έληαμε λέσλ 

καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ, ε δηαδξαζηηθή κάζεζε θαη ε εμαηνκηθεπκέλε 

εθπαίδεπζε είλαη νη ζχγρξνλεο ηάζεηο πνπ ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πξέπεη λα 

ιάβεη ππφςε ηεο. Παξάιιεια, φκσο, πξέπεη απηφο ν κεηαζρεκαηηζκφο λα 

γίλεη κε ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή φισλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ψζηε ε 

Παηδεία λα απνηειέζεη πξαγκαηηθφ θαηαιχηε θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο. Δθηφο 

απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε, κείδνλ είλαη θαη ην ζέκα ηνπ ςεθηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο αλαβάζκηζεο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πνιίηε, απφ θαη πξνο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θνξείο. Εεηνχκελν εδψ είλαη ε αλαδηνξγάλσζε, ε 

απινπνίεζε θαη ελ ζπλερεία ε ςεθηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ. Αλ θαη έρνπλ 

γίλεη αξθεηέο ςεθηαθέο δξάζεηο ζην παξειζφλ, δηαπηζηψλεηαη έληνλνο 

θαηαθεξκαηηζκφο ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί 

απνζπαζκαηηθά, θαηαδεηθλχνληαο ηελ απνπζία νινθιεξσκέλεο ςεθηαθήο 

ζηξαηεγηθήο ζηελ εθπαίδεπζε. Πξνθχπηεη ινηπφλ, άκεζα, ε αλάγθε 

ζπληνληζκνχ θαηά ηε θάζε πξνγξακκαηηζκνχ-ζρεδηαζκνχ ησλ ςεθηαθψλ 

παξεκβάζεσλ ψζηε λα απνθνκίζνπκε απφ ηνπο πφξνπο πνπ ζα δηαηεζνχλ ηα 

κέγηζηα πξνζδνθψκελα νθέιε. 

πλεπψο, ζηξαηεγηθή ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

(ΤΠΑΗΘ), ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΤΦΓ) 

είλαη ε ελδπλάκσζε ηεο ςεθηαθήο εκπεηξίαο ζε θάζε επίπεδν ιεηηνπξγίαο ηεο 

Παηδείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, αιιά θαη ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο. 

Μέζσ απηήο επηδηψθεηαη: 

● ε νπζηαζηηθή εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε 

● ε πξφζβαζε κε ίζεο επθαηξίεο γηα φινπο θαη ε δηαθάλεηα 

● ε εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη ε νξζή αμηνπνίεζε ηνπ δεκνζίνπ 

ρξήκαηνο. 

ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη νη βαζηθνί ζηφρνη ηεο ςεθηαθήο ζηξαηεγηθήο ηεο 

Παηδείαο. 

 

Μεηξώα, Γηαιεηηνπξγηθόηεηα θαη Αλνηθηά Γεδνκέλα 

ηνλ ππξήλα ηεο ςεθηαθήο ζηξαηεγηθήο βξίζθεηαη ε πηνζέηεζε ηεο αξρήο 

ζρεδηαζκνχ once-only ζε φιν ην θάζκα ησλ εθαξκνγψλ ηεο Παηδείαο θαζψο 

θαη ε κεηάβαζε απφ ηηο document-centric ιχζεηο ζε data-centric ιχζεηο. 

πζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο πξνζέγγηζεο απηήο είλαη ε ζεκειίσζε ησλ βαζηθψλ 

κεηξψσλ ηεο Παηδείαο θαη ζηαδηαθά ν επαλαζρεδηαζκφο ησλ αληίζηνηρσλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Σα κεηξψα απηά αθνξνχλ ζε θαηεγνξίεο 

θπζηθψλ πξνζψπσλ (Μαζεηήο, Φνηηεηήο, Δθπαηδεπηηθφο θ.ά.), ζε κνλάδεο 

εθπαίδεπζεο θαη δηνίθεζεο (ρνιεία, Παλεπηζηήκηα, ΗΔΚ, θ.ά.), θαη γεληθά ζε 

δνκέο πιεξνθνξίαο πνπ πξσηνγελψο απνθηνχλ ππφζηαζε ζην ρψξν ηεο 
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Παηδείαο (Μάζεκα, Πξφγξακκα πνπδψλ, Βηβιίν / χγγξακκα, θ.ά.). Ο 

ζηφρνο είλαη ηα κεηξψα λα γίλνπλ πνιίηεο πξψηεο θαηεγνξίαο ζηνλ ςεθηαθφ 

θφζκν, θαη λα γίλνπλ θαηαιχηεο κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ δεδνκέλσλ ζε 

πιεξνθνξία. Απηφ ζα απνηειέζεη ηε βάζε λέσλ ππεξεζηψλ 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ζα αλαβαζκίζεη ηηο δπλαηφηεηεο δηάζεζεο αμηφπηζησλ 

αλνηθηψλ δεδνκέλσλ γηα ην ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. 

 

Φεθηαθή Κνπιηνύξα Μάζεζεο 

Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε αλάπηπμε ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ζην ζχλνιν ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, πνπ πξνυπνζέηεη ηε δεκηνπξγία ςεθηαθήο 

θνπιηνχξαο κάζεζεο. Ζ ςεθηαθή θνπιηνχξα κάζεζεο εζηηάδεη ζηελ 

αλάπηπμε ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ, ηελ αλάπηπμε εξγαιείσλ θαη πιαηθνξκψλ 

ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ζηηο ππνδνκέο θαη 

ηνλ εμνπιηζκφ θπζηθψλ ρψξσλ εθπαίδεπζεο φισλ ησλ βαζκίδσλ (π.ρ. 

εμνπιηζκφ κε δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο, εμνπιηζκφ γηα ην ακθηζέαηξν ηεο 

επφκελεο γεληάο, θ.ά.). Παξάιιεια, ζηνρεχεη ζηελ επηκφξθσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ αλαβάζκηζε ή επαλαθαηάξηηζή ηνπ κε 

λέεο δεμηφηεηεο αμηνπνηψληαο ςεθηαθά κέζα θαη ηερλνινγίεο. 

 

Γηαζύλδεζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο 

Ζ εθπαίδεπζε σο κνξθή ζπζηεκαηηθήο κφξθσζεο γηα ηελ απφθηεζε 

δεμηνηήησλ ζπρλά αμηνινγείηαη ππφ ην ζηελφ πξίζκα ησλ επθαηξηψλ 

επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο πνπ παξέρεη. Γηα ην ιφγν απηφ ε έγθαηξε 

ηρλειάηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο γίλεηαη θξίζηκν εξγαιείν 

ζρεδηαζκνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Οη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο 

δηακνξθψλνπλ ζε απηφ ην ηνπίν λέεο επθαηξίεο ζπζηεκαηηθήο θαη 

απνηειεζκαηηθήο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Σα 

ζπκπεξάζκαηα απηψλ ησλ κειεηψλ ζα ζπκβάινπλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ επαλαθαηάξηηζεο, ζηελ 

αλάπηπμε επίθαηξσλ θαη ζηνρεπκέλσλ πξνγξακκάησλ καζεηείαο, θαη 

γεληθφηεξα ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θάζε ςεθηαθήο δξάζεο πνπ ζηνρεχεη λα 

θέξεη ηνλ εθπαηδεπφκελν ζε επαθή κε ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. 

 

Γηεζλνπνίεζε & εμσζηξέθεηα 

Ζ δηεζλνπνίεζε θαη ε εμσζηξέθεηα, εηδηθά γηα ην ρψξν ηεο αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο, είλαη κηα ζηξαηεγηθή επέθηαζεο ρσξίο επηινγή απνρήο. Ζ 

θαηεχζπλζε απηή επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο γηα ην κέιινλ ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ε νπνία πξνάγεη ηελ 

αλάπηπμε μελφγισζζσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ηελ θηλεηηθφηεηα θνηηεηψλ 

κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ θαη ηε δεκηνπξγία δηεπξσπατθψλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ66. ηφρνο είλαη ηα ειιεληθά αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε απηφ ην λέν ηνπίν θαη νη ςεθηαθέο ηνπο ππνδνκέο θαη 

ππεξεζίεο λα απνηειέζνπλ έλα αθφκα ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζε απηή ηελ 

πξνζπάζεηα. 

 

Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε 

Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο, δελ εμαληιείηαη ζηελ εηθφλα ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ αληηιακβάλεηαη άκεζα ν ηειηθφο ρξήζηεο. Αθνξά θαη έλα 

πνιππιεζέο νηθνζχζηεκα ππεξεζηψλ θαη δηνηθεηηθψλ ξνψλ πνπ εθηεινχληαη 

ζην παξαζθήλην, ν εθζπγρξνληζκφο ησλ νπνίσλ είλαη ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ 

ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο ςεθηαθήο 

                                                
66 
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ζηξαηεγηθήο γηα ηελ Παηδεία. Απηφ εμεηδηθεχεηαη ζε παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηελ αμηνιφγεζε, ηελ απινπνίεζε, ηνλ απηνκαηηζκφ δηνηθεηηθψλ εξγαζηψλ θαη 

ελ ηέιεη ηελ ςεθηνπνίεζή ηεο Γηνίθεζεο κε ζηφρν ηε βέιηηζηε δηαρείξηζε 

αλζξψπηλσλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Παξάιιεια αθνξά ζηελ νξγάλσζε θαη 

ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ίδηνπ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ. Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο 

δελ κπνξεί παξά λα πξνθχςεη απφ ηε ζχλζεζε πνιιαπιψλ παξάιιεισλ 

δξάζεσλ κε δηαθξηηνχο, ξεαιηζηηθνχο θαη κεηξήζηκνπο ζηφρνπο. Δίλαη 

ζεκαληηθφ αθελφο νη δξάζεηο απηέο λα είλαη ζπληνληζκέλεο θαη αθεηέξνπ ηα 

παξαγφκελα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα λα απνηεινχλ παξαδνηέα ελφο 

θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ, επηηπγράλνληαο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ζθνπνχ. 

 

Τπεξεζίεο πξνο ηνλ πνιίηε 

Σέινο, ζεκαληηθή δηάζηαζε ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ γηα ηελ 

Παηδεία απνηειεί ε αλαβάζκηζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ 

πνιίηε. Οη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ πνιίηε καζεηή, γνλέα ή θεδεκφλα, 

πξέπεη λα επαλαζρεδηαζηνχλ κε αλζξσπνθεληξηθή θηινζνθία, αμηνπνηψληαο 

ηα ςεθηαθά εθείλα εξγαιεία πνπ ζα επηηξέπνπλ ζην εμήο ηελ θαιχηεξε, 

ηαρχηεξε θαη αζθαιέζηεξε εμ απνζηάζεσο εμππεξέηεζε. 

 

9.1.2.Έξγα 

Φεθηαθέο Τπεξεζίεο MySchool 

Αθνξά ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηεο πιαηθφξκαο MySchool θαη ησλ 

ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ δηνίθεζεο πνπ παξέρεη ζε ζρνιεία θαη δ/λζεηο 

εθπαίδεπζεο. Ζ πιαηθφξκα δηαρεηξίδεηαη 1,5 εθαηνκκχξην καζεηέο, 140 

ρηιηάδεο εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη εμππεξεηεί 16 ρηιηάδεο ζρνιηθέο 

κνλάδεο, θαη είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

Αμηνπνηψληαο ηελ πθηζηάκελε εκπεηξία θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο λέεο 

πξνθιήζεηο, ν επαλαζρεδηαζκφο ηνπ MySchool εζηηάδεη: 

• ηελ ηερλνινγηθή αλαβάζκηζε ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ηνπ ινγηζκηθνχ 

ηεο πιαηθφξκαο, ψζηε λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ιεηηνπξγηθήο 

επεθηαζηκφηεηαο θαη επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο. 

• ηελ αλαβάζκηζε ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ γηα ην ζρνιείν κε ζηφρν 

ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ «ππεξεζηαθψλ εληχπσλ», γηα παξάδεηγκα, 

απνπζηνιφγην, βηβιίν χιεο, κε ςεθηαθά ηζνδχλακεο ιχζεηο πνπ ζα 

πηνζεηεζνχλ θαζνιηθά. 

• ηελ ελίζρπζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ζε επίπεδν ππεξεζηψλ θαη 

δεδνκέλσλ, ψζηε λα απνηειέζεη ππιψλα θαη θαηαιχηε γηα ηελ 

αλάπηπμε ελφο επξχηεξνπ νηθνζπζηήκαηνο εθαξκνγψλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα νη εθαξκνγέο ηειεθπαίδεπζεο θαη νη εθαξκνγέο πνπ 

απεπζχλνληαη ζε θεδεκφλεο. 

• ηελ παξαγσγή αλαιπηηθψλ αλαθνξψλ, κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

 

Φεθηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνύ Γηθηύνπ - ΠΓ 

Σν Παλειιήλην ρνιηθφ Γίθηπν (ΠΓ) είλαη ην εζληθφ δίθηπν θαη ν 

πάξνρνο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ (ISP) πνπ ζπλδέεη φιεο ηηο ζρνιηθέο θαη 

δηνηθεηηθέο κνλάδεο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ο 

ζθνπφο ηεο δξάζεο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο 

επφκελεο γεληάο γηα ηα ειιεληθά ζρνιεία θαη αλαπηχζζεηαη ζε δχν βαζηθνχο 

άμνλεο: 

Ο πξψηνο εζηηάδεη ζηε δηθηπαθή αλαβάζκηζε ησλ ζρνιείσλ κε ζηαδηαθέο 

επεκβάζεηο, πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε VDSL ζπλδέζεσλ ζε 7000 
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θαη πιένλ ζρνιεία, θαη θηάλνπλ ζηελ αμηνπνίεζε νπηηθψλ δηθηχσλ λέαο γεληάο 

(Fiber-To-The-School) φπνπ είλαη ηερληθά εθηθηφ. Παξάιιεια κε ηελ 

αμηνπνίεζε ππνδνκψλ ηνπ ΤΕΔΤΞΗ ΗΗ θαη ησλ δεκνηηθψλ Μεηξνπνιηηηθψλ 

Γηθηχσλ Οπηηθψλ Ηλψλ ζε πξσηεχνπζεο λνκψλ, ε ελίζρπζε ηεο 

επξπδσληθφηεηαο ζα ππνζηεξηρζεί ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε, κε κίζζσζε 

εκπνξηθψλ νπηηθψλ δηθηχσλ αλαβαζκίδνληαο πεξεηαίξσ ηε ζχλδεζε ζε πάλσ 

απφ 3.000 ζρνιεία. ηφρνο είλαη ε γξήγνξε, αδηάιεηπηε θαη αμηφπηζηε 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, ζπλζήθε πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ην ςεθηαθφ 

ζρνιείν θαη γηα ηελ πξνψζεζε θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ. 

Ο δεχηεξνο άμνλαο αθνξά ζηελ αλάπηπμε λέσλ θαη ζηελ αλαβάζκηζε 

πθηζηάκελσλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ΠΓ γηα ηελ Πξσηνβάζκηα θαη 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Οη ππεξεζίεο ηνπ ΠΓ ζηεξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ δηθηχνπ, εμαζθαιίδνπλ ςεθηαθή παξνπζία ησλ κνλάδσλ θαη ησλ κειψλ 

ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ζην δηαδίθηπν θαη παξέρνπλ ην δίρηπ αζθάιεηαο 

πνπ ν εηδηθφο ραξαθηήξαο ηεο θνηλφηεηαο απαηηεί. Δπηπιένλ, παξέρνπλ 

πξνεγκέλεο ππεξεζίεο δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο θαη ζηήξημεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, νη 

ηειεδηαζθέςεηο, ε γεσρσξηθή απεηθφληζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ε θηινμελία 

ηζηφηνπσλ θαη ηζηνινγίσλ, ην ζχζηεκα θηεκαηνινγίνπ ηερλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ, ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ θ.α. Αθφκα 

πεξηζζφηεξν θαη αλαγλσξίδνληαο ηελ πξνζηηζέκελε αμία ησλ ππεξεζηψλ 

ηειεθπαίδεπζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ε δξάζε ζα εληζρχζεη 

πεξαηηέξσ ηηο ππεξεζίεο θαη ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο 

νινθιεξψλνληαο πθηζηάκελεο ιχζεηο είηε αλαπηχζζνληαο λέεο. 

 

Φεθηαθέο Τπεξεζίεο γηα θεδεκόλεο καζεηώλ (eParents) 

Αθνξά κηα λέα πιαηθφξκα πνπ ζηφρν έρεη λα δψζεη ζηνλ πνιίηε-

θεδεκφλα έλα δσληαλφ «παξάζπξν» ζηα ζρνιηθά δξψκελα. Αθνινπζψληαο 

κηα ζηξαηεγηθή ζηαδηαθήο έληαμεο λέσλ ππνζπζηεκάησλ, ε πιαηθφξκα ζα 

πινπνηήζεη ηηο παξαθάησ ζεκαηηθέο: 

1. Αλαθνηλψζεηο θαη εηδνπνηήζεηο: Θα απνηειέζεη ην επίζεκν ςεθηαθφ 

θαλάιη ελεκέξσζεο ηνπ θεδεκφλα απφ ην ζρνιείν. 

2. Γξαζηεξηφηεηεο: Αθνξά ζην εκεξνιφγην ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο ηάμεο 

κε δπλαηφηεηα δήισζεο ζπκκεηνρήο ζε εθδειψζεηο, πεξηπάηνπο, 

εθδξνκέο θ.ιπ. 

3. Ο καζεηήο: Αθνξά ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ επηδφζεσλ, ηεο 

βαζκνινγίαο, απνπζίεο, θαζψο θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 

ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο. 

4. Ζ κειέηε: Πην ζπγθεθξηκέλα αθνξά ζηελ ελεκέξσζε ζε ζρέζε κε 

ηελ χιε πνπ θαιχθζεθε ζηελ ηάμε θαη ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ 

αλαηεζεί ζην καζεηή. 

5. Ο θαζεγεηήο: Με ζηφρν ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζπλάληεζεο ή ηε 

δπλαηφηεηα online επηθνηλσλίαο κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ζε 

επηιεγκέλεο ψξεο. 

6. Γίθηπν θεδεκφλσλ: Με ζηφρν ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ θεδεκφλσλ θαη 

ηελ ππνζηήξημε νκάδσλ ζε επίπεδν ζρνιείνπ θαη ηάμεο. 

7. Δηδηθέο ππεξεζίεο: Όπσο ε παξαθνινχζεζε ηεο ζέζεο ηνπ 

ζρνιηθνχ νρήκαηνο, ε ππνζηήξημε ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ θαη 

θεδεκφλσλ, νη δσξεέο θαη ρνξεγίεο γηα ην ζρνιείν θηι. 

Σα παξαπάλσ ζα πινπνηεζνχλ παξάιιεια κε ηελ εμέιημε ηνπ 

θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ, θαη ησλ ππνδνκψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο 

θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 
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Πιαηθόξκα Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ 

Αθνξά ηελ αλάπηπμε πιαηθφξκαο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (ΗΔΠ) κε 

πιεζπζκφ αλαθνξάο 165.000 εθπαηδεπηηθνχο πξνζρνιηθήο, πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη εθηίκεζε γηα παξαπάλσ απφ 220.000 

επηκνξθψζεηο εηεζίσο ζε δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Ζ πιαηθφξκα 

εζηηάδεη θπξίσο ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε, 

θαη ζα αλαπηχζζεηαη κέζσ ηεο απνθέληξσζεο ησλ παξεκβάζεσλ 

πηνζεηψληαο έλα ηεξαξρηθφ κνληέιν επηκφξθσζεο ησλ επηκνξθσηψλ πνπ ζα 

θαηαιήγεη ζηελ ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε. Πέξα απφ ην ππνζχζηεκα 

ηειεθπαίδεπζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, ε πιαηθφξκα ζα 

ελζσκαηψλεη κεραληζκνχο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηα κεηξψα επηκνξθσηψλ 

θαη επηκνξθνχκελσλ, ζα αμηνπνηεί πθηζηάκελα εμσηεξηθά απνζεηήξηα 

εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ, θαη πθηζηάκελεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο φπνπ θξίλεηαη 

ηερλν-νηθνλνκηθά βέιηηζην (π.ρ. ππεξεζίεο ηειεδηάζθεςεο). 

Σέινο αθνινπζψληαο ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο, ζα δνζεί έκθαζε ζηε 

δηαζθάιηζε πνηφηεηαο θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ επηκφξθσζεο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ: 

• ην ζχλνιν ηνπ επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ ζα ππφθεηηαη ζε δηαξθή 

αμηνιφγεζε θαη ζα ηαμηλνκείηαη κε ηε κνξθή αλνηθηψλ θαη 

επαλαρξεζηκνπνηήζηκσλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ ζε αλνηρηά 

απνζεηήξηα 

• ζα νξίδνληαη γηα θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα καζεζηαθνί ζηφρνη, νη νπνίνη 

ζα ιακβάλνληαη ππφςε ζηε δηακφξθσζε πξνζσπνπνηεκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ δηαδξνκψλ βάζεη ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ αλαγθψλ  

ησλ επηκνξθνχκελσλ  

• ζα παξέρνληαη εγγελψο κεραληζκνί θαηαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ 

παξαθνινχζεζεο ηεο επηκφξθσζεο θαη παξαγσγήο αλαθνξψλ αλά 

κάζεκα ή επηκνξθνχκελν. 

Ο ζηφρνο είλαη αμηνπνηψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

επηκνξθνχκελσλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη ηα 

απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο απηψλ, ε δηαδηθαζία επηκφξθσζεο λα νδεγεί ζε 

αληίζηνηρεο πηζηνπνηήζεηο. 

 

Αλαδηνξγάλσζε Γηαδηθαζίαο Κάιπςεο Θέζεσλ Αλαπιεξσηώλ 

Δθπαηδεπηηθώλ 

Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ν έγθαηξνο πξνγξακκαηηζκφο, ν αθξηβήο 

πξνζδηνξηζκφο θαη ε γξήγνξε θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θελψλ κε 

αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο επηδηψθνληαο ηε κείσζε ηεο απψιεηαο 

δηδαθηηθψλ σξψλ γηα φινπο ηνπο καζεηέο. Οη αλάγθεο ζε δηνξηζκνχο 

αλαπιεξσηψλ θαζεγεηψλ θαη ε θαηαλνκή ηνπο ζε θάζε ζρνιείν 

κεηαβάιινληαη θάζε ρξφλν, εμαηηίαο λέσλ δηνξηζκψλ κφληκσλ θαζεγεηψλ, 

κεηαζέζεψλ ηνπο, καθξνρξφλησλ αδεηψλ, θιπ. Δπηπιένλ ε πιεηνλφηεηα ησλ 

ππνςήθησλ αλαπιεξσηψλ θαζεγεηψλ ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία 

πεξηζζφηεξεο απφ κία ρξνληέο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ 

πξνζφλησλ φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ 

επαλαιακβάλεηαη θάζε ρξφλν απφ ηελ αξρή, παξφιν πνπ ζηε πξάμε 

ππάξρνπλ κφλν κηθξέο επηθαηξνπνηήζεηο απφ ρξνληά ζε ρξνληά. Ζ δξάζε 

εζηηάδεη ζε λνκνζεηηθέο θαη ηερληθέο παξεκβάζεηο πνπ εμειίζζνληαη ζε δχν 

επίπεδα. Σν πξψην αθνξά ζηε θάζε πξφζιεςεο θαη ην δεχηεξν ζηε θάζε 

θαηαλνκήο απηψλ ζηα ζρνιεία. Όζνλ αθνξά ζηελ δηαδηθαζία πξφζιεςεο 

ζηφρνο είλαη ε απινπνίεζε ηεο γηα ηνλ ππνςήθην αλαπιεξσηή θαη ε κείσζε 

ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο εμππεξέηεζή ηεο. Δδψ, βαζηθφ ζηνηρείν ηεο 



171 

παξέκβαζεο είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πξνεγνχκελσλ εηψλ ψζηε νη 

ππνςήθηνη λα κελ ρξεηάδεηαη θάζε ρξφλν λα επαλαθαηαζέηνπλ θαη λα 

ειέγρνληαη γηα ηα ίδηα ζηνηρεία πξνυπεξεζίαο, αιιά κφλν γηα ηηο κεηαβνιέο ζε 

ζρέζε κε ηελ ηειεπηαία πξφζιεςε. Όζνλ αθνξά ζην ζηάδην ηεο θάιπςεο ησλ 

ζέζεσλ, απηφ ζα ππνζηεξίδεηαη απφ ζχζηεκα ―έμππλεο θαηαλνκήο‖ ησλ 

αλαπιεξσηψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο αλάιεςεο 

ζέζεσλ. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο καδηθήο ζπκβαζηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηα ζηελά ρξνληθά πεξηζψξηα  πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ αλάιεςε ππεξεζίαο 

ηνπο, ζα αλαπηπρζεί εηδηθή εθαξκνγή απνκαθξπζκελεο ππνγξαθήο 

ζχκβαζεο κέζσ ηεο πχιεο gov.gr, ε νπνία εθαξκνγή ζα δχλαηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο φπνπ ην δεκφζην πξέπεη λα 

ζπλάςεη ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε θπζηθά πξφζσπα.  

Λακβάλνληαο ππφςε φηη αλαπιεξσηέο θαιχπηνπλ παξάιιεια ζέζεηο ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ κηα ζρνιηθέο κνλάδεο ν αιγφξηζκνο ζα εμαζθαιίδεη ηελ 

κέγηζηε θάιπςε ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζπλππνινγίδνληαο ην θφζηνο 

κεηαθίλεζεο ηνπ αλαπιεξσηή. Ο ίδηνο αιγφξηζκνο αμηνπνηψληαο ηα ζηνηρεία 

θελψλ ζέζεσλ απφ ηε πιαηθφξκα MySchool (Μαζεηνιφγην Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο), πνπ αλαιχεηαη παξαθάησ, ζα παξέρεη έγθαηξα αμηφπηζηε 

πξφβιεςε αλαγθψλ γηα ηελ επφκελε ρξνληά. 

Δγγξαθή ζην Νεπηαγσγείν 

Ζ εθαξκνγή «Δγγξαθή ζην Νεπηαγσγείν» έρεη ζηφρν λα παξάμεη κηα 

ςεθηαθά ηζνδχλακε δηαδηθαζία εγγξαθήο ησλ λεπίσλ πνπ δελ ζα απαηηεί ηελ 

απηνπξφζσπε παξνπζία ηνπ θεδεκφλα. Αμηνπνηψληαο δηαιεηηνπξγηθφηεηεο κε 

άιια ζπζηήκαηα ηνπ Γεκνζίνπ, πινπνηνχληαη απηνκαηηζκνί πνπ θάζε ρξφλν 

ζα επεθηείλνληαη, απινπνηψληαο πεξαηηέξσ ηε δηαδηθαζία. ε απηνχο 

πεξηιακβάλνληαη, α) ν απηφκαηνο πξνζδηνξηζκφο ησλ ηέθλσλ πξνο εγγξαθή 

απφ ην Μεηξψν Πνιηηψλ, β) ε ιήςε ησλ ζηνηρείσλ δηεχζπλζεο δηακνλήο θαη 

ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο ηνπ θεδεκφλα απφ ην Μεηξψν 

Δπηθνηλσλίαο Πνιηηψλ, γ) ε άληιεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ εγγξαθή 

ζην νινήκεξν πξφγξακκα θ.α. ε απηφ ην λέν πεξηβάιινλ ζα εληαρζνχλ 

επίζεο κεραληζκνί ζπλππνινγηζκνχ ηεο δπλακηθφηεηαο ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ θαη άιισλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ κε ζηφρν ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο 

θαηαλνκήο ησλ λεπίσλ κε πην «έμππλα» θξηηήξηα, πνπ εμππεξεηνχλ θαιχηεξα 

ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ πνιίηε. Παξάιιεια, ζην επίπεδν ηεο δηνίθεζεο θαη 

ηεο νξγάλσζεο, ε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο αλακέλεηαη λα κεηψζεη ην 

δηνηθεηηθφ θφξην θαη εληζρχζεη ηε δηαθάλεηα ζηε δηαδηθαζία. Σν ίδην ζχζηεκα 

ζα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηηο εγγξαθέο ζε επφκελεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο, 

φπσο ην Γεκνηηθφ, ην Γπκλάζην θαη ην Λχθεην. 

 

Βηνγξαθηθό Δθπαίδεπζεο - ύζηεκα Καηαγξαθήο Αθαδεκατθώλ Σίηισλ 

(eDiplomas)  

Αθνξά ηελ αλάπηπμε ςεθηαθήο πιαηθφξκαο κέζσ ηεο νπνίαο 

πηζηνπνηνχληαη νη ηίηινη ζπνπδψλ πνπ εθδίδνληαη απφ αλαγλσξηζκέλνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θνξείο. εκείν εθθίλεζεο ζα απνηειέζνπλ νη ηίηινη ησλ 

Διιεληθψλ ΑΔΗ θαη νη αλαγλσξηζκέλνη ηίηινη ησλ αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ 

εμσηεξηθνχ. Σν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Βηνγξαθηθνχ Δθπαίδεπζεο ζα 

δηεπξχλεηαη ζηαδηαθά, εληάζζνληαο ηίηινπο θαη πηζηνπνηήζεηο απφ άιιεο 

βαζκίδεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζε παξάιιειν βεκαηηζκφ κε ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ αληίζηνηρσλ πξσηνγελψλ κεηξψσλ ηίηισλ. Ζ πιαηθφξκα 

βάδεη ηνλ πνιίηε ζην θέληξν, δίλνληάο ηνπ ηνλ έιεγρν ηεο δηάζεζεο ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ηνλ αθνξνχλ. πγθεθξηκέλα, έλαο πνιίηεο αθνχ 

απζεληηθνπνηεζεί, ζα κπνξεί λα δψζεη ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπ ψζηε έλαο 
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θνξέαο (δεκφζηνο νξγαληζκφο ή εηαηξεία) λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε 

επηιεγκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ ηνπ. Παξάιιεια νη 

δεκφζηνη θνξείο ζα κπνξνχλ λα δηελεξγήζνπλ εχθνια, γξήγνξα θαη 

αμηφπηζηα, απηεπάγγειην έιεγρν γλεζηφηεηαο ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ πνπ ηνπο 

έρνπλ θαηαηεζεί. Ζ ίδηα πιαηθφξκα ζα απνηειέζεη ηνλ εζληθφ θφκβν ζχλδεζεο 

γηα ηε ζπκκεηνρή ζε αληίζηνηρεο πξσηνβνπιίεο (π.ρ. EMREX67, EBSI68) πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζε δηεζλέο θαη επξσπατθφ επίπεδν. 

 

Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα γηα ηελ Δζληθή Αξρή Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

Αθνξά ηελ αλαβάζκηζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Δζληθήο 

Αξρήο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο (ΔΘΑΑΔ) θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ λένπ ξφινπ 

ηεο ζρεηηθά κε ηε δηακφξθσζε ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο ζηελ Αλψηαηε 

Δθπαίδεπζε. Ζ δξάζε εζηηάδεη ζηνπο παξαθάησ ηνκείο: 

• Αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ αμηνιφγεζεο ησλ ΑΔΗ θαη δηαρείξηζεο 

ηνπ Μεηξψνπ Δκπεηξνγλσκφλσλ. 

• Αλάπηπμε πιαηθφξκαο αλνηθηήο πξφζβαζεο, γηα ηε ζεκαζηνινγηθή 

ζεκειίσζε θαη ηελ πξνηππνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, κε ζηφρν ηελ θνηλή 

θαηαλφεζε ησλ κεηξηθψλ αμηνιφγεζεο θαη ηεο κεζνδνινγίαο 

ζπιινγήο ζηνηρείσλ. 

• Σελ παξαθνινχζεζε, κειέηε, αμηνιφγεζε θαη παξνπζίαζε ησλ 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη δεηθηψλ απφδνζεο (ΚPIs) ηεο ειιεληθήο 

Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ζπλνιηθά, αιιά θαη ησλ επί κέξνπο ΑΔΗ, 

βάζεη ησλ ζπκθσληψλ πξνγξακκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

• Σελ απνηειεζκαηηθή ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα πνζνηηθνχο θαη 

πνηνηηθνχο δείθηεο απφ ηηο Μνλάδεο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο 

(ΜΟΓΗΠ) θαη ηνλ θφκβν Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο ησλ ΑΔΗ. 

 

Φεθηαθέο Τπεξεζίεο Αθαδεκατθώλ Ηδξπκάησλ 

Αθνξά ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ππεξεζηψλ δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ηεο 

εθπαίδεπζεο ζε φια ηα ΑΔΗ ηεο ρψξαο. Ζ δξάζε ζηνλ ππξήλα ηεο έρεη ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θνηηεηνινγίνπ, θνηηεηηθήο κέξηκλαο (βι. ζίηηζε, 

ζηέγαζε), θαη πξαθηηθήο άζθεζεο. Παξάιιεια πιαηζηψλεηαη απφ νξηδφληηεο 

παξεκβάζεηο ζηηο πεξηνρέο: α) δηαρείξηζεο δηθηπαθψλ ινγαξηαζκψλ, β) 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο δεδνκέλσλ θαη ππεξεζηψλ θαη γ) ζπιινγήο αλαιπηηθψλ 

ζηνηρείσλ γηα ηε παξαγσγή ζηαηηζηηθψλ αλαθνξψλ. 

Δηδηθφηεξα ε αλάπηπμε ησλ λέσλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ζηα ΑΔΗ ζα 

ζπκβάιιεη ζε: 

• Καζνιηθή θάιπςε ηνπ θνηηεηηθνχ πιεζπζκνχ (πξνπηπρηαθά, 

κεηαπηπρηαθά, δηδαθηνξηθά), απφ ηα θνηηεηνιφγηα ησλ ΑΔΗ θαζψο 

θαη ζηελ επέθηαζε θαη αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ςεθηαθψλ 

ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ φιν ηνλ θχθιν θνίηεζεο, απφ ηελ 

εγγξαθή έσο ηελ απνλνκή ηίηινπ. 

• Καζνιηθή δπλαηφηεηα ηαπηνπνίεζεο θαη απζεληηθνπνίεζεο ησλ 

κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο κέζα απφ ηελ αλάπηπμε 

ππνδνκψλ ςεθηαθήο ηαπηφηεηαο (Identity Management) ζηα 

παλεπηζηήκηα, κε ζηφρν ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ππεξεζηψλ 

δηαρείξηζεο ησλ δηαδηθηπαθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ κειψλ ηνπο, 

• Αλάπηπμε ππεξεζηψλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ζηφρν ηελ αζθαιή θαη 

αμηφπηζηε δηαβίβαζε δεδνκέλσλ ηεο «ζπνπδαζηηθήο θαξηέιαο» 
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 EMREX | Supporting Student Mobility 
68

 European Blockchain Services Infrastructure (EBSI) 
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θνηηεηή ζην εζληθφ θαη επξσπατθφ δίθηπν ησλ παλεπηζηεκίσλ, 

θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ 

ησλ ΑΔΗ θαη ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

• Αλαβάζκηζε ηνπ θφκβνπ Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο ησλ ΑΔΗ κε ζηφρν 

ηε ζπιινγή, ζχλζεζε θαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ 

δεδνκέλσλ πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηηο ππνδνκέο ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ησλ ΑΔΗ. 

 

H ζηφρεπζε ηνπ Έξγνπ είλαη δηπιή. Αθελφο, γηα ην ζχλνιν ησλ 

ειιεληθψλ ΑΔΗ, λα αιιάμεη ην ηνπίν ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πνπ 

απεπζχλνληαη ζηνπο 400.000 θνηηεηέο, θαζηζηψληαο ηελ θνηλφηεηα απηή 

πηιφην ζε εθαξκνγέο ςεθηαθήο θαηλνηνκίαο. Αθεηέξνπ λα εληζρχζεη ηηο 

ςεθηαθέο ππνδνκέο θαη λα δεκηνπξγήζεη ηηο ζπλζήθεο εμσζηξέθεηαο, ψζηε ηα 

ειιεληθά ΑΔΗ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνθιήζεηο ηεο Αλψηαηεο εθπαίδεπζεο 

ζηνλ επξσπατθφ θαη δηεζλή ρψξν (δηεπξσπατθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, 

θηλεηηθφηεηα θνηηεηψλ, πξνζέιθπζε μέλσλ θνηηεηψλ θ.ά.). 

Γηαρείξηζε θαη επνπηεία πξαθηηθήο άζθεζεο θνηηεηώλ ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο 

Αθνξά ζηελ βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ 

θνηηεηψλ, ε νπνία ζα ζπκβάιιεη ζηε ζχλδεζε ησλ δηαδηθαζηψλ εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, κέζσ  ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ ξφινπ ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξψηεο 

εξγαζηαθήο εκπεηξίαο. 

πγθεθξηκέλα, ζα πινπνηεζεί ε επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ΑΣΛΑ κε 

πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ θνηηεηή ζην ζχζηεκα θαη 

ηελ ελζσκάησζε ιεηηνπξγηθνηήησλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ρξήζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο απφ ηα γξαθεία πξαθηηθήο άζθεζεο. Δηδηθφηεξα ζα 

ζπκπεξηιεθζνχλ κεηαμχ άιισλ: 

● Γπλαηφηεηα αλάξηεζεο βηνγξαθηθψλ ζεκεησκάησλ θαη δήισζεο 

πεδίσλ ελδηαθέξνληνο απφ ηνπο θνηηεηέο θαη πξφζβαζεο ζε απηά 

απφ ηνπο θνξείο ππνδνρήο πξαθηηθήο άζθεζεο (ππφ φξνπο) 

● Γπλαηφηεηα δήισζεο πξνηίκεζεο ζέζεσλ ΠΑ απφ ηνπο θνηηεηέο 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

● Γπλαηφηεηα δήισζεο νινθιήξσζεο κηαο ζέζεο απφ ηνλ θνξέα 

ππνδνρήο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη δεκηνπξγίαο ζρεηηθήο βεβαίσζεο. 

● Μειέηε επαλαθαζνξηζκνχ αληηθεηκέλσλ ζέζεο κε βάζε ηα επξσπατθά 

πξφηππα. 

● Μειέηε θαη εθαξκνγή δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηξίηνπο θνξείο (ΑΑΓΔ, 

Δξγάλε, ΟΑΔΓ) γηα κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο ησλ γξαθείσλ 

πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ησλ θνξέσλ ππνδνρήο πξαθηηθήο άζθεζεο. 

Οινθιεξσκέλε ππεξεζία δηαρείξηζεο αηηήζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε 

ζηεγαζηηθνύ επηδόκαηνο ζηνπο θνηηεηέο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

– ηεγαζηηθό Δπίδνκα 

Ζ πξψηε πεξίνδνο εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο ρνξήγεζεο 

ηνπ ζηεγαζηηθνχ επηδφκαηνο είρε εληππσζηαθά απνηειέζκαηα, κε θπξηφηεξα 

ηελ ηαρεία εμππεξέηεζε ηνπ κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ ησλ δηθαηνχρσλ θαη ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ θφξηνπ ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ 

δηθαηνχρσλ φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ Ηδξπκάησλ.  Ζ λέα δξάζε αθνξά 
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ζηελ επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο θαη ηε βειηίσζε ιεηηνπξγίαο ηεο. Οη αιιαγέο είλαη θαη 

ζεζκηθέο, κέζσ έθδνζεο λεφηεξνπ λφκνπ φζν θαη ζε επίπεδν πιεξνθνξηαθήο 

ππνδνκήο. 

πγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη: 

● Απινπνίεζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ θξηηεξίνπ πνπ ζα αθνξά ζην ζχλνιν 

ηεο επηθξάηεηαο. Αληί γηα ππνινγηζκφ ησλ ηεηξαγσληθψλ κφλν ζε 

πεξηνρέο άλσ ησλ 3.000 θαηνίθσλ, πξνηείλεηαη λα αληηθαηαζηαζεί κε  

λεφηεξν θξηηήξην πνπ ζα εθαξκφδεηαη κε βάζε ηελ αληηθεηκεληθή αμία 

ηεο ζπλνιηθήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (πρ θάησ απφ 150.000 €). Με 

απηφ ηνλ ηξφπν ζα είλαη θαη πην εχθνιε θαη πην δίθαηε ε εθαξκνγή 

ηνπ ζρεηηθνχ θξηηεξίνπ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε εθαξκνγήο είλαη ε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ. 

● Γηαζχλδεζε κε Π Μεηξψνπ Πνιηηψλ/ Γεκνηνιφγην, ψζηε λα 

αληιείηαη ειεθηξνληθά ε πιεξνθνξία ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 

(π.ρ δηαδεπγκέλνο γνλέαο) ή αλ ν θνηηεηήο είλαη νξθαλφο θαη απφ 

ηνπο δχν γνλείο θαη λα κελ ρξεηάδεηαη λα πξνζθνκίδεηαη ην ζρεηηθφ 

δηθαηνινγεηηθφ. 

● ηελ πεξίπησζε πνπ δηθαηνχρνη είλαη νη ίδηνη νη θνηηεηέο, λα ππάξρεη 

ε δπλαηφηεηα λα επηιέγνπλ πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο ζπλζήθεο πνπ 

ηνπο θαζηζηνχλ δηθαηνχρνπο κε αλάινγν ρεηξηζκφ απφ ηελ πιεπξά 

ηεο εθαξκνγήο. 

Γηαρείξηζε δηαλνκήο αθαδεκατθώλ ζπγγξακκάησλ ζηνπο θνηηεηέο ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  

Αθνξά ζηελ αλαβάζκηζε θαη ελίζρπζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο δηαλνκήο ησλ 

αθαδεκατθψλ ζπγγξακκάησλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε θαη απινπνίεζε ηνπ 

κεραληζκνχ επηινγήο θαη δηάζεζεο ζπγγξακκάησλ ζηνπο θνηηεηέο, ηελ 

πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ςεθηαθψλ ζπγγξακκάησλ θαζψο θαη ηελ 

απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο θνζηνιφγεζεο ησλ ζπγγξακκάησλ θαη ηεο 

δηαδηθαζίαο απνδεκίσζεο ησλ εθδνηψλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Θα πξνβιεθζνχλ επίζεο λέεο δπλαηφηεηεο ζηε 

δηαρείξηζε ησλ ζπγγξακκάησλ γηα ηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο φισλ ησλ 

αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ. Οη θπξηφηεξεο ιεηηνπξγίεο πνπ ζα θαιχπηεη ε 

αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο «ΔΤΓΟΞΟ» είλαη νη εμήο: 

● Αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξσκήο θαη θνζηνιφγεζεο 

ζπγγξακκάησλ ησλ εθδνηψλ παλεπηζηεκηαθψλ ζπγγξακκάησλ. 

● Βειηίσζε ρξεζηηθφηεηαο εθαξκνγψλ Δπδφμνπ (εθδφηεο, θνηηεηέο, 

γξακκαηείεο, ζεκεία δηαλνκήο). 

● Μειέηε θαη πηινηηθή ελζσκάησζε ηεο δπλαηφηεηαο ησλ εθδνηψλ λα 

δηαζέηνπλ ζπγγξάκκαηα ζε ςεθηαθή κνξθή, κε δηαζθάιηζε ησλ 

πλεπκαηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ. 

 

Φεθηαθό Δθπαηδεπηηθό Πεξηερόκελν θαη Τπεξεζίεο e-Μάζεζεο 

Ζ ζηξαηεγηθή ελίζρπζεο ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηελ 

Αλψηαηε εθπαίδεπζε ππνζηεξίδεηαη απφ δχν ππιψλεο δξάζεσλ. Ο πξψηνο 

εζηηάδεη ζηελ αλάπηπμε ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ, ελψ ν δεχηεξνο ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ νξηδφληησλ πιαηθνξκψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ αλάδεημε 

θαη αμηνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

Σν ςεθηαθφ πεξηερφκελν αθνξά ςεθηαθά καζήκαηα θαη εθπαηδεπηηθνχο 

πφξνπο, ηφζν αλνηθηήο φζν θαη ειεγρφκελεο πξφζβαζεο, πνπ απεπζχλνληαη 
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ζε νκάδεο-ζηφρνπο. Ζ αλάπηπμε ηνπ πεξηερνκέλνπ αθνξά: 

1. ηελ αλάπηπμε πξνδηαγξαθψλ γηα ηε δνκή, ην πεξηερφκελν θαη ηα 

κεηαδεδνκέλα ησλ ςεθηαθψλ καζεκάησλ ησλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ 

2. ηελ ππνζηήξημε ζπλεξγεηψλ γηα ηελ απφ θνηλνχ αλάπηπμε θαη ρξήζε 

πεξηερνκέλνπ θαη ςεθηαθψλ καζεκάησλ πνπ αθνξνχλ καζήκαηα 

θνξκνχ 

3. ηελ αλάπηπμε Μαδηθψλ Αλνηθηψλ Γηαδηθηπαθψλ Μαζεκάησλ 

(MOOCs) εηδηθνχ ζθνπνχ εζηηάδνληαο ζε ζεκαηηθέο πεξηνρέο κε 

δηεζλέο ελδηαθέξνλ 

4. ηελ αλάπηπμε καζεκάησλ θαη πεξηερνκέλνπ εηδηθνχ ζθνπνχ π.ρ., 

ςεθηαθέο δεμηφηεηεο, επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, πγεία, θ.α. 

Παξάιιεια πξφθεηηαη λα πινπνηεζεί ε αλαβάζκηζε θαη δηαρείξηζε 

θεληξηθψλ πιαηθνξκψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ ελζσκάησζε θαη ηελ 

απνδνηηθή αμηνπνίεζε ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ θαη πφξσλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία φισλ ησλ Αθαδεκατθψλ Ηδξπκάησλ ηεο ρψξαο. ηηο 

νξηδφληηεο πιαηθφξκεο πεξηιακβάλνληαη: 

1. Ζ Δζληθή Πχιε Φεθηαθψλ Αθαδεκατθψλ Μαζεκάησλ θαη 

Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ πνπ ζα παξέρεη δπλαηφηεηεο ζπλάζξνηζεο 

κεηαδεδνκέλσλ θαη αλαδήηεζεο εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη 

πφξσλ. 

2. Οη Πιαηθφξκεο θαη Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο e-Μάζεζεο θαη 

αλάπηπμεο, δηάζεζεο ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ φπσο 

νη: α) Open eClass (πιαηθφξκα ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ θαη 

MOOCs), β) Open Delos (πιαηθφξκα πνιπκεζηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

πφξσλ), θαη γ) άιιεο Πιαηθφξκεο θαη Τπεξεζίεο ζχγρξνλεο 

ηειεθπαίδεπζεο, δσληαλψλ κεηαδφζεσλ, ππεξεζηψλ θαηά απαίηεζε 

video, δηαδξαζηηθψλ δηαιέμεσλ θ.ιπ. 

 

Ζιεθηξνληθέο Δγγξαθέο Φνηηεηώλ 

Ζ δξάζε αθνξά ζε κηα ζεηξά παξεκβάζεσλ ζηε δηαδηθαζία εγγξαθήο 

θνηηεηψλ θαη ζηελ αλάπηπμε κηαο one-stop πιαηθφξκαο πνπ ζα θαιχπηεη 

ιεηηνπξγηθά φιεο ηηο επηκέξνπο ξνέο εγγξαθήο, κεηεγγξαθήο, απφδνζήο 

θνηηεηηθνχ ινγαξηαζκνχ, θαη αίηεζεο γηα ηελ έθδνζε ηεο θνηηεηηθήο θάξηαο, 

πινπνηψληαο ηελ ςεθηαθή εθδνρή εγγξαθήο ελφο θνηηεηή (University Student 

Digital – On Boarding) απφ έλα ζεκείν εηζφδνπ. Ζ πιαηθφξκα ζα απνηειείηαη 

απφ νξηδφληηα ππνζπζηήκαηα πνπ ζα θαιχπηνπλ ηηο θεληξηθέο ιεηηνπξγίεο 

φπσο ε δηεθπεξαίσζε ησλ αηηήζεσλ θαη ε έθδνζε απνηειεζκάησλ πνπ 

δηελεξγνχληαη απφ δ/λζεηο ηνπ ΤΠΑΗΘ,  θαζψο θαη απφ θάζεηα 

ππνζπζηήκαηα, π.ρ. εγγξαθήο ζην θνηηεηνιφγην θαη απφδνζεο δηθηπαθνχ 

ινγαξηαζκνχ, ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο ησλ νπνίσλ ζα έρνπλ ηα Παλεπηζηήκηα 

γηα λα κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνπλ ηε δηαδηθαζία κε βάζε ηηο εηδηθφηεξεο 

αλάγθεο θάζε ηδξχκαηνο θαη ηκήκαηνο. Σν νηθνζχζηεκα ζα ζπκπιεξψλεη έλαο 

θφκβνο πνπ ζα απνηειεί ην ζεκείν δηαζχλδεζεο ηεο κε ην Κέληξν 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο (ΚΔ.Γ) ηεο ΓΓΠΓΓ, γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζπλφινπ 

ησλ ειέγρσλ πνπ αθνξνχλ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθά θξηηήξηα αιιά θαη κε ηα 

αθαδεκατθά ηδξχκαηα εμαζθαιίδνληαο φηη φια ηα επηκέξνπο ζπζηήκαηα 

ιεηηνπξγνχλ σο εληαίν ζχλνιν. ηφρνο φζνλ αθνξά ηνλ λέν-εγγξαθέληα 

θνηηεηή είλαη ε έγθαηξε έληαμε ηνπ ζην αθαδεκατθφ έηνο αθφκα θαη γηα ηηο 

εηδηθέο θαηεγνξίεο θνηηεηψλ πνπ ζπζηεκαηηθά θαζπζηεξνχλ. Παξάιιεια 

επηδηψθεηαη ε δηνηθεηηθή απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ κέρξη ηψξα 

εμππεξεηνχληαη απφ πνιιαπιά ζπζηήκαηα ηα νπνία αλαπηχζζνληαη 

απνζπαζκαηηθά θαη παξάγνπλ επηθαιχςεηο ή θελά. 
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Φεθηαθή Τπεξεζία Απόθηεζεο θαη Γηαρείξηζεο Αθαδεκατθήο 

Σαπηόηεηαο 

Αθνξά ζηελ αλαβάζκηζε θαη επέθηαζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Τπεξεζίαο 

Απφθηεζεο Αθαδεκατθήο Σαπηφηεηαο πνπ έρεη αλαπηχμεη θαη ιεηηνπξγεί ε 

ΔΓΤΣΔ Α.Δ. απφ ην 2011 γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαζψο 

πιένλ νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο απαηηνχλ ηελ ξηδηθή αλαδηάξζξσζε ηεο 

πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο. Σαπηφρξνλα, ζα ελζσκαησζνχλ λέεο 

ιεηηνπξγηθφηεηεο γηα ηελ εμππεξέηεζε αιινδαπψλ δηθαηνχρσλ, φπσο ηνπο 

θνηηεηέο Erasmus, θαζψο θαη ηελ παξνρή επηπιένλ ρξήζεσλ θαη ππεξεζηψλ 

ζηνπο πθηζηάκελνπο θαηφρνπο (θνηηεηέο, θαζεγεηέο, εξεπλεηέο θαη ην 

πξνζσπηθφ ησλ θνξέσλ) ησλ αθαδεκατθψλ ηαπηνηήησλ.  

Ζ επέθηαζε ηεο ςεθηαθήο ιχζεο ζα εμαζθαιίζεη επίζεο ηελ ππεξεζία 

δηαδηθηπαθήο βεβαίσζεο ηεο θνηηεηηθήο ηδηφηεηαο ελφο πνιίηε-θνηηεηή. Ζ 

ππεξεζία ζα είλαη δηαζέζηκε κεηά απφ ηε ζπλαίλεζε ηνπ θνηηεηή, αιιά θαη κε 

ηε κνξθή απηεπάγγειηνπ ειέγρνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν απφ 

εμνπζηνδνηεκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ Γεκνζίνπ, θαηαξγψληαο έηζη 

ηελ αλάγθε έγραξησλ βεβαηψζεσλ. Αξρηθά ζα εζηηάζεη ζε θνηηεηέο ηνπ 

πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ, πνπ ππάξρεη ζπλνιηθή θάιπςε, θαη ζηαδηαθά ζα 

ζπκπεξηιάβεη θαη ηνπο θνηηεηέο άιισλ θχθισλ. 

Γηα λα απνθηήζνπλ νη ηαπηφηεηεο επηπιένλ ρξήζεηο θαη ππεξεζίεο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ρξήζε ηνπο γηα ηελ πξφζβαζε ζε ρψξνπο ειεγρφκελεο 

πξφζβαζεο (access control) ή ρξήζε ηνπο σο ειεθηξνληθφ εηζηηήξην ζε 

ΟΑΑ, ΟΔΘ, ΚΣΔΛ, θιπ, απαηηνχληαη: 

● Δλζσκάησζε ζηηο αθαδεκατθέο ηαπηφηεηεο εηδηθήο θεξαίαο θαη 

κηθξνεπεμεξγαζηή ηχπνπ Mifare κε αλάινγν ινγηζκηθφ. 

● Πξνζζήθε λέαο ιεηηνπξγηθφηεηαο ζην πθηζηάκελν Κεληξηθφ 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (ΚΠ) γηα ηελ ππνζηήξημε νιφθιεξνπ ηνπ 

θχθινπ δσήο ησλ ηνπ λένπ κηθξνεπεμεξγαζηή, ηελ αλαβάζκηζε 

δηαζχλδεζεο ΚΠ κε αλάδνρν παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ησλ 

ηαπηνηήησλ, ηε δηαζχλδεζε ηνπ ΚΠ κε ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο 

πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ ηελ αθαδεκατθή ηαπηφηεηα σο κέζν 

απνζήθεπζεο εηζηηεξίσλ θαη θαξηψλ απεξηνξίζησλ δηαδξνκψλ, ηε 

δηαζχλδεζε ηνπ ΚΠ κε θνξείο πνπ επηζπκνχλ λα πινπνηήζνπλ 

ππεξεζίεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ην λέν κηθξνεπεμεξγαζηή (πρ. 

Access control). 

 

Αλαβάζκηζε ζπζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Φεθνθνξηώλ ζηα Α.Δ.Η. 

Αθνξά ηελ αλάδεημε θαη ππνζηήξημε ηεο ςεθηαθήο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο 

(online voting), ζην ρψξν ησλ ΑΔΗ. Ζ δξάζε εζηηάδεη ζηελ πιαηθφξκα «Εεπο» 

θαη εηδηθφηεξα ζηε ζχλδεζή ηεο κε ηηο ςεθηαθέο ππνδνκέο ησλ ηδξπκάησλ. 

Κνκβηθφ ζεκείν ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ε θαηάξηηζε ηνπ εθινγηθνχ 

θαηαιφγνπ θαη ε δηαζθάιηζε φηη ζε απηφλ ζπκκεηέρνπλ κφλν φζνη έρνπλ ην 

εθινγηθφ δηθαίσκα. Απηφ απνηειεί επζχλε ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο, ην έξγν 

ηεο νπνίαο ζα δηεπθνιπλζεί αλαπηχζζνληαο ζηελ πιαηθφξκα «Εεπο» 

εξγαιεία άληιεζεο ζηνηρείσλ απφ ηα ειεθηξνληθά πξσηνγελή κεηξψα ηνπ 

ηδξχκαηνο. Αληίζηνηρα, γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξφζβαζεο ζηελ ςεθηαθή θάιπε, 

ζηφρνο είλαη ε πηνζέηεζε ηνπ κνληέινπ Απζεληηθνπνίεζεο σο Τπεξεζία 

(Authentication as a Service). ην πιαίζην απηφ ε πιαηθφξκα ζα νξίδεη ην 

επίπεδν αζθάιεηαο πνπ απαηηεί ε εθινγηθή δηαδηθαζία, θαη ζα είλαη ζηελ 

επζχλε ηνπ ηδξχκαηνο ε επηινγή ησλ κεραληζκψλ απζεληηθνπνίεζεο (SMS, 

OneTimePasswords, ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά, θ.ά.), πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
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ή ησλ ζπλδπαζκψλ ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνχ ζηφρνπ. Με ηηο 

παξεκβάζεηο απηέο εληζρχεηαη ην αδηάβιεην ηεο ςεθηαθήο εθινγηθήο 

δηαδηθαζίαο, απμάλεηαη ν βαζκφο εκπηζηνζχλεο ζηελ πιαηθφξκα «Εεπο», θαη 

δηακνξθψλεηαη ε θαηάιιειε ςεθηαθή θνπιηνχξα γηα ηνπο πνιίηεο ηνπ 

κέιινληνο. 

Γξάζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ησλ δηθηπαθώλ ππνδνκώλ γηα ηελ 

έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγία 

Ο εθζπγρξνληζκφο ηεο εζληθήο δηθηπαθήο ππνδνκήο γηα ηελ έξεπλα θαη 

ηελ ηερλνινγία έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εμππεξέηεζε 

ηεο εξεπλεηηθήο θαη αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ηεο ρψξαο ηε δηαηήξεζε ηεο 

ζπκπφξεπζεο κε ηα πξνεγκέλα δηεζλή εξεπλεηηθά δίθηπα θαη ηελ εμέιημε ηνπο. 

ε απηφ ην πιαίζην πξνβιέπεηαη ε πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ 

ππάξρνληνο δηθηχνπ θνξκνχ θαη ε αλαβάζκηζε ηνπ ππάξρνληνο νπηηθνχ 

δηθηχνπ θαη ηνπ δηθηχνπ IP. ην πιαίζην απηφ πξνηείλνληαη νη αθφινπζεο 

δξάζεηο: 

● Βειηίσζε αμηνπηζηίαο δηθηχνπ θνξκνχ: Γηα λα βειηησζεί πεξαηηέξσ ε 

παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο αθαδεκατθνχο θαη εξεπλεηηθνχο 

θνξείο ηεο ρψξαο, ζα πξέπεη λα επεθηαζεί ην δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ 

θνξκνχ ηνπ δηθηχνπ έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο ψζηε φινη νη θφκβνη λα 

βξίζθνληαη ζε δαθηχιην δηαζθαιίδνληαο θαηά ην δπλαηφλ 

αλζεθηηθφηεηα ζε βιάβεο θφκβσλ. 

● Αλαβάζκηζε Γηθηχνπ Μεηαγσγήο θαη IP: Σν δίθηπν έρεη εγθαηαζηαζεί 

θαη ιεηηνπξγεί ζηελ ηξέρνπζα κνξθή ηνπ απφ ηα ηέιε ηνπ 2013. 

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο πξνηεηλφκελεο αλαβάζκηζεο ηνπ δηθηχνπ ΗΡ 

απνηειεί ε επξεία ππνζηήξημε 100Gbps πνπ είλαη επζπγξακκηζκέλε 

κε ηελ επεξρφκελε αλαβάζκηζε ηνπ GÉANT (πνπ ζπλδέεη φια ηα 

Δπξσπατθά αθαδεκατθά δίθηπα). 

● Αλαβάζκηζε Οπηηθνχ δηθηχνπ: Βαζηθνί ζηφρνη ηεο πξνηεηλφκελεο 

αλαβάζκηζεο ηνπ δηθηχνπ dense wavelength division multiplexing 

(DWDM) πεξηιακβάλνπλ ηελ εηζαγσγή επέιηθησλ θίιηξσλ, ψζηε λα 

κελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ δηθηχνπ λα 

ππνζηεξίδεη εμαηξεηηθά πςειήο ρσξεηηθφηεηαο κήθε θχκαηνο. 

Δπηπιένλ, πξνζβιέπεη ζηελ πινπνίεζε κηαο αλνηρηήο 

αξρηηεθηνληθήο πνπ ζα επηηξέπεη απμεκέλε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε 

ηξίηεο εθαξκνγέο αιιά θαη κείσζε εμαξηήζεσλ απφ πξνκεζεπηέο. 

 

Μεηαζρεκαηηζκόο ησλ ππνδνκώλ νκόζπνλδεο ηαπηνπνίεζεο θαη 

εμνπζηνδόηεζεο 

Δδψ θαη πεξηζζφηεξα απφ δέθα ρξφληα ιεηηνπξγεί παξαγσγηθά ε εζληθή 

νκνζπνλδία ηαπηνπνίεζεο θαη εμνπζηνδφηεζεο (ΓΖΛΟ). Μέζσ απηήο 

εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ρξήζηεο ηεο αθαδεκατθήο θαη εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο 

έρνπλ θαζεκεξηλά πξφζβαζε ζε πιεζψξα ππεξεζηψλ, φπσο δηαλνκή 

ζπγγξακκάησλ, ππεξεζίεο public cloud φπσο Microsoft Office 365 θ.α. 

Σαπηφρξνλα, ε ρψξα ζπκκεηέρεη ζην παγθφζκην δη-νκνζπνλδηαθφ ζχζηεκα 

eduGAIN θαη ιεηηνπξγεί ηελ ειιεληθή νκνζπνλδία eduroam κε εθαηνληάδεο 

ζεκεία πξφζβαζεο (πνπ πεξηιακβάλνπλ παλεπηζηήκηα, λνζνθνκεία θαη 

κνπζεία) ζε φιε ηε ρψξα. Μέζσ ηεο ππεξεζίαο eduroam εμππεξεηείηαη ε 

πεξηαγσγή ησλ Διιήλσλ ρξεζηψλ εληφο ηεο ρψξαο θαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 

100 ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν, αιιά θαη ησλ μέλσλ επηζθεπηψλ ζηε ρψξα καο, 

νη νπνίνη ράξε ζην eduroam ζπλδένληαη απηφκαηα θαη κε αζθάιεηα ζην δίθηπν 
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φηαλ επηζθέπηνληαη δηαθνξεηηθά κέξε φπσο π.ρ. ηελ Αθξφπνιε. 

ε απηφ ην πιαίζην πξνβιέπεηαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο νκνζπνλδίαο 

ΓΖΛΟ πξνθεηκέλνπ: 

1. λα βειηησζεί ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα γηα ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ κε 

ηελ πηνζέηεζε ζρεκάησλ θιηκαθψζηκεο απειεπζέξσζεο 

ηδηνραξαθηεξηζηηθψλ θαη δηαθαλνχο δηακεζνιάβεζεο, 

2. λα απμεζεί ε ζπκκεηνρή θαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα σο πξνο ην 

eduGAIN, βειηηψλνληαο παξάιιεια ηελ απφδνζε ζε ππεξεζίεο 

δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο νκνζπνλδίαο, 

3. λα εγθαηαζηαζεί ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε 

ηηο δεκφζηεο δηαθξαηηθέο ππνδνκέο eID θαηά eIDAS θαη 

4. λα ππνζηεξηρζεί δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ην λεφηεξν πξφηππν OpenID 

Connect (OIDC).  

Γεχηεξνο ζηφρνο είλαη ε αλαβάζκηζε ηεο νκνζπνλδίαο eduroam 

πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε απφδνζε (γηα ηελ εμππεξέηεζε αθφκα 

πεξηζζφηεξσλ ρξεζηψλ ζε πεξηαγσγή), ε αζθάιεηα θαη ε πεξαηηέξσ 

απηνκαηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο. 

 

Δθινγή θαη εμέιημε Καζεγεηώλ θαη Δξεπλεηώλ βαζκίδαο 

Ζ δηθηπαθή πιαηθφξκα «Απέιια» εμππεξεηεί ήδε ηελ ςεθηαθή αλάξηεζε 

πξνθεξχμεσλ, ηελ ππνβνιή ππνςεθηνηήησλ θαη γεληθφηεξα ηε δηαδηθαζία 

θξίζεο θαη εθινγήο ησλ θαζεγεηψλ ησλ ΑΔΗ, είηε γηα ηελ επηινγή λέσλ είηε γηα 

ηελ εμέιημή ηνπο. ηφρνο ηεο είλαη ε απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ε 

θαηαπνιέκεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ε απαιιαγή ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ 

ησλ ΑΔΗ απφ ηνλ έληνλν δηαδηθαζηηθφ θφξην θαη, επηπιένλ, ε ελίζρπζε ηεο 

δηαθάλεηαο. Σν παξφλ έξγν αθνξά ηελ ελζσκάησζε ζηελ πιαηθφξκα ησλ 

εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη ηλζηηηνχησλ. πκπιεξσκαηηθά κε ηελ έληαμε λέσλ 

θνξέσλ, επηδηψθεηαη ε πεξαηηέξσ βειηίσζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ ήδε ππνζηεξίδνληαη απφ ην πθηζηάκελν πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα γηα ηηο δηαδηθαζίεο εθινγήο θαη εμέιημεο θαζεγεηψλ ησλ ΑΔΗ, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ε ηεξαξρηθή θσδηθνπνίεζε ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. 

 

Φεθηαθέο Τπεξεζίεο Μεηξώνπ Θξεζθεπηηθώλ Κνηλνηήησλ 

Αθνξά ζηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα 

ηα ζέκαηα νξγάλσζεο ησλ ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ θαη ησλ ελψζεψλ ηνπο 

ζηε ρψξα. Ζ δξάζε εζηηάδεη ζηα ζέκαηα δηαρείξηζεο ησλ κεηξψσλ: α) 

ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ κε ή ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, β) 

ζξεζθεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ θαη γ) ρψξσλ ιαηξείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ επηθξαηνχζα ζξεζθεία. ηφρνο είλαη αθελφο ν 

εθζπγρξνληζκφο θαη ε αλαδηνξγάλσζε ησλ κεραληζκψλ ελεκέξσζεο ησλ 

κεηξψσλ θαη αθεηέξνπ ε αλάδεημή ηνπο σο αμηφπηζηεο πξσηνγελνχο πεγήο 

πιεξνθνξίαο ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ηνκέα γηα ην θξάηνο θαη γηα ηελ ελεκέξσζε 

ησλ πνιηηψλ ηνπ. Πέξαλ ηεο θαηαινγνγξάθεζεο, σο ππνρξέσζεο πνπ 

απνξξέεη απφ ην λνκηθφ πιαίζην, ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζα ζπκβάιεη 

ζηελ αλάπηπμε απηνκαηηζκψλ θαη ζε άιινπο ηνκείο (π.ρ. επηβεβαίσζε 

αξκνδηφηεηαο ζξεζθεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ γηα ππνγξαθή πξάμεσλ πνπ 

ππνβάιινληαη ζηα ιεμηαξρεία), θαη ζα εθθηλήζεη ηηο δηαδηθαζίεο 

ραξηνγξάθεζεο κε γεσρσξηθά δεδνκέλα ησλ αλαγλσξηζκέλσλ ρψξσλ 

ιαηξείαο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. 
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Τπεξεζίεο Τπνινγηζηηθνύ Νέθνπο 

Αθνξά ζηελ αλαβάζκηζε ηεο ππεξεζίαο okeanos IaaS (Infrastructure as 

a Service) cloud computing, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο έξεπλαο. Μέζσ ηεο ππεξεζίαο, νπνηνζδήπνηε 

αθαδεκατθφο ρξήζηεο ζα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα πνιπ-επίπεδε εηθνληθή 

ππνδνκή, ζπλδπάδνληαο απινχζηεξα εηθνληθά δνκηθά ζηνηρεία. πγθεθξηκέλα, 

έλαο ρξήζηεο ζα κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη άκεζα εηθνληθέο κεραλέο, ηηο 

νπνίεο δηαζπλδέεη κέζσ εηθνληθψλ δηθηχσλ ζε ηπραίεο ηνπνινγίεο, κε 

δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ είηε ζε εηθνληθνχο δίζθνπο είηε ζε 

εηθνληθφ απνζεθεπηηθφ ρψξν ζην Cloud (cloud object storage). Ζ αλαβάζκηζε 

εζηηάδεη ζηελ αμηνπνίεζε πνιιαπιψλ ππνινγηζηηθψλ θέληξσλ σο δηαθξηηψλ 

δσλψλ δηαζεζηκφηεηαο κε εληαίν κεραληζκφ δηαρείξηζεο θαη ζηελ παξνρή 

πεξηεθηψλ σο βαζηθψλ κνλάδσλ ππνινγηζηηθψλ πφξσλ, παξάιιεια κε 

ηδεαηέο κεραλέο. Παξάιιεια ε ίδηα ππνδνκή ζπλδπαδφκελε κε εηδηθφ 

ινγηζκηθφ ζα αμηνπνηεζεί γηα ηελ επεμεξγαζία κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ (Big 

Data). 

Τπεξεζίεο Απνζήθεπζεο Γεδνκέλσλ 

Όπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηελ σο ηψξα εκπεηξία, φινη νη επηζηεκνληθνί 

θιάδνη παξάγνπλ θαηά ηελ έξεπλα ηνπο κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ, ηα νπνία 

ρξεηάδεηαη λα δηαηεξήζνπλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Αληηθείκελν ηνπ 

έξγνπ είλαη ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε απφ ην ΔΓΤΣΔ, ζπζηεκάησλ 

απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία νκνζπνλδίαο 

ζπλεξγαδφκελσλ απνζεθεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, ε νπνία ζα πξνζθέξεη ηε 

δπλαηφηεηα επέιηθηεο απνζήθεπζεο ηνπ κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ πνπ 

παξάγεηαη απφ ηελ ειιεληθή εξεπλεηηθή θνηλφηεηα. 

Μεηαζρεκαηηζκόο εθαξκνγώλ θαη ππεξεζηώλ ζην πιαίζην platform as a 

service (PaaS) 

To ΔΓΤΣΔ αλαπηχζζεη, ιεηηνπξγεί θαη παξέρεη ηηο ππνδνκέο ζηηο νπνίεο 

θηινμελείηαη κεγάιν πιήζνο εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ, ηφζν απηέο γηα ηηο 

νπνίεο θέξεη ην ίδην ηελ επζχλε ηεο ηερληθήο θαη επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο, 

φζν θαη άιιεο πνπ αλήθνπλ ζε ζπλεξγαδφκελνπο θαη επσθεινχκελνπο 

θνξείο. Με γλψκνλα ηηο δηεζλείο εμειίμεηο φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε 

εθαξκνγψλ ζε λεθν-ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ, ηελ εμέιημε ησλ ππνδνκψλ θαη 

ππεξεζηψλ cloud ηνπ ΔΓΤΣΔ, αιιά θαη ηελ αξρηηεθηνληθή πνπ πηνζεηείηαη γηα 

ηελ ηαρεία αλάπηπμε θαη δηάζεζε λέσλ ππεξεζηψλ ςεθηαθήο δηαθπβέξλεζεο 

κε ηε ζπλδξνκή ΔΓΤΣΔ, ΓΓΠΓΓ θαη εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, ε παξνχζα 

δξάζε αθνξά ζηελ αλάπηπμε ελφο νδηθνχ ράξηε γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ 

πεξηβάιινληνο θηινμελίαο εθαξκνγψλ ζηηο ππνδνκέο ηνπ ΔΓΤΣΔ κε βάζε ηηο 

αξρέο εγγελνχο λεθν-ππνινγηζηηθήο (cloud-native computing). ε απηφ ην 

πιαίζην ε ΔΓΤΣΔ ζα κπνξέζεη λα εμειίμεη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο παξνρήο ψξηκσλ, παξαγσγηθψλ ππεξεζηψλ platform as a 

service (Paas) θαη ζηνπο θχξηνπο ησλ εθάζηνηε εθαξκνγψλ ζα δνζεί ε 

επθαηξία εμέιημήο ηνπο κε ζηφρν ηελ πηνζέηεζε επέιηθησλ ηερληθψλ δηαρείξηζεο 

ηνπ θχθινπ δσήο (π.ρ. continuous integration), θαζψο θαη ηελ επίηεπμε 

κεγαιχηεξεο αμηνπηζηίαο θαη ησλ ππεξεζηψλ. 

 

Πξνεγκέλεο Τπεξεζίεο Ήρνπ, Φσλήο θαη Δηθόλαο γηα ηα κέιε ηεο 

Αθαδεκατθήο θαη Δξεπλεηηθήο Κνηλόηεηαο 

Ζ ππεξεζία e:Presence δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα κέιε ηεο ειιεληθήο 
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εξεπλεηηθήο θαη αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο θαη ζε φιε ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε λα 

νξγαλψζνπλ θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ δηαδηθηπαθέο ηειεδηαζθέςεηο, πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή πνηφηεηα θαη δηαδξαζηηθφηεηα. Ζ ππεξεζία 

επεθηάζεθε πξφζθαηα κε αθνξκή ηηο ζπλζήθεο ηεο παλδεκίαο, έηζη ψζηε λα 

παξέρεη πςειή αζθάιεηα θαη επθνιία πξφζβαζεο θαη επηθνηλσλίαο. Ζ 

ππεξεζία δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά ηε ιεηηνπξγία ζπιινγηθψλ αθαδεκατθψλ 

νξγάλσλ, ηδίσο ζηηο πεξηπηψζεηο παλεπηζηεκίσλ πνπ είλαη θαηαλεκεκέλα ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ κηα ηνπνζεζίεο, δίλνληαο ζηα κέιε ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπλεδξηάδνπλ ρσξίο λα απαηηνχληαη κεηαθηλήζεηο. Ζ πςειή πνηφηεηα εηθφλαο 

θαη ήρνπ θαζψο θαη ε πςειή δηαδξαζηηθφηεηα, εμαζθαιίδνπλ γηα ηνπο 

απνκαθξπζκέλνπο ρξήζηεο ζπκκεηνρή κε ίζνπο φξνπο κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο πνπ βξίζθνληαη θπζηθά ζηνλ ηφπν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο 

δηάζθεςεο. 

Ζ Τπεξεζία ΓΗΑΤΛΟ  Εσληαλψλ Μεηαδφζεσλ παξέρεη άκεζε 

πξφζβαζε ζε νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ πςειήο πνιηηηζηηθήο, εθπαηδεπηηθήο θαη 

επηζηεκνληθήο αμίαο, θαη αλαπηχζζεηαη απφ ην ΔΓΤΣΔ. Ζ ππεξεζία 

ΓΗΑΤΛΟ, ππνζηεξίδεη ηε δσληαλή κεηάδνζε δηαιέμεσλ, ζεκηλαξίσλ, 

θαιιηηερληθψλ γεγνλφησλ θαη άιισλ εθδειψζεσλ ζεκαληηθψλ πνιηηηζηηθψλ, 

εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ θνξέσλ ηεο ρψξαο, κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

Δθπαηδεπηηθά θαη Σερλνινγηθά Ηδξχκαηα, Κέληξα θαη θνξείο Πνιηηηζκνχ, 

Μνπζεία, Μέγαξα Μνπζηθήο, Δθζεζηαθά θαη πλεδξηαθά Κέληξα, 

ζπλεξγάδνληαη κε ηελ ΔΓΤΣΔ Α.Δ. γηα ηε κεηάδνζε ησλ εθδειψζεψλ ηνπο 

κέζσ ηεο ππεξεζίαο δσληαλψλ δηαδηθηπαθψλ κεηαδφζεσλ, ΓΗΑΤΛΟ. Καηά 

ηε δηάξθεηα κίαο δσληαλήο δηαδηθηπαθήο κεηάδνζεο, ν ήρνο θαη ε εηθφλα πνπ 

ιακβάλνληαη απφ ηνλ ρψξν κίαο εθδήισζεο, πξνσζνχληαη ςεθηνπνηεκέλα 

θαη θσδηθνπνηεκέλα κέζσ ηνπ δηθηχνπ ΔΓΤΣΔ, κε δπλαηφηεηεο πςειήο 

πνηφηεηαο θαη αλάιπζεο. ηε ζπλέρεηα δηαλέκνληαη ζηνπο δηαδηθηπαθνχο 

ζεαηέο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ εθδήισζε κέζσ 

ππνινγηζηψλ ή έμππλσλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο ηεο παλδεκίαο θαη ηελ 

επέθηαζε ηεο ηειεξγαζίαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλαβάζκηζε ησλ σο άλσ 

ππεξεζηψλ γηα λα αθνινπζήζνπλ ηηο επηηαγέο ησλ θνηλσληθψλ εμειίμεσλ, γηα 

λα ηθαλνπνηήζνπλ κεγαιχηεξν πιήζνο ρξεζηψλ θαη θνξέσλ θαη λα 

βειηηψζνπλ ην κπνπθέην ησλ παξερφκελσλ ιεηηνπξγηθνηήησλ θαη εξγαιείσλ 

ηνπο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ππνζηήξημε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ θαηαρσξίδνληαη ζε απηά. 

Μεηξών Δθπαηδεπηηθώλ  

Έλα απφ ηα βαζηθά κεηξψα ηεο Παηδείαο είλαη ην Μεηξψν 

Δθπαηδεπηηθψλ. Με ζηφρν ηε βέιηηζηε δηαρείξηζε αλζξψπηλσλ θαη 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη βάζεη ηεο αξρήο ζρεδηαζκνχ άπαμ (once-only), 

πξφθεηηαη λα ελνπνηεζνχλ ηα κεηξψα εθπαηδεπηηθψλ ζε έλα θεληξηθφ κεηξψν 

πνπ ζα ελζσκαηψλεη ηα δεδνκέλα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα ζπζηήκαηα ΟΠΤΓ 

(ζχζηεκα αηηήζεσλ αλαπιεξσηψλ), e-DataCenter (ζχζηεκα κεηξψνπ 

κνλίκσλ εθπαηδεπηηθψλ) θαη MySchool (πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

καζεηνινγίνπ). Απηφ ζα απνηειέζεη ηε βάζε λέσλ ππεξεζηψλ 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ζα αλαβαζκίζεη ηηο δπλαηφηεηεο δηάζεζεο αμηφπηζησλ 

αλνηθηψλ δεδνκέλσλ γηα ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο.  

 

Φεθηαθέο Τπεξεζίεο ΔΟΠΠΔΠ  
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Αθνξά ζηελ αλάπηπμε ελφο Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ 

πζηήκαηνο (ΟΠ-ΔΔΚ), ην νπνίν λα ζπκπεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο ΔΔΚ (Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο). Με 

ζηφρν ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ΔΔΚ, ψζηε φιεο νη ζπλαιιαγέο κε πνιίηεο, 

αιιά θαη ρξήζηεο (π.ρ. εθπαηδεπηέο, εθπαηδεπφκελνη) λα γίλνληαη ειεθηξνληθά, 

πξφθεηηαη λα πινπνηεζεί έλα Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο. 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα (Π..) πνπ ζα ελζσκαησζνχλ είλαη: 

● Π.. Γηαρείξηζεο Φνξέσλ Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο γηα ηε 

δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο ΚΓΒΜ θαη ΚΞΓ, θαζψο θαη ηδησηηθψλ 

εθπαηδεπηεξίσλ θαη Φνξέσλ ρνξήγεζεο Πηζηνπνηεηηθψλ γλψζεο 

πιεξνθνξηθήο ή ρεηξηζκνχ Ζ/Τ.  

● Π.. Γηαρείξηζεο Δμεηάζεσλ θαη Π.. Μεηξψνπ Πηζηνπνηεζέλησλ 

Πξνζψπσλ, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ Πηζηνπνίεζε ησλ 

θνκκσηψλ/ηερληηψλ αηζζεηηθήο θαη ηελ Πηζηνπνίεζε καζεηείαο ησλ 

απνθνίησλ ΔΔΚ θαη ζα ελζσκαηψζεη ηα ζπζηήκαηα εμεηάζεσλ 

απνθνίησλ ΗΔΚ θαη εμεηάζεσλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ. Θα 

πεξηιακβάλεη Σξάπεδα Θεκάησλ γηα ηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο 

απνθνίησλ ΔΔΚ θαη ηελ ςεθηαθή πηζηνπνίεζε ησλ απνθνίησλ ηεο 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο επηπέδσλ 3 θαη 5. 

● Π.. Ηζνηηκηψλ, ην νπνίν ζα ππνζηεξίδεη ηε δηαδηθαζία ηζνηηκίαο 

ηίηισλ ζπνπδψλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. 

● Π.. Πηζηνπνίεζεο Πξνγξακκάησλ θαη Δπαγγεικαηηθψλ 

Πεξηγξακκάησλ θαη ηελ αλάπηπμε ςεθηαθνχ θαηαιφγνπ ηδησηηθψλ 

θνξέσλ πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ  

● Φεθηνπνίεζε επηιεγκέλσλ θπζηθψλ αξρείσλ, ηα νπνία αθνξνχλ 

θπξίσο θαθέινπο κε δηθαηνινγεηηθά θαη ηεθκεξίσζε / θαηαρψξεζε 

κεηαδεδνκέλσλ γηα θάζε έγγξαθν.  

● Φεθηαθή Πιαηθφξκα ΔΔΚ – e-learning, ε νπνία ζα δηαζθαιίδεη ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα πξνγξακκάησλ Δ.Δ.Κ. ηδίσο γηα ηηο επάισηεο 

νκάδεο (ΑκεΑ) θαη ηα άηνκα ζε πεξηνρέο πνπ δελ δηαζέηνπλ 

εθπαηδεπηηθέο δνκέο ΔΔΚ, αιιά θαη ζα εμαζθαιίδεη ηελ απξφζθνπηε 

παξνρή θαηάξηηζεο θάησ απφ φιεο ηηο ζπλζήθεο (π.ρ. πεξίπησζε 

COVID 19). Δπηπιένλ, ζα εμαζθαιίδεη ηε δηαζχλδεζε θαη 

ελζσκάησζε φισλ ησλ δνκψλ ηεο Δ.Δ.Κ. ζηα ηνπηθά 

νηθνζπζηήκαηα θαη ζηνπο ηνπηθνχο κεραληζκνχο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη θαηλνηνκίαο, κέζσ ηεο εληαίαο πιαηθφξκαο 

πνπ ζα ζπγθεληξψλεη έλα ζχλνιν ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ 

εηαίξσλ. 

ην πιαίζην ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, πνπ ζα απνηειεί πιένλ 

πξνυπφζεζε γηα ηελ ελζσκάησζε νπνηνπδήπνηε ζπζηήκαηνο ζηελ 

πιεξνθνξηαθή ππνδνκή ηεο ΔΔΚ θαη ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. ζα πξνζαξκνζηνχλ 

θαη ηα πθηζηάκελα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα (ΠΓ, Πήγαζνο, ΗΡΗ, Π 

Μαζεηείαο, Π ησλ ΓΗΔΚ-ΓΔ-ΚΓΒΜ (ΗΝΔΓΗΒΗΜ), Μεηξψν ΗΔΚ, Μεηξψν 

ΓΔ). 

 

Φεθηνπνίεζε θπζηθνύ αξρείνπ ΓΟΑΣΑΠ / Απινύζηεπζε δηαδηθαζηώλ / 

Έληαμε ζηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα 

H δξάζε αθνξά ζηελ απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ θαη ζηελ ςεθηνπνίεζε 

ηνπ θπζηθνχ αξρείνπ ηνπ ΓΟΑΣΑΠ (Γηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Σίηισλ 

Αθαδεκατθψλ & Πιεξνθφξεζεο), θαζψο θαη ζηελ νξγάλσζε ηεο 

ςεθηνπνηεκέλεο πιεξνθνξίαο κε ηξφπν πνπ ζα επηηξέςεη ηελ έληαμή ηεο ζε 

έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ψζηε λα είλαη αμηνπνηήζηκε ζε κνληέιν 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο G2G (Government to Government). Σν θπζηθφ αξρείν 
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αξηζκεί άλσ ησλ 96.000 θπζηθψλ θαθέισλ απφ ηελ επνρή ηνπ ΓΗΚΑΣΑ 

(1979-2005) θαη άλσ ησλ 100.000 απφ ηνλ δηάδνρν θνξέα ηνπ ΓΟΑΣΑΠ 

(2005-2019) κε πεξηερφκελν θαηά κέζν φξν 20 δηαθξηηά έγγξαθα πνπ 

ζπλεθηηκνχληαη γηα ηελ έθδνζε ηεο Πξάμεο Αλαγλψξηζεο. Απφ ηνλ Μάην 2019 

νη θπζηθνί θάθεινη έρνπλ θαηαξγεζεί θαη θαηαηίζεληαη ζε ειεθηξνληθή 

πιαηθφξκα (eDoatap).  

Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζην νπνίν ζα εληαρζεί ε ςεθηνπνηεκέλε 

πιεξνθνξία είλαη ε πιαηθφξκα https://eDiplomas.gr/  πνπ έρεη αλαπηπρζεί 

απν αθαδεκατθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο θαη ην GUnet θαη αθνξά ζηνλ έιεγρν 

ηεο γλεζηφηεηαο ησλ πηπρίσλ πνπ απνλέκνπλ ηα ΑΔΗ. Ζ ελ ιφγσ πιαηθφξκα 

ζα δηεπξπλζεί, κε ηελ έληαμε ζε απηήλ θαη ηνπ ΓΟΑΣΑΠ γηα ηνλ έιεγρν 

γλεζηφηεηαο ησλ πεξίπνπ 200.000 Πξάμεσλ Αλαγλψξηζεο Σίηισλ ηνπ 

παιαηνχ έγραξηνπ αξρείνπ θαη θπζηθά θαη ηνπ λένπ ειεθηξνληθνχ ζηα πιαίζηα 

ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο.  

 

Γηαρείξηζε ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ καζεηώλ 

Αθνξά ζηελ αλάπηπμε θαη πινπνίεζε ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

πνπ ζα ππνζηεξίδεη ηηο ζρεηηθέο κε ηε δηαρείξηζε ηεο κεηαθνξάο ησλ καζεηψλ 

ιεηηνπξγίεο. Δθηφο απφ δηαρείξηζε ησλ αηηήζεσλ γηα επηδνηνχκελεο 

κεηαθηλήζεηο θαη ηνλ έιεγρν θαη ηε δεκηνπξγία κηζζσκέλσλ δξνκνινγίσλ απφ 

ηα ζηειέρε ηεο Πεξηθέξεηαο, ην ζχζηεκα ζα ππνζηεξίδεη ην ζπλδπαζκφ 

δξνκνινγίσλ, ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο κεηαθνξψλ γηα λεζησηηθέο πεξηθέξεηεο, 

ηελ ππνζηήξημε ηεο πξνεηνηκαζίαο δηαγσληζκψλ γηα ην κεηαθνξηθφ έξγν 

θαζψο θαη ππεξεζίεο πξνο ηνπο γνλείο θαη φινπο ηνπο θνξείο πνπ 

εκπιέθνληαη κε ηηο κεηαθηλήζεηο καζεηψλ, φπσο ηελ παξαθνινχζεζε ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν ηεο ηξέρνπζαο ζέζεο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο θαη ηε 

βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζρνιηθέο – 

εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο. Σα αλακελφκελα νθέιε ζα είλαη ηφζν ε αλαβάζκηζε 

ηνπ επηπέδνπ ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο πξνο ηνπο καζεηέο θαη ηνπο 

γνλείο/θεδεκφλεο ηνπο, κέζσ αμηφπηζηεο θαη έγθαηξεο πιεξνθφξεζεο φζν θαη 

ν εμνξζνινγηζκφο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ απνηχπσζε ησλ πξαγκαηηθψλ 

νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ζρεηηθά κε ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηψλ. 

 

ύζηεκα Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο (Business Intelligence) γηα ηελ 

Α/Θκηα &  Β/Θκηα Δθπαίδεπζε 

Αθνξά ζηε δεκηνπξγία ελφο γξαθηθνχ θαη θηιηθνχ πεξηβάιινληνο 

πξφζβαζεο ζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ πεγάδνπλ απφ ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα θαη κεηξψα πνπ αθνξνχλ ηελ Αζκηα θαη Βζκηα Δθπαίδεπζε (BI 

ζηαηηζηηθψλ), ζην νπνίν ζα κπνξνχλ λα έρνπλ δηαβαζκηζκέλε πξφζβαζε 

θνξείο θαη ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη ν νπνηνζδήπνηε 

ελδηαθεξφκελνο ζε έλα ζχλνιν αλσλπκνπνηεκέλσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

πνπ ζα αθνξνχλ ην ζχλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ παξνχζα 

πξφηαζε αθνξά ζηελ αλάπηπμε κηαο θεληξηθήο απνζήθεο δεδνκέλσλ (Data 

Warehouse) θαη ηερληθψλ OLAP (Online Analytical Processing) κε ζηφρν ηελ 

απνηχπσζε θαη επεμεξγαζία παξακέηξσλ, δεηθηψλ θαη απνηειεζκάησλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ ελ ιφγσ πιαηθφξκα δχλαηαη λα παξέρεη 

πξφζβαζε θαη πιεξνθφξεζε δπλεηηθά ζε φια ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θνηλφηεηαο, απφ απιά πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο δηαζέζηκα πξνο φινπο, κέρξη ζχλζεηα ζηνηρεία θαη αιγνξηζκηθά 

ζελάξηα πξνο αμηνπνίεζε απφ επηηειηθέο νκάδεο θαη θνξείο (π.ρ. απνηχπσζε 

ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο, κειέηε παξακέηξσλ πνπ επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηε 

καζεηηθή επίδνζε). Σα δεδνκέλα ηεο πιαηθφξκαο ζα αξρηθνπνηεζνχλ απφ ην 

ζχζηεκα myschool αιιά θαη άιιεο θεληξηθέο εθαξκνγέο ηεο εθπαηδεπηηθήο 
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θνηλφηεηαο. πλδπαδφκελε δε κε θαηά πεξίπησζε εθπαηδεπηηθέο έξεπλεο κε 

κεγάιν εχξνο ζηνηρείσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ εξσηεκαηνιφγηα, ε 

πιαηθφξκα κε ηε ζπλεηζθνξά κεζφδσλ κεραληθήο κάζεζεο θαη ηερλεηήο 

λνεκνζχλεο δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη σο εμαηξεηηθά ηζρπξφ εξγαιείν ράξαμεο 

θαη άζθεζεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. 

Φεθηαθή απνηύπσζε ζρνιηθνύ δηθηύνπ - Υσξνζέηεζε ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ 

Ο εμνξζνινγηζκφο ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο πξνυπνζέηεη ηελ 

αμηνπνίεζε, κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, ησλ ππνδνκψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ 

θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Ζ δξάζε αθνξά ζηε ζπζηεκαηηθή (θαη 

πεξηνδηθή) ςεθηαθή απνηχπσζε θξίζηκσλ εθπαηδεπηηθψλ δεηθηψλ κε ζθνπφ 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ πθηζηάκελσλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ θπξίσο ζε φ,ηη αθνξά ζηελ θάιπςε ησλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ, ηε 

ζπζρέηηζε κε ηελ αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηα νηθνλνκηθά 

κεγέζε ιεηηνπξγίαο. Με αμηνπνίεζε αιγνξηζκηθψλ κεζφδσλ ρσξνζέηεζεο 

θνηλσθειψλ ππεξεζηψλ (location-allocation models) ζε ζπλδπαζκφ κε 

επαξθή δεδνκέλα ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο 

πιεζπζκνχ, ρξήζεσλ γεο, θ.α., ζα κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ βέιηηζηα ζελάξηα 

ρσξνζέηεζεο κνλάδσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ βειηηζηνπνίεζε κηαο ζεηξάο 

παξακέηξσλ θάιπςεο (π.ρ. κέγηζηε απφζηαζε απφ νηθία καζεηή, κέζε 

απφζηαζε, απφζηαζε απφ εηδηθέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο, νξγαληθφηεηα 

κνλάδσλ, θ.α.). 

Φεθηαθόο Μεηαζρεκαηηζκόο ηεο ΑΓΗΠΠΓΔ  

Αθνξά ζηελ ςεθηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΑΓΗΠΠΓΔ (Αξρή 

Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε) ηφζν σο πξνο ηε ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ φζν θαη σο πξνο ηελ 

αλάιπζή ηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα αλαπηπρζεί Οινθιεξσκέλνπ 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ζην νπνίν ζα γίλεηαη ε ζπζηεκαηηθή θαηαρψξεζε 

ησλ δεδνκέλσλ ηεο αμηνιφγεζεο καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ, ζρνιείσλ θαη 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαζψο θαη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο 

εζσηεξηθήο θαη ηεο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο. 

 

Δπέθηαζε ηεο Φεθηαθήο Δθπαηδεπηηθήο Πιαηθόξκαο e-me  

Αθνξά ζηελ επέθηαζε θαη ζπλερή εμέιημε ηεο Φεθηαθήο Δθπαηδεπηηθήο 

Πιαηθφξκαο e-me ηνπ ΤΠΑΗΘ γηα καζεηέο/ηξηεο θαη εθπαηδεπηηθνχο, ψζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο λέεο αλάγθεο, ηάζεηο θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. Ζ 

Φεθηαθή Δθπαηδεπηηθή Πιαηθφξκα e-me (https://e-me.edu.gr) ηνπ ΤΠΑΗΘ γηα 

καζεηέο/ηξηεο θαη εθπαηδεπηηθνχο είλαη κηα ζχγρξνλε, θνηλσληθή θαη 

επεθηάζηκε ςεθηαθή πιαηθφξκα, έλα νινθιεξσκέλν ςεθηαθφ πεξηβάιινλ 

πνπ παξέρεη έλαλ αζθαιή «ρψξν» γηα ηε δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθψλ 

πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο (θπςέιεο) θαη ηελ επηθνηλσλία θαη θνηλσληθή 

δηθηχσζε καζεηψλ/ηξηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. ην πιαίζην ηνπ έξγνπ 

πξνηείλνληαη ε βειηίσζε, εμέιημε θαη επέθηαζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηεο κε 

λέεο εθαξκνγέο, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο λέεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, 

ηάζεηο θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. Ζ δηακφξθσζε ζηξαηεγηθψλ θαη ε αλάπηπμε 

ππεξεζηψλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ηεο e-me, πεξηιακβάλεη α) ην 

άλνηγκα ηεο e-me πξνο ηελ αγνξά θαη πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα γηα 

αλάπηπμε apps, β) ζπλεξγαζίεο κε θνξείο ή εηαηξείεο γηα ελζσκάησζε 

επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελσλ εθαξκνγψλ ηνπο ζηελ e-me, γ) ηελ παξνρή 
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εθπαίδεπζεο θαη ππνζηήξημεο ηξίησλ γηα αλάπηπμε εθαξκνγψλ γηα ηελ e-me, 

θαη δ) ππεξεζίεο αμηνιφγεζεο πνηφηεηαο εθαξκνγψλ γηα ηελ e-me. 

Δξγαζηήξηα δηδαζθαιίαο Δπαπμεκέλεο Πξαγκαηηθόηεηαο (Augmented 

Reality Labs) 

Γεκηνπξγία 100 πηινηηθψλ εξγαζηεξίσλ αμηνπνίεζεο ησλ ηερλνινγηψλ 

ηεο Δηθνληθήο θαη Δπαπμεκέλεο Πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, ζε ζρνιεία φισλ ησλ βαζκίδσλ θαη ζηελ θαηάξηηζε αλέξγσλ θαη 

εξγαδνκέλσλ κε θαηάιιειεο ζπζθεπέο πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ απνηειεζκαηηθά 

ηε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία ζην ρψξν ηεο Δθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο. Ζ δξάζε απηή ζα βειηηψζεη ηελ εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ηφζν ζηε 

γεληθή παηδεία φζν θαη ζηελ επαγγεικαηηθή θαη δηαξθή εθπαίδεπζε, ζα 

δεκηνπξγήζεη εμεηδηθεπκέλν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, ζα πξνάγεη ηελ αλάπηπμε 

θαη βειηίσζε ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ φισλ ησλ ειηθηψλ, κέζα ζε έλα 

ζχγρξνλν πεξηβάιινλ πνπ ζηνρεχεη ζηελ αηνκηθή βησκαηηθή αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ θαη δεκηνπξγηθφηεηαο, ζα δηαζπλδέζεη ηελ εθπαίδεπζε κε ηελ 

παξαγσγή θαη ηελ έξεπλα. Μπνξεί ηέινο λα εμεηαζηεί ε εθαξκνγή παξνρήο 

ζπζθεπψλ θαη ζε άηνκα πνπ δελ έρνπλ δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο. ην 

πξφηππν εξγαζηήξην εθπαίδεπζεο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζα παξέρεηαη ν 

απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο γηα ηελ εθπαίδεπζε/πξαθηηθή άζθεζε θνηηεηψλ 

δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ ζηε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ πεξηερνκέλνπ 

επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο, παηδαγσγηθψλ ζελαξίσλ αμηνπνίεζεο γηα 

δηαθνξεηηθέο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο θαη αμηνιφγεζεο απηψλ ζε πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο. 

Δξγαζηήξηα Καηλνηνκίαο ζε θάζε Δθπαηδεπηηθή Πεξηθέξεηα 

Δπέθηαζε ηεο δξάζεο edulabs (http://edulabs.minedu.gov.gr/) ζην 30% 

ησλ ζρνιείσλ θάζε εθπαηδεπηηθήο πεξηθέξεηαο. Σν Δξγαζηήξην Καηλνηνκίαο 

θαη Αλνηθηψλ Σερλνινγηψλ είλαη έλα δηαθνξεηηθφ ζρνιηθφ εξγαζηήξην θαη 

αθνξά φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Α‘ζκηαο θαη Β‘ζκηαο εθπαίδεπζεο. Ζ 

δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ εληνπίδεηαη ζε θπξίσο δχν άμνλεο: ζηελ ηερλνινγηθή 

ππνδνκή θαη ζηελ δηδαθηηθή αμηνπνίεζή ηνπ. Ο ςεθηαθφο εμνπιηζκφο ησλ 

edulabs έρεη σο βαζηθφ θνξκφ έλα εξγαζηήξην κε ζπζθεπέο αλνηθηψλ 

ηερλνινγηψλ. 

Σν γεγνλφο απηφ εληάζζεη εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο ζε κηα επξχηεξε 

θνηλφηεηα, κε θχξην κέιεκα ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε ζηε γλψζε, ε δηάρπζε 

θάζε λέαο γλψζεο θαη θάζε θαιήο πξαθηηθήο. Ο ππεχζπλνο ηνπ εξγαζηεξίνπ 

αλνηρηψλ ηερλνινγηψλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα ην ρξεζηκνπνηνχλ ζα 

έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο πξφζβαζε ζε πιεζψξα πιεξνθνξηψλ ηερληθήο 

θχζεο, αιιά θαη ζε δηδαθηηθφ πιηθφ κέζα απφ ηηο θνηλφηεηεο ρξεζηψλ 

αλνηθηψλ ηερλνινγηψλ. Σα εξγαζηήξηα απηά απνκπζνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία 

θαη απνθαιχπηνπλ ην ―ηη ππάξρεη απφ πίζσ‖. Ζ πιεξνθνξηθή θαη νη ζπγγελείο 

πξνο απηήλ επηζηήκεο παχνπλ λα απνηεινχλ αθαηαλφεην ή ερζξηθφ 

πεξηβάιινλ θαη σο θπζηθή ζπλέπεηα αθνινπζεί ε ελζάξξπλζε ηεο δνθηκήο, 

ηνπ πεηξακαηηζκνχ, ε ππνζηήξημε ηεο εθεπξεηηθήο ζθέςεο θαη ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο. 

θνπφο ησλ Δξγαζηεξίσλ Καηλνηνκίαο ζα είλαη: 

● ε βειηίσζε ησλ βαζηθψλ ηθαλνηήησλ ζηελ επηζηήκε, ηελ ηερλνινγία 

θαη ηελ ςεθηαθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ ησλ ζρνιείσλ ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

http://edulabs.minedu.gov.gr/
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● ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ απφ ηνπο καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

● ε δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα αλάπηπμε θηλήηξσλ κάζεζεο 

θαη αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ 

● ε απφθηεζε βαζηθψλ δεμηνηήησλ δσήο (life skills) εληζρχνληαο ηελ 

απηνεθηίκεζε, ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηελ θνηλσληθφηεηα κέζα απφ 

νκαδνζπλεξγαηηθέο δξάζεηο 

● ε βειηίσζε ησλ βαζηθψλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ δσήο 

απαξαίηεηεο ζε έλα ξαγδαία κεηαβαιιφκελν θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ. 

Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε Γηαδξαζηηθώλ πζηεκάησλ 

Σα δηαδξαζηηθά ζπζηήκαηα ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη ζε ζέζε 

λα θάλνπλ ην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο πην ελδηαθέξνλ, επηηξέπνληαο ζηε 

ζπλδπαζηηθή κάζεζε λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε πην πξνρσξεκέλν επίπεδν. Σα 

δηαδξαζηηθά ζπζηήκαηα γηα ηελ ηάμε επηηξέπνπλ ζηνπο δαζθάινπο λα 

επηθνηλσλνχλ ηελ χιε ζηνπο καζεηέο κε έλαλ εληειψο λέν ηξφπν, θάηη πνπ ζα 

κπνξνχζε λα είλαη εμαηξεηηθά επσθειέο γηα εθείλνπο ηνπο καζεηέο πνπ 

κπνξεί λα βξίζθνπλ ηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο αδηάθνξεο. 

Δπηπιένλ, νη καζεηέο έρνπλ πην ελεξγφ ξφιν ζηε κάζεζε. Σν έξγν αθνξά ζε 

δηαδξαζηηθνχο πξνβνιείο, θνξεηνχο ππνινγηζηέο, δηαδξαζηηθά πξνγξάκκαηα 

καζεκάησλ.  

 

9.1.3. Πίλαθαο 17: Έξγα Σνκέα Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

‗Έξγν Υξνληθφο Οξίδνληαο 

1. Φεθηαθέο Τπεξεζίεο MySchool Μεζνπξφζεζκνο 

2. Φεθηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ - 

ΠΓ 

Μεζνπξφζεζκνο 

3. Φεθηαθέο Τπεξεζίεο γηα θεδεκφλεο καζεηψλ (eParents) Μεζνπξφζεζκνο 

4. Πιαηθφξκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ Μεζνπξφζεζκνο 

5. Αλαδηνξγάλσζε Γηαδηθαζίαο Κάιπςεο Θέζεσλ 

Αλαπιεξσηψλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Βξαρππξφζεζκνο 

6. Δγγξαθή ζην Νεπηαγσγείν Βξαρππξφζεζκνο 

7. Βηνγξαθηθφ Δθπαίδεπζεο – χζηεκα Καηαγξαθήο 

Αθαδεκατθψλ Σίηισλ (e Diplomas) 

Μεζνπξφζεζκνο 

8. Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα γηα ηελ Δζληθή Αξρή Αλψηαηεο 

Δθπαίδεπζεο 

Μεζνπξφζεζκνο 

9. Φεθηαθέο Τπεξεζίεο Αθαδεκατθψλ Ηδξπκάησλ Μεζνπξφζεζκνο 

10. Γηαρείξηζε δηαλνκήο αθαδεκατθψλ ζπγγξακκάησλ ζηνπο 

θνηηεηέο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

Μεζνπξφζεζκνο 

11. Γηαρείξηζε θαη επνπηεία πξαθηηθήο άζθεζεο θνηηεηψλ 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

Μεζνπξφζεζκνο 

12. Οινθιεξσκέλε ππεξεζία δηαρείξηζεο αηηήζεσλ γηα ηε 

ρνξήγεζε ζηεγαζηηθνχ επηδφκαηνο ζηνπο θνηηεηέο ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο – ηεγαζηηθφ Δπίδνκα 

Μεζνπξφζεζκνο 
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13. Γηαρείξηζε δηαλνκήο αθαδεκατθψλ ζπγγξακκάησλ ζηνπο 

θνηηεηέο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

Μεζνπξφζεζκνο 

14. Φεθηαθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηερφκελν θαη Τπεξεζίεο e-

Μάζεζεο 

Μεζνπξφζεζκνο 

15. Ζιεθηξνληθέο Δγγξαθέο Φνηηεηψλ Μεζνπξφζεζκνο 

16. Φεθηαθή Τπεξεζία Απφθηεζεο θαη Γηαρείξηζεο 

Αθαδεκατθήο Σαπηφηεηαο 

Μεζνπξφζεζκνο 

17. Αλαβάζκηζε ζπζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Φεθνθνξηψλ ζηα 

ΑΔΗ 

Μεζνπξφζεζκνο 

18. Γξάζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ δηθηπαθψλ ππνδνκψλ 

γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγία 

Μεζνπξφζεζκνο 

19. Μεηαζρεκαηηζκφο ησλ ππνδνκψλ νκφζπνλδεο 

ηαπηνπνίεζεο θαη εμνπζηνδφηεζεο 

Μεζνπξφζεζκνο 

20. Δθινγή θαη εμέιημε Καζεγεηψλ θαη Δξεπλεηψλ βαζκίδαο Μεζνπξφζεζκνο 

21. Φεθηαθέο Τπεξεζίεο Μεηξψνπ Θξεζθεπηηθψλ Κνηλνηήησλ Μεζνπξφζεζκνο 

22. Τπεξεζίεο Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο Μεζνπξφζεζκνο 

23. Τπεξεζίεο Απνζήθεπζεο Γεδνκέλσλ Μεζνπξφζεζκνο 

24. Μεηαζρεκαηηζκφο εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ ζην πιαίζην 

platform as a service (PaaS) 

Μεζνπξφζεζκνο 

25. Πξνεγκέλεο Τπεξεζίεο Ήρνπ, Φσλήο θαη Δηθφλαο γηα ηα 

κέιε ηεο Αθαδεκατθήο θαη Δξεπλεηηθήο Κνηλφηεηαο 

Μεζνπξφζεζκνο 

26. Μεηξψν Δθπαηδεπηηθψλ  Μεζνπξφζεζκνο 

27. Φεθηαθέο Τπεξεζίεο ΔΟΠΠΔΠ  Μεζνπξφζεζκνο 

28. Φεθηνπνίεζε θπζηθνχ αξρείνπ ΓΟΑΣΑΠ / Απινχζηεπζε 

δηαδηθαζηψλ / Έληαμε ζηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα 

Μεζνπξφζεζκνο 

29. Γηαρείξηζε ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ καζεηψλ Μεζνπξφζεζκνο 

30. χζηεκα Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπίαο (BI) γηα ηελ Α/Θκηα & 

Β/Θκηα Δθπαίδεπζε 

Μεζνπξφζεζκνο 

31. Φεθηαθή απνηχπσζε ζρνιηθνχ δηθηχνπ - Υσξνζέηεζε 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

Μεζνπξφζεζκνο 

32. Φεθηαθφο Μεηαζρεκαηηζκφο ηεο ΑΓΗΠΠΓΔ  Μεζνπξφζεζκνο 

33. Δπέθηαζε ηεο Φεθηαθήο Δθπαηδεπηηθήο Πιαηθφξκαο e-me  Μεζνπξφζεζκνο 

34. Δξγαζηήξηα δηδαζθαιίαο Δπαπμεκέλεο Πξαγκαηηθφηεηαο 

(Augmented Reality Labs) 

Μεζνπξφζεζκνο 

35. Δξγαζηήξηα Καηλνηνκίαο ζε θάζε Δθπαηδεπηηθή Πεξηθέξεηα Μεζνπξφζεζκνο 

36. Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε Γηαδξαζηηθψλ πζηεκάησλ Μεζνπξφζεζκνο 

Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 
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9.2.Τγεία θαη Αμηνπξεπήο Γηαβίσζε 

 

9.2.1.ηξαηεγηθέο Καηεπζχλζεηο θαη ηφρνη 

 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, ηα ζπζηήκαηα πγείαο αληηκεησπίδνπλ κεγάιεο 

πξνθιήζεηο, απνηέιεζκα ηνπ απμεκέλνπ θνξηίνπ ησλ ρξνλίσλ λνζεκάησλ θαη 

ηεο πνιπλνζεξφηεηαο, ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ, αιιά θαη ησλ 

απμεκέλσλ απαηηήζεσλ ησλ πνιηηψλ γηα κείσζε ησλ αληζνηήησλ θαη ηελ 

παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο 

Δ.Δ., ην πξνζδφθηκν δσήο ζηελ Διιάδα αλήιζε ην 2017 ζηα 81,5 έηε, θαηά ηη 

κεγαιχηεξν απφ ην κέζν φξν ηεο Δ.Δ. (80,6 έηε)69, πνπ σζηφζν παξακέλεη 

κηθξφηεξν απφ ηα 83 έηε πνπ είλαη ην πξνζδφθηκν γηα ηηο ρψξεο ηνπ 

επξσπατθνχ Νφηνπ. Δπηπιένλ, ε θπζηθή κεηαβνιή γελλήζεσλ θαη ζαλάησλ 

ηεο Διιάδαο παξνπζηάδεη αξλεηηθφ πξφζεκν (-5.948 γηα ην 2017), ελψ κεηά 

ηελ ειηθία ησλ 65 εηψλ ηα δχν ηξίηα ηνπ πιεζπζκνχ ζπλνδεχνληαη απφ 

θάπνηνπ είδνπο αλαπεξία70. Σελ πνιπλνζεξφηεηα ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ 

επηβαξχλνπλ επηπξνζζέησο απνηξέςηκεο, κε κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο, νη 

νπνίεο νθείινληαη ζε παξάγνληεο θηλδχλνπ φπσο ην θάπληζκα θαη ε 

παρπζαξθία, πνπ παξνπζηάδνπλ πςειά πνζνζηά ζηελ Διιάδα. 

εκαληηθή πξφθιεζε απνηειεί επίζεο ε άληζε θαηαλνκή ησλ πφξσλ θαη 

ηνπ πξνζσπηθνχ πγείαο ζην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. Οη 

πγεηνλνκηθέο εγθαηαζηάζεηο, ν ηαηξηθφο εμνπιηζκφο θαη ην πξνζσπηθφ 

παξνπζηάδνπλ κεγάιε ζπγθέληξσζε ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο θαη ειιηπή 

εμππεξέηεζε ησλ πεξηνρψλ ηεο επαξρίαο, γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζε έλα 

πςειφ πνζνζηφ κε ηθαλνπνηνχκελσλ αλαγθψλ γηα ηαηξηθή πεξίζαιςε. 

Παξάιιεια, επηζεκαίλεηαη πσο νη ξαγδαίεο ςεθηαθέο θαη ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ςεθηαθή σξίκαλζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε 

παγθφζκην θαη επξσπατθφ επίπεδν, έρνπλ επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο 

πξνζδνθίεο ησλ πνιηηψλ ζε ζρέζε κε ηελ πξφιεςε αζζελεηψλ θαη ηελ 

παξνρή πεξίζαιςεο. Οη πνιίηεο πιένλ επηζπκνχλ ηελ παξνρή ςεθηαθψλ 

ππεξεζηψλ πγείαο, εμαηνκηθεπκέλσλ θαη πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο πξνζσπηθέο 

ηνπο αλάγθεο. Όζνλ αθνξά ηελ Διιάδα, ε ρψξα ππνιείπεηαη ηνπ κέζνπ φξνπ 

ηεο Δ.Δ. ζε ζρέζε κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο πγείαο, κε 

απνηέιεζκα ην 2019 κφιηο ην 10% ηνπ πιεζπζκνχ λα ρξεζηκνπνηεί 

ππεξεζίεο πγείαο θαη πεξίζαιςεο πνπ παξέρνληαη δηαδηθηπαθά71. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ, είλαη πιένλ επηβεβιεκέλε ε δηεχξπλζε ηεο παξνρήο ςεθηνπνηεκέλσλ 

ππεξεζηψλ πγείαο, πνπ ζα απεπζχλνληαη θαη ζα εληζρχνπλ ην ζχλνιν ηνπ 

πιεζπζκνχ, ελψ ηαπηφρξνλα ζα ππνζηεξίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο εππαζείο 

πιεζπζκηαθέο νκάδεο, φπσο ηνπο ρξφληα πάζρνληεο, ηνπο ειηθησκέλνπο θαη 

ηνπο πνιίηεο κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα, παξέρνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα 

άκεζεο θαη εχθνιεο επηθνηλσλίαο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ κε επαγγεικαηίεο 

πγείαο. Δπηπιένλ, νη ςεθηαθέο απηέο ππεξεζίεο ζα θαηαπνιεκήζνπλ ηε 

γξαθεηνθξαηία ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ηηο άζθνπεο κεηαθηλήζεηο ησλ αζζελψλ, 

ηε κεηαθνξά ρεηξνγξάθσλ θαη ηελ επαλάιεςε ησλ εμεηάζεσλ, ελψ πξνάγνπλ 

ηε δηαθάλεηα θαη θαηαπνιεκνχλ ηε δηαθζνξά. 

Γεδνκέλεο ηεο παξνχζαο, πξσηφγλσξεο θαηάζηαζεο πνπ έρεη 

πξνθιεζεί απφ ηελ παλδεκία COVID-19, ε πνιηηεία αξρηθά ζηφρεπζε ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο έθζεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηνλ ηφ θαη νη πνιίηεο αθνινχζεζαλ 

κηα ζεηξά κέηξσλ θνηλσληθήο απνζηαζηνπνίεζεο. Σαπηφρξνλα, κέζσ 

ηαρχηαησλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε πφξσλ, πξνζσπηθνχ θαη 

                                                
69

 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/chp_gr_greece.pdf 
70

 http://iobe.gr/docs/research/RES_05_A_22042019_REP_GR.PDF 
71

 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/greece 

http://iobe.gr/docs/research/RES_05_A_22042019_REP_GR.PDF
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νξγαλσζηαθήο βειηίσζεο, απμήζεθε θαη ζπλερίδεη λα απμάλεηαη ε ηθαλφηεηα 

θαη ε εηνηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Παξάιιεια, πιήζνο λνκνζεηηθψλ 

παξεκβάζεσλ ξχζκηζαλ ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ πνιηηψλ θαη 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ θξάηνπο. ηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο ε πνιηηεία αληαπνθξίζεθε κε 

επειημία, ζέηνληαο ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηελ άπιε ζπληαγνγξάθεζε, ην 

Μεηξψν Αζζελψλ COVID-19 θαζψο θαη πιήζνο άιισλ ππεξεζηψλ θαη 

δηεπθνιχλζεσλ. ηε θξίζηκε θάζε πνπ αθνινπζεί, απηή ηεο επηζηξνθήο ζηελ 

θαλνληθφηεηα, ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηπρφλ εμάξζεσλ ηεο επηδεκίαο ζα 

πξέπεη λα επνπηεχνληαη θαη λα αμηνινγνχληαη ζηελά παξάιιεια κε ηα 

δεδνκέλα ηεο δηεζλνχο εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ην 

εξεπλεηηθφ θαη επηζηεκνληθφ δπλακηθφ βξίζθεηαη ζε εηνηκφηεηα ζηε δηάζεζε 

ηεο πνιηηείαο, γηα ηελ πινπνίεζε ςεθηαθψλ εξγαιείσλ θαζψο θαη γηα ηελ 

αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ιχζεσλ γηα ηελ ηρλειάηεζε επαθψλ, ηελ απνηίκεζε 

επηδεκηνινγηθνχ θηλδχλνπ θαη άιιεο εθαξκνγέο. Απηφ είλαη θάηη πνπ 

επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ πνηφηεηα ησλ ζπκκεηνρψλ Διιήλσλ επηζηεκφλσλ ζε 

εζληθνχο θαη δηεζλείο δηαγσληζκνχο θαη πξνθιήζεηο ζρεηηθά κε ιχζεηο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο εμάπισζεο ηνπ θνξνλντνχ. Δηδηθφηεξα, ε ππνζηήξημε 

πεξηβάιινληνο επηζηεκνληθψλ πξνθιήζεσλ αλαθνξηθά κε ηνλ COVID-19, κε 

ζθνπφ ηελ ηαρεία αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο, απνηειεί έλα λέν 

δπλακηθφ κέζν (Πξσηνβνπιίεο Φεθηαθήο Καηλνηνκίαο ελάληηα ζηνλ Κνξνλντφ 

#GreeceVsVirus, Γηαγσληζκφο Αλάδεημεο Καηλνηφκσλ Ηδεψλ 

#COVIDhackGR, θ.ά72) άκεζεο αληαπφθξηζεο ζηηο θαηλνχξγηεο ζπλζήθεο πνπ 

επηθέξεη ν θνξνλντφο ζηελ πγεία ησλ πνιηηψλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο. 

Ζ ςεθηαθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ Τγεία αθνινπζεί ηηο δηεζλείο θαη 

επξσπατθέο πξαθηηθέο θαη πξνσζεί ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο, ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηνπ θαζψο θαη ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Τγείαο (ΔΤ) ζην ζχλνιφ ηνπ. Οη ζηφρνη απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο 

πεξηιακβάλνπλ ηνπο αθφινπζνπο: 

● Βειηίσζε ηεο ςεθηαθήο εκπεηξίαο ηνπ πνιίηε ζηελ Τγεία, κέζα 

απφ ηελ αλάπηπμε λέσλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ - παξνρή 

πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

● Γηαθπβέξλεζε ηεο Φεθηαθήο Τγείαο, κέζα απφ ηε δεκηνπξγία 

ζεζκνζεηεκέλνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ 

πγείαο. 

● Γηαθπβέξλεζε ησλ εζληθψλ πξνδηαγξαθψλ ειεθηξνληθήο πγείαο, 

κέζα απφ ην Δζληθφ Πιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζηελ Τγεία θαη 

Πηζηνπνίεζε Ηαηξηθψλ Δθαξκνγψλ. 

● Αλαβάζκηζε ππνδνκψλ ειεθηξνληθήο πγείαο ζηα ζεκεία 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, κέζα απφ ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

ςεθηαθήο σξηκφηεηαο ησλ κνλάδσλ πγείαο κε ζθνπφ ηε παξνρή 

πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ. 

● Γηαζθάιηζε ηεο ηδησηηθφηεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ πγείαο απφ θαθφβνπιε θαη άζθνπε ρξήζε. 

● Γηθηχσζε φισλ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζηελ ειεθηξνληθή πγεία 

κε ζθνπφ ηε ζπλερή δηαβνχιεπζε. 

● Πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ 

ειεθηξνληθή πγεία, κέζα απφ ηελ εηζαγσγή λέσλ θαηλνηφκσλ 

ηερλνινγηψλ ζην εζληθφ ζχζηεκα πγείαο 

ε ζπκθσλία κε ηηο επξσπατθέο νδεγίεο, ζηφρεπζε απνηεινχλ ε 

αμηνπνίεζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζηε δεκηνπξγία εζληθνχ πιαηζίνπ 
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 https://covidhackgr.gov.gr, https://crowdhackathon.com/antivirus/, 

https://www.covid19response. gr/ 
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δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, αθνινπζψληαο ην επξσπατθφ Refined e-Health 

Interoperability Framework (reEIF73), ε αμηνπνίεζε ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ηελ Δ.Δ.74 θαη ε επέθηαζε ησλ 

ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο, ρηίδνληαο ιχζεηο πνπ αμηνπνηνχλ ην 

επξσπατθφ πξφηππν αληαιιαγήο δεδνκέλσλ ηαηξηθνχ θαθέινπ 

(EHRxFormat75) ηεξψληαο ηηο απαξαίηεηεο εγγπήζεηο δηαζθάιηζεο ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

εκαληηθή κεηαξξχζκηζε απνηειεί ε ζηξνθή πξνο ηηο ςεθηαθέο 

δηαδηθαζίεο θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο Τγείαο, πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηνχλ καθξνρξφληεο αδπλακίεο. Οη δξάζεηο απηέο ζα 

εληαηηθνπνηεζνχλ θαη ζα δηεπξπλζνχλ πεξαηηέξσ, πξνθεηκέλνπ νη ππεξεζίεο 

πγείαο θαη πεξίζαιςεο λα θαηαζηνχλ πεξηζζφηεξν αλζεθηηθέο, πξνζβάζηκεο 

θαη απνηειεζκαηηθέο γηα ηνπο πνιίηεο. 

Δπηζεκαίλεηαη πσο ε παξαγσγή κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ, ε 

πξφζβαζε ζε απηά θαζψο θαη ε αλάιπζή ηνπο είλαη ζπλπθαζκέλα κε ηνλ 

ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηεο πεξίζαιςεο. 

πγθεθξηκέλα, φπσο ππεξζεκαηίδεη θαη ε Δ.Δ.76, ηα δεδνκέλα ζην ρψξν ηεο 

πγείαο απνηεινχλ λεπξαιγηθφ ζηνηρείν, θαζψο δχλαληαη λα βειηηψζνπλ ηελ 

επεκεξία εθαηνκκπξίσλ πνιηηψλ θαη λα αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν παξνρήο ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο θαη πεξίζαιςεο, κέζσ ηεο εμαηνκηθεπκέλεο ηαηξηθήο, ηεο 

έγθαηξεο αλίρλεπζεο κνιπζκαηηθψλ εζηηψλ θαη ηεο επίζπεπζεο ηεο 

αλάπηπμεο θαξκάθσλ θαη ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ. Γηα ην ιφγν απηφ 

ηίζεηαη ζε πξνηεξαηφηεηα ε δηακφξθσζε πιαηζίνπ θαη δξάζεσλ γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πγείαο. 

 

 

9.2.2. Έξγα 

Δλίζρπζε ηνπ ζπζηήκαηνο Ζιεθηξνληθήο πληαγνγξάθεζεο 

Παξφηη ην ζχζηεκα ηεο Ζιεθηξνληθήο πληαγνγξάθεζεο απνηειεί έλα 

απφ ηα πιένλ νινθιεξσκέλα ζε επξσπατθφ επίπεδν, ν θχθινο ηεο 

ζπληαγνγξάθεζεο παξακέλεη ειιηπήο, γηαηί ε πιεξνθνξία ηεο εθηέιεζεο ησλ 

εμεηάζεσλ (εξγαζηεξηαθψλ θαη απεηθνληζηηθψλ) δελ ελεκεξψλεη ην ζχζηεκα 

ηεο Ζιεθηξνληθήο πληαγνγξάθεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη επηβεβιεκέλε ε 

επίζπεπζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αλσηέξσ ζπζηήκαηνο κε ηηο 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ ΔΟΠΤΤ. 

Αληίζηνηρα αλαγθαία είλαη ε αλάπηπμε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη δηεπαθψλ 

κε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ησλ λνζνθνκείσλ, γηα ηε ζπκπεξίιεςε ζην 

ζχζηεκα ζπληαγνγξάθεζεο ησλ θαξκάθσλ πνπ ζπληαγνγξαθνχληαη ζε απηά. 

ην πιαίζην ησλ κέηξσλ γηα ηε κείσζε ησλ θηλδχλνπ πεξαηηέξσ 

δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη παξάιιεια γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ 

πνιηηψλ ηέζεθε κε επηηπρία ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ε άπιε 
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ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ77, ε νπνία δηαθηλείηαη θαη εθηειείηαη απνθιεηζηηθά 

ςεθηαθά, θαζηζηψληαο κε απαξαίηεηε ηελ εθηχπσζε ζπληαγψλ. ηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε είλαη επηβεβιεκέλν λα πξνσζεζνχλ ην άπιν παξαπεκπηηθφ γηα 

εμεηάζεηο θαζψο θαη ε άπιε ζπληαγή γηα ηελ πξνκήζεηα αλαισζίκσλ (π.ρ. 

ηαηλίεο κέηξεζεο ζαθράξνπ). 

ε ζπλέρεηα ηεο άπιεο ζπληαγήο, θαη κε ζθνπφ ηελ άκεζε επηθνηλσλία κε 

ηνλ πνιίηε γηα ηε γλσζηνπνίεζε ζπληαγνγξαθήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

θαζψο θαη ηελ απνζηνιή εηδνπνηήζεσλ απφ ην ζχζηεκα ηεο Ζιεθηξνληθήο 

πληαγνγξάθεζεο, είλαη επίζεο αλαγθαίν λα αλαπηπρζνχλ εθαξκνγέο γηα 

πξνζσπηθέο θνξεηέο ζπζθεπέο θαη θηλεηά ηειέθσλα κε ζθνπφ ηελ απνθπγή 

ηεο θνζηνβφξαο ρξήζεο SMS. 

 

Οινθιήξσζε ηνπ Αηνκηθνύ Ζιεθηξνληθνύ Φαθέινπ Τγείαο 

Ο Αηνκηθφο Ζιεθηξνληθφο Φάθεινο Τγείαο (ΑΖΦΤ) νθείιεη λα πεξηέρεη ην 

αηνκηθφ ηζηνξηθφ πγείαο ηνπ ιήπηε ππεξεζηψλ πγείαο θαζψο θαη δεδνκέλα, 

εθηηκήζεηο θαη πιεξνθνξίεο θάζε είδνπο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε θαη ηελ 

θιηληθή εμέιημε ηνπ πξνζψπνπ απηνχ, σο αζζελνχο, θαζ‘ φιε ηε δηαδηθαζία 

πεξίζαιςήο ηνπ. Σν πεξηερφκελν ηνπ ΑΖΦΤ ζα πξέπεη λα ηεξείηαη ηζνβίσο 

θαη λα είλαη εληαίν θαη ππνρξεσηηθφ ζε εζληθφ επίπεδν. 

ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ν ΑΖΦΤ ελεκεξψλεηαη απφ ην ζχζηεκα ηεο 

Ζιεθηξνληθήο πληαγνγξάθεζεο, έρεη ελεξγνπνηεζεί γηα κηθξφ πνζνζηφ 

πνιηηψλ θαη ν βαζκφο ελεκέξσζήο ηνπ απφ γηαηξνχο επαγγεικαηίεο πγείαο 

είλαη πνιχ ρακειφο, ιεηηνπξγψληαο πξσηίζησο σο εξγαιείν θαηαγξαθήο κηαο 

ηαηξηθήο επίζθεςεο ζε θάπνην θνξέα πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ηνπ 

Γεκνζίνπ. 

ηνλ ΑΖΦΤ ζα ηεξνχληαη ην ζπλνπηηθφ ηζηνξηθφ πγείαο, ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν ηνπ international patient summary (EN17269), έλα απνζεηήξην 

εγγξάθσλ πνπ πεξηιακβάλεη θαη‘ ειάρηζηνλ ηα εμηηήξηα ησλ λνζνθνκείσλ, ηα 

απνηειέζκαηα εξγαζηεξηαθψλ θαη αθηηλνδηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ θαζψο θαη 

ηηο εθηειεζκέλεο ηαηξηθέο ζπληαγέο θαξκάθνπ. Παξάιιεια, κέζσ ηνπ ΑΖΦΤ 

ζα δηαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ζε αλαιπηηθά δεδνκέλα πεξηζηαηηθψλ πγείαο 

(έγγξαθα, πνξίζκαηα, ηαηξηθέο εηθφλεο). Ο ΑΖΦΤ ζα ππνζηεξίδεη επίζεο 

θεληξηθνχο θαηαιφγνπο κεηαδεδνκέλσλ (metadata), θσδηθνπνηήζεσλ θαη 

νλνκαηνινγηψλ γηα ηελ αλαδήηεζε ηαηξηθψλ θαη άιισλ πιεξνθνξηψλ. 

Ο ΑΖΦΤ ζα δηαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ησλ επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ πγείαο ηνπ αζζελνχο κέζσ ηνπ θαηάιιεινπ ζρεδηαζκνχ ηεξψληαο 

πςειέο πξνδηαγξαθέο ηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κέηξσλ ζε φια ηα ζηάδηα 

ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

Αλαβάζκηζε ησλ ςεθηαθώλ ππνδνκώλ ζηα λνζνθνκεία θαη αμηνιόγεζε 

ςεθηαθώλ ππνδνκώλ πγείαο  

Σα Ννζνθνκεία απνηεινχλ βαζηθνχο ππιψλεο ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ 

Φεθηαθή Τγεία, αθνχ ζα είλαη ζεκαληηθνί ηξνθνδφηεο ηνπ Δζληθνχ Ηαηξηθνχ 

Φαθέινπ ελψ, παξάιιεια, ζα θιεζνχλ λα ππνζηεξίμνπλ θαη πνιιέο άιιεο 

ζηξαηεγηθέο επηινγέο φπσο ε εηζαγσγή ησλ DRGs, ε εθαξκνγή ησλ 

ζεξαπεπηηθψλ πξσηνθφιισλ θ.α. Οη δξάζεηο γηα ηελ ςεθηαθή αλαβάζκηζε 

ησλ Ννζνθνκείσλ πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: 

● Αλάπηπμε Ηαηξηθψλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (Clinical 

Information Systems) ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη φια ηα Ννζνθνκεία 

ζα δηαζέηνπλ επαξθή ζπζηήκαηα, ηθαλά λα ππνζηεξίμνπλ ηε 
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ζηξαηεγηθή γηα ηελ Φεθηαθή Τγεία. Απνθεχγνληαο νξηδφληηεο, 

κνλνπσιηαθέο δξάζεηο, ηα Ννζνθνκεία ζα εληζρπζνχλ ψζηε λα 

αλαπηχμνπλ Ηαηξηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα πξνζαξκνζκέλα ζε 

πξφηππα θαη πξνδηαγξαθέο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 

● Αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ κε έκθαζε ζε ζέκαηα α) δηθηχσλ 

(ελζχξκαησλ θαη αζχξκαησλ) β) αμηνπνίεζεο θνξεηψλ ζπζθεπψλ γ) 

θπβεξλναζθάιεηαο. 

● ηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ Πιεξνθνξηθήο ησλ Ννζνθνκείσλ, 

αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπο θαη ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπο. πγθεθξηκέλα, πξνηείλεηαη 

εμεηδηθεπκέλν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο (επηπέδνπ κεηαπηπρηαθνχ 

ηίηινπ, θαηά ηα πξφηππα ηνπ NHS Academy) γηα ηα ζηειέρε 

Πιεξνθνξηθήο ησλ Ννζνθνκείσλ, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ν ππξήλαο 

ησλ αλζξψπσλ πνπ ζα ππνζηεξίμεη ελεξγά ηελ Δζληθή ηξαηεγηθή 

γηα ηελ Φεθηαθή Τγεία (Digital Leaders). Μέζσ ηεο δξάζεο απηήο 

εληζρχεηαη θαη ν άμνλαο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη 

ησλ δεμηνηήησλ ηνπ. 

 

Δπέθηαζε θαη αλάπηπμε ησλ κεηξώσλ αζζελώλ (Patient Registries) 

Ζ αλάπηπμε κεηξψσλ αζζελψλ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο πξνζπάζεηαο πνπ επηηειείηαη ζην 

ζχζηεκα πγείαο. Χο εθ ηνχηνπ, ζε άκεζε αληαπφθξηζε ηεο αλάγθεο πνπ 

παξνπζηάζηεθε κε ηελ πξφζθαηε παλδεκία, ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία78 ην 

Μεηξψν Αζζελψλ COVID-19. Δπηζεκαίλεηαη πσο ηα κεηξψα αζζελψλ 

απνηεινχλ αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηε ράξαμε πνιηηηθψλ πγείαο, κε ζηφρν ηε 

δηαζθάιηζε ηεο ηαρχηεξεο δηάγλσζεο, ηεο βέιηηζηεο ζεξαπείαο, ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεξεο παξαθνινχζεζεο ησλ αζζελψλ, αιιά θαη ηεο πιένλ 

απνδνηηθήο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ γηα ηελ πγεία. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη κέξηκλα, ψζηε ηα Eζληθά Mεηξψα Aζζελψλ (Hellenic National 

Registries) λα κπνξνχλ λα δηαιεηηνπξγνχλ κε ηα αληίζηνηρα ησλ άιισλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ, θαζψο θαη κε δηεζλή κεηξψα (π.ρ. Μεηξψν ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη αζθάιεηαο απφ ηε ρξήζε CAR-T cells 

ζεξαπεηψλ), ηεξψληαο απαξέγθιηηα ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην πεξί 

πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

 

Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο, ηεο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο θαη ηεο πξόζβαζεο 

ζε δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ηελ πγεία 

Παξά ην ζεκαληηθφ ηνπο ξφιν, ηα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψλεη ν ηνκέαο 

ηεο πγείαο δελ είλαη εχθνια πξνζβάζηκα, ιφγσ ηνπ φηη ηα ζπζηήκαηα πνπ 

ηεξνχλ ηεv πιεξνθνξία δελ δηαιεηηνπξγνχλ θαη παξάιιεια, ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, ε πνηφηεηα ηνπο δελ επηηξέπεη ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπο. 

Απηφ επηβάιιεηαη λα αιιάμεη κε ηελ εηζαγσγή ζηνρνζεηεκέλσλ νξηδφληησλ 

πξσηνβνπιηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο: 

● Ζ πινπνίεζε ηνπ εζληθνχ πιαηζίνπ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο γηα ηελ 

Τγεία. Μέζσ απηνχ ζα παξέρεηαη απνηειεζκαηηθή δηαθπβέξλεζε ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, επηδηψθνληαο, γηα ηελ 

πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή πξνηχπσλ, ηελ εηζαγσγή κηαο εληαίαο 

αξρηηεθηνληθήο ζπζηεκάησλ γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαζψο θαη ηελ 

ηππνπνίεζε ησλ ξνψλ πιεξνθνξίαο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ 

θνξέσλ αλαθνξηθά κε ηππηθέο κειέηεο πεξίπησζεο ζην ρψξν ηεο 

πγείαο. 
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● Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ηνκέα, ε νπνία ζα 

επηηεπρζεί αμηνπνηψληαο ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ κεηξψσλ 

θαη ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ζην ρψξν ηεο πγείαο, ρξεζηκνπνηψληαο 

δηαδεδνκέλα πξφηππα θαη εληαίεο θσδηθνπνηήζεηο. 

 

Βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηώλ ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο θαη 

δηαρείξηζε ηεο ζπγθαηάζεζεο ηνπ πνιίηε γηα ηελ πξόζβαζε ζηα 

δεδνκέλα ηνπ 

Με ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ησλ ζπζηεκάησλ πνπ θηινμελνχλ 

δεδνκέλα θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ζα επηζπεπζζεί ε 

δηαπίζηεπζε θαηά ISO/IEC 27000 ηεο HΓΗΚΑ, ηνπ ΔΟΠΤΤ θαη ησλ θνξέσλ 

πγείαο. ην πιαίζην απηφ, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ νη δηαπηζηεχζεηο, πξνο ηελ 

πινπνίεζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ παξεκβάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

θπβεξλναζθάιεηαο ζε ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο ησλ θνξέσλ απηψλ. 

Δίλαη δηθαίσκα ηνπ πνιίηε λα δηαηεξεί ηνλ έιεγρν ησλ δεδνκέλσλ ηνπ, λα 

έρεη ν ίδηνο πξφζβαζε θαη λα παξέρεη κε αζθάιεηα ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ ζε φ,ηη 

αθνξά ηελ πξφζβαζε ζε απηά απφ ηξίηνπο. Λακβάλνληαο επηπιένλ ππφςε 

ηελ απαίηεζε γηα απμεκέλε πξνζηαζία ησλ επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ πγείαο, ζα αληηκεησπηζηεί σο εζληθή ππνδνκή ε ειεθηξνληθή 

απζεληηθνπνίεζε θαη ε πξφζβαζε ζε δεδνκέλα πγείαο απφ ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ηνπο πνιίηεο κέζσ ηεο λέαο ηαπηφηεηαο. Δπίζεο σο 

κέξνο ζρεηηθήο εζληθήο ππνδνκήο ζα αληηκεησπηζηεί θαη ε δηαρείξηζε ηεο 

ζπγθαηάζεζεο ηνπ ρξήζηε αλαθνξηθά κε ηελ πξφζβαζε ζε δεδνκέλα πγείαο 

απφ ηξίηνπο. 

 

Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα γηα Ννζνθνκεηαθέο Μνλάδεο 

Σν έξγν αθνξά ηελ αλάπηπμε ελφο Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ 

πζηήκαηνο γηα ηα Ννζνθνκεία, κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε φισλ ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Σν ζχζηεκα ζα πεξηιακβάλεη φια ηα παξερφκελα 

δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο πνπ παξέρνληαη ζε αζζελείο 

γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ ππεξεζηψλ λνζειείαο θαη ζεξαπείαο. Σν 

ζχζηεκα ζα βνεζήζεη ηνπο παξφρνπο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο λα ειέγρνπλ 

πεξηζηαηηθά πγείαο κέζσ ηεο πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα ησλ αζζελψλ απφ 

πνιιαπιά επίπεδα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Σν έξγν ζα βνεζήζεη επίζεο ηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα κέζσ ηεο ελνπνίεζεο δεδνκέλσλ ζε φιν ην ζχζηεκα 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, αλεμάξηεηα απφ ην ζεκείν πξνέιεπζεο ή 

απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ  θαη ζα επηηξέπεη ζηνπο παξφρνπο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο λα απνθηήζνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα αζζελψλ πνπ 

έρνπλ ζπγθεληξσζεί απφ πνιιαπιέο πεγέο, λα ηα κνηξαζηνχλ κε φια ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε θαη λα παξάγνπλ έγθαηξα ηηο απαξαίηεηεο ζπληαγέο 

θαζψο θαη πξσηφθνιια ζεξαπείαο. 

 

Παξνρή δηαζπλνξηαθώλ ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ πγείαο 

H Διιάδα ζπκκεηέρεη ζηε λέα ππνδνκή ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθήο πγείαο (eHDSI), πνπ παξέρεηαη ζην πιαίζην ζπκθσληψλ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ Τγείαο, κε ζθνπφ ηελ παξνρή δηαζπλνξηαθψλ 

ππεξεζηψλ πγείαο. ηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη κεηά απφ ζρεηηθέο παξεκβάζεηο 

ζην ζχζηεκα Ζιεθηξνληθήο πληαγνγξάθεζεο θαη ζηνλ Αηνκηθφ Ζιεθηξνληθφ 

Φάθειν Τγείαο λα ηεζνχλ ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ε ππεξεζία εθηέιεζεο 

ζπληαγψλ ζε ηξίηε ρψξα θαζψο θαη ε πξφζβαζε ζην ζπλνπηηθφ ηζηνξηθφ 

αζζελή ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν. 

 

Αλάπηπμε ζηειερώλ θαη ελίζρπζε ησλ ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ ησλ 
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επαγγεικαηηώλ πγείαο γηα ηελ παξνρή πξνζσπνθεληξηθήο πεξίζαιςεο 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ παξνρή πξνζσπνθεληξηθήο πεξίζαιςεο 

πξνηείλνληαη δξάζεηο αλαθνξηθά κε ηελ ελίζρπζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

εηνηκφηεηαο ησλ κνλάδσλ πγείαο κε ςεθηαθά εξγαιεία. ηελ θαηεχζπλζε 

απηή, είλαη αλαγθαία ε αλάπηπμε εηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ (digital leaders) πνπ 

ζα εγνχληαη ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο θαη ζα ζηνρεχνπλ ζηε δηείζδπζε θαη ρξεζηηθή απνδνρή 

ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ απφ ηνπο θνξείο πγείαο. Παξάιιεια, ε 

εμαζθάιηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνπ ζηε ρξήζε 

ςεθηαθνχ ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα 

ηελ επίηεπμε ηθαλνπνηεηηθνχ απνηειέζκαηνο. Γηα ην ιφγν απηφ πξνβιέπεηαη ε 

αλάπηπμε ελφο ππιψλα εθπαίδεπζεο κε δξάζεηο αθελφο 

1. ηελ ελζσκάησζε, θαηάξηηζε θαη επαλεθπαίδεπζε ζηειερψλ ηα 

νπνία ζα εξγάδνληαη ζην πεξηβάιινλ ησλ κνλάδσλ θαη ησλ 

νξγαληζκψλ πγείαο, κε ζθνπφ λα εηζαγάγνπλ ζπζηήκαηα θαη 

δηαδηθαζίεο, εθαξκφδνληαο θεληξηθέο πνιηηηθέο θαη ζρεδηαζκνχο γηα 

ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ηνκέα θαη αθεηέξνπ. 

2. ε ζηνρεπκέλεο ελέξγεηεο θαηάξηηζεο ηνπ πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ 

θαη ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζηελ αμηνπνίεζε ςεθηαθνχ 

ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ηε ρξήζε λέσλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ 

εθαξκνγή ςεθηαθψλ κεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

 

Δπέθηαζε ηνπ εζληθνύ δηθηύνπ ηειεταηξηθήο 

ηφρνο ηεο πξφηαζεο είλαη ε ηζφηηκε πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο 

φισλ ησλ θαηνίθσλ ηεο ρψξαο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο.  

Σν Δζληθφ Γίθηπν Σειεταηξηθήο θαιχπηεη πιένλ ην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο 

λεζησηηθήο ρψξαο θαη πξνο ην παξφλ πεξηνξίδεηαη ζε επηθνηλσλία ηαηξνχ 

πξνο ηαηξφ (ππεξεζίεο ηειε-εκπεηξνγλσκνζχλεο – tele-expertise). 

Πξνηείλεηαη αθελφο ε γεσγξαθηθή εμάπισζή ηνπ ζηηο δπζπξφζηηεο πεξηνρέο 

ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο αθεηέξνπ ε επέθηαζή ηνπ ζε επηθνηλσλία κεηαμχ 

ηαηξνχ – αζζελή. Έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ ηειεπαξαθνινχζεζε 

εππαζψλ νκάδσλ θαη ρξνλίσο παζρφλησλ, γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπο κέζσ 

πξνζσπηθψλ ζπζθεπψλ θαη ηελ απηνεμππεξέηεζή ηνπο ζε φηη αθνξά 

κεηξήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία ηνπο θαη ηε ιήςε ηεο αγσγήο ηνπο.  

Παξάιιεια, πξνηείλεηαη ε επέθηαζε ησλ ππεξεζηψλ 

Σειεζπκβνπιεπηηθήο (πνπ αλαπηχρζεθε αξρηθά γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

αζζελψλ COVID 19 ζε θαη‘ νίθνλ πεξηνξηζκφ) ζηελ παξαθνινχζεζε ρξνλίσο 

παζρφλησλ. Ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζα είλαη ε εθαξκνγή ζην πεδίν ηεο 

Φπρηαηξηθήο – Παηδνςπρηαηξηθήο. 

Σέινο, πξνηείλεηαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ζπζηήκαηνο Online 

Consultation, πξνζβάζηκνπ κέζσ θνξεηψλ ζπζθεπψλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ νη 

πνιίηεο (ρσξίο ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο) ζα κπνξνχλ λα πεξηγξάθνπλ ηελ 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο θαη λα ιακβάλνπλ απηνκαηνπνηεκέλα ζπκβνπιέο 

πγείαο, κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηζθέςεσλ ζηηο Μνλάδεο Τγείαο θαη 

ηελ απνζπκθφξεζε ησλ Σκεκάησλ Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ. 

 

Παξνρή πξνεγκέλσλ δηθηπαθώλ - ππνινγηζηηθώλ ππεξεζηώλ 

ππνινγηζηηθνύ λέθνπο ζε Ννζνθνκεηαθέο Μνλάδεο 

Γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ππνδνκψλ δηαζχλδεζεο θαη ησλ ππνινγηζηηθψλ 

πφξσλ ησλ λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ: α) ε 

δηαζχλδεζε ζε δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ ηνπ ζπλφινπ ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ 

ηεο ρψξαο, β) ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πεξηζζφηεξσλ απφ 4.500 λέσλ 

ζεκείσλ αζχξκαηεο πξφζβαζεο (WiFi) εληφο ησλ ρψξσλ ησλ σθεινχκελσλ 

λνζνθνκείσλ, γ) ε παξνρή ππεξεζίαο εθεδξηθήο απνζήθεπζεο ησλ 
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δεδνκέλσλ, πνπ παξάγνπλ νη απεηθνληζηηθέο ζπζθεπέο ησλ σθεινχκελσλ 

λνζνθνκείσλ ζην Κέληξν Γεδνκέλσλ γηα ηελ Τγεία, ζην Ζξάθιεην Κξήηεο, δ) 

ε επέθηαζε ηνπ Κέληξνπ Γεδνκέλσλ γηα ηελ Τγεία ψζηε λα θαιχςεη ηηο 

απαηηήζεηο ησλ λέσλ σθεινχκελσλ λνζνθνκείσλ, ε) ε δεκηνπξγία θαηαιφγσλ 

ρξεζηψλ γηα ην πξνζσπηθφ ησλ επηιέμηκσλ λνζνθνκείσλ, ζη) ε παξνρή 

ππεξεζίαο γηα ηελ πξφζβαζε ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ησλ 

λνζνθνκείσλ ζηελ ππεξεζία δηαδαλεηζκνχ ηαηξηθψλ άξζξσλ θαη δ) ε 

ζηνρεπκέλε αλαβάζκηζε ησλ ηνπηθψλ δηθηχσλ ησλ λνζνθνκείσλ. 

 

Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο γηα ην Δζληθό ύζηεκα Αηκνδνζίαο 

To ελ ιφγσ έξγν αθνξά ηελ επέθηαζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ Δζληθνχ 

Μεηξψνπ Αηκνδνηψλ, ψζηε λα θαιχπηεηαη ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ 

δηαρείξηζεο ηεο αηκνδνζίαο ζε εζληθφ επίπεδν. Μεηαμχ άιισλ, κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζα παξέρνληαη ηαπηφηεηεο εζεινληψλ αηκνδνηψλ ζηνπο 

εζεινληέο αηκνδφηεο θαη επίζεο δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο 

αλαιπηέο αίκαηνο (φπνπ ππάξρεη ηέηνηα δπλαηφηεηα). Θα ππνζηεξίδεηαη 

επίζεο ε αληαιιαγή ζηνρεπκέλεο πιεξνθνξίαο κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ 

αηκνδνζίαο, ησλ θέληξσλ αίκαηνο θαη ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Αηκνδνζίαο αιιά 

θαη κεηαμχ ησλ λνζνθνκείσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ αηκνδνζίαο φζνλ αθνξά ηε 

δηαρείξηζε ησλ κεηαγγηδφκελσλ αζζελψλ. Σέινο, ζα αλαπηπρζνχλ 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο εληαίαο εμππεξέηεζεο πνιηηψλ/αζζελψλ ζηηο 

ππεξεζίεο αηκνδνζίαο, κε έκθαζε ζηνπο πνιπκεηαγγηδφκελνπο αζζελείο. 

 

Από-πινπνίεζε ππνβνιώλ Παξόρσλ Τπεξεζηώλ Τγείαο ζηνλ ΔΟΠΤΤ 

To έξγν αθνξά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή παξαπεκπηηθψλ απφ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν κε ζθνπφ ηελ άκεζε έγθξηζε/απνδνρή απφ ηνλ ειεγθηή. Ζ 

εθθαζάξηζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη άκεζα θαη ε ξνή δηνηθεηηθήο εμππεξέηεζεο 

απνθνξηίδεηαη ειαρηζηνπνηψληαο ηα βήκαηα θαη ην ζπλνιηθφ ρξφλν 

νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο. Καηά ηελ πινπνίεζε ζα αμηνπνηεζνχλ 

δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ πξνζσπηθέο θνξεηέο ζπζθεπέο θαη 

θηλεηά ηειέθσλα, ε ρξήζε ξαβδνθψδηθα (barcode, QR-codes) θαη 

νπσζδήπνηε ην ζρήκα ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο πνπ ζα παξέρεηαη κέζσ 

ηεο λέαο ηαπηφηεηαο. 

 

Νέν ζύζηεκα δηαρείξηζεο Φαξκαθείσλ ΔΟΠΤΤ θαη δηαλνκή θαξκάθσλ 

πςεινύ θόζηνπο θαη’ νίθνλ 

Μέζσ ηνπ έξγνπ ζα παξαζρεζεί θεληξηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ 

θαξκαθείσλ ηνπ ΔΟΠΠΤ κε ιεηηνπξγίεο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ θεληξηθή 

δηαρείξηζε ησλ παξαγγειηψλ, ηελ απηφκαηε παξαγγειηνιεςία, ηελ θεληξηθή 

δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ κε παξαθνινχζεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, 

θαζψο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ηηκνινγίσλ θαη ησλ πιεξσκψλ. Παξάιιεια, 

κέζσ ηνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί αλαζρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο πξνγξακκαηηζκνχ θαη παξάδνζεο ζθεπαζκάησλ θαη‘ νίθνλ, 

θαζψο θαη ηεο δηαδηθαζίαο πξνγξακκαηηζκνχ ξαληεβνχ γηα ηελ παξαιαβή 

θαξκάθσλ κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ αζθαιηζκέλσλ πνπ 

επηζθέπηνληαη ηα θαξκαθεία ΔΟΠΤΤ. 

 

Φεθηνπνίεζε δηαδηθαζίαο απόδνζεο δαπαλώλ αηκνθαζαξόκελσλ θαη 

πνιπκεηαγγηδόκελσλ αζζελώλ 

Οη εππαζείο νκάδεο πιεζπζκνχ, φπσο είλαη νη λεθξνπαζείο θαη νη 

πνιπκεηαγγηδφκελνη, δηθαηνχληαη απνδεκίσζε γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο (θαη 

ησλ ζπλνδψλ ηνπο), φηαλ κεηαθηλνχληαη ζε κεγάιεο απνζηάζεηο κέρξη ηα θαηά 
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ηφπνπο ηαηξηθά θέληξα θαη λνζνθνκεία. ήκεξα γηα ηελ απνδεκίσζε δαπαλψλ 

κεηαθίλεζεο πξνζθνκίδνληαη ηα παξαζηαηηθά δαπάλεο ζε έληππε κνξθή, ηα 

νπνία ζα πξέπεη λα ζπκπίπηνπλ, ηφζν κε ηηο εκέξεο αηκνθάζαξζεο φζν θαη 

κε ην ρξφλν δηελέξγεηαο ησλ αηκνθαζάξζεσλ. Δλδεηθηηθά, γηα ην έηνο 2019 

θαηαγξάθεθαλ 148.671 αηηήκαηα δηθαηνχρσλ γηα απφδνζε δαπαλψλ 

κεηαθίλεζεο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο είλαη αλαγθαία ε ςεθηνπνίεζε ηεο 

αίηεζεο απφδνζεο δαπαλψλ κεηαθίλεζεο αηκνθαζαξφκελσλ θαη 

πνιπκεηαγγηδφκελσλ αζζελψλ, πξνθεηκέλνπ απηνί ή νη ζπλνδνί ηνπο λα κελ 

ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ηα ζρεηηθά αηηήκαηα κε θπζηθή παξνπζία. 

ηφρνο είλαη ηφζν ε θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε φζν θαη ε κείσζε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ θφζηνπο δηαρείξηζεο θαη εμππεξέηεζεο ησλ αηηήζεσλ. 

 

Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Τγείαο Δλόπισλ Γπλάκεσλ 

(ΟΠΤΔΓ) 

θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε αλαβάζκηζε ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο ησλ 

Δλφπισλ Γπλάκεσλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο. Γηα ην ιφγν απηφ, κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ 

πζηήκαηνο Τγείαο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ (ΟΠΤΔΓ) ζα αλαβαζκηζηνχλ νη 

δηθηπαθέο ππνδνκέο ησλ αληίζηνηρσλ Τγεηνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ζα 

δηαζπλδεζνχλ νη θφκβνη ησλ ζηξαηησηηθψλ λνζνθνκείσλ θαη ζα αλαβαζκηζηεί 

ην Κέληξν πιινγήο Γεδνκέλσλ (ΚΓ). Παξάιιεια ζα απινπζηεπζνχλ/ 

ειεθηξνληθνπνηεζνχλ δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο θαη παξνρήο ππνινγηζηηθψλ 

ππεξεζηψλ ψζηε λα θαζίζηαηαη απξφζθνπηε ε ζπιινγή, επεμεξγαζία, 

απνζήθεπζε θαη δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ ζε 24σξε βάζε. 

 

Οινθιεξσκέλν ύζηεκα Φξνληίδαο Ογθνινγηθώλ-Αηκαηνινγηθώλ 

Αζζελώλ 

ηφρνο ηεο δξάζεο είλαη ε ππνζηήξημε ησλ αζζελψλ κε θαξθίλν απφ ηε 

ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο κέρξη ηελ ζεξαπεία θαη ηελ απνθαηάζηαζε. 

Δλδεηθηηθά ζα πεξηιακβάλεη: 

● Μεηξψν Ογθνινγηθψλ Αζζελψλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην ζπλνιν 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ (ηζηνινγηθέο, 

απεηθνληζηηθέο, αηκαηνινγηθέο θαη άιιεο εμεηάζεηο, πξαθηηθά 

ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ, ζρήκαηα ζεξαπείαο θ.ι.π.) 

● Γηακφξθσζε ρήκαηνο Θεξαπείαο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα 

Θεξαπεπηηθά Πξσηφθνιια θαη παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημήο ηεο 

ζεξαπείαο 

● Τπνζηήξημε ηνπ αζζελή ζηελ αλαδήηεζε ηεο Μνλάδαο Τγείαο πνπ 

ζα ηνπ παξέρεη ηελ θαηάιιειε ζεξαπεία (ρεκεηνζεξαπεία, 

αθηηλνζεξαπεία) ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν. 

● Τπνζηήξημε ησλ Μνλάδσλ Τγείαο κε ςεθηαθά ζπζηήκαηα πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηε δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο θαη ρνξήγεζεο 

ρεκεηνζεξαπείαο κε ζηφρν ηελ αζθαιή ρνξήγεζε ηνπ θαηάιιεινπ 

θπηηαξνηνμηθνχ θαξκάθνπ ζηνλ αζζελή αιιά θαη ηελ αζθάιεηα 

ησλ ρξεζηψλ (ηαηξψλ, θαξκαθνπνηψλ, λνζειεπηψλ) πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο ηεο ζεξαπείαο. 

● Σειεπαξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ κέζσ mobile app. 

 

Φεθηαθή Μεηαξξύζκηζε Δπείγνπζαο Φξνληίδαο Τγείαο  

ηφρνο ηεο δξάζεο είλαη ε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηα 

ΣΔΠ κε έκθαζε ζηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ηνπ αζζελνχο ζην ρψξν 

ηνπ ΣΔΠ 
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Δλδεηθηηθά ζα πεξηιακβάλεη: 

● Πξνηππνπνίεζε ξνψλ εξγαζίαο Σκεκάησλ Δπεηγφλησλ 

Πεξηζηαηηθψλ 

● Φεθηνπνίεζε ησλ πξφηππσλ ξνψλ θαη ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο 

ηνπο κε αλάπηπμε ςεθηαθψλ ππνδνκψλ, ελίζρπζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θαη ρσξνηαμηθέο παξεκβάζεηο  

● Φεθηαθή αλαβάζκηζε ΔΚΑΒ (on line επηθνηλσλία κε ηα αζζελνθφξα, 

ελεκέξσζε ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ άθημε πεξηζηαηηθνχ, 

ελεκέξσζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα ηελ αλακνλή ζηα ΣΔΠ θαη ηελ 

πιεξφηεηα θιηλψλ ησλ Ννζνθνκείσλ) 

● Mobile App γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ πνιίηε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα 

ηελ πξνβιεπφκελε αλακνλή αλά Ννζνθνκείν ψζηε λα επηιέμεη 

βέιηηζηα ην Ννζνθνκείν πνπ ζα θαηεπζπλζεί. 

 

Δληαίν ύζηεκα Γηαρείξηζεο Ραληεβνύ γηα Γνκέο ΠΦΤ θαη Δμσηεξηθά 

Ηαηξεία Ννζνθνκείσλ  

ηφρνο είλαη ε δηακφξθσζε κηαο εληαίαο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθνχ θαη 

ηειεθσληθνχ ξαληεβνχ ζε εζληθφ επίπεδν πνπ ζα επηηξέπεη: 

● Σελ νξζφηεξε δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη ηε κείσζε ησλ ρξφλσλ αλακνλήο 

● Σε δηεπθφιπλζε ηνπ πνιίηε ζηελ αλαδήηεζε ηνπ ξαληεβνχ 

παξέρνληάο ηνπ εηθφλα ηεο ζπλνιηθήο δηαζεζηκφηεηαο ξαληεβνχ 

ζηελ εηδηθφηεηα θαη ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ 

● Σελ θαηάξγεζε ησλ ππέξνγθσλ ρξεψζεσλ ησλ πνιηηψλ γηα 

ηειεθσληθέο θιήζεηο (ππάξρεη πιήζνο θαηαγγειηψλ ηφζν απφ 

πνιίηεο φζν θαη απφ ην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε θαη ην πλήγνξν ηνπ 

Καηαλαισηή). 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ πξνηείλεηαη 

1. ε επέθηαζε ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο Ζιεθηξνληθνχ Ραληεβνχ 

(πνπ εμππεξεηεί ζήκεξα κέξνο ησλ δνκψλ ΠΦΤ) ζηα Δμσηεξηθά 

Ηαηξεία ησλ Ννζνθνκείσλ, ψζηε, κέζα απφ έλα εληαίν πεξηβάιινλ, 

ν πνιίηεο λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ φιεο ηηο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο 

ξαληεβνχ, γηα λα θάλεη ηε βέιηηζηε επηινγή 

2. ε δηακφξθσζε λένπ ζπκβαηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηειεθσληθέο 

ππεξεζίεο θιεηζίκαηνο ξαληεβνχ κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε γηα ηνλ πνιίηε (αζηηθή ρξέσζε)  

3. ε επέθηαζε ζηα ξαληεβνχ γηα Γηαγλσζηηθέο Δμεηάζεηο (π.ρ. 

απεηθνληζηηθέο) 

  

Παξεκβάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ησλ 

Ννζνθνκείσλ 

● Αλάπηπμε πξνεγκέλσλ ζπζηεκάησλ απνζεθψλ (Warehouse 

Management) ζε επζπγξάκκηζε κε ηηο αληίζηνηρεο δξάζεηο ηεο 

ΔΚΑΠΤ. 

● Αλάπηπμε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ 

(Μεηξψν Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, παξαθνινχζεζε 

ζπκβάζεσλ, έιεγρνο θφζηνπο ζπληεξήζεσλ θ.ι.π.) 

● Πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο. 

Παξαηεξεηήξην Πιεξνθνξηώλ Τγείαο 

Γηα ηελ νξζφηεξε θαη ηαρχηεξε αληηκεηψπηζε ηεο παξαπιεξνθφξεζεο 

πξνσζείηαη ε ζχζηαζε κηαο επέιηθηεο θαη ηερληθά θαηαξηηζκέλεο δνκήο, ε 

νπνία ζα είλαη επηθνξηηζκέλε κε ην έξγν ηνπ εληνπηζκνχ ςεπδψλ 

πιεξνθνξηψλ γχξσ απφ ηαηξηθά δεηήκαηα θαη ζέκαηα πγείαο, κε έκθαζε ζηε 
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λφζν COVID-19. Ζ δνκή απηή ζα ππνζηεξίδεηαη ηφζν απφ κία ειεθηξνληθή 

πιαηθφξκα ζπιινγήο, νξγάλσζεο θαη εθηίκεζεο ηεο αμηνπηζηίαο 

πιεξνθνξηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φζν θαη απφ 

κία νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ ζηνρεχνληαο ζηελ νξζή αμηνιφγεζε ηεο 

αμηνπηζηίαο πιεξνθνξηψλ. 

9.2.3. Πίλαθαο 18: Έξγα Σνκέα Τγείαο 

 

Έξγν Υξνληθόο 

Οξίδνληαο 

1. Δλίζρπζε ηνπ ζπζηήκαηνο Ζιεθηξνληθήο 

πληαγνγξάθεζεο 
Βξαρππξφζεζκνο 

2. Οινθιήξσζε ηνπ Αηνκηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 

Φαθέινπ Τγείαο 
Μεζνπξφζεζκνο 

3. Αλαβάζκηζε ησλ ςεθηαθψλ ππνδνκψλ ζηα 

λνζνθνκεία θαη αμηνιφγεζε ςεθηαθψλ 

ππνδνκψλ πγείαο 

Μεζνπξφζεζκνο 

4. Δπέθηαζε θαη αλάπηπμε ησλ κεηξψσλ 

αζζελψλ (Patient Registries) 
Μεζνπξφζεζκνο 

5. Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο πξφζβαζεο ζε 

δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία 

Μεζνπξφζεζκνο 

6. Βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ 

ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο θαη δηαρείξηζε ηεο 

ζπγθαηάζεζεο ηνπ πνιίηε γηα ηελ πξφζβαζε 

ζηα δεδνκέλα ηνπ 

Μεζνπξφζεζκνο 

7. Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα γηα 

Ννζνθνκεηαθέο Μνλάδεο 
Μεζνπξφζεζκνο 

8. Παξνρή δηαζπλνξηαθψλ ςεθηαθψλ 

ππεξεζηψλ πγείαο 
Μεζνπξφζεζκνο 

9. Αλάπηπμε ζηειερψλ θαη ελίζρπζε ησλ 

ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ησλ επαγγεικαηηψλ 

πγείαο γηα ηελ παξνρή θαη ιήςε 

πξνζσπνθεληξηθήο πεξίζαιςεο 

Μεζνπξφζεζκνο 

10. Δπέθηαζε ηνπ εζληθνχ δηθηχνπ ηειεταηξηθήο Μεζνπξφζεζκνο 

11. Παξνρή πξνεγκέλσλ δηθηπαθψλ - 

ππνινγηζηηθψλ ππεξεζηψλ ππνινγηζηηθνχ 

λέθνπο ζε Ννζνθνκεηαθέο Μνλάδεο 

Μεζνπξφζεζκνο 

12. Βειηίσζε ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ 

δπλαηνηήησλ επηρεηξεζηαθήο αλάιπζεο ζηνλ 

ηνκέα ηεο Τγείαο κε ηε ρξήζε ηερλνινγηψλ 

Σερλεηήο Ννεκνζχλεο/ Μεραληθήο Μάζεζεο 

Μεζνπξφζεζκνο 

13. Παξνρή δηαζπλνξηαθψλ ςεθηαθψλ 

ππεξεζηψλ πγείαο 
Μεζνπξφζεζκνο 

14. Αλάπηπμε ζηειερψλ θαη ελίζρπζε ησλ 

ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ησλ επαγγεικαηηψλ 

πγείαο γηα ηελ παξνρή θαη ιήςε 

πξνζσπνθεληξηθήο πεξίζαιςεο 

Μεζνπξφζεζκνο 

15. Δπέθηαζε ηνπ εζληθνχ δηθηχνπ ηειεταηξηθήο Μεζνπξφζεζκνο 
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16. Παξνρή πξνεγκέλσλ δηθηπαθψλ - 

ππνινγηζηηθψλ ππεξεζηψλ ππνινγηζηηθνχ 

λέθνπο ζε Ννζνθνκεηαθέο Μνλάδεο 

Μεζνπξφζεζκνο 

17. Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο γηα ην Δζληθφ 

χζηεκα Αηκνδνζίαο 
Μεζνπξφζεζκνο 

18. Απφ-πινπνίεζε ππνβνιψλ Παξφρσλ 

Τπεξεζηψλ Τγείαο ζηνλ ΔΟΠΤΤ 
Μεζνπξφζεζκνο 

19. Νέν ζχζηεκα δηαρείξηζεο Φαξκαθείσλ 

ΔΟΠΤΤ θαη δηαλνκή θαξκάθσλ πςεινχ 

θφζηνπο θαη‘ νίθνλ 

Μεζνπξφζεζκνο 

20. Φεθηνπνίεζε δηαδηθαζίαο απφδνζεο 

δαπαλψλ αηκνθαζαξφκελσλ θαη 

πνιπκεηαγγηδφκελσλ αζζελψλ 

Βξαρππξφζεζκνο 

21. Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 

Τγείαο Δλφπισλ Γπλάκεσλ (ΟΠΤΔΓ) 
Μεζνπξφζεζκνο 

22. Οινθιεξσκέλν χζηεκα Φξνληίδαο 

Ογθνινγηθψλ- Αηκαηνινγηθψλ Αζζελψλ 
Μεζνπξφζεζκνο 

23. Φεθηαθή Μεηαξξχζκηζε Δπείγνπζαο 

Φξνληίδαο Τγείαο  
Μεζνπξφζεζκνο 

24. Δληαίν χζηεκα Γηαρείξηζεο Ραληεβνχ γηα 

Γνκέο ΠΦΤ θαη Δμσηεξηθά Ηαηξεία 

Ννζνθνκείσλ 

Μεζνπξφζεζκνο 

25. Παξεκβάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ησλ Ννζνθνκείσλ 
Μεζνπξφζεζκνο 

26. Παξαηεξεηήξην Πιεξνθνξηψλ Τγείαο Βξαρππξφζεζκνο 

 

Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 
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9.3.Δξγαζία & Κνηλσληθέο Τπνζέζεηο 

 

9.3.1 ηξαηεγηθέο Καηεπζχλζεηο θαη ηφρνη 

 

Αύμεζε ηεο απαζρόιεζεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο 

Ζ δηεπθφιπλζε θαη ε ελδπλάκσζε ηεο έληαμεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ε πξνψζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη ε ζχλδεζή ηεο κε ηελ απαζρφιεζε 

απνηεινχλ ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο γηα ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο. Παξάιιεια, ε ππνζηήξημε ηεο αμηνπξεπνχο 

δηαβίσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ε δηαζθάιηζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζε 

πεξηφδνπο κεησκέλεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή αλεξγίαο, φπσο απηή ηεο 

πγεηνλνκηθήο θξίζεο ηνπ covid-19 θαη ε αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο, 

ζπκπιεξψλνπλ ηε ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε. Μέζσ ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε 

άιια ζπζηήκαηα ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ πζηήκαηνο 

Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ Δλεξγεηηθψλ Πνιηηηθψλ 

Απαζρφιεζεο (Management Information System - MIS) αλακέλεηαη ν 

απνηειεζκαηηθφηεξνο ζρεδηαζκφο ηεο εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ 

απαζρφιεζεο. Σέινο, εθαξκνγέο ζε θηλεηέο ζπζθεπέο εληζρχνπλ ηελ παξνρή, 

κε πξνζηηφ ηξφπν, πξνζσπνπνηεκέλεο πιεξνθφξεζεο πνπ έρεη ήδε ν 

εξγαδφκελνο, ν άλεξγνο ή ν εξγνδφηεο κέζσ ησλ ππαξρφλησλ ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ. 

Οη ζεκεξηλέο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο αλαδεηθλχνπλ σο αλαγθαίν 

ζηφρν αθελφο ηελ επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο «Δξγάλε», δειαδή ηνπ 

ζπζηήκαηνο γηα ηελ θαηαγξαθή δεδνκέλσλ γηα εξγαδφκελνπο θαη επηρεηξήζεηο 

θαη ζε άιιεο ζρέζεηο εξγαζίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηεο απηναπαζρφιεζεο, 

ησλ ηίηισλ θηήζεο θ.ιπ. θαη αθεηέξνπ ηνλ αλαζρεδηαζκφ ηνπ, ζηε ινγηθή 

δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ θαη φρη εγγξάθσλ. Δπίζεο ιακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε 

λα εμππεξεηνχληαη αλάγθεο πνπ επηβάιινληαη είηε γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

έθηαθησλ πγεηνλνκηθψλ θξίζεσλ, φπσο π.ρ. ε θνηλσληθή απνζηαζηνπνίεζε 

γηα ηε κείσζε ηεο δηαζπνξάο ηνπ covid-19, είηε απφ ηελ εμέιημε ησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ (ηξάπεδα ρξφλνπ, ηειεξγαζία θ.ιπ.). 

 

Αιιαγή πιεξνθνξηαθνύ ππνβάζξνπ ζηελ αλαδήηεζε αλέξγσλ θαη 

θελώλ ζέζεσλ 

Μηα απφ ηηο θχξηεο ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρεη ν ΟΑΔΓ, είλαη ε ζχδεπμε 

πξνζθνξάο θαη δήηεζεο εξγαζίαο ηφζν απφ ηε κεξηά ηνπ αλέξγνπ, φζν θαη 

ηνπ εξγνδφηε. Σα θχξηα δεδνκέλα απφ ηα νπνία ζπλάγεηαη ε ζχδεπμε είλαη ην 

επάγγεικα πνπ αλαδεηεί ν άλεξγνο ή ν εξγνδφηεο θαζψο θαη νη ηθαλφηεηεο/ 

δεμηφηεηεο πνπ δηαζέηεη ν άλεξγνο ή αλαδεηά ν εξγνδφηεο. Ζ θσδηθνπνίεζε 

επαγγεικάησλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ζην παξφλ ν ΟΑΔΓ είλαη ε ηξνπνπνηεκέλε 

ΣΔΠ92, ε νπνία δεκηνπξγήζεθε ην 1992. Σν πξφβιεκά ηεο δελ είλαη κφλν 

φηη έρεη μεπεξαζηεί απφ ηηο εμειίμεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη είλαη ειιηπήο σο 

πξνο ηα επαγγέικαηα πνπ πεξηιακβάλεη αιιά θαη φηη ηα επαγγέικαηα απηά 

πεξηγξάθνληαη ζε πνιχ πςειφ επίπεδν ρσξίο δπλαηφηεηα κεγάιεο αλάιπζεο. 

Οη ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ έρεη θσδηθνπνηήζεη ν Οξγαληζκφο είλαη 

ειάρηζηεο θαη δελ θαιχπηνπλ ην επξχ θάζκα ησλ δεηνχκελσλ ηθαλνηήησλ/ 

δεμηνηήησλ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ ζπλέπεηα ηεο ρξήζεο ησλ 

ππαξρφλησλ επαγγεικάησλ θαη ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ είλαη φηη ε ζχδεπμε 

πξνζθνξάο θαη δήηεζεο πνπ παξέρεη ν Οξγαληζκφο δελ είλαη αθξηβήο θαη εμ 

απηνχ ηνπ ιφγνπ νχηε θαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε. Ο ΟΑΔΓ έρεη απνθαζίζεη λα 

πηνζεηήζεη ηελ επξσπατθή θσδηθνπνίεζε επαγγεικάησλ θαη 

ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ESCO ε νπνία ζηελ ησξηλή ηεο κνξθή πεξηιακβάλεη 
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2.942 επαγγέικαηα θαη 13.485 ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο. Ο ΟΑΔΓ 

αληηπξνζσπεχεη ηελ Διιάδα ζηελ νκάδα εξγαζίαο ηνπ ESCO θαη ζπκκεηέρεη 

ζηνλ δηαξθή εκπινπηηζκφ ηνπ. Γηα ηε κεηάβαζε ζηνλ ESCO έρεη θαηαξηηζηεί 

αλαιπηηθή κειέηε κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο αιιαγέο θαη δηαδηθαζίεο. 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο ζχδεπμεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο εξγαζίαο ζηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ ΟΑΔΓ εκθαλίδεη απνηειέζκαηα ρσξίο θάπνηα 

αμηνιφγεζε θαη ηαμηλφκεζε. Ζ ζχγρξνλε ηάζε είλαη λα ππάξρεη βαζκνιφγεζε 

ηνπ θάζε απνηειέζκαηνο αλάινγα κε ηε ζπλάθεηά ηνπ κε ην δεδνκέλν 

βηνγξαθηθφ ηνπ αλέξγνπ ή ηεο πεξηγξαθή ηεο θελήο ζέζεο εξγαζίαο, 

πξαθηηθήο άζθεζεο ή επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο. Ζ 

βαζκνιφγεζε απηή είλαη θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο, πεξηιακβάλεη θαη 

θαηά πφζνλ ε ζπγθεθξηκέλε θελή ζέζε ηαηξηάδεη κε ην δεδνκέλν βηνγξαθηθφ 

αιιά θαη θαηά πφζν ην δεδνκέλν βηνγξαθηθφ ηαηξηάδεη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε 

θελή ζέζε. Γηα λα κπνξέζεη ν ΟΑΔΓ λα κεηαβεί ζηε ζχγρξνλε ηερλνινγία ηεο 

ζχδεπμεο, είλαη αλαγθαία ε ρξήζε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ γηα απηή ηε ιεηηνπξγία, 

ην νπνίν ζα επηθνηλσλεί ακθίδξνκα ηφζν κε ην Οινθιεξσκέλν 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηνπ ΟΑΔΓ φζν θαη κε ηνλ ηζηφηνπν ηνπ Οξγαληζκνχ. 

Δίλαη επίζεο επηζπκεηφ ην ζχζηεκα λα παξέρεη ιεηηνπξγίεο Σερληθήο 

Ννεκνζχλεο γηα λα ζπλάγεη ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο απφ ειεχζεξν θείκελν 

βηνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξεί λα παξέρεη ν άλεξγνο. Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ εγρεηξήκαηνο είλαη ε πηνζέηεζε 

ηεο θσδηθνπνίεζεο ESCO ζηα ζρεηηδφκελα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. 

Αζθαιηζηηθό ζύζηεκα 

Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο, κπνξεί λα ζπκβάιεη πνηθηινηξφπσο ζηελ 

απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο κέζα απφ: α) ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ελνπνίεζεο ησλ θαηαθεξκαηηζκέλσλ ιεηηνπξγηψλ ησλ 

αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ, (β) ηνλ πξνζδηνξηζκφ πεξηπηψζεσλ πςεινχ θηλδχλνπ 

γηα εηζθνξνδηαθπγή, (γ) ηελ ηαρχηεξε έληαμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο θαη ελ ηέιεη δ) ηελ άκβιπλζε ησλ αλαληηζηνηρηψλ κεηαμχ ηνπ 

επηπέδνπ εηζθνξψλ θαη παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ, ηνκέσλ ή θιάδσλ. 

ην σο άλσ πιαίζην ζα πξέπεη λα γίλεη πεξαηηέξσ ςεθηνπνίεζε θαη 

επηθαηξνπνίεζε ηεο αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο θαη εθείλεο ησλ παξνρψλ 

αζζέλεηαο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. Βαζηθή ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε είλαη ε 

πινπνίεζε ηεο «ςεθηαθήο ζχληαμεο» κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

«ΑΣΛΑ», πξνθεηκέλνπ λα ζπληειεζηεί ε ζηαδηαθή ςεθηνπνίεζε ησλ 

ζπληάμεσλ. Μηα ηέηνηα ςεθηνπνίεζε ζα νδεγήζεη αθελφο ζηελ θαιχηεξε 

νξγάλσζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ δαπαλψλ γηα ζπληάμεηο θαη αθεηέξνπ 

ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ παξνρψλ ηνπο. Άιιε ζεκαληηθή δξάζε 

ηνπ ΔΦΚΑ είλαη ν e-ΔΦΚΑ θαη ε αλάπηπμε πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο 

Λεηηνπξγίαο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ πληνληζκνχ θαη Τπνζηήξημεο 

(ΠΤΤ). 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ εμαξηάηαη απφ ηηο 

εηζθνξέο θαη σο εθ ηνχηνπ ε αδήισηε εξγαζία θαη ε εηζθνξνδηαθπγή 

απεηινχλ ηε βησζηκφηεηά ηνπο. Γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

ειέγρνπ, ην ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο εθζπγρξνλίδεη ην Οινθιεξσκέλν 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (ΟΠ-ΔΠΔ), πξνθεηκέλνπ λα δηεμάγεη 

απνηειεζκαηηθφηεξνπο ειέγρνπο ησλ παξαβαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ελψ 

ηαπηφρξνλα ζα παξέρεη βειηησκέλεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζηνπο 

ζπλαιιαζζφκελνπο. Ζ δηαζηαχξσζε ζηνηρείσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

κε άιινπο θνξείο φπσο π.ρ. ε ΑΑΓΔ, ην ΓΔΜΖ, είλαη θξίζηκν γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο εηζθνξνδηαθπγήο. 
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Πξόλνηα 

Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε αλάπηπμε ελφο εληαίνπ, ζχγρξνλνπ θαη ζπλεθηηθνχ 

δηνηθεηηθνχ ζρήκαηνο-ζπζηήκαηνο πνπ ζα αληρλεχεη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο 

ηνπ πιεζπζκνχ, ζα εθαξκφδεη πνιηηηθέο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, ελψ 

παξάιιεια ζα ζηνρεχεη ζηελ απνδνηηθφηεξε θαη δηαθαλή δηαρείξηζε ησλ 

πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ πξνζηαζία ησλ εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. 

Έλα ηέηνην ζχζηεκα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: α) 

βαζηθή αζθάιεηα εηζνδήκαηνο, β) βαζηθή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε γηα φινπο. 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ αλσηέξσ ζηφρνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε πιήξεο 

ιεηηνπξγία ηνπ Δληαίνπ Γεσπιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ Δζληθνχ 

Μεραληζκνχ Παξαθνινχζεζεο, πληνληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο ησλ πνιηηηθψλ 

θνηλσληθήο έληαμεο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο (https://www. 

kentrakoinotitas.gr/). Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζα ππνζηεξίδεη ηε ιήςε 

απνθάζεσλ αλά πεξηθεξεηαθή ελφηεηα θαη Γήκν, κέζα απφ ζπλδπαζκφ 

δεδνκέλσλ, πνπ ζα ζπιιέγνληαη κε ηερληθέο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. ην πιαίζην 

ησλ αλσηέξσ ζεκαληηθή είλαη ε πξνζαξκνγή ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ησλ παξνρψλ ηνπ Οξγαληζκνχ Πξνλνηαθψλ Δπηδνκάησλ θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο – ΟΠΔΚΑ, έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο κε γεσρσξηθή δηάζηαζε ρξεζηκνπνηψληαο ην 

Δληαίν Γεσπιεξνθνξηαθφ χζηεκα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, θαη ζε ζρέζε κε ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο εππαζψλ 

θνηλσληθψλ κνλάδσλ, νη ζηφρνη είλαη νη εμήο: α) γηα ην παηδί, ε θαζνιηθή 

εθαξκνγή ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο αλαδνρήο θαη πηνζεζίαο, β) γηα ηα 

άηνκα κε αλαπεξία, ε επέθηαζε ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο πηινηηθήο 

ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο79 γηα ηελ έληαμε ζηα πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο 

ελίζρπζεο ησλ ΑκεΑ, πνπ πινπνηνχληαη απφ ηνλ ΟΠΔΚΑ, γ) γηα ηα άηνκα πνπ 

είλαη απνδέθηεο ησλ πνιηηηθψλ θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο θαη ησλ 

δεηεκάησλ αζηεγίαο, ε παξακεηξνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

ησλ πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ θαη ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο, νχησο ψζηε λα 

πξνζθέξεηαη κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ζην δηθαηνχρν. Σέινο, ην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα Δπηδφκαηνο ηέγαζεο ζα πξέπεη λα αλαβαζκηζηεί, 

ψζηε λα βειηηζηνπνηεζνχλ νη δηαδηθαζίεο ππνβνιήο θαη ρνξήγεζήο ηνπ. 

 

Φεθηαθόο Μεηαζρεκαηηζκόο ζε θαηαζηάζεηο θξίζεο 

Ζ αλάγθε ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ γίλεηαη αθφκε πην έληνλε ζε πεξηφδνπο 

φπνπ ε νηθνλνκία θαη νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα επηβηψζνπλ ζε πεξηβάιινλ 

κεησκέλεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, δηαηεξψληαο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο, 

πηνζεηψληαο λέεο κνξθέο ςεθηαθήο ιεηηνπξγίαο ρσξίο θπζηθή παξνπζία, 

αμηνπνηψληαο θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ κε ςεθηαθέο δεμηφηεηεο, 

εθαξκφδνληαο θαλφλεο θνηλσληθήο απνζηαζηνπνίεζεο πνπ επηβάιινπλ εθ 

πεξηηξνπήο εξγαζία, εξγαζία εμ απνζηάζεσο θαζψο θαη λέα πξσηφθνιια 

θαζαξηφηεηαο, πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. 

Ζ ειαζηηθφηεηα ή/ θαη ε αλαζηνιή ησλ αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζε 

δηάθνξνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο πνπ πιήηηνληαη, ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ κε εμαξηεκέλε ζρέζε εξγαζίαο, ε ζηήξημε ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ αλέξγσλ κε ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ δελ απαηηνχλ 

πιένλ θπζηθή παξνπζία είλαη κεξηθά απφ ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ςεθηαθέο ππεξεζίεο πνπ ηέζεθαλ ζε ιεηηνπξγία 

πξφζθαηα: α) αίηεζε γηα επξσπατθή θάξηα αζθάιηζεο αζζελείαο κε άκεζε 

                                                
79

 Τινπνηείηαη πηινηηθά ζηηο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο Αηηηθήο, Αραΐαο θαη 

Θεζζαινλίθεο 

http://www/
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εθηχπσζε πηζηνπνηεηηθνχ πξνζσξηλήο αληηθαηάζηαζεο, β) εγγξαθή ζην 

Μεηξψν Αλεξγίαο θαη αλαλέσζε θάξηαο αλεξγίαο, γ) αηηήζεηο γηα δηάθνξα 

επηδφκαηα θαη βνεζήκαηα, δ) ππεξεζίεο πξνζσπνπνηεκέλεο πιεξνθφξεζεο. 

Σέινο, ε ελίζρπζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηψλεη ηελ αλάγθε έγραξηεο 

έθδνζεο θαη πξνζθφκηζεο δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχλ θπζηθή παξνπζία. 

 

9.3.2. Έξγα 

 

«Δξγάλε» ΗΗ: Αλαζρεδηαζκόο ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο 

«Δξγάλε» 

Σν έξγν αθνξά ζηελ αλαβάζκηζε θαη κεηεμέιημε ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ 

πζηήκαηνο ΔΡΓΑΝΖ (Π ΔΡΓΑΝΖ) κε ζηφρν ηελ απινχζηεπζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ, ηε δηεχξπλζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο, ηελ ππνζηήξημε ηεο 

κεηαξξχζκηζεο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. Σν έξγν ελζσκαηψλεη ζε 

ιεηηνπξγηθφ επίπεδν ηηο δξάζεηο εθζπγρξνληζκνχ ησλ ζεζκψλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο. Απνζθνπεί ζηελ αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη 

ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο απινπνηψληαο ηηο δηαδηθαζίεο, 

πεξηνξίδνληαο ην δηνηθεηηθφ βάξνο ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ην δεκφζην, 

δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια απξφζθνπηε πιεξνθφξεζε θαη αμηφπηζηα 

δεδνκέλα ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο & Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ. 

Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ΔΡΓΑΝΖ απνηειεί έλα εξγαιείν γηα ηελ 

θαηαγξαθή δεδνκέλσλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαζψο εθεί δειψλνληαη φιεο νη 

βαζηθέο ελέξγεηεο ηεο ζρέζεο κεηαμχ εξγαδνκέλσλ – επηρεηξήζεσλ 

(πξνζιήςεηο, απνρσξήζεηο, ζπκβάζεηο εξγαζίαο, άδεηεο, ππεξσξίεο, 

πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο θ.ιπ.).  

Σν Π ΔΡΓΑΝΖ είλαη ζρεδηαζκέλν κε ηε ινγηθή δηαρείξηζεο-ππνβνιήο 

εγγξάθσλ. Σν 47% ησλ πεδίσλ πνπ ζπκπιεξψλνληαη είλαη ειεχζεξα, ελψ ην 

53% ζπκπιεξψλνληαη κέζσ ιηζηψλ επηινγήο. Σν γεγνλφο απηφ απφ κφλν ηνπ 

απνηειεί έλδεημε ηεο δπζθνιίαο πνπ ππάξρεη ζηελ κεραλνγξαθηθή 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα πεδία απφ κία ηφζν 

εθηεηακέλε βάζε δεδνκέλσλ αιιά θαη ζε φηη αθνξά ην πξφζζεην δηνηθεηηθφ 

βάξνο πνπ επηθέξεη ζηνπο ππφρξενπο ππνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ αξκνδηφηεηαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Με ην λέν έξγν επηηπγράλεηαη ν δξαζηηθφο πεξηνξηζκφο ησλ 

ππνβαιιφκελσλ ειεθηξνληθψλ θνξκψλ/εληχπσλ θαη ν αλαπξνζαλαηνιηζκφο 

ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ δηέπνπλ ηηο εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο εμαξηεκέλεο θαη κε απαζρφιεζεο. 

Φεθηνπνίεζε Υξόλνπ Δξγαζίαο. Απηνκαηνπνίεζε θαη Απνηύπσζε 

Μεηαβνιώλ Υξόλνπ Δξγαζίαο  

ην Π ΔΡΓΑΝΖ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, πξφθεηηαη λα πινπνηεζεί ην 

επφκελν δηάζηεκα ν κεραληζκφο πιήξνπο ςεθηνπνίεζεο ηνπ ρξφλνπ 

εξγαζίαο θαη λα εθαξκνζηεί ε ρξήζε Κάξηαο Δξγαζίαο. θνπφο ηεο δξάζεο 

είλαη ε επέθηαζε ζε φιε ηελ αγνξά εξγαζίαο ηεο ρξήζεο ηεο Κάξηαο 

Δξγαζίαο, κέζσ θαηαζθεπήο ηεο θαηάιιειεο back-office ππνδνκήο ζην Π 

ΔΡΓΑΝΖ γηα ηελ ππνδνρή θαη επεμεξγαζία ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ. 

 

Οκνγελνπνίεζε Κσδηθνινγίσλ θαη Απνθαηάζηαζε Δληαίαο Ρνήο 

Γεδνκέλσλ Απαζρόιεζεο θαη Αζθάιηζεο 

Μέρξη ζήκεξα ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ξνψλ εξγαζίαο Π ΔΡΓΑΝΖ θαη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

παξαθνινχζεζεο ηεο αζθάιηζεο, ΟΠ ΔΦΚΑ, δελ δηαιεηηνπξγνχλ επί ηεο 

νπζίαο. Σν απνηέιεζκα είλαη ε πιεξνθνξία ε νπνία αθνξά ζηελ αζθάιηζε λα 
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θαηαρσξείηαη πξσηνγελψο ζην ζχζηεκα ΟΠ ΔΦΚΑ κέζσ ηεο ππνβνιήο ησλ 

Αλαιπηηθψλ Πεξηνδηθψλ Γειψζεσλ (ΑΠΓ) παξφηη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηα 

θαηαρσξνχκελα εθεί ζηνηρεία πξνθχπηνπλ απεπζείαο απφ ηηο δειψζεηο ζην 

Π ΔΡΓΑΝΖ νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ Απαζρφιεζε.  

θνπφο ηεο δξάζεο είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο πιήξνπο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

κεηαμχ ησλ δχν ζπζηεκάησλ, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε πξνζπκπιήξσζε 

ησλ ζηνηρείσλ ησλ ΑΠΓ ή / θαη ε ππνβνιή απηψλ κέζσ ηνπ Π ΔΡΓΑΝΖ, ην 

νπνίν ζα νδεγήζεη ζε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ βάξνπο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη 

ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, ζα πξνζδψζεη κεγαιχηεξε 

ζπλνρή θαη αμηνπηζηία ζηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία, ζα επηηξέςεη ηελ 

νκνγελνπνίεζε θαη άκεζε αληηπαξαβνιή ησλ δεδνκέλσλ απαζρφιεζεο θαη 

αζθάιηζεο θαη – ηειηθά – ζα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηελ πάηαμε ηεο αδήισηεο 

θαη αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο. 

Δπηπξνζζέησο, ζην πιαίζην ηεο δξάζεο θαη γηα λα θαηαζηεί εθηθηή ε 

δεηνχκελε δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ζα πξνεγεζεί κειέηε νκνγελνπνίεζεο 

θσδηθνινγίσλ γηα έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη απφ ηα δχν ζπζηήκαηα, 

κε βαζηθφηεξν απηφ ησλ εηδηθνηήησλ. Σέινο, ζα κειεηεζεί ε επέθηαζε ηεο 

λέαο, εληαίαο ξνήο δεδνκέλσλ απαζρφιεζεο θαη αζθάιηζεο ψζηε λα θαηαζηεί 

εθηθηή ε ηξνθνδφηεζε κέζσ απηήο θαη ησλ ζηνηρείσλ γηα ην θφξν κηζζσηψλ 

ππεξεζηψλ, ελνπνηψληαο έηζη θαη ηνπο ηξεηο ππιψλεο ηεο εξγαζίαο 

(απαζρφιεζε – αζθάιηζε – θνξνινγία) ζε εληαία ξνή. 

 

Δληαία Πύιε Πιεξνθνξίαο γηα όια ηα πξνγξάκκαηα αλά ηελ επηθξάηεηα 

γηα ηελ εξγαζία θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο ζην Τπνπξγείν 

Δξγαζίαο 

Με δεδνκέλε ηε δηακφξθσζε ηδηαηηέξσο δπζρεξψλ ζπλζεθψλ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο ιφγσ ησλ ζπλεπεηψλ θαη ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο, θξίλεηαη 

επηβεβιεκέλε ε ελδπλάκσζε θαη επέθηαζε ηνπ κεραληζκνχ δηάγλσζεο 

αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 

Ζ δξάζε αθνξά ζηελ ελζσκάησζε ηνπ ελ ιφγσ κεραληζκνχ ζην Π 

ΔΡΓΑΝΖ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ην νπνίν 

παξαθνινπζεί ζε ζρεδφλ πξαγκαηηθφ ρξφλν ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη δηαζέηεη 

επίζεο φια ηα δεδνκέλα ησλ πιεγέλησλ επηρεηξήζεσλ θαη εξγαδνκέλσλ απφ 

ηελ πγεηνλνκηθή θξίζε, κε αμηνπνίεζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε φινπο ηνπο 

θνξείο, φπσο ν ΟΑΔΓ, ν ΔΟΠΠΔΠ, ε ΓΓΓΒΜ θ.α. Ζ αλαβάζκηζε ηνπ ελ ιφγσ 

κεραληζκνχ θαη ε ελζσκάησζή ηνπ ζηελ θεληξηθή πιεξνθνξηαθή ππνδνκή 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο ζα βνεζήζεη ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε 

ελεξγψλ πνιηηηθψλ, ζηνρεπκέλσλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο αλέξγσλ θαη 

εξγαδφκελσλ θαη θαιχηεξε ππνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αλαδήηεζε 

πξνζσπηθνχ θαηάιιεινπ γηα λα θαιχςνπλ ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο 

ζηειέρσζήο ηνπο. Σαπηφρξνλα ζα αλαπηπρζεί ζχζηεκα δεχμεο γηα ηε 

καζεηεία θαζψο θαη εληαία πχιε πιεξνθνξίαο αθφκα θαη app εθαξκνγήο γηα 

ηα θηλεηά, φπνπ θάζε πνιίηεο ζα πιεξνθνξείηαη γηα θάζε πξφγξακκα ηνπ 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο, ηνπ ΟΑΔΓ θαζψο θαη ησλ πεξηθεξεηψλ πνπ αθνξά ηελ 

εξγαζία θαη ηα πξνγξάκκαηα θαηαπνιέκεζεο ηεο αλεξγίαο. Σα αλσηέξσ ζα 

απνηειέζνπλ εθαξκνγέο εληφο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ Π ΔΡΓΑΝΖ ΗΗ. 

 

Φεθηαθή θαηάξηηζε ζηειερώλ παξνρήο πξνλνηαθώλ ππεξεζηώλ 

Ζ δξάζε απνζθνπεί ζηελ θαηάξηηζε ησλ ιεηηνπξγψλ παξνρήο 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ γηα ηελ αλάπηπμε ή ηελ 

εμέιημε ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ηνπο, ψζηε λα θαηαζηνχλ πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθνί θαη παξαγσγηθνί θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη 
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ζπλαθφινπζα λα κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ κε ηνλ βέιηηζην θαη ηαρχηεξν 

δπλαηφ ηξφπν ηνπο πνιίηεο, φπσο ελ πξνθεηκέλσ πνιίηεο πνπ εληάζζνληαη 

ζε εππαζείο νκάδεο πιεζπζκνχ. 

Δηδηθφηεξα, ζηελ πξψηε θάζε ηεο παλδεκίαο, θαη δε θαηά ηελ πεξίνδν 

ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ θπθινθνξίαο ηνπ πιεζπζκνχ, επάισηεο νκάδεο 

φπσο άηνκα κε αλαπεξία, ππέξγεξνη, κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, άηνκα πνπ 

ηεινχλ ζε θαηάζηαζε θηψρεηαο ή θαηνηθνχλ ζε απνκαθξπζκέλεο ή αγξνηηθέο 

πεξηνρέο ηέζεθαλ εμ αληηθεηκέλνπ ζε αδπλακία θπζηθήο πξφζβαζεο θαη ιήςεο 

ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη πξφλνηαο. Αλ θαη θαηά θαλφλα 

ελεξγνπνηήζεθε άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά ν αληίζηνηρνο θξαηηθφο 

κεραληζκφο γηα ηελ παξνρή ζε απηνχο ηθαλνπνηεηηθνχ επηπέδνπ πξνζηαζίαο, 

εληνχηνηο δηαπηζηψζεθε έιιεηκκα ζηηο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο ησλ ζηειερψλ ηνπ 

δεκνζίνπ θνηλσληθνχ ηνκέα ζηελ ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ. Οη ΣΠΔ 

ζα κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πξνζψπσλ δηά ηεο εμ απνζηάζεσο ή 

ςεθηαθήο εμππεξεηήζεψο ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ δε ηέηνην παξάδεηγκα κπνξεί 

λα είλαη ε εμ απνζηάζεσο νξγάλσζε θαη παξνρή ππεξεζηψλ απαζρφιεζεο 

θαη παηδηψλ κε αλαπεξία ή παηδηψλ πξνζρνιηθήο αγσγήο ή ε εμ απνζηάζεσο 

παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ή ςπρνινγηθψλ ππεξεζηψλ πνπ σζηφζν 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ εθηθηέο απαηηνχλ, εθηφο ησλ αλαγθαίσλ 

ππνδνκψλ, θαη αληίζηνηρε εμνηθείσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

θνπνί ηεο δξάζεο είλαη ε απινπνίεζε ηεο πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ 

ζηηο ππεξεζίεο θνηλσληθήο θξνληίδαο, ε ελεξγνπνίεζε ηεο ρξήζεο ςεθηαθψλ 

εξγαιείσλ θαη ππεξεζηψλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, ε αχμεζε ησλ ςεθηαθψλ 

ηθαλνηήησλ ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ ηεο θνηλσληθήο δηνίθεζεο, θαζψο θαη ε 

εμαζθάιηζε ηεο ςεθηαθήο δηαζεζηκφηεηαο ησλ ζηειερψλ ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο γηα ηελ ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζε ςεθηαθέο ππεξεζίεο.  

 

Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα γηα Θέκαηα Τγείαο θαη 

Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία 

Ζ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο εξγαζίαο ππνζηεξίδεηαη απφ 

επαγγεικαηίεο θαη εηαηξείεο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή ζηνλ εξγαζηαθφ 

ρψξν. Ζ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ απαηηεί αθελφο ηε 

ζπζηεκαηηθή ζπλερή θαηάξηηζε ησλ επαγγεικαηηψλ θαη αθεηέξνπ ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εηαηξεηψλ. Ζ αλάγθε γίλεηαη αθφκε 

κεγαιχηεξε ζε πεξηφδνπο πγεηνλνκηθψλ θξίζεσλ, φπνπ νη ζπζηάζεηο ησλ 

εηδηθψλ επηθαηξνπνηνχληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη πηνζεηνχληαη λέα κέηξα 

πξνθχιαμεο θαη πξαθηηθέο γηα ηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο. ήκεξα γηα ην 

ζθνπφ απηφ ηεξνχληαη κεηξψα θαη ππνζηεξίδνληαη ρεηξφγξαθεο δηαδηθαζίεο, 

πνπ επηβαξχλνπλ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο αιιά θαη ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο 

επαγγεικαηίεο. Με ην έξγν ζα αλαπηπρζνχλ εθαξκνγέο θαη ζπζηήκαηα γηα 

ηελ ππνζηήξημε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, κε ζηφρν αθελφο ηελ απνδνηηθή 

άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο θαη αθεηέξνπ ηελ 

θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ. 

θνπφο ηεο δξάζεο είλαη ε πινπνίεζε Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ 

πζηήκαηνο γηα ηα ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία, κε ζθνπφ ηελ 

άξηηα ππνζηήξημε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ζηελ εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ ηνπο αιιά θαη ηελ δηεπθφιπλζε ησλ ηερληθψλ αζθαιείαο / ηαηξψλ 

εξγαζίαο ηφζν ζε φηη αθνξά ηελ αξρηθή θαηάξηηζή ηνπο φζν θαη ηελ ζπλερή 

ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζή ηνπο. 
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Σν ζχζηεκα ζα πεξηιακβάλεη πχιε ελεκέξσζεο θαη δηάζεζεο πιηθνχ γηα 

πηζηνπνηεκέλνπο ρξήζηεο, ππνζχζηεκα κεηξψσλ ηερληθψλ αζθαιείαο – 

ηαηξψλ εξγαζίαο, ππνζχζηεκα γηα ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα, ππνζχζηεκα 

παξαθνινχζεζεο κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη εθαξκνγήο πνπ αθνξνχλ 

κεηαδνηηθέο λφζνπο, ππνζχζηεκα δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ θαη 

πηζηνπνηήζεσλ κε δπλαηφηεηεο on-line αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, πιαηθφξκα 

ηειεθπαίδεπζεο κε δπλαηφηεηα παξνρήο αζχγρξνλεο θαη ζχγρξνλεο 

ηειεθπαηδεπζεο θαζψο  θαη δπλαηφηεηα δηεμαγσγήο ειεθηξνληθψλ εμεηάζεσλ 

γηα ηελ παξνρή πηζηνπνηήζεσλ. 

Με ην έξγν ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο φζν θαη ησλ αληίζηνηρσλ ειεγθηψλ ηνπ ΔΠΔ ζηα 

απαηηνχκελα ISO.  

 

Τηνζέηεζε Δπξσπατθήο Κσδηθνπνίεζεο Δπαγγεικάησλ & Γεμηνηήησλ 

(ESCO) 

Σν παξφλ έξγν έρεη ζηφρν λα πηνζεηήζεη πιήξσο ηελ επξσπατθή 

θσδηθνπνίεζε επαγγεικάησλ θαη ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ESCO, ε νπνία ζηελ 

ησξηλή ηεο κνξθή πεξηιακβάλεη 2.942 επαγγέικαηα θαη 13.485 

ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο. Οη ελ ιφγσ θσδηθνπνηήζεηο ζα εληαρζνχλ ζηα 

πθηζηάκελα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη θνηλφο 

ηξφπνο επηθνηλσλίαο π.ρ. αλάκεζα ζηελ πξνζθνξά θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

απφ ηνπο εξγνδφηεο θαη ζηε δήηεζε εξγαζίαο απφ ηνπο αλέξγνπο. Σν έξγν 

απηφ ζα ζπλεηζθέξεη ζηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ 

επαγγέικαηα, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο. 

Αλάπηπμε λένπ ζπζηήκαηνο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, πξνκεζεηώλ θαη 

Γηαρείξηζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ηνπ ΟΑΔΓ 

Σν ζχζηεκα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη πξνκεζεηψλ ηνπ ΟΑΔΓ ηέζεθε 

ζε πιήξε επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ην 2012 θαη ππνζηεξίδεηαη έσο ζήκεξα, κε 

ζπλερείο αλαβαζκίζεηο θαη ελεκεξψζεηο, ψζηε λα ππνζηεξίδνληαη νη ζπλερψο 

λέεο θαη απμεκέλεο αλάγθεο ηνπ Οξγαληζκνχ. Χζηφζν, νη πξφζθαηεο αιιαγέο 

ζηε λνκνζεζία θαζψο θαη νη απμεκέλεο αλάγθεο ελφο Οξγαληζκνχ πνπ 

ελζσκάησζε δχν άιινπο, ηνπο Οξγαληζκνχο Δξγαηηθήο Δζηίαο θαη Καηνηθίαο, 

απαηηνχλ έλα ζχγρξνλν εξγαιείν νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη πξνκεζεηψλ 

πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα παξακεηξνπνηείηαη θαηά ην δνθνχλ αιιά θαη λα 

δηαρεηξίδεηαη έλαλ ηεξάζηην φγθν ζπλαιιαγψλ ζε θαζεκεξηλή βάζε. Δπηπιένλ, 

ην κέγεζνο ηνπ Οξγαληζκνχ, ζε φξνπο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, απαηηεί 

εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ηειεπηαίνπ. 

ύζηεκα Απηόκαηεο Γηαδηθαζίαο Δγγξαθήο Δπηδόκαηνο ΟΑΔΓ 

Ζ παξνρή ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ επηδνκάησλ ηνπ ΟΑΔΓ (επίδνκα 

καθξνρξφληα αλέξγσλ, εηδηθφ επνρηθφ βνήζεκα) απαηηεί επεμεξγαζία κε 

ζπκκεηνρή δεκνζίσλ ππαιιήισλ, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηφζν ηελ αχμεζε 

ηνπ ρξφλνπ αληαπφθξηζεο ζηα αηηήκαηα ησλ πνιηηψλ, φζν θαη ηνπ θφζηνπο 

αιιά θαη ηνπ πνζνζηνχ ζθαικάησλ επεμεξγαζίαο. Ζ απηνκαηνπνίεζε ησλ 

εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ απφ ηελ άιιε κπνξεί λα επηιχζεη αξθεηά απφ ηα 

αλσηέξσ δεηήκαηα, αιιά απαηηεί πξνζαξκνγή ησλ λέσλ κεζφδσλ εξγαζίαο, 

αιιαγέο θαη εμνηθείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Ζ αξρηθή πηινηηθή εθαξκνγή ηεο πιήξνπο απηνκαηνπνίεζεο ζε έλα 

επηιεγκέλν επίδνκα ηνπ ΟΑΔΓ (επνρηθφ επίδνκα), ζα ζπκβάιιεη ζηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ, ησλ ζηφρσλ πνπ κπνξνχλ λα 

επηηεπρζνχλ θαη ζηε δεκηνπξγία ζπλαληίιεςεο γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ λέσλ 
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κεζφδσλ εξγαζίαο γηα φια ηα επηδφκαηα ηνπ ΟΑΔΓ, ψζηε ελ ζπλερεία λα 

ςεθηνπνηεζεί ην ζχλνιν ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 

Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα γηα ηε Γηαρείξηζε ησλ 

Πξνγξακκάησλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Training Management 

System-TMS) 

Ζ λέα αξρηηεθηνληθή ηνπ ΟΑΔΓ, φζνλ αθνξά ζηελ αλαβάζκηζε ηεο 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο απαηηεί έλα επέιηθην, αξζξσηφ πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα πνπ λα ππνζηεξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο, ηε ξνή εξγαζηψλ θαη γεληθά φιν 

ηνλ θχθιν δσήο ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ηνπ ΟΑΔΓ. Σν ελ ιφγσ 

ζχζηεκα ζα δηαζπλδέεηαη θαη ζα δηαιεηηνπξγεί κε ηα ινηπά πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα ηνπ Οξγαληζκνχ αιιά θαη κε ζπζηήκαηα ηξίησλ θνξέσλ. Σν 

ζχζηεκα ζα ππνζηεξίδεη πξνγξάκκαηα ηχπνπ voucher γηα αλέξγνπο, 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο γηα αλέξγνπο πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ 

δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο γηα εξγαδφκελνπο 

(ΛΑΔΚ). 

ύζηεκα παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηεο πνξείαο ησλ 

σθεινύκελσλ πξνγξακκάησλ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο (ΔΔΚ) 

Σν ηξέρνλ ζχζηεκα ΔΔΚ ρξήδεη εθζπγρξνληζκνχ θαζψο εκθαλίδεηαη σο 

ηδηαηηέξσο θαηαθεξκαηηζκέλν θαη αλαπνηειεζκαηηθφ σο πξνο ηελ παξνρή 

ζρεηηθψλ δεμηνηήησλ ή ηελ ππνζηήξημε απνθνίησλ γηα λα κεηαβνχλ ζε θαιέο 

ζέζεηο εξγαζίαο. Καζψο ε ρψξα αλαδχεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή χθεζε πνπ 

πξνθαιείηαη απφ ην COVID-19, είλαη φιν θαη πην ζεκαληηθφ λα δηαζθαιηζηεί 

φηη νη ελεξγέο πνιηηηθέο γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο (ALMP) θαη ηα πξνγξάκκαηα 

είλαη εθζπγρξνληζκέλα, θαιά ζηνρεπκέλα θαη πεξηιακβάλνπλ έλα 

νινθιεξσκέλν παθέην ππνζηήξημεο πςειήο πνηφηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο καζεηείαο, γηα λα βνεζήζνπλ 

ηα άηνκα λα κεηαβνχλ ζε θαιέο ζέζεηο εξγαζίαο. Γεληθφηεξα, ε ηξέρνπζα 

δνκή πνιηηηθήο ΔΔΚ ζηελ Διιάδα δελ δηαζέηεη ζπλεθηηθέο πνιηηηθέο 

ζρεδηαζκνχ θαη ζπληνληζκνχ θαη πιαηθφξκεο γλψζεο, θαζψο θαη ηζρπξά 

ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ θφζηνπο, ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ησλ επηπηψζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ έιιεηςε 

πιεξνθνξηψλ ζπρλά νδεγεί ζε αλαπνηειεζκαηηθή θαηαλνκή δεκφζησλ 

πφξσλ, επαλάιεςε πξνζπαζεηψλ κεηαμχ παξφρσλ θαηάξηηζεο θαη 

αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ, 

δεδνκέλεο ηεο άγλσζηεο απφδνζεο επέλδπζεο θαη ηεο έιιεηςεο άκεζα 

δηαζέζηκσλ δηνηθεηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ απνθνίησλ. Μέζα απφ απηή ηελ παξέκβαζε ζα 

αλαπηπρζεί έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο 

ηεο πνξείαο ησλ σθεινχκελσλ πξνγξακκάησλ ΔΔΚ ψζηε λα πθίζηαηαη ε 

δπλαηφηεηα άζθεζεο ζηνρεπκέλσλ παξεκβάζεσλ απφ θπβεξλεηηθήο 

πιεπξάο. 

ύζηεκα παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο πξνγξακκάησλ 

ελεξγεηηθώλ πνιηηηθώλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο (M & E) 

Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο (Π) Παξαθνινχζεζεο 

θαη Αμηνιφγεζεο ησλ Δλεξγεηηθψλ Πνιηηηθψλ γηα ηελ Αγνξά Δξγαζίαο είλαη λα 

δηεπθνιχλεη ηελ έγθαηξε θαη ζπζηεκαηηθή δηαζεζηκφηεηα δεδνκέλσλ θαη ηελ 

αλάιπζε βαζηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηηο Δλεξγεηηθέο Πνιηηηθέο γηα ηελ 

Απαζρφιεζε θαη ηελ Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζε ζε πςειφ επίπεδν 
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ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο εθαξκνγήο ησλ ΔΠΑ, θαζψο θαη ε ρξήζε απηψλ 

ησλ ζηνηρείσλ γηα ηνλ αληηθεηκεληθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

δηαζέζηκσλ πφξσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε 

κέγηζηε δπλαηή απνηειεζκαηηθφηεηα. 

Φεθηνπνίεζε δηαδηθαζίαο πξόζιεςεο σξνκηζζίσλ θαζεγεηώλ γηα ηηο 

ΔΠΑ ΟΑΔΓ θαη βξεθνλεπηνθόκσλ γηα ηνπο ΒΝ ΟΑΔΓ θαη δηαδηθαζίαο 

ππνβνιήο αηηήζεσλ καζεηώλ θαη γνλέσλ βξεθώλ θαη λεπίσλ κε ηε 

ρξήζε ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο Πύιεο (gov.gr) 

Γηα πξψηε θνξά ςεθηνπνηείηαη πιήξσο ε δηαδηθαζία πξφζιεςεο 

σξνκηζζίσλ θαζεγεηψλ γηα ηηο Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο Μαζεηείαο ΟΑΔΓ θαη 

βξεθνλεπηνθφκσλ γηα ηνπο Βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο ΟΑΔΓ κε απηφκαηε 

κνξηνδφηεζε θαη δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο απνζηνιήο δηθαηνινγεηηθψλ. 

Παξάιιεια, νη αηηήζεηο γηα έληαμε καζεηψλ ζηηο ΔΠΑ ΟΑΔΓ θαη γνλέσλ 

βξεθψλ θαη λεπίσλ ζηνπο ΒΝ ΟΑΔΓ ςεθηνπνηείηαη εμ νινθιήξνπ. 

ύζηεκα παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο δηαδηθαζίαο ζύδεπμεο θαη 

θόξηνπ εξγαζίαο εξγαζηαθώλ ζπκβνύισλ (Δπέθηαζε Μεραληζκνύ 

Γηάγλσζεο Αλαγθώλ Αγνξάο Δξγαζίαο) 

Σν Πξφγξακκα Ακνηβαίαο Βνεζείαο κεηαμχ ησλ ΓΤΑ Δζζνλίαο θαη 

Διιάδαο (Mutual Assistance Project -MAP) πξαγκαηνπνηείηαη ππφ ηελ αηγίδα 

θαη επνπηεία ηνπ Γηθηχνπ Δπξσπατθψλ Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ Απαζρφιεζεο 

(PES Network) ζην πιαίζην ηεο κεηαξξχζκηζεο θαη ηεο αλαβάζκηζεο ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ ΟΑΔΓ. ηφρνο ηνπ MAP είλαη λα ππνζηεξίμεη ηνλ ΟΑΔΓ ζηελ 

νξγάλσζε ηεο επφκελεο θάζεο αλαδηάξζξσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ 

εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο (αλέξγσλ - εξγνδνηψλ). Ο ΟΑΔΓ έρεη ήδε 

αλαπηχμεη κηα δηκεξή ζρέζε κε ηελ Δζζνληθή ΓΤΑ, ε νπνία έρεη εμειίμεη έλα 

ςεθηαθφ εξγαιείν αηρκήο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχδεπμεο 

(matching) ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο εξγαζίαο. Με ηε ρξήζε απηνχ ηνπ 

εξγαιείνπ, ε Δζζνληθή ΓΤΑ έρεη αλαβαζκίζεη ην ζχζηεκα θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο. Δπηπιένλ, έρεη ηε δπλαηφηεηα ζπλερνχο 

παξαθνινχζεζεο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο (monitoring). Οη ππεξεζίεο ηεο 

Δζζνληθήο ΓΤΑ έρνπλ, επίζεο, δηαπηζηψζεη φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ εληζρχεη ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 

εξγαζηαθψλ ηεο ζπκβνχισλ, θαζψο ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα αληηζηνίρηζεο κε 

βάζε ηηο δεμηφηεηεο αιιά θαη δηαρείξηζεο ησλ πεξηπηψζεσλ ζε 

εμαηνκηθεπκέλν επίπεδν. Ζ ελ ιφγσ εζζνληθή εθαξκνγή δηαζέηεη παξφκνην 

ζρεδηαζκφ κε ην Μεραληζκνχ Γηάγλσζεο Αλαγθψλ Αγνξάο Δξγαζίαο πνπ 

αλαπηχρζεθε απφ ην ΔΗΔΑΓ. Σα δπν απηά ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ίδηα 

εθαξκνγή πξνγξακκαηηζκνχ. Χο εθ ηνχηνπ, ην MAP ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα 

δηεξεχλεζεο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζε λα ελζσκαησζεί ζε έλα 

εληζρπκέλν κνληέιν παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηνλ ΟΑΔΓ. Μέζα απφ ηελ 

εθαξκνγή ηερληθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ βειηηψζεσλ ζα εληζρπζνχλ πξαθηηθά νη 

δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζα επηηεπρζεί έλα πνηνηηθφ πξφηππν παξνρήο 

ππεξεζηψλ ζε πνιίηεο θαη ππνζηήξημεο ζε εξγνδφηεο, πνπ αλακέλεηαη λα 

θαηαζηήζεη ηελ παξνπζία ηνπ Οξγαληζκνχ ζηελ αγνξά εξγαζία πνιχ 

απνηειεζκαηηθφηεξε. 

 

ύζηεκα επηρεηξεζηαθήο επθπΐαο (business intelligence) γηα ηε 

δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ ΟΑΔΓ 

Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε αλάπηπμε ελφο εξγαιείνπ Δπηρεηξεκαηηθήο 

Δπθπΐαο (Business Intelligence) γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ 

Οξγαληζκνχ κε ηε θηινζνθία ηνπ νινθιεξσκέλνπ θηεκαηνινγίνπ θαη ηε 

ρξήζε πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ εξεπλψλ, δεδνκέλσλ θαη δεηθηψλ απφδνζεο 
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κε ζηφρν ηε ζπζηεκαηηθφηεξε παξαθνινχζεζε θαη βειηηζηνπνίεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο δηαρείξηζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ ΟΑΔΓ. 

Δπαλεηδίθεπζε & βειηίσζε δεμηνηήησλ ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ θαη 

ηδίσο ησλ επνρηαθώλ εξγαδόκελσλ 

Ο ΟΑΔΓ ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο φπσο ην Τπνπξγείν Φεθηαθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, ηα ΑΔΗ αιιά θαη θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα παξέρεη 

εληζρπκέλεο δπλαηφηεηεο γηα νινθιεξσκέλε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε κέζσ 

εηδηθά ζηνρεπκέλσλ πξνγξακκάησλ ηα νπνία κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ 

ελφηεηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, εθπαίδεπζεο ζε ηάμε ή άιια πβξηδηθά 

εθπαηδεπηηθά κνληέια. Ζ πξνηεηλφκελε πξσηνβνπιία ζα ζπκβάιιεη ζην 

θιείζηκν ηνπ ράζκαηνο δεμηνηήησλ θαη ηδίσο ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ, 

θαζψο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

ηνπ κεγάινπ επνρηαθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο. Ζ θαηάξηηζε ζα παξέρεηαη 

κε απζηεξά κέηξα πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη κε πηζηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο θαη 

πξνγξάκκαηα. Ζ πξφηαζε επηδηψθεη λα κεηαηξέςεη ην «ρξφλν αδξάλεηαο» 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζε κηα πεξίνδν αλάπηπμεο δεμηνηήησλ, ε νπνία κε ηε ζεηξά 

ηεο ζα απμήζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα, ζα ππνζηεξίμεη ηε κεηάβαζε ζηελ 

ςεθηαθή νηθνλνκία θαη ζα βειηηψζεη ην επίπεδν ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ. Σν πξψην αληίζηνηρν πξφγξακκα αλακέλεηαη λα παξάζρεη 

επθαηξίεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

θιάδνπ, ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο εμάξηεζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηελ 

ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, θπξίσο κέζσ ησλ θέληξσλ δηα βίνπ θαη ζπλερνχο 

εθπαίδεπζεο ησλ ηδξπκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ΚΔΚ). 

Δμ απνζηάζεσο επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε (e-learning) ζηηο ΔΠΑ 

ΟΑΔΓ 

Έλεθα ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ απφ ηελ εμάπισζε ηεο παλδεκίαο 

(COVID-19) πινπνηήζεθε ηαρχηαηα πξφγξακκα γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ κέηξνπ 

ηεο εμ απνζηάζεσο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζηηο Δπαγγεικαηηθέο 

ρνιέο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ. Σν κέηξν αλαπηχρζεθε ζε πηινηηθή βάζε ηνπο 

πξψηνπο κήλεο ηεο παλδεκίαο, κε εληππσζηαθά απνηειέζκαηα ζε φξνπο 

ζπκκεηνρήο θαη απνδνρήο ηφζν απφ ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ φζν θαη απφ 

ηνπο καζεηέο. Ζ ρξήζε ηνπ ελ ιφγσ κέηξνπ αλακέλεηαη λα επεθηαζεί ζην 

επηθείκελν ζρνιηθφ έηνο. 

EESSI - Γεκόζηνο Καηάινγνο ησλ Δπξσπατθώλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο 

Σν EESSI είλαη έλα ζχζηεκα πνπ βνεζά ηνπο θνξείο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ηηο παξνρέο αζζέλεηαο, επαγγεικαηηθήο αζζέλεηαο 

θαη εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο ή αλεξγίαο, ηε ζπληαμηνδφηεζε ή ηα νηθνγελεηαθά 

επηδφκαηα, ηαρχηεξα θαη κε αζθάιεηα, φπσο ππαγνξεχνπλ νη θαλφλεο ηεο ΔΔ 

γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Πξηλ απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

EESSI, νη πεξηζζφηεξεο αληαιιαγέο γίλνληαλ ζε έληππε κνξθή. Απηέο ηψξα 

αληηθαζίζηαληαη απφ ειεθηξνληθέο αληαιιαγέο, θαζψο νη θνξείο ησλ θξαηψλ 

κειψλ αξρίδνπλ λα εθαξκφδνπλ ην ζχζηεκα EESSI. 

 

Αλάπηπμε Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο e-ΔΦΚΑ 

Βαζηθφ ζηφρν ηνπ έξγνπ e-ΔΦΚΑ απνηειεί ε αλαβάζκηζε ηεο 

εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ/ζπλαιιαζζφκελσλ κε ηνλ ΔΦΚΑ κέζσ ηεο 

απινπνίεζεο θαη βειηίσζεο ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηεο αλάπηπμεο 

εληαίνπ νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ηεο δεκηνπξγίαο 

ηειεθσληθνχ θέληξνπ ππνζηήξημεο θ.ιπ., πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ αχμεζε 



209 

ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΔΦΚΑ. 

Βαζηθνί ππιψλεο αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη ε ελίζρπζε ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ε ελαξκφληζε κε απζηεξέο πξνδηαγξαθέο 

πξνζβαζηκφηεηαο θαη ε εθαξκνγή ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

Σειηθφο ζθνπφο ηνπ έξγνπ είλαη λα γίλεηαη θαηά ην δπλαηφλ ε 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ρσξίο ηελ αλζξψπηλε παξέκβαζε, λα κεησζνχλ/ 

εμαιεηθζνχλ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ελδηάκεζα ζηάδηα. H 

έγθξηζε ηεο Γηνίθεζεο ζα παξέρεηαη απηφκαηα απφ ηα πηζηνπνηεκέλα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε 

πξσηφηππσλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ ίδην ηνλ αζθαιηζκέλν, αιιά κέζσ 

πηζηνπνηεκέλσλ ρξεζηψλ (ΚΔΠ, Πεξηθέξεηεο, Γήκνη θ.ιπ.). Σν έξγν κεηαμχ 

άιισλ: α) ζα πινπνηήζεη ηελ ειεθηξνληθή Βεβαίσζε θαη Δπίδνζε Γηνηθεηηθψλ 

Πξάμεσλ, β) ζα απηνκαηνπνηήζεη ηελ Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε 

Δηζπξάμεσλ/Πιεξσκψλ θαη ζα εηζάγεη κεραλήκαηα POS, θαη ηέινο ζα γ) 

δεκηνπξγήζεη Γηαδξαζηηθφ Απνζεηήξην Γλψζεο ηνπ ΔΦΚΑ κε λφκνπο, 

εγθπθιίνπο, νδεγίεο θαη έλα forum φπνπ αξκφδηα ζηειέρε ηεο Κεληξηθήο 

Γηνίθεζεο ζα απαληνχλ ζε εξσηήζεηο θαη ζα δίλνπλ νδεγίεο. 

 

Φεθηνπνίεζε Αζθαιηζηηθήο Ηζηνξίαο e-ΔΦΚΑ 

Ο ρξφλνο αζθάιηζεο γηα νξηζκέλα ηακεία πνπ ζπγρσλεχζεθαλ ζην ΗΚΑ 

θαζψο θαη ζε πξψελ ηακεία επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ππάξρεη ζε θεληξηθά 

αξρεία ζε έληππε κνξθή, θαζπζηεξψληαο ηελ αλαδήηεζε θαη απνηχπσζή ηνπ 

θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ αηηεκάησλ ζπληαμηνδφηεζεο. Δπηπιένλ ζην η. ΗΚΑ 

ηεξνχληαη ζηα αξρεία ησλ ππνθαηαζηεκάησλ θαηαζηάζεηο αζθάιηζεο 

πξνζσπηθνχ γηα ηελ πεξίνδν πξφ ηνπ 2002 πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

επηβεβαίσζε ηνπ ρξφλνπ αζθάιηζεο ζε πεξίπησζε ακθηβνιίαο θαζψο θαη ζε 

πεξίπησζε απψιεηαο ησλ βηβιηαξίσλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ. 

Ζ ςεθηνπνίεζε ηνπ αξρείνπ απηνχ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηφζν γηα ηελ 

εμνηθνλφκεζε ρψξσλ θαη αλζξσπίλσλ πφξσλ φζν θαη γηα ηελ επηηάρπλζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ απνλνκήο ζχληαμεο, ηε δηαθάλεηα, ηελ αθξίβεηα ησλ 

ππνινγηζκψλ. 

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε ςεθηνπνίεζε ησλ θεληξηθψλ αξρείσλ ησλ 

ζπγρσλεπζέλησλ ζην η.ΗΚΑ ηακείσλ, ησλ η.Δπηθνπξηθψλ ηακείσλ θαη ησλ 

θαηαζηάζεσλ αζθάιηζεο πξνζσπηθνχ πνπ ππέβαιαλ νη εξγνδφηεο ζηα 30 

κεγαιχηεξα ππνθαηαζηήκαηα ηνπ η.ΗΚΑ, απφ ην 1980 έσο ην 2002. Ζ 

ςεθηνπνίεζε ζα πεξηιακβάλεη ηελ νπηηθή απνηχπσζε ησλ εγγξάθσλ (scan) 

αιιά θαη ηελ αλαγλψξηζε/ θαηαρψξηζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξφλνπ 

αζθάιηζεο ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο «ΑΣΛΑ» γηα ηελ ρξήζε 

ηνπο ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ απνλνκή ησλ ζπληάμεσλ.  

 

Μεραλνξγάλσζε – ςεθηαθή αλαβάζκηζε Ννκηθήο Τπεξεζίαο e-ΔΦΚΑ 

Σν πξφγξακκα απνζθνπεί ζηελ δπλαηφηεηα απνηχπσζεο ηξέρνπζαο 

ζέζεο ησλ δηθαζηηθψλ αμηψζεσλ ηνπ e-ΔΦΚΑ θαη ησλ δηθαζηηθψλ θαη 

εμσδίθσλ απαηηήζεσλ θαη΄ απηνχ έηζη ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή θαη ε ζχληαμε 

ηζνινγηζκψλ κε αθξηβή - αιεζή ζηνηρεία, λα είλαη αθξηβήο θαη ε ηπρφλ ζχληαμε 

κειέηεο βησζηκφηεηαο ηνπ θνξέα, λα είλαη δπλαηή ε επηβνιή ζπκςεθηζκψλ, 

λα δηεπθνιπλζεί ε απνπιεξσκή πθηζηάκελσλ ιεμηπξφζεζκσλ θαη ε 

απνηξνπή δεκηνπξγίαο λέσλ ιεμηπξφζεζκσλ, λα βειηησζνχλ ζεκαληηθά νη 

πηζαλφηεηεο επδνθίκεζεο ησλ ελδίθσλ κέζσλ θαη βνεζεκάησλ ηνπ e-ΔΦΚΑ 

θαη ελ γέλεη ε δηθαζηηθή θαη εμσδηθαζηηθή ζέζε ηνπ (θαζψο ζα είλαη δπλαηή ε 

βάζηκε θαη νξηζκέλε πξνβνιή ηζρπξηζκψλ θαη ελζηάζεσλ πεξί εμφθιεζεο, 

παξαγξαθήο, εθθξεκνδηθίαο θ.α.), λα δεκηνπξγεζεί κηα εληαία ηξάπεδα 
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λνκηθψλ πιεξνθνξηψλ κέζσ ηεο νπνίαο ζα θαηαζηεί δπλαηή ε εθαξκνγή 

εληαίαο πξαθηηθήο ρεηξηζκνχ δηθαζηηθψλ θαη εμσδηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ απφ 

ηνπο 767 ζπλεξγαδφκελνπο δηθεγφξνπο, 80 έκκηζζνπο δηθεγφξνπο ηνπ e-

ΔΦΚΑ θαη 19 κέιε ηνπ ΝΚ, λα θαηαζηεί εθηθηφο ν έιεγρνο απφ ηνλ 

πξντζηάκελν ηεο Ννκηθήο ππεξεζίαο ηεο πηζηήο εθαξκνγήο ησλ νδεγηψλ 

νξζνχ ρεηξηζκνχ, ηεο κε απψιεηαο πξνζεζκηψλ, ηεο απνηξνπήο παξαγξαθήο 

απαηηήζεσλ ηνπ e-ΔΦΚΑ θαηά ηξίησλ, ηεο ηππηθήο παξάζηαζεο (θαη φρη 

εξεκνδηθίαο) ηνπ e-ΔΦΚΑ ζε φιεο ηηο ππνζέζεηο πνπ ηνλ αθνξνχλ. Σέινο, λα 

πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά ε δηθαζηηθή δαπάλε θαη ελ γέλεη ηα έμνδα δηθαζηηθψλ 

παξαζηάζεσλ.  

 

Φεθηαθή Απνλνκή ύληαμεο ΑΣΛΑ  

Ζ ςεθηαθή απνλνκή ζχληαμεο ΑΣΛΑ απνηειεί κηα ζεκαληηθή 

κεηαξξχζκηζε ζην ζχζηεκα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Ζ λέα δηαδηθαζία 

ςεθηαθήο απνλνκήο θχξηαο ζχληαμεο «ΑΣΛΑ» έξρεηαη λα αληηκεησπίζεη ην 

ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα ζηελ εμππεξέηεζε ησλ αζθαιηζκέλσλ ησλ 

ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ. Αμηνπνηψληαο ηηο λέεο ηερλνινγίεο ε πιαηθφξκα 

«ΑΣΛΑ» κεηαζρεκαηίδεη ηε δηαδηθαζία απνλνκήο ζπληάμεσλ ζε κηα απιή 

ειεθηξνληθή ππεξεζία επηπέδνπ 4, επηηπγράλνληαο ηελ απαιιαγή ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ απφ ην ξφιν ηνπ άηππνπ θιεηήξα πνπ έπξεπε λα 

ζπγθεληξψζεη θαη λα πξνζθνκίζεη πιεζψξα δηθαηνινγεηηθψλ. Πιένλ απηά 

αληινχληαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαζχλδεζεο ηνπ e-ΔΦΚΑ κε ηνπο θνξείο 

πνπ ηα εθδίδνπλ. Παξάιιεια, επηηπγράλεηαη ε κεηαηξνπή κηαο πνιχκελεο 

θαηά θαλφλα δηαδηθαζίαο ζε κηα ζπλαιιαγή ιίγσλ ιεπηψλ γηα ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο. Δλδεηθηηθά κε ηελ έλαξμε ηεο πιήξνπο ιεηηνπξγίαο ηεο 

πξψηεο θάζεο πινπνίεζεο, ν ρξφλνο απνλνκήο ηεο ζχληαμεο ζα κεησζεί ζε 

ιίγα δεπηεξφιεπηα απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο.  

ην πιαίζην ησλ ζχγρξνλσλ ηερληθψλ επέιηθηεο δηαρείξηζεο πνιχπινθσλ 

έξγσλ φπσο ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο απνλνκήο 

ζχληαμεο αθνινπζείηαη ε πινπνίεζε ζε ηέζζεξηο θάζεηο θάζε κηα απφ ηηο 

νπνίεο πεξηιακβάλεη ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο αλάπηπμεο, ην ζηάδην 

ηεο 3κελεο πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο, ην ζηάδην ηεο πιήξνπο παξαγσγηθήο 

ιεηηνπξγίαο θαη ην ζηάδην ηεο έληαμεο ηνπ κέγηζηνπ δπλαηνχ φγθνπ ησλ 

εθθξεκψλ ππνζέζεσλ.  

ηελ πξψηε θάζε πνπ ηέζεθε ζε πιήξε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ζηηο 23 

Ηνπιίνπ 2020 εληάρζεθαλ νη ζπληάμεηο γήξαηνο ησλ αγξνηψλ θαη νη 

κεηαβάζεηο αηηία ζαλάηνπ. Οη επφκελεο ηξεηο θάζεηο έρνπλ ζρεδηαζηεί σο 

εμήο:  

● Φάζε Β‘: πληάμεηο Αλαπεξίαο θαη Γήξαηνο πγεηνλνκηθψλ κε ζηφρν 

ηελ παξαγσγηθή ιεηηνπξγία απφ ην Μάξηην ηνπ 2021 

● Φάζε Γ‘ : πληάμεηο Γήξαηνο κηζζσηψλ, δεκνζίνπ θαη κεραληθψλ κε 

ζηφρν ηελ παξαγσγηθή ιεηηνπξγία απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2021 

● Φάζε Γ‘ : πληάμεηο Γήξαηνο ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, λνκηθψλ 

θαη εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηχπν κε ζηφρν ηελ παξαγσγηθή ιεηηνπξγία 

απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2021. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ππνινγίδεηαη φηη ζα 

έρεη εθδίδεηαη ςεθηαθά ην 85% ησλ αηηήζεσλ.  

Φεθηαθόο κεραληζκόο ζπγθέληξσζεο ζηνηρείσλ θαη εμαγσγήο ηνπ 

Καηώηαηνπ Ννκνζεηεκέλνπ Μηζζνύ 

Ο επξχηεξνο ζηφρνο αθνξά ζηελ νηθνδφκεζε αληαγσληζηηθήο θαη 

βηψζηκεο νηθνλνκίαο, ζηελ αλάπηπμε ρσξίο απνθιεηζκνχο, ζηελ 
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απαζρφιεζε, θαη ζηε κείσζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ ζπλεπαθφινπζνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Πξνο ηνχην, απνβιέπνπκε ζηελ θαηά ην δπλαηφλ 

δηαζθάιηζε αμηνπξεπνχο ακνηβήο ιακβάλνληαο ππφςε/ζπλεθηηκψληαο ηηο 

εζληθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. 

Σν επηδησθφκελν απνηέιεζκα είλαη ν Μεραληζκφο πξνζδηνξηζκνχ 

(λνκνζεηεκέλνπ) θαηψηαηνπ κηζζνχ λα ζπγθεληξψλεη ηα ζηνηρεία εθείλα ψζηε 

ν λνκνζεηεκέλνο θαηψηαηνο κηζζφο λα είλαη επζπγξακκηζκέλνο κε ηελ 

πξαγκαηηθή πνξεία ηεο νηθνλνκίαο, λα ζηεξίδεη θαη λα βειηηψλεη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. 

ηνρεχνπκε ζηελ αλάζρεζε ησλ απνιχζεσλ, ζηε δηαηήξεζε αιιά θαη 

ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη γηα απηφ απαηηείηαη εμαγσγή θαη 

ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ πξνεξρφκελα απφ ηα επηζηεκνληθά - εξεπλεηηθά 

ηλζηηηνχηα ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, ΔΛΣΑΣ, Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ΚΔΠΔ, 

ΗΟΒΔ θηι., ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ πξνο ηξνθνδφηεζε/ ελεκέξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο/ κεραληζκνχ πξνζδηνξηζκνχ/ εμαγσγήο λνκνζεηεκέλνπ κηζζνχ 

(data to inform the minimum wage setting process/cycle), θαζψο θαη βειηίσζε 

ή ελίζρπζε ηεο επάξθεηαο θαη πξνζβαζηκφηεηα ηνηρείσλ/ δεδνκέλσλ. Χο θαη 

ηνχηνπ, ζα εμαζθαιηζηνχλ ε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο επάξθεηαο, ηεο 

ζπλάθεηαο ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ/δεδνκέλσλ πνπ απαηηνχληαη κε πιήξε 

αλάιπζε θαη πξφβιεςε ζε εηήζηα βάζε γηα ηελ εμαγσγή ηνπ λνκνζεηεκέλνπ 

θαηψηαηνπ κηζζνχ.  

 

Αλακόξθσζε ΟΠ ΔΠΔ 

Έρνληαο ζπκπιεξψζεη ζρεδφλ πέληε έηε ιεηηνπξγίαο ην Οινθιεξσκέλν 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θξίλεηαη φηη 

ρξήδεη ζεκαληηθψλ αλαβαζκίζεσλ κε γλψκνλα ηελ απινχζηεπζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ / ιεηηνπξγηψλ, ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο επρξεζηίαο θαη ελ γέλεη ηεο 

εκπεηξίαο ησλ ρξεζηψλ θαη ηελ θαιχηεξε ελζσκάησζή ηνπ ζην ππφινηπν 

νηθνζχζηεκα πιεξνθνξηαθψλ ππνδνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ. 

ε φηη αθνξά ην ηειεπηαίν νη δχν βαζηθνί ζηφρνη είλαη ε κεηαθνξά ηνπ ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ G-cloud ηεο ΓΓΠΓΓ θαη ε πιήξεο ελνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ κε ην Π ΔΡΓΑΝΖ θαζψο ζήκεξα ππάξρεη πιεζψξα πιεξνθνξηψλ πνπ 

ηεξνχληαη ρσξίο λα ρξεηάδεηαη θαη ζηα δχν ζπζηήκαηα, φπσο ηα κεηξψν 

εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ, ε αληηζηνίρηζε ηερληθψλ αζθαιείαο θαη ηαηξψλ 

εξγαζίαο κε επηρεηξήζεηο θηι, γεγνλφο ην νπνίν πξνζδίδεη αρξείαζην 

δηνηθεηηθφ βάξνο ηφζν ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ, φζν θαη ζηηο 

επηρεηξήζεηο. 

Δπίζεο, ε βαζηθή πεγή δεδνκέλσλ γηα ηελ ζηφρεπζε ησλ ειέγρσλ είλαη 

ηα πξσηνγελή ζηνηρεία ηνπ Π ΔΡΓΑΝΖ. Μέζσ ηεο πξνηεηλφκελεο 

αλαβάζκηζεο ζα βειηησζεί ζεκαληηθά ε επηρεηξεζηαθή εηνηκφηεηα ηνπ 

ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γεγνλφο ην νπνίν ζα ζπλδξάκεη ζεκαληηθά 

ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο θαη ππνδεισκέλεο εξγαζίαο.  

Έλεθα δε ηεο επηδησθφκελεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαζίζηαηαη απαξαίηεηε 

ε Φεθηνπνίεζε ησλ ΠΔΠ ΔΠΔ ησλ 5 ηειεπηαίσλ εηψλ, ψζηε λα 

δεκηνπξγεζεί ην θπξσηηθφ ηζηνξηθφ ησλ εξγνδνηψλ θαη πάλσ ζε απηφ λα 

ρηηζηεί ην Μεηξψν Παξαβαηηθφηεηαο αιιά θαη ην Λεπθφ Μεηξψν εξγνδνηψλ.  

 

Αλάπηπμε Φεθηαθώλ Τπεξεζηώλ, Φεθηνπνίεζε Αξρείνπ θαη 

Δλνπνηεκέλεο Τπεξεζίεο Γηαιεηηνπξγηθόηεηαο Μεηνρηθνύ Σακείνπ 

ηξαηνύ (ΜΣ) 

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ απνηειεί ν ςεθηαθφο εθζπγρξνληζκφο ησλ 

ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ΜΣ κέζσ ηεο ςεθηνπνίεζεο ηνπ Αξρείνπ ηνπ 
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ΜΣ, δειαδή Φεθηνπνίεζε ησλ θαθέισλ ησλ κεξηζκαηνχρσλ, θαζψο θαη ηε 

ζρεδίαζε, αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο (ΟΠ) γηα ηελ εθηέιεζε ηεο απνζηνιήο ηνπ ΜΣ πνπ ζα παξέρεη 

Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο πξνο ηνπο κεξηζκαηνχρνπο κέζσ ηεο αλάπηπμεο 

Γηαδηθηπαθήο Πχιεο γηα ηελ πιεξνθφξεζε θαη εμππεξέηεζε ησλ δηθαηνχρσλ 

(ππνβνιή αηηήζεσλ, παξαθνινχζεζε ππνζέζεσλ θ.ιπ.). 

 

Φεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο 

(ΚΔ.Π.Α.) 

Σν πξφγξακκα απνζθνπεί ζηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο 

δηαδηθαζίαο ζηα ΚΔΠΑ, ηελ επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο, ηε δεκηνπξγία ελφο 

αδηάβιεηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο θαη γλσζηνπνίεζεο ηνπ ηαηξηθνχ 

απνηειέζκαηνο, ηελ βέιηηζηε πξνζηαζία επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ, ηελ απνηξνπή επαλαιακβαλφκελσλ άζθνπσλ δηαδηθαζηηθψλ 

πξάμεσλ, ηελ απνθπγή ζπλσζηηζκνχ, ηδίσο ζε ζπλζήθεο παλδεκίαο θαη 

θπξίσο ηελ κείσζε ηεο θπζηθήο παξνπζίαο θαη θαη΄ επέθηαζε ηεο 

ηαιαηπσξίαο ηδηαίηεξα επαίζζεησλ θαη εππαζψλ νκάδσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ νηθνγελεηψλ απηψλ. 

Τπνέξγν 1 : Οξγάλσζε θαη Φπζηθέο Τπνδνκέο  

● Αλαζρεδηαζκφο δηαδηθαζηψλ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο θαλνληζκνχ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο κε ζαθή 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηαδίσλ πηζηνπνίεζεο αλαπεξίαο 

● Αλαζχλζεζε ηνπ Δηδηθνχ Ηαηξηθνχ ψκαηνο κε ηελ έληαμε λέσλ 

ηαηξψλ θαη δεκηνπξγία θψδηθα ιεηηνπξγίαο απηνχ. 

● Βειηίσζε θπζηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηηνχλησλ 

πηζηνπνίεζεο πνζνζηνχ αλαπεξίαο (ΑκεΑ). 

Τπνέξγν 2: Φεθηαθφο Μεηαζρεκαηηζκφο 

● Αλάπηπμε ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο ππνβνιήο αηηήκαηνο, πιεξσκήο 

παξαβφινπ, ιήςεο ηεο απφθαζεο θαη ππνβνιήο ελζηάζεσο επί 

απηήο ζην δηθηπαθφ ηφπν gov.gr 

● Αλάπηπμε ππνζπζηήκαηνο ηαηξηθψλ γλσκαηεχζεσλ θαη έθδνζεο 

απνθάζεσλ ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηεο Ζιεθηξνληθήο 

πληαγνγξάθεζεο ζηελ ΖΓΗΚΑ  

● Ζιεθηξνληθή δηαζχλδεζε κε ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα «ΑΣΛΑ» 

γηα ηελ ςεθηαθή απνλνκή ζπληάμεσλ αλαπεξίαο  

● Αλάπηπμε πζηήκαηνο Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπίαο (ΒΗ) γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ ζεκάησλ αλαπεξίαο ζηε ρψξα θαη ηελ 

ππνζηήξημε ζηε ράξαμε ζηξαηεγηθήο. 

● Webservices θαη δηάζεζε ζην Κέληξν Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 

ΓΓΠΓΓ γηα απηνκαηνπνηεκέλε πξφζβαζε αξκφδησλ θνξέσλ ( 

ΔΟΠΤΤ, ΟΠΔΚΑ, ΑΑΓΔ θιπ) ζηηο απνθάζεηο ησλ ΚΔΠΑ  

● Τιηθνηερληθή ππνδνκή (Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, ζθάλεξ, 

εθηππσηέο θαη αλαιψζηκα). 

● Δθπαηδεπηηθέο δξάζεηο γηα ηελ παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ αλσηέξσ 

έξγνπ (χληαμε εγρεηξηδίσλ θαη εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Δθπαίδεπζε 

ηαηξψλ θαη γξακκαηέσλ). 
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Δληαία Φεθηαθή Πύιε Πξόζβαζεο ζηελ Κνηλσληθή Πξνζηαζία 

Ζ δξάζε πεξηιακβάλεη ηε κεηεμέιημε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ 

Μεραληζκνχ, κε ηελ ελζσκάησζε φισλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, 

κέζσ ησλ νπνίσλ ππνβάιινληαη νη αηηήζεηο γηα ηα εζληθά θνηλσληθά 

επηδφκαηα θαη θαηαρσξνχληαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θνηλσληθήο 

θξνληίδαο απφ ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο θνξείο (ΣΔΒΑ, Κνηλσληθέο 

Τπεξεζίεο Γήκσλ, Γνκέο Φηψρεηαο, ΚΓΖΦ, ΤΓ, δνκέο θιεηζηήο θξνληίδαο, 

φπσο θέληξα ρξνλίσο παζρφλησλ, γεξνθνκεία, δνκέο παηδηθήο πξνζηαζίαο 

θ.ά.). Δηδηθφηεξα, ε Δληαία Φεθηαθή Πχιε ζα πεξηιακβάλεη: 

1. Μεηξψν Χθεινπκέλσλ, ζην νπνίν ζα γίλεηαη θαηαρψξεζε ηνπ 

Αηνκηθνχ Ηζηνξηθνχ Χθεινχκελσλ. Σν Αηνκηθφ Ηζηνξηθφ Χθεινχκελσλ ζα 

θαζνξηζηεί απφ ην ΤΠΔΚΤ θαη ζα πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά θαη εληαία πεδία 

θαηαρψξηζεο γηα θάζε πξφζσπν, αλεμαξηήησο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο. 

Γηα ην ζχλνιν ησλ αηηνχλησλ αλεμαξηήησο πξνγξάκκαηνο, πξαγκαηνπνηείηαη 

ε θαηαρψξηζε ησλ: 

● Γεληθψλ ηνηρείσλ ησλ σθεινχκελσλ, δειαδή ησλ ζηνηρείσλ 

ηαπηνπνίεζήο ηνπο, φπσο ΑΜΚΑ/ΑΦΜ, επψλπκν, φλνκα, δ/λζε, 

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, θαζψο θαη ησλ 

● Γεκνγξαθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

σθεινπκέλσλ, φπσο εκεξνκελία γέλλεζεο, θχιν, νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε, ζπζρεηίζεηο κε άιια πξφζσπα, λνκηθφ θαζεζηψο, 

ζηεγαζηηθή θαηάζηαζε, εθπαίδεπζε, εξγαζία (εγγξαθή ή κε ζηνλ 

ΟΑΔΓ), αζθάιηζε, πιεξνθνξίεο επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ 

(π.ρ. αλαπεξία, απηηζκφο θ.ά.). 

2.  Δληαία θφξκα αίηεζεο γηα ην ζχλνιν ησλ εζληθψλ πξνγξακκάησλ. 

Δηδηθψο γηα ηα επηδφκαηα, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ, πξνηείλεηαη ε 

ελνπνίεζε ησλ αηηήζεσλ γηα ηα επηδφκαηα Παηδηνχ, ηέγαζεο, Διάρηζην 

Δγγπεκέλν Δηζφδεκα, Δπίδνκα Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Αλαζθάιηζησλ 

Τπεξειίθσλ, Δπίδνκα ηεγαζηηθήο πλδξνκήο Αλαζθάιηζησλ Τπεξειίθσλ, 

Αλαπεξηθά, Δπίδνκα Γέλλαο, Οκνγελψλ (αλ δηαηεξεζεί), Οξεηλψλ θαη 

Μεηνλεθηηθψλ, Θέξκαλζεο, ΚΟΣ Α θαη Β, ηεγαζηηθφ Φνηηεηψλ θαη, ζπλνιηθά, 

γηα νπνηαδήπνηε παξνρή θνηλσληθήο θχζεσο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ 

θεληξηθή δηνίθεζε (θαη φρη ζε επίπεδν Γήκσλ). 

3.  Γηαζπλδέζεηο θαη δηαζηαπξψζεηο γηα ην ζχλνιν ησλ πξνγξακκάησλ/ 

ππεξεζηψλ. Γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα νπνηνδήπνηε πξφγξακκα ζα πξέπεη 

λα θαηαρσξεζνχλ/ δηαζηαπξσζνχλ ειεθηξνληθά ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην αλ 

πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα έληαμεο γηα θάζε πξφγξακκα. 

θνπνί ηεο δξάζεο είλαη ε απινπνίεζε ηεο πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ 

ζηηο θνηλσληθέο παξνρέο, ε πιεξέζηεξε ελεκέξσζε γηα ηηο πνιηηηθέο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζε εζληθφ επίπεδν, ε απηφκαηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ζε 

φια ηα πξνγξάκκαηα (ρσξίο λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο 

ζπκπεξηθνξψλ αλάινγα κε ηα θξηηήξηα ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο, π.ρ. 

ζχλζεζε λνηθνθπξηνχ), ε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη πφξσλ απφ ηε ζπληήξεζε 

δηαθνξεηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη 

ζήκεξα ιεηηνπξγεί κηα πιαηθφξκα γηα θάζε επίδνκα ελψ ζπάληα 

δηαιεηηνπξγνχλ ζε επίπεδν αληαιιαγήο πιεξνθνξίαο), ε ηήξεζε ηζηνξηθνχ 

φισλ ησλ παξνρψλ πνπ ιακβάλεη θάζε σθεινχκελνο, θαζψο θαη ε 

δεκηνπξγία εξγαιείνπ παξαθνινχζεζεο θαη ζρεδηαζκνχ ησλ θνηλσληθψλ 

πνιηηηθψλ κε θνηλσληθά θαη γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

 

Δπνπηεία θαη Αμηνιόγεζε θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηώλ θνηλσληθήο 
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θξνληίδαο 

Ζ δξάζε αθνξά ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ελνπνίεζε ηεο πξνλνηαθήο 

λνκνζεζίαο, ζηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Καηαπνιέκεζεο ηεο Φηψρεηαο θαη ζηελ 

αλάπηπμε ηθαλνχ βαζκνχ ειέγρνπ θαη επνπηείαο ησλ θνξέσλ παξνρήο 

πξνλνηαθψλ ππεξεζηψλ ζην πιαίζην ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο. 

Δηδηθφηεξα, κε ην άξζξν 9 παξ. 5 λ. 4052/2012, ε Γεληθή Γξακκαηεία 

Πξφλνηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κεηαθέξζεθε 

ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ζην νπνίν ππάγεηαη 

έθηνηε. Δπίζεο, κε ην άξζξν 9 ηνπ λ. 4109/2013 ζπζηάζεθαλ 12 Κέληξα 

Κνηλσληθήο Πξφλνηαο αλά Πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο θαη ζε έλα έθαζην απηψλ 

ζπγρσλεχζεθαλ σο απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο [παξαξηήκαηα] επί κέξνπο 

πξνυθηζηάκελα πιελ θαηαξγεζέληα κε ηνλ λ. 4109/2013 λνκηθά πξφζσπα 

δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ έδξεπαλ ζηελ αληίζηνηρε νηθεία πεξηθέξεηα θαη είραλ 

ζθνπνχο εληαζζφκελνπο ζηελ πξνζηαζία ηεο νηθνγέλεηαο, παηδηθήο ειηθίαο, 

λεφηεηαο, ηξίηεο ειηθίαο, αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ εππαζψλ νκάδσλ 

πιεζπζκνχ. 

Σαπηφρξνλα ππεξεζίεο θνηλσληθήο θξνληίδαο παξέρνληαη απφ ηδησηηθνχο 

θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ ή θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ε δξάζε ησλ νπνίσλ 

είηε θαζνξίδεηαη απφ ηελ λνκνζεζία πνπ φκσο παξσρεκέλε [λ. 281/1914 θαη 

λδ 1111/1972 γηα ηα ζσκαηεία θαη θηιαλζξσπηθά ζσκαηεία], είηε δελ 

πξνζδηνξίδεηαη εηδηθά [βιέπεηε εηδηθφηεξα ηε ιεηηνπξγία ησλ Με 

Κεξδνζθνπηθψλ νξγαλψζεσλ] επνπηεχεηαη, φκσο, ε δξάζε απηή ζε πςειφ 

επίπεδν ράξαμεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ. Οη σο άλσ θνξείο κπνξνχλ λα επηρνξεγνχληαη ελ 

φισ ή ελ κέξεη απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαηά 

ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. 

Με βάζε ηα αλσηέξσ παξαηεξείηαη πιεζψξα λνκνζεζίαο πνπ θαζνξίδεη 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θαη πξνλνηαθήο θξνληίδαο γεγνλφο πνπ 

νδεγεί ζε θαηαθεξκαηηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ θνξέσλ άζθεζεο ηεο 

δεκφζηαο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, κε θηλδχλνπο αιιεινεπηθάιπςεο απηψλ αιιά 

θαη απνπζίαο νπζηαζηηθνχ ειέγρνπ θαη επνπηείαο ηεο δξάζεο ησλ δεκνζίσλ 

θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη ζπλαθψο ηεο αδπλακίαο 

πξνζδηνξηζκνχ ηφζν ησλ σθεινχκελσλ νκάδσλ πιεζπζκνχ φζν θαη ηνπ 

κείγκαηνο ηεο εθάζηνηε ζρεδηαδφκελεο θνηλσληθήο θαη πξνλνηαθήο πνιηηηθήο. 

Με θξηηήξην ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο νξγάλσζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη 

ησλ εμ απηήο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, αιιά θαη ηελ δηαζθάιηζε ηζφηηκεο, 

θαζνιηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο πξφζβαζεο ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, κε 

βάζε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ νκάδσλ πιεζπζκνχ, ε 

δξάζε απνζθνπεί ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ελνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

λνκνζεζίαο θαη αληηζηνίρσο ηεο νξγάλσζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαηά 

ηξφπν ψζηε λα επηηεπρζεί εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη ελφηεηα ειέγρνπ θαη 

επνπηείαο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ. 

θνπνί ηεο δξάζεο είλαη ε απινπνίεζε ηεο πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ 

ζηηο θνηλσληθέο παξνρέο, ε ελνπνίεζε ηεο θνηλσληθνπξνλνηαθήο λνκνζεζίαο, 

θαη ε θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ θεληξηθψλ θαη απνθεληξσκέλσλ ππεξεζηψλ 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη αληίζηνηρε εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαηά ηελ άζθεζε 

ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία ηθαλνχ θαη 

απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ησλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ 

παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θαη πξνλνηαθήο θξνληίδαο. 
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Αλακόξθσζε λνκηθνύ πιαηζίνπ αθηλήησλ Πξόλνηαο - Απνγξαθή, 

Φεθηνπνίεζε, Σαθηνπνίεζε θαη Μειέηε Αμηνπνίεζεο Αθηλήησλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ 

Με ην αξ.47 ηνπ λ.4386/2016 κεηαβηβάζηεθαλ ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο 

θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα επί αθηλήησλ, ηα νπνία 

έκεηλαλ αδηάζεηα απφ ζηεγαζηηθά πξνγξάκκαηα. πλνιηθά πξφθεηηαη γηα 

ρηιηάδεο αθίλεηα (ν αθξηβήο αξηζκφο ηνπο ζα πξνθχςεη απφ ηελ θαηαγξαθή). 

Με ηνλ λφκν απηφ κεηαβηβάζηεθαλ ηα δηθαηψκαηα κεηαμχ ησλ Τπνπξγείσλ, 

αιιά δελ κεηαθέξζεθαλ θαη νη αξκφδηεο ππεξεζίεο. Σν θπζηθφ αξρείν 

βξίζθεηαη δηάζπαξην ζηηο Πεξηθέξεηεο. 

Επίσης, με το αρ.56 του ν.4075/2012, μεταβιβάστηκαν εμπράγματα 

δικαιώματα επί ακινήτων από το Υπουργείο Υγείας και τα ∆.Υ.ΠΕ. προς 

νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εποπτευόμενα από τις ∆ιευθύνσεις του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η απλή καταγραφή τους 

έχει γίνει από τις διοικήσεις κάθε ΝΠΔΔ, αλλά δεν υπάρχει κοινή βάση 

δεδομένων, ούτε πλήρης αποτύπωση της πληροφορίας. Πιθανά τα ίδια ΝΠΔΔ 

να έχουν επιπλέον εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα, δυνάμει άλλων 

διατάξεων ή κληροδοσιών. 

Ζ δξάζε αξρηθά ζα εμαζθαιίζεη ηελ νινθιήξσζε ηεο θσδηθνπνίεζεο/ 

αλακφξθσζεο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη ηξνπνπνηήζεηο θαη 

ζπκπιεξψζεηο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. 

Ζ δεχηεξε θάζε ηεο δξάζεο πεξηιακβάλεη: (α) θαηαγξαθή ησλ αθηλήησλ, 

(β) λνκηθφ έιεγρφ ηνπο, (γ) ηερληθφ, πνιενδνκηθφ & ζηαηηθφ έιεγρφ ηνπο, (δ) 

θαηαγξαθή ηεο πξαγκαηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο, (ε) δεκηνπξγία 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο, κε φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα 

αθίλεηα80, (ζη) άξζε λνκηθψλ εκπνδίσλ κε ηελ αλάιεςε θαηάιιεισλ λνκηθψλ 

δξάζεσλ, (δ) πνιενδνκηθή λνκηκνπνίεζε, φηαλ απηφ είλαη δπλαηφ θαη 

ζθφπηκν, (ε) ελίζρπζε ζηαηηθφηεηαο, φπνπ ρξεηάδεηαη, (ζ) πιηθέο παξεκβάζεηο 

ζηα αθίλεηα, γηα ηελ ζπκκφξθσζε ζηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ 

λ.4067/2012 πεξί πξνζβαζηκφηεηαο, (η) ηελ ππνβνιή δειψζεσλ ζην 

Κηεκαηνιφγην, (ηα) ηελ έθδνζε ελεξγεηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη Τπεχζπλσλ 

Γειψζεσλ Δγθαηαζηάηε. 

Οη ζθνπνί ηεο δξάζεο πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνζηαζία ηεο αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο απφ θάζε είδνπο δηεθδηθήζεηο, θαηαπαηήζεηο ή θαηαζηξνθέο απφ 

ηξίηνπο, ηελ αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο πξνο φθεινο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο 

ζηνλ ηνκέα ησλ πνιηηηθψλ ζηέγαζεο επάισησλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο γηα θνηλσθειήο ζθνπνχο (αλαβάζκηζε πεξηνρψλ, 

δεκηνπξγία ρψξσλ πξαζίλνπ, αλαςπρήο θαη άζιεζεο, ρσξνζέηεζεο 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ θηι) θαη ηελ ελ γέλεη βειηίσζε ηνπ νηθηζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο. 

 

Δπέθηαζε ζπζηήκαηνο αλαδνρήο θαη πηνζεζίαο 

Ζ ςεθηαθή πιαηθφξκα www.anynet.gr ζπληζηά έλα απφ ηα θξίζηκα 

εξγαιεία γηα ηε δηακφξθσζε κηαο λέαο πνιηηηθήο γηα ηελ αλαδνρή θαη ηελ 

πηνζεζία, κε δηαθάλεηα θαη επηηάρπλζε δηαδηθαζηψλ. ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 

                                                
80

 Θα πξέπεη λα ζπγθξνηεζεί έλα εληαίν Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ηφζν γηα απηά ηα 

αθίλεηα, φζν θαη γηα ηα αθίλεηα ηνπ αξ. 47 ηνπ λ.4386/2016 

http://www.anynet.gr/
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2019 δφζεθε ψζεζε ζηελ θαηαρψξηζε ησλ αλειίθσλ νη νπνίνη δηαβηνχλ ζηηο 

80 κνλάδεο παηδηθήο πξνζηαζίαο ηεο ρψξαο, ψζηε ζην επφκελν ρξνληθφ 

δηάζηεκα λα άκεζν μεθηλήζεη ην «ζπληαίξηαζκα» (matching) κεηαμχ ησλ 

ππνςεθίσλ γνληψλ θαη ησλ αλήιηθσλ πξνο αλαδνρή θαη πηνζεζία. Σν 

«ζπληαίξηαζκα» ζα γίλεηαη ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο πιαηθφξκαο, ζηε βάζε 

κηαο ζεηξάο θξηηεξίσλ θαη ππφ ηελ επίβιεςε θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ. Σν 

πθηζηάκελν ζχζηεκα ζα επεθηαζεί κε λέεο εθαξκνγέο γηα: α) ηε ρνξήγεζε 

ηνπ επηδφκαηνο αλαδνρήο, ε νπνία ζα δηαζπλδεζεί κε ηα άιια ζπζηήκαηα 

επηδνκάησλ ηνπ ΟΠΔΚΑ θαη β) ηελ έληαμε ηεο δηαρείξηζεο ησλ δηαδηθαζηψλ 

ησλ αλαδνρψλ θαη πηνζεζηψλ γηα αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο (αζπλφδεπηα 

αλήιηθα παηδηά απφ ηηο πξνζθπγηθέο ξνέο), κε αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ απφ ηα 

ζπζηήκαηα ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ΔΚΚΑ). 

Φεθηαθό πηζηνπνηεηηθό πνιπηεθληθήο ηδηόηεηαο  

ήκεξα, ν πνιχηεθλνο πνιίηεο πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ην πηζηνπνηεηηθφ 

πνιπηεθληθήο ηδηφηεηαο, κεηαβαίλεη ζηνλ Γήκν φπνπ αηηείηαη θαη παξαιακβάλεη 

ην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. Με απηφ  θαη θάπνηα άιια  

έγγξαθα πνπ ρξεηάδνληαη θαηά πεξίπησζε,  κεηαβαίλεη κε θπζηθή παξνπζία 

ζηνλ πξσηνβάζκην ζχιινγν πνιπηέθλσλ ζηνλ νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνο. 

Δθεί, αθνχ έρεη ειεγρζεί ε νηθνλνκηθή πξνο ηνλ θνξέα ελεκεξφηεηα, 

ππνβάιιεη αίηεζε έθδνζεο πηζηνπνηεηηθνχ πνιπηεθληθήο ηδηφηεηαο. Ο 

πξσηνβάζκηνο ζχιινγνο, αθνχ δηελεξγήζεη έλαλ πξψην έιεγρν πιεξφηεηαο 

αίηεζεο, απνζηέιιεη ηελ αίηεζε θαη ηα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά, ζηελ 

Αλσηάηε πλνκνζπνλδία Πνιπηέθλσλ Διιάδνο – ΑΠΔ-,  ε νπνία εδξεχεη 

ζηελ Αζήλα θαη ε νπνία πξνβαίλεη ζε νπζηαζηηθφ θαη ελδειερή έιεγρν 

(ζθνπηκφηεηα, λνκηκφηεηα) θαη έπεηηα εθδίδεη ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ δηαζέηεη 

δηθιείδεο αζθαιείαο, θαη ην απνζηέιιεη (απνθιεηζηηθά έγραξηα) είηε ζηνλ 

ζχιινγν γηα λα ην παξαιάβεη ν πνιίηεο, είηε ζηνλ πνιίηε απ‘ επζείαο. Ζ 

ΑΠΔ δηαζέηεη ζρεηηθφ αξρείν αηηήζεσλ θαζψο θαη φια ηα  θαηά θαηξνχο 

ππνβιεζέληα  πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ, δηθαηνινγεηηθά, ηηο απνξξίςεηο θαη ηηο 

εθθξεκείο ππνζέζεηο θαη είλαη ηαμηλνκεκέλν κε βάζε ηνλ  κνλαδηθφ Αξηζκφ 

Μεηξψνπ ηεο. Με ηελ  πξνηεηλφκελε ελέξγεηα, ε αίηεζε γηα ην παξαπάλσ 

αλαθεξφκελν πηζηνπνηεηηθφ ζα πινπνηείηαη θαη κέζσ ηεο εληαίαο ςεθηαθήο 

πχιεο gov.gr, κε ρξήζε ηεο  ζπξίδαο ηνπ πνιίηε θαη ηνπ θνξέα. Σα δε 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζα αληινχληαη κέζσ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ή 

άιισλ πξφζθνξσλ πξνο ηνλ ζθνπφ ΣΠΔ, απφ ηνλ πνιίηε ή / θαη ηνλ θνξέα 

αληίζηνηρα. Καζψο ε ΑΠΔ ηεξεί θπζηθφ αξρείν θαθέισλ γηα θάζε νηθνγέλεηα 

πνπ ππνβάιιεη αίηεζε γηα απνλνκή ηεο πνιπηεθληθήο ηδηφηεηαο (αηηήζεηο 

πξνο ηελ απφθηεζή ηεο, δηθαηνινγεηηθά, απνξξίςεηο, εθθξεκείο ππνζέζεηο 

θ.α.) ζηφρνο είλαη απηφ ην αξρείν λα ςεθηνπνηεζεί ψζηε λα απνθηήζεη 

ιεηηνπξγηθφ ραξαθηήξα δηαζέηνληαο άκεζα αλαδεηήζηκα θαη αλαθηήζηκα 

έγγξαθα έηνηκα πξνο αμηνπνίεζε ηνπο ηφζν γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

πνιχηεθλσλ πνιηηψλ φζν θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ΑΠΔ κέζσ ησλ ΣΠΔ. 

Φεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο ηνπ ΟΠΔΚΑ - Φεθηνπνίεζε θαη 

εθζπγρξνληζκόο ηνπ ζπζηήκαηνο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηώλ 

 

Ζ νινθιήξσζε ηεο ςεθηνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΟΠΔΚΑ θαζψο 

θαη ε βειηίσζε ηεο αληαπνθξηζηκφηεηαο ζηα αηηήκαηα ησλ πνιηηψλ απνηειεί 

πξνυπφζεζε γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ αιιά θαη κνλφδξνκν 

πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθά ηηο πξνθιήζεηο θαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαζεκεξηλά θαη ηα νπνία αθνξνχλ ζηελ 

έγθαηξε θαη νξζή απνλνκή ησλ επηδνκάησλ θαη παξνρψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο, 

ζηελ εμάιεηςε θάζε ιάζνπο ή απάηεο ζηελ απφδνζε ησλ παξνρψλ θαη ζηε 

http://gov.gr/
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βέιηηζηε ελεκέξσζε θαη εμππεξέηεζε ησλ πθηζηάκελσλ ή κειινληηθψλ 

δηθαηνχρσλ επηδφκαηνο πνιηηψλ. 

Σν έξγν ζα δεκηνπξγήζεη έλα πιήξεο θαη ζπλεθηηθφ ζχλνιν δξάζεσλ γηα 

ηνλ νινθιεξσκέλν ςεθηαθφ θαη ιεηηνπξγηθφ αλαζρεκαηηζκφ ηνπ Οξγαληζκνχ. 

Σν έξγν πεξηιακβάλεη: αλαβάζκηζε πιαηθφξκαο παξνρήο Δπηδφκαηνο 

Παηδηνχ, αλάπηπμε πιαηθφξκαο ςεθηαθήο-ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κε ηνλ 

πνιίηε, πιήξεο ςεθηνπνίεζε αληαπφθξηζεο ζηα αηηήκαηα ησλ πνιηηψλ, 

ζπκπιεξσκαηηθέο δξάζεηο ςεθηαθήο αλαβάζκηζεο θαη Φεθηνπνίεζε θαη 

Ζιεθηξνληθή δηαρείξηζε Αξρείνπ ησλ δηθαηνχρσλ παξνρψλ ηνπ ΟΠΔΚΑ, 

θαζψο θαη δξάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζε επηδνκαηηθέο 

πνιηηηθέο, δηεχξπλζε ζεκείσλ πξφζβαζεο θαη πιήξεο ςεθηνπνίεζε 

απφδνζεο θαη θαηαβνιήο επηδνκάησλ θαη πιεξνθφξεζεο πνιηηψλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία. 

 

9.3.3. Πίλαθαο 19: Έξγα Σνκέα Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ 

Έξγν Υξνληθόο 

Οξίδνληαο 

1. Δξγάλε ΗΗ: Αλαζρεδηαζκφο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο «Δξγάλε» 

Μεζνπξφζεζκνο 

2. Φεθηνπνίεζε Υξφλνπ Δξγαζίαο. Απηνκαηνπνίεζε θαη 

Απνηχπσζε Μεηαβνιψλ Υξφλνπ Δξγαζίαο  

Μεζνπξφζεζκνο 

3. Οκνγελνπνίεζε Κσδηθνινγίσλ θαη Απνθαηάζηαζε 

Δληαίαο Ρνήο Γεδνκέλσλ Απαζρφιεζεο θαη 

Αζθάιηζεο 

Μεζνπξφζεζκνο 

4. Δληαία Πχιε Πιεξνθνξίαο γηα φια ηα πξνγξάκκαηα αλά 

ηελ επηθξάηεηα γηα ηελ εξγαζία θαη ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο αλεξγίαο ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο 

Μεζνπξφζεζκνο 

5. Φεθηαθή θαηάξηηζε ζηειερψλ παξνρήο πξνλνηαθψλ 

ππεξεζηψλ 

Μεζνπξφζεζκνο 

6. Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα γηα Θέκαηα 

Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία 
Μεζνπξφζεζκνο 

7. Τηνζέηεζε Δπξσπατθήο Κσδηθνπνίεζεο 

Δπαγγεικάησλ θαη Γεμηνηήησλ (ESCO) 

Μεζνπξφζεζκνο 

8. Αλάπηπμε λένπ ζπζηήκαηνο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, 

πξνκεζεηψλ θαη Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

ηνπ ΟΑΔΓ 

Μεζνπξφζεζκνο 

9. χζηεκα Απηφκαηεο Γηαδηθαζίαο Δγγξαθήο 

Δπηδφκαηνο ΟΑΔΓ 

Βξαρππξφζεζκνο 

10. Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα γηα ηε 

Γηαρείξηζε ησλ Πξνγξακκάησλ Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο (Training Management System-TMS) 

Μεζνπξφζεζκνο 
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11. χζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο 

πνξείαο ησλ σθεινχκελσλ πξνγξακκάησλ 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΔΔΚ) 

Μεζνπξφζεζκνο 

12. χζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο 

πξνγξακκάησλ ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο (M&E) 

Μεζνπξφζεζκνο 

13. Φεθηνπνίεζε δηαδηθαζίαο πξφζιεςεο σξνκηζζίσλ 

θαζεγεηψλ γηα ηηο ΔΠΑ ΟΑΔΓ θαη βξεθνλεπηνθφκσλ 

γηα ηνπο ΒΝ ΟΑΔΓ θαη δηαδηθαζίαο ππνβνιήο 

αηηήζεσλ καζεηψλ θαη γνλέσλ βξεθψλ θαη λεπίσλ κε 

ηε ρξήζε ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο (gov.gr) 

Μεζνπξφζεζκνο 

14. χζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο 

δηαδηθαζίαο ζχδεπμεο θαη θφξηνπ εξγαζίαο 

εξγαζηαθψλ ζπκβνχισλ (επέθηαζε Μεραληζκνχ 

Γηάγλσζεο Αλαγθψλ Αγνξάο Δξγαζίαο) 

Μεζνπξφζεζκνο 

15. χζηεκα επηρεηξεζηαθήο επθπΐαο (business 

intelligence) γηα ηε δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ηεο 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ ΟΑΔΓ 

Μεζνπξφζεζκνο 
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16. Δπαλεηδίθεπζε & βειηίσζε δεμηνηήησλ ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ θαη ηδίσο ησλ επνρηαθψλ εξγαδφκελσλ 

Μεζνπξφζεζκνο 

17. Δμ απνζηάζεσο επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε (e-

learning) ζηηο ΔΠΑ ΟΑΔΓ 

Μεζνπξφζεζκνο 

18. EESSI - Γεκφζηνο Καηάινγνο ησλ Δπξσπατθψλ 

Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

Μεζνπξφζεζκνο 

19. Αλάπηπμε Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ 

πζηήκαηνο e-ΔΦΚΑ 

Μεζνπξφζεζκνο 

20. Φεθηνπνίεζε Αζθαιηζηηθήο Ηζηνξίαο e-ΔΦΚΑ Μεζνπξφζεζκνο 

21. Μεραλνξγάλσζε – ςεθηαθή αλαβάζκηζε Ννκηθήο 

Τπεξεζίαο e-ΔΦΚΑ 

Μεζνπξφζεζκνο 

22. Φεθηαθή Απνλνκή χληαμεο «ΑΣΛΑ»  Μεζνπξφζεζκνο 

23. Φεθηαθφο κεραληζκφο ζπγθέληξσζεο ζηνηρείσλ θαη 

εμαγσγήο ηνπ Καηψηαηνπ Ννκνζεηεκέλνπ Μηζζνχ 

Μεζνπξφζεζκνο 

24. Αλακφξθσζε ΟΠ ΔΠΔ Μεζνπξφζεζκνο 

25. Αλάπηπμε Φεθηαθψλ Τπεξεζηψλ, Φεθηνπνίεζε 

Αξρείνπ θαη Δλνπνηεκέλεο Τπεξεζίεο 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο Μεηνρηθνχ Σακείνπ ηξαηνχ 

(ΜΣ) 

Μεζνπξφζεζκνο 

26. Φεθηαθφο Μεηαζρεκαηηζκφο ιεηηνπξγίαο Κέληξνπ 

Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔ.Π.Α.) 

Βξαρππξφζεζκνο 

27. Δληαία Φεθηαθή Πχιε Πξφζβαζεο ζηελ Κνηλσληθή 

Πξνζηαζία 

Μεζνπξφζεζκνο 

28. Δπνπηεία θαη Αμηνιφγεζε θνξέσλ παξνρήο 

ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο 

Μεζνπξφζεζκνο 

29. Αλακφξθσζε λνκηθνχ πιαηζίνπ αθηλήησλ Πξφλνηαο - 

Απνγξαθή, Φεθηνπνίεζε, Σαθηνπνίεζε θαη Μειέηε 

Αμηνπνίεζεο Αθηλήησλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Μεζνπξφζεζκνο 

30. Δπέθηαζε ζπζηήκαηνο αλαδνρήο θαη πηνζεζίαο Μεζνπξφζεζκνο 

31. Φεθηαθφ Πηζηνπνηεηηθφ πνιπηεθληθήο ηδηφηεηαο  
Βξαρππξφζεζκνο 

32. Φεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ ΟΠΔΚΑ -  

Φεθηνπνίεζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο 

εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ 

Μεζνπξφζεζκνο 

Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 
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9.4. Γηθαηνζύλε 

 

9.4.1.ηξαηεγηθέο Καηεπζχλζεηο θαη ηφρνη 

Ζ ζηξαηεγηθή γηα ηελ ςεθηαθή δηθαηνζχλε ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ην 

ζχζηεκα απνλνκήο δηθαηνζχλεο. Αιιειέλδεηα θξηηήξηα επηηπρίαο ηεο 

ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ςεθηαθή δηθαηνζχλε είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο, θχξηα έθθαλζε ηεο νπνίαο απνηειεί αλακθίβνια ε ηαρχηεηα 

ζηελ απνλνκή ηεο, ε αλεμαξηεζία ηεο θαη ηέινο, ε πνηφηεηα. Δπί κέξνπο 

ζηφρνη πνπ ηίζεληαη ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη 

ε ηαρχηεηα ζηελ νινθιήξσζε ησλ ππνζέζεσλ, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

απνθάζεσλ κε ζεβαζκφ ζηελ αλεμαξηεζία ηεο δηθαηνζχλεο θαη δηαθάλεηα γηα 

φινπο (επηρεηξήζεηο, πνιίηεο, επαγγεικαηίεο θ.ά.), ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 

γηα ηνπο ιεηηνπξγνχο ηεο Γηθαηνζχλεο, αιιά θαη ηνπο εκπιεθφκελνπο 

επαγγεικαηίεο θαη πνιίηεο, ε εκπέδσζε, πξνάζπηζε θαη δηάρπζε ηεο «αμίαο» 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηθαηνζχλεο, ζεκαίλεη ηέινο ηελ ελίζρπζε ηεο αλαπηπμηαθήο πνξείαο ηεο 

ρψξαο. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, σο ζπλαξηψκελεο 

κεηαξξπζκίζεηο λννχληαη νη ζρεδηαδφκελεο παξεκβάζεηο πνπ θηλνχληαη ζηνπο 

παξαθάησ βαζηθνχο άμνλεο πινπνίεζεο: 

● Γηθαζηηθή δηαθάλεηα κέζσ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ. 

● Οκνγελνπνίεζε, επηηάρπλζε θαη απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζέκαηα αζθάιεηαο ζηνλ θπβεξλνρψξν. 

● Φεθηαθή νινθιήξσζε ησλ ζπζηεκάησλ ησλ δηθαζηεξίσλ θαη ηνπ 

Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο κε ζηφρν, φρη κφλν ηελ επηηάρπλζε ηεο 

απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο αιιά θαη ηε δηαθάλεηα θαη ηελ πνηφηεηα. 

● Αλαβάζκηζε κεραληζκψλ δηαρείξηζεο ειέγρσλ, αλάπηπμε 

εθαξκνγψλ γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ καχξνπ ρξήκαηνο, ηελ 

θαηνρχξσζε ηεο πλεπκαηηθήο θαη βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο. 

● Δπζπγξάκκηζε κε ηελ επξσπατθή ςεθηαθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ 

ειεθηξνληθή δηθαηνζχλε θαη ηελ εζληθή ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε. 

● Έμππλεο Τπνδνκέο κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ 

απνηππψκαηνο, ηε κείσζε εμφδσλ αιιά θαη ηελ βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο γηα ην ζχλνιν ησλ εκπιεθνκέλσλ ζην ζχζηεκα 

ηεο Γηθαηνζχλεο. 

ηνπο εηδηθφηεξνπο ζηφρνπο πεξηιακβάλνληαη ε ελίζρπζε ηθαλνηήησλ 

έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο κε αμηνπνίεζε πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ, φπσο 

ελδεηθηηθά ε δεκηνπξγία JUSTICE–CLOUD, κέρξη λα ελζσκαησζεί ζην 

Κπβεξλεηηθφ λέθνο Γεκφζηνπ Σνκέα, ε νκνγελνπνίεζε δηαδηθαζηψλ θαη ε 

δεκηνπξγία ηεο "Artificial Intelligence for Justice‖ - Σερλεηήο λνεκνζχλεο (AI) 

αξρείσλ θαη πξνεηνηκαζίαο απνθάζεσλ - (chatbot). Δπηπξφζζεηα, 

ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ εθκεηάιιεπζε σθειεηψλ ςεθηνπνίεζεο γηα 

πνιίηεο - επηρεηξήζεηο - θπβεξλήζεηο. Χζηφζν θαη, ε ζεκαζία ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ηφζν γηα ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

δηθαηνζχλεο φζν θαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ πνιηηψλ 

είλαη αδηακθηζβήηεηε, φπσο θαη ε αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο, κε ηελ νπνία ηφζν νη 

δηθαζηέο φζν θαη νη ππάιιεινη ησλ δηθαζηεξίσλ αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο, ν 

πεξηνξηζκφο ζην ειάρηζην ησλ αλζξσπίλσλ ιαζψλ, ην «άλνηγκα» ηεο 

δηθαηνζχλεο ζηνπο πνιίηεο, ε άκεζε εμππεξέηεζή ηνπο θαη ε ελίζρπζε ηεο 

δηαθάλεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο. Παξάιιεια κε ηα ςεθηαθά έξγα πνπ ζα 

δηελεξγεζνχλ θαζίζηαληαη πινπνηήζηκεο θαη φιεο νη ινηπέο ζρεδηαδφκελεο 
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κεηαξξπζκίζεηο πξνθεηκέλνπ λα βειηηζηνπνηεζεί ην ζχζηεκα απνλνκήο ηεο 

δηθαηνζχλεο ηεο ρψξαο καο. Πξνο ηελ ίδηα ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε βξίζθεηαη 

θαη ε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ δηθαζηηθψλ ζηαηηζηηθψλ 

δεδνκέλσλ κέζσ ησλ πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ, ε νπνία επηηξέπεη ηελ 

απνηχπσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζε φινπο ηνπο επί κέξνπο ηνκείο 

ηεο δηθαηνζχλεο, θαη ηελ αμηνιφγεζή ηεο ψζηε λα νδεγήζεη ζηελ δηακφξθσζε 

πνιηηηθψλ θαη ζηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζηα αξκφδηα δηθαζηηθά φξγαλα 

ζρεηηθά κε ηελ νκαιή ξνή ησλ ππνζέζεσλ, ηνλ βέιηηζην αξηζκφ 

απαζρνινχκελσλ ζηηο δηάθνξεο δηθαζηηθέο δνκέο, ηελ αληηκεηψπηζε δνκηθψλ, 

νξγαλσηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζηξεβιψζεσλ θαη, γεληθφηεξα, ηελ ηαρχηεξε 

θαη απνηειεζκαηηθφηεξε απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο. 

 

9.4.2. Έξγα 

Δπέθηαζε θαη Αλαβάζκηζε ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ ηνκέα 

ηεο Γηθαηνζύλεο 

Ζ παξαπάλσ νκάδα έξγσλ αθνξά ζηα θάησζη: 

1. Οινθιεξσκέλν ύζηεκα Γηαρείξηζεο Τπνζέζεσλ γηα ηελ 

Πνιηηηθή θαη Πνηληθή Γηθαηνζύλε (ΟΓΓΤ-ΠΠ Β’ Φάζε) 

Αθνξά ζηε δεχηεξε θάζε ςεθηνπνίεζεο ηεο δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο 

ζηα πνιηηηθά θαη πνηληθά δηθαζηήξηα θαη εηζαγγειίεο κέζσ ηνπ 

Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Γηθαζηηθψλ Τπνζέζεσλ 

γηα ηελ Πνιηηηθή θαη Πνηληθή Γηθαηνζχλε (ΟΓΓΤ-ΠΠ). Οη βαζηθνί 

ζηφρνη ηνπ έξγνπ είλαη: 

● Ζ επέθηαζε ηνπ ΟΓΓΤ-ΠΠ ζηα ππφινηπα, εθηφο Α΄ θάζεο, 

ειιεληθά δηθαζηήξηα πνπ είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηηο πνηληθέο 

θαη αζηηθέο ππνζέζεηο, δειαδή ζε φια ηα πνηληθά θαη πνιηηηθά 

δηθαζηήξηα θαη εηζαγγειίεο ηεο ρψξαο ζε ζπλέρεηα ησλ 

ηεζζάξσλ κεγάισλ (Αζήλαο, Πεηξαηά, Θεζζαινλίθεο θαη 

Υαιθίδαο). Ζ επέθηαζε ζα αλαβαζκίζεη ηελ πνηφηεηα κε ηελ 

εκπεηξία ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο Α΄ 

θάζεο θαη ηελ ηαρχηεηα απνλνκήο δηθαηνζχλεο κέζσ εληαίνπ 

θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιν ησλ πνιηηηθψλ θαη 

πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ ηεο ρψξαο. 

● Ζ ππνζηήξημε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε πξφζζεηα ζπζηήκαηα 

άιισλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ. 

 

2. Αλαβάζκηζε Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Γηθαζηηθώλ Τπνζέζεσλ γηα ηε Γηνηθεηηθή Γηθαηνζύλε (ΟΓΓΤ 

ΓΓ) 

Σν έξγν ζηνρεχεη ζηελ: α) αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ ηνπ ΟΓΓΤ-

ΓΓ πνπ αθνξνχλ ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο θαη ζηα Σαθηηθά 

Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα, β) αλαβάζκηζε ησλ εθαξκνγψλ θαη 

πινπνίεζε λέσλ ιεηηνπξγηψλ, γ) πξνζαξκνγή ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ θαη ελίζρπζε ηεο 

θπβεξλναζθάιεηαο, δ) ππνζηήξημε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηξίηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, φπσο ηνπ ΟΓΓΤ ΠΠ, ηεο ΑΑΓΔ, θ.ιπ. 
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ήκεξα έρνπλ ζπλδεζεί ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο νινκέιεηαο 

ησλ δηθεγνξηθψλ ζπιιφγσλ θαη ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Κξάηνπο, έρνπλ νινθιεξσζεί θαη ιεηηνπξγνχλ ε θνηλνπνίεζε 

εγγξάθσλ ζην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο θαη ε ειεθηξνληθή 

θαηάζεζε δηθνγξάθσλ απφ Γηθεγφξνπο. 

3. Αλαβάζκηζε Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο 

Δζληθνύ Πνηληθνύ Μεηξώνπ (ΔΠΜ) 

Αθνξά ζηελ ειεθηξνληθή θαηάζεζε αίηεζεο/ιήςε αληηγξάθνπ 

Πνηληθνχ Μεηξψνπ απφ πνιίηεο θαη θνξείο ηεο ΓΓ ρσξίο λα 

απαηηείηαη θπζηθή παξνπζία γηα ηελ ηαπηνπνίεζε θαη ελεξγνπνίεζε 

ινγαξηαζκνχ ρξήζηε. Δπίζεο αθνξά ζηελ παξνρή πξφζζεησλ 

ππεξεζηψλ θαηά ηελ αλάπηπμε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε άιια εζληθά 

ζπζηήκαηα θαη πξνζαξκνγέο ησλ εθαξκνγψλ ΔΠΜ, ψζηε λα 

βειηησζεί ε ρξεζηηθφηεηα θαη ε απνδνηηθφηεηά ηνπ ηδηαίηεξα ζηελ 

έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πνηληθνχ κεηξψνπ, θαζψο θαη ζηε 

κεηαθνξά θαη ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο ECRIS-RI ζε ππνδνκέο 

ηνπ ΔΠΜ. 

Αλαβάζκηζε ζπζηήκαηνο Σήξεζεο Πξαθηηθώλ πλεδξηάζεσλ 

Γηθαζηεξίσλ 

Αθνξά ζηελ ερνγξάθεζε πξαθηηθψλ πνιηηηθψλ θαη πνηληθψλ 

δηθαζηεξίσλ γηα πέληε έηε κε επέθηαζε ζηηο πνηληθέο δηαδηθαζίεο. Αλαβάζκηζε 

ησλ θεληξηθψλ θαη ηνπηθψλ ππνδνκψλ θαη αλαβάζκηζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 

εμνπιηζκνχ θαζψο θαη παξνρή ππεξεζηψλ ερνγξάθεζεο θαη 

απνερνγξάθεζεο. ην ίδην πιαίζην εληάζζεηαη θαη ε επέθηαζε ηεο ζχκβαζεο 

γηα ηελ ςεθηαθή θαηαγξαθή, απνζήθεπζε, δηάζεζε πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ 

δηθαζηεξίσλ κε ΓΗΣ(αξ. 86786/2015) θαη αθνξά ζηε δπλαηφηεηα 

απνερνγξάθεζεο κε ρξήζε ππνδνκψλ θαη πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ 

νπνηνπδήπνηε δηθαζηεξίνπ πνπ έρεη εληαρζεί ζην ΟΠΓ, αλεμαξηήησο ηνπ 

δηθαζηεξίνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κηα δηθάζηκνο, ζηελ έληαμε επηπιένλ 

αηζνπζψλ αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο, ζε λέεο ιεηηνπξγηθφηεηεο θαη 

ηξνπνπνηήζεηο ινγηζκηθνχ γηα ππνζηήξημε πνηληθψλ δηθψλ, θαζψο θαη ζε 

πξφζζεηεο ππεξεζίεο απνερνγξάθεζεο πξαθηηθψλ. 

  

Τπεξεζίεο ηειεδηάζθεςεο ζε δηθαζηήξηα θαη ζσθξνληζηηθά 

θαηαζηήκαηα 

Αθνξά́ ζηελ πινπνίεζε ελφο δηθηχνπ παξνρήο ππεξεζηψλ 

ηειεδηάζθεςεο ζε δηθαζηήξηα θαη ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα ηεο ρψξαο, 

θαιχπηνληαο ηηο αλάγθεο ησλ Πνιηηηθψλ θαη Πνηληθψλ Γηθαζηεξίσλ 

(Πξσηνδηθεία θαη Δθεηεία), ηνπ αλαθξηηηθνχ έξγνπ (Πξσηνδηθεία θαη 

Δηζαγγειίεο) θαη ησλ αηηεκάησλ δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο θαζψο θαη ηελ 

αλάπηπμε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, κέζσ ηνπ 

νπνίνπ ζα γίλεηαη ε δεκνζίεπζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηεο πνξείαο ησλ 

πηλαθίσλ ησλ Πνιηηηθψλ Γηθαζηεξίσλ θαη ησλ εθζεκάησλ ησλ Δηζαγγειηψλ θαη 

Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ ηεο ρψξαο ζην δηαδίθηπν, ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

(δηθεγφξνη, πνιίηεο θ.ιπ.). 

Φεθηνπνίεζε εζσηεξηθώλ δηαδηθαζηώλ ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ 

Δκπινπηίδνληαο δηαξθψο ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη κέζσ ηνπ 

δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ www.elsyn.gr, ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο ζηνρεχεη ζηελ 

αλαβάζκηζε ησλ εθαξκνγψλ ειεθηξνληθνχ πξσηνθφιινπ, ηεο εθαξκνγήο ηεο 

Σξάπεδαο Ννκηθνχ Πεξηερνκέλνπ, ζηελ ελίζρπζε ηεο θπβεξλναζθάιεηαο ηνπ 

http://www.elsyn.gr/
http://www.elsyn.gr/
http://www.elsyn.gr/


223 

Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, 

θαζψο θαη ζηελ ςεθηνπνίεζε ζρεηηθψλ κε ην έξγν ηνπ δηνηθεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. Δπαλαπξνζδηνξίδεηαη ην πεδίν ησλ επηρεηξεζηαθψλ αλαγθψλ 

ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ κε έκθαζε ζηε ζχλζεηε ειεθηξνληθή αλαδήηεζε 

ηεο νινέλα απμαλφκελεο λνκνινγίαο. 

Τπεξεζίεο ειέγρνπ ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ ζε θνξείο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο 

Αθνξά ηελ ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ειέγρνπ ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ κέζσ ηεο πινπνίεζεο πιαηθφξκαο γηα ηελ 

πιεξνθνξηαθή ππνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηψλ θαηαζηαιηηθνχ ειέγρνπ ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ηεο επίηεπμεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ησλ ειεγρφκελσλ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην γηα 

ηελ πξνζήθνπζα θαη εκπξφζεζκε αληαιιαγή ησλ δεδνκέλσλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, θαζψο θαη ηεο εθπαίδεπζεο 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

ηφρνο ηε πιαηθφξκαο είλαη ε άκεζε κεηαθνξά πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά 

κε ην ειεγθηηθφ έξγν εάλ ιάβεη θαλείο ππφςε ηνπ φηη κέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

δηθαζηεξίνπ ειέγρεηαη φιε ε Γεληθή Κπβέξλεζε (Πεξηθέξεηεο, Γήκνη, 

Ννζνθνκεία, Παλεπηζηήκηα). Μεηαμχ άιισλ εηδηθή κέξηκλα ζα δνζεί ζηελ 

επηθνηλσλία ειεγθηή θαη ειεγρφκελνπ θαη ζηελ άκεζε πιεξνθφξεζε ηνπ 

δεχηεξνπ σο πξνο ηελ πνξεία θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ. 

Γεκηνπξγία Ζιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Αθεξεγγπόηεηαο 

Ο Καλνληζκφο (ΔΔ) 2015/848 πεξί ησλ δηαδηθαζηψλ αθεξεγγπφηεηαο 

ξπζκίδεη κεηαμχ άιισλ ηα ζέκαηα δηαζχλδεζεο ησλ κεηξψσλ αθεξεγγπφηεηαο 

ζε εζληθφ θαη ελσζηαθφ επίπεδν θαζψο θαη ηα ζέκαηα δηαζχλδεζεο ησλ 

κεηξψσλ αθεξεγγπφηεηαο κε ηα κεηξψα επηρεηξήζεσλ ΓΔΜH (Ν. 3419/2005 

θαη Ν. 4314/2014 γηα δηαζχλδεζε κεηξψσλ επηρεηξήζεσλ – ελζσκάησζε 

Οδεγίαο 2012/17). Σν έξγν ζα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θιίκαηνο 

εκπηζηνζχλεο ζηελ νηθνλνκία θαη ζα έρεη ζπλέξγεηα κε ην έξγν 

«Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα Τπνζηήξημεο λένπ Δληαίνπ Πιαηζίνπ Ρχζκηζεο 

Οθεηιψλ θαη Αθεξεγγπφηεηαο Φπζηθψλ θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ» ηνπ ηνκέα 

ηεο νηθνλνκίαο.  

Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ζηαηηζηηθώλ 

δεδνκέλσλ ηεο Γηθαηνζύλεο 

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Γηθαηνζχλεο γηα παξνρή ζηαηηζηηθήο πιεξνθφξεζεο, κέζσ ηεο αλάπηπμεο 

ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα επηηξέπεη ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία 

θαη δηάζεζε αμηφπηζησλ θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο δηθαηνζχλεο. 

Δηδηθφηεξα, κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο εμειηγκέλσλ ηερληθψλ εξγαιείσλ θαη 

ζχγρξνλσλ δηαδηθαζηψλ Απνζήθεο Γεδνκέλσλ θαη Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο 

(Business Intelligence - BI), ζα ζπιιέγνληαη πξσηνγελή δεδνκέλα απφ 

δηαθνξεηηθέο πεγέο, ζα ζπλδπάδνληαη θαηάιιεια κε ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ 

εξγαιείσλ θαη ηερλνινγηψλ θαη ζα παξάγνληαη αλαιχζεηο θαη ζηαηηζηηθέο κε 

ζθνπφ ηελ παξνρή αμηφπηζηεο πιεξνθφξεζεο ζηα αξκφδηα ζηειέρε ηνπ ΤΓ 

αιιά θαη ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο εζσηεξηθνχο ρξήζηεο ησλ αξκφδησλ θνξέσλ 

ηεο δηθαηνζχλεο. 

Φεθηνπνίεζε απνθάζεσλ δηθαζηεξίσλ 

Αθνξά ζε ςεθηνπνίεζε δεδνκέλσλ θαη αλεθηέιεζησλ απνθάζεσλ 

δηθαζηεξίσλ θαη ελζσκάησζε ζηα ΟΓΓΤ-ΠΠ θαη ΟΓΓΤ-ΓΓ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, αθνξά ζηελ έθδνζε θαη παξαιαβή ειεθηξνληθνχ αληηγξάθνπ 
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δηθαζηηθήο απφθαζεο. Ηζρχο εθηππσκέλνπ εγγξάθνπ γηα ηηο πεξαηηέξσ 

ελέξγεηεο, ζηελ ειεθηξνληθή δεκνζίεπζε απνθάζεσλ κε ςεθηαθή ππνγξαθή 

Γηθαζηηθνχ Τπαιιήινπ, θαζψο θαη ζηελ ειεθηξνληθή έθδνζε θαη παξαιαβή 

αληηγξάθνπ δηθαζηηθήο απφθαζεο απφ ηα ινηπά Γηθαζηήξηα ηεο ρψξαο έσο 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ ΟΓΓΤ-ΠΠ Β' Φάζε. 

Δληαίν πεξηβάιινλ δηαιεηηνπξγηθόηεηαο ζην ρώξν ηεο Γηθαηνζύλεο, 

νκνγελνπνίεζε δηαδηθαζηώλ θαη δεκηνπξγία ηεο Δληαίαο Ζιεθηξνληθήο 

Θπξίδαο Γίθεο 

Αθνξά ζηε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ πεξηβάιινληνο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

ηνπ ρψξνπ ηεο δηθαηνζχλεο (justice service bus) γηα ηελ εμππεξέηεζε 

αληαιιαγψλ δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ ρψξνπ ηεο δηθαηνζχλεο, 

αιιά θαη κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ κε ηξίηα ζπζηήκαηα ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο. 

Σερλεηή λνεκνζύλε ζηνλ ηνκέα ηεο Γηθαηνζύλεο 

 Αθνξά ζε πινπνίεζε εθαξκνγψλ ηερλεηήο λνεκνζχλεο (AI) γηα 

επεμεξγαζία αξρείσλ θαη πξνεηνηκαζία απνθάζεσλ -(chatbot) γηα ηελ πχιε 

e-Justice- Διιεληθήο Ννκνζεζίαο, θαζψο θαη γηα ηελ αλσλπκνπνίεζε θαη 

ςεπδσλπκνπνίεζε δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ.  

   

Αλαβάζκηζε θαη Οινθιήξσζε ζπζηεκάησλ εθινγηθήο δηαδηθαζίαο 

Aθνξά ζηελ αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο 

εθινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηελ ελνπνίεζή ηνπο ζε έλα εληαίν, θεληξηθφ, 

ζχγρξνλν κεραλνγξαθηθφ πεξηβάιινλ κε ζηφρν ηελ πιήξε ππνζηήξημε ηεο 

εθινγηθήο δηαδηθαζίαο. Γηνξηζκφο Γηθαζηηθψλ Αληηπξνζψπσλ θαη αλαθήξπμε 

πλδπαζκψλ θαη Τπνςεθίσλ, έθδνζε δηαηαθηηθψλ, θιήξσζε εθνξεπηηθψλ 

επηηξνπψλ απφ ηα Πξσηνδηθεία, εμαγσγή απνηειεζκάησλ, πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ζπγθέληξσζε θαη εμαγσγή γεληθνχ 

απνηειέζκαηνο - ζηαπξψλ ππνςεθίσλ θαη θαηαλνκή εδξψλ. 

Γεκηνπξγία εζληθώλ ειεθηξνληθώλ θαηαιόγσλ πνιηηηθήο θαη πνηληθήο 

δηθαηνζύλεο  

Aθνξά ζηελ: 

● Κσδηθνπνίεζε θαη ηαμηλφκεζε ησλ νπζηαζηηθψλ θαη δηθνλνκηθψλ 

δηαηάμεσλ πνπ ηπγράλνπλ εθαξκνγήο ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο θαη 

πνηληθήο ξνήο, ε νπνία ζα παξνπζηάδεηαη κε απιφ θαη εχιεπην 

ηξφπν ζην ζχλνιν ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηνλ ηνκέα απνλνκήο ηεο 

δηθαηνζχλεο, πξνθεηκέλνπ λα γλσξίδνπλ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο 

εζληθέο θαη ελσζηαθέο δηαηάμεηο. 

● Απνηειεζκαηηθή κεηάβαζε απφ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηε 

κειινληηθή, κέζα απφ ηελ εθπφλεζε αλαιπηηθνχ νδεγνχ θαη ηελ 

αλάπηπμε εξγαιείσλ θαη κεραληζκψλ αληηζηνίρηζεο κε ηνπο 

θαηαιφγνπο (θσδηθνιίζηεο) ηεο Πνηληθήο θαη Πνιηηηθήο ξνήο (φπσο 

δηαδηθαζίεο, αληηθείκελα, ππναληηθείκελα, είδε δηθνγξάθνπ, 

αμηφπνηλεο πξάμεηο, πνηλέο, κέηξα, δηθαζηηθέο απνθάζεηο, 

δηάξζξσζε Πνιηηηθψλ θαη Πνηληθψλ Γηθαζηεξίσλ ηεο ρψξαο) ζην 

πιαίζην ησλ πθηζηάκελσλ Π ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο (φπσο 

ΔΠΜ, ΟΓΓΤ-ΠΠ, ECRIS, Οινκέιεηα Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ) θαη 

δηαζθάιηζε ηεο κεζνδνινγίαο αληηζηνίρηζεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα 
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Αξρή θαη κεηά ην πέξαο ηεο πινπνίεζεο ηνπ παξφληνο έξγνπ. 

● ρεδίαζε θαη αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ εξγαιείσλ γηα ηε 

ζπζηεκαηνπνίεζε θαη ηε δηεπθφιπλζε ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε 

δηαρείξηζε ηεο επηθαηξνπνίεζεο θαη αληηζηνίρηζεο ησλ αλσηέξσ 

θαηαιφγσλ (θσδηθνιηζηψλ), θαζψο θαη ηεο νξηδφληηαο εθαξκνγήο 

απηψλ απφ ηξίηα ζπζηήκαηα. 

  

Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Πιεξσκώλ ζηα 

Τπνζεθνθπιαθεία (Έκκηζζα, Άκηζζα) ηεο ρώξαο 

 

Σν έξγν αθνξά ζηε ζρεδίαζε, αλάπηπμε & παξακεηξνπνίεζε θεληξηθνχ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ θαη εηζπξάμεσλ γηα ηηο 

δηαδηθαζίεο ησλ Τπνζεθνθπιαθείσλ ηεο ρψξαο (έκκηζζα, άκηζζα). Μέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ν ππάιιεινο ηνπ Τπνζεθνθπιαθείνπ ζα ππνινγίδεη ην πνζφ 

πνπ νθείιεη αλά πεξίπησζε ν ζπκβαιιφκελνο θαη ζα εθδίδεη κνλαδηθφ θσδηθφ 

πιεξσκήο. Σν ζχζηεκα ζα ππνζηεξίδεη ηηο θάησζη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: 

1. Τπνινγηζκφ πνζνχ θαη έθδνζε θσδηθνχ (ηαπηφηεηαο) πιεξσκήο 

γηα έγγξαθα θαη αηηήζεηο πνπ θαηαηίζεληαη ζην Τπνζεθνθπιαθείν. 

2. Έιεγρν πιεξσκψλ θαη φπνπ απαηηείηαη κε έθδνζε 

ζπκπιεξσκαηηθήο πιεξσκήο θαη κεξηθή ή νιηθή επηζηξνθή. Ζ 

επηζηξνθή ζα γίλεηαη απφ ην δηαρεηξηζηηθφ εξγαιείν ηεο ηξάπεδαο 

πνπ ζα επηιεγεί ή εμσζπζηεκηθά. ην ζχζηεκα ζα θαηαγξάθνληαη 

φιεο νη θηλήζεηο. 

3. Απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία επηκεξηζκνχ ησλ πνζψλ είζπξαμεο 

ζε ινγαξηαζκνχο (ΣΑΥΓΗΚ, Γεκφζην, Μεγαξφζεκα, Κηεκαηνιφγην) 

γηα δηαρεηξηζηηθνχο ζθνπνχο. 

4. Γεκηνπξγία θαηαζηάζεσλ, βηβιίνπ ηειψλ θαη δηθαησκάησλ, γεληθνχ 

βηβιίνπ εθζέζεσλ. 

5. Τινπνίεζε δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ (web services) γηα ηε 

δηαζχλδεζε ηνπ παξφληνο ζπζηήκαηνο κε πθηζηάκελα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα Τπνζεθνθπιαθείσλ. 

  

Παξνρή ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ από ηα Τπνζεθνθπιαθεία (Έκκηζζα, 

Άκηζζα) ηεο ρώξαο 

Σν έξγν αθνξά ζε: 

● ρεδίαζε & αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο 

ζπλαιιαζζφκελνπο κε ηα Τπνζεθνθπιαθεία (ζπκβνιαηνγξάθνη, 

δηθεγφξνη, δηθαζηηθνί επηκειεηέο, πνιίηεο) θαη δηαζχλδεζε απηψλ κε 

ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ. 

● ρεδίαζε, αλάπηπμε & παξακεηξνπνίεζε θεληξηθνχ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο παξνρήο γηα ηηο δηαδηθαζίεο ησλ 

Τπνζεθνθπιαθείσλ ηεο ρψξαο (έκκηζζα, άκηζζα). 

● Γηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ηξίηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα (φπσο 

Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο, Οινκέιεηα Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ).  

Απινύζηεπζε θαη ςεθηνπνίεζε πηζηνπνηεηηθώλ δηθαζηεξίσλ 

 Σν έξγν αθνξά ζε: 

● Ζιεθηξνληθή Έθδνζε θαη Παξαιαβή ησλ Πηζηνπνηεηηθψλ πνπ 

εθδίδνληαη απφ ηα Γηθαζηήξηα, απφ πνιίηεο θαη δηθεγφξνπο. 
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Πξνηεξαηφηεηα ζε πηζηνπνηεηηθά θιεξνλνκηάο, θεξεγγπφηεηαο – 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, επηκέιεηαο θαη κε αθαίξεζεο γνληθήο κέξηκλαο 

ηέθλνπ. 

● Πξνψζεζε ιχζεσλ απινχζηεπζεο δηαδηθαζηψλ θαη 

δηαιεηηνπξγηθφηεηεο κεηαμχ θνξέσλ. 

● Οκνγελνπνίεζε ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ 

ειεθηξνληθή έθδνζε θαη παξαιαβή ησλ πηζηνπνηεηηθψλ. 

● Απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ έθδνζεο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ 

εθδίδνληαη απφ ηα δηθαζηήξηα ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. 

Καηάξγεζε – Δλνπνίεζε πηζηνπνηεηηθψλ. 

● Οξηδφληηα ηερληθή πινπνίεζε Ζιεθηξνληθήο Έθδνζεο θαη 

Παξαιαβήο Πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνληαη απφ ηα ινηπά 

Γηθαζηήξηα ηεο ρψξαο έσο ηελ νινθιήξσζε ηνπ ΟΓΓΤΠΠ Β' 

Φάζε.  

Απινύζηεπζε θαη ςεθηνπνίεζε πηζηνπνηεηηθώλ Δηζαγγειηώλ 

Σν έξγν αθνξά ζε αθνξά ζε: 

● Ζιεθηξνληθή Έθδνζε θαη Παξαιαβή ησλ Πηζηνπνηεηηθψλ πνπ 

εθδίδνληαη απφ ηηο Δηζαγγειίεο. 

● Ζιεθηξνληθή Έθδνζε Καη Παξαιαβή Πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνληαη 

απφ ηηο ινηπέο Δηζαγγειίεο ηεο ρψξαο έσο ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

ΟΓΓΤ-ΠΠ Β' Φάζε. 

   

Γεκηνπξγία Δληαίνπ πζηήκαηνο Γηαζεθώλ (Μεηάπησζε Γηαθόξσλ 

Τθηζηάκελσλ πζηεκάησλ - Δλνπνίεζε) 

Σν έξγν αθνξά ζε αθνξά ζε: 

● Σερληθή Γπλαηφηεηα Ζιεθηξνληθήο Γεκνζίεπζεο Γηαζήθεο. 

● Γπλαηφηεηα απηφκαηεο δεκνζίεπζεο απνζεθεπκέλεο ειεθηξνληθήο 

δηαζήθεο κε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Μεηξψνπ Πνιηηψλ. Γπλαηφηεηα 

Έθδνζεο θαη Παξαιαβήο Δπηζήκνπ Αληηγξάθνπ Γεκνζηεπκέλεο 

Γηαζήθεο κε ςεθηαθή ππνγξαθή αξκνδίνπ Γηθαζηηθνχ Τπαιιήινπ. 

  

Ζιεθηξνληθή Έθδνζε Κιεξνλνκεηεξίνπ 

Αθνξά ζε λνκνζεηηθή κεηαξξχζκηζε θαη ηερληθή πινπνίεζε. 

  

Ζιεθηξνληθή Καηάζεζε Γηθνγξάθσλ 

Αθνξά ζε παξεκβάζεηο ζε πθηζηάκελα ζπζηήκαηα γηα ηελ έληαμε ηνπ 

ζπλφινπ ησλ δηαδηθαζηψλ ζηε δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο θαηάζεζεο 

δηθνγξάθσλ. 

  

Ζιεθηξνληθέο πλαηλεηηθέο Πξνζεκεηώζεηο Τπνζήθεο 

Ζιεθηξνληθή ππνβνιή Αίηεζεο Πξνζεκείσζεο Τπνζήθεο κε ςεθηαθή 

ππνγξαθή θαη Γηθαηνινγεηηθψλ θαη δεκηνπξγία πξνδηαηππσκέλσλ εγγξάθσλ 

(templates) θαη δηάζεζή ηνπο ζε ειεθηξνληθή πιαηθφξκα, Ζιεθηξνληθή 

Έθδνζε θαη Παξαιαβή Απνθάζεσλ πλαηλεηηθήο Πξνζεκείσζεο κε ςεθηαθή 

ππνγξαθή. 
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Ζιεθηξνληθέο Γηαηαγέο Πιεξσκήο 

Ζιεθηξνληθή Τπνβνιή Αίηεζεο Έθδνζεο Γηαηαγήο Πιεξσκήο κε 

ςεθηαθή ππνγξαθή θαη Γηθαηνινγεηηθψλ. .Γεκηνπξγία πξνδηαηππσκέλσλ 

εγγξάθσλ (templates) θαη δηάζεζή ηνπο ζε ειεθηξνληθή πιαηθφξκα, 

Ζιεθηξνληθή Γεκνζίεπζε Γηαηαγψλ Πιεξσκήο κε ςεθηαθή ππνγξαθή, 

Ζιεθηξνληθή Έθδνζε θαη Παξαιαβή Απνγξάθνπ κε δπλαηφηεηα εθηχπσζεο . 

  

Ζιεθηξνληθέο Γειώζεηο Παξάζηαζεο ζε Γηθαζηήξηα 

Γπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο δήισζεο παξάζηαζεο ζε Γηθαζηήξηα γηα ηε 

ζπδήηεζε ππνζέζεσλ ρσξίο ηελ θπζηθή παξνπζία ησλ πιεξεμνπζίσλ 

δηθεγφξσλ θαη δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ζρεηηθψλ εγγξάθσλ. 

  

Ζιεθηξνληθή Δπίδνζε θαη Κνηλνπνίεζε Δγγξάθσλ 

Ζιεθηξνληθή Δπίδνζε θαη Κνηλνπνίεζε Αζηηθψλ, Πνηληθψλ θαη 

Γηνηθεηηθψλ Δγγξάθσλ. 

  

Παξαθνινύζεζε Πνξείαο Πνηληθήο Τπόζεζεο (Ρνή Μήλπζεο)- 

Ζιεθηξνληθή Καηάζεζε Μελύζεσλ- Ζιεθηξνληθά Αληίγξαθα Πνηληθώλ 

Απνζπαζκάησλ – Απνθάζεσλ 

Ζιεθηξνληθή ελεκέξσζε πνξείαο κήλπζεο απφ ηελ θαηάζεζε κέρξη ηελ 

ακεηάθιεηε έθδνζε απφθαζεο ή ζέζε ζην αξρείν.θαηάζεζε κήλπζεο κε 

ςεθηαθή ππνγξαθή ζπλνδεπφκελε απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, 

ειεθηξνληθή πιεξσκή παξαβφινπ. Ζιεθηξνληθή έθδνζε θαη παξαιαβή 

αληηγξάθσλ κε ςεθηαθή ππνγξαθή. 

  

Αλακόξθσζε Portal Γηθαζηεξίσλ θαη Δηζαγγειηώλ – Έληαμε ζε gov.gr 

Αθνξά ζηελ κειέηε θαη ελζσκάησζε πξνηχπσλ αλάπηπμεο ηζηνηφπσλ. 

  

Αλαζρεδηαζκόο πιαηθόξκαο ειεθηξνληθώλ πιεηζηεξηαζκώλ θαη ηνπ 

δηακνηξαζκνύ πιεξνθνξηώλ 

Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηνπ έξγνπ είλαη λα απινπνηήζεη ηε 

δηαδηθαζία, θαζηζηψληαο ηελ πιαηθφξκα πην θηιηθή πξνο ηνλ ρξήζηε. Ζ 

πξνεπηζθφπεζε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αθηλήησλ ζα δηεπθνιχλεη 

ηνλ ρξήζηε θαη ζα νδεγήζεη ζηελ κείσζε ηεο αζπκκεηξίαο ηεο 

πιεξνθφξεζεο. ην πιαίζην ηνπ έξγνπ ζα εμεηαζηνχλ πηζαλέο δηεπαθέο / 

ζχλδεζκνη κε ηζηνηφπνπο ηξαπεδψλ θαη άιισλ πηζησηψλ, κε ηελ πξνζζήθε 

πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηα αθίλεηα ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ πηζησηψλ, είηε 

κε ηε χπαξμε ηεο δπλαηφηεηαο πηζαλψλ επηινγψλ ρξεκαηνδφηεζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ε εκπνξηθφηεηα ησλ 

αθηλήησλ. Οη δηεπαθέο κε ηηο ηξάπεδεο ζα επηηξέςνπλ επίζεο ηε δηαζχλδεζε 

κε ηα δηαζέζηκα ρξεκαηνπηζησηηθά πξντφληα, δηεπξχλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (ελδερνκέλσο κέζσ ζπκθσλίαο ""back-to-back""). 

  

Καηαγξαθή θαηάζεζεο αλήιηθνπ ζην πίηη ηνπ Παηδηνύ ζηελ Αζήλα, 

Θεζζαινλίθε, Πεηξαηά, Πάηξα θαη Ζξάθιεην κε ειεθηξνληθά 

νπηηθναθνπζηηθά κέζα ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο  

Αθνξά ζηελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ηνπ 

απαηηνχκελνπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ ζε ρψξνπο ηνπ ―πίηη ηνπ Παηδηνχ‖, 

γηα ηε ζέζπηζε ειάρηζησλ πξνηχπσλ ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα, ηελ 

ππνζηήξημε θαη ηελ πξνζηαζία ζπκάησλ ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη γηα ηελ 

θαηαγξαθή ηεο θαηάζεζεο ηνπ αλήιηθνπ κε ειεθηξνληθά νπηηθναθνπζηηθά 

κέζα ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

  

ύλνιν έξγσλ πνπ έρνπλ πξνηαζεί από ηελ νινκέιεηα ησλ δηθεγνξηθώλ 
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ζπιιόγσλ ηεο ρώξαο  

Σα έξγα απηά ζηνρεχνπλ: 

● ηελ αλαβάζκηζε ελνπνηεκέλσλ ςεθηαθψλ ππνδνκψλ πξνδηθαζίαο 

ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Αζελψλ θαζψο θαη ηεο Οινκέιεηαο ησλ 

Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ ηεο ρψξαο - Μεηξψν – Απνζεηήξην, θαη 

αθνξά ηδίσο ζηελ δεκηνπξγία νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο 

νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο πφξσλ θαη δεδνκέλσλ πξνδηθαζίαο. 

● ηελ Γηαιεηηνπξγηθφηεηα ΟΠ θαζψο θαη ζε αιιειεπηδξαζηηθέο 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πξνδηθαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

επηγξακκηθήο (online) εμππεξέηεζεο δηθεγφξσλ, δηθαζηψλ θαη 

πνιηηψλ κε ΟΓΓΤ-ΠΠ. 

● ηελ δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

ππνζέζεσλ πεηζαξρηθνχ δηθεγφξσλ. 

● ηελ δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο ζηηο εθινγέο 

Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ, δεκνςεθίζκαηνο ζηα πιαίζηα ησλ 

Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ, θαη απνθάζεσλ Γ. 

● ηελ ςεθηαθή αλαβάζκηζε ησλ ςεθηαθψλ λνκηθψλ βηβιηνζεθψλ ησλ 

Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ θαζψο θαη ζηελ δεκηνπξγία ηερληθψλ κέηξσλ 

αζθαιείαο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηειεπηαίσλ, φπσο ελδεηθηηθά RFID 

(Radio Frequency Identification). 

● ηελ δεκηνπξγία Δπξσπατθνχ Κέληξνπ Ννκηθνχ Πνιηηηζκνχ. 

● ηελ νξγάλσζε ππεξεζηψλ άζθεζεο δηθεγφξσλ ζε Γηθαζηήξηα, 

ΝΠΓΓ, δηθεγνξηθά γξαθεία θαη δηθεγνξηθέο εηαηξείεο. 

● ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε – Θέκηο Δθπαηδεπηηθή, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ ζρεηηθά κε 

εμειίμεηο αλά θιάδν δηθαίνπ, ζεκηλαξίσλ αζθνχκελσλ δηθεγφξσλ, 

ειεθηξνληθήο δηθαηνζχλεο, εμνηθείσζεο κε ηηο ςεθηαθέο ππνδνκέο 

πνπ αλαπηχζζεη ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη ηεο θαζνιηθήο 

θαζηέξσζεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο. 

 

9.4.3.Πίλαθαο 20 : ‗Δξγα Σνκέα Γηθαηνζχλεο 

Δξγν Υξνληθόο Οξίδνληαο 

1. Δπέθηαζε θαη Αλαβάζκηζε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ ηνκέα ηεο 

Γηθαηνζχλεο 

Μεζνπξφζεζκνο 

2. Αλαβάζκηζε ζπζηήκαηνο Σήξεζεο Πξαθηηθψλ 

πλεδξηάζεσλ Γηθαζηεξίσλ 

Μεζνπξφζεζκνο 

3. Τπεξεζίεο ηειεδηάζθεςεο ζε δηθαζηήξηα θαη 

ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα 

Μεζνπξφζεζκνο 

4. Φεθηνπνίεζε εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ 

Μεζνπξφζεζκνο 

5. Τπεξεζίεο ειέγρνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ 

ζε θνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

Βξαρππξφζεζκνο 
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6. Γεκηνπξγία Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ 

Αθεξεγγπφηεηαο 

Μεζνπξφζεζκνο 

7. Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ζπιινγήο θαη 

επεμεξγαζίαο ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο 

Γηθαηνζχλεο 

Μεζνπξφζεζκνο 

8. Φεθηνπνίεζε απνθάζεσλ δηθαζηεξίσλ Μεζνπξφζεζκνο 

9. Δληαίν πεξηβάιινλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζην 

ρψξν ηεο Γηθαηνζχλεο, νκνγελνπνίεζε 

δηαδηθαζηψλ θαη δεκηνπξγία ηεο Δληαίαο 

Ζιεθηξνληθήο Θπξίδαο Γίθεο 

Μεζνπξφζεζκνο 

10. Σερλεηή λνεκνζχλε ζηνλ ηνκέα ηεο 

Γηθαηνζχλεο 

Μεζνπξφζεζκνο 

11. Αλαβάζκηζε θαη Οινθιήξσζε ζπζηεκάησλ 

εθινγηθήο δηαδηθαζίαο: 

Μεζνπξφζεζκνο 

12. Γεκηνπξγία εζληθψλ ειεθηξνληθψλ θαηαιφγσλ 

πνιηηηθήο θαη πνηληθήο δηθαηνζχλεο 

Μεζνπξφζεζκνο 

13. Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Πιεξσκψλ ζηα Τπνζεθνθπιαθεία (Έκκηζζα, 

Άκηζζα) ηεο ρψξαο 

Μεζνπξφζεζκνο 

14. Παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ απφ ηα 

Τπνζεθνθπιαθεία (Έκκηζζα, Άκηζζα) ηεο 

ρψξαο 

Μεζνπξφζεζκνο 

15. Απινχζηεπζε θαη ςεθηνπνίεζε 

πηζηνπνηεηηθψλ δηθαζηεξίσλ 

Μεζνπξφζεζκνο 

16. Απινχζηεπζε θαη ςεθηνπνίεζε 

πηζηνπνηεηηθψλ Δηζαγγειηψλ 

Μεζνπξφζεζκνο 

17. Γεκηνπξγία Δληαίνπ πζηήκαηνο Γηαζεθψλ 

(Μεηάπησζε Γηαθφξσλ Τθηζηάκελσλ 

πζηεκάησλ - Δλνπνίεζε) 

Μεζνπξφζεζκνο 

18. Ζιεθηξνληθή Έθδνζε Κιεξνλνκεηεξίνπ Μεζνπξφζεζκνο 
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19. Ζιεθηξνληθή Καηάζεζε Γηθνγξάθσλ Μεζνπξφζεζκνο 

20. Ζιεθηξνληθέο πλαηλεηηθέο Πξνζεκεηψζεηο 

Τπνζήθεο 

Μεζνπξφζεζκνο 

21. Ζιεθηξνληθέο Γηαηαγέο Πιεξσκήο Μεζνπξφζεζκνο 

22. Ζιεθηξνληθέο Γειψζεηο Παξάζηαζεο ζε 

Γηθαζηήξηα 

Μεζνπξφζεζκνο 

23. Ζιεθηξνληθή Δπίδνζε θαη Κνηλνπνίεζε 

Δγγξάθσλ 

Μεζνπξφζεζκνο 

24. Παξαθνινχζεζε Πνξείαο Πνηληθήο Τπφζεζεο 

(Ρνή Μήλπζεο)- Ζιεθηξνληθή Καηάζεζε 

Μελχζεσλ- Ζιεθηξνληθά Αληίγξαθα Πνηληθψλ 

Απνζπαζκάησλ – Απνθάζεσλ 

Μεζνπξφζεζκνο 

25. Αλακφξθσζε Portal Γηθαζηεξίσλ θαη 

Δηζαγγειηψλ – Έληαμε ζε gov.gr 

Μεζνπξφζεζκνο 

26. Αλαζρεδηαζκφο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθψλ 

πιεηζηεξηαζκψλ θαη ηνπ δηακνηξαζκνχ 

πιεξνθνξηψλ 

Μεζνπξφζεζκνο 

27. Καηαγξαθή θαηάζεζεο αλήιηθνπ ζην πίηη ηνπ 

Παηδηνχ ζηελ Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Πεηξαηά, 

Πάηξα θαη Ζξάθιεην κε ειεθηξνληθά 

νπηηθναθνπζηηθά κέζα ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο 

Μεζνπξφζεζκνο 

28. χλνιν έξγσλ πνπ έρνπλ πξνηαζεί απφ ηελ 

νινκέιεηα ησλ δηθεγνξηθψλ ζπιιφγσλ ηεο 

ρψξαο 

Μεζνπξφζεζκνο 

Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 
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9.5. Πνιηηηζκόο 

 

9.5.1. ηξαηεγηθέο Καηεπζχλζεηο θαη ηφρνη 

 

Ζ απηνηειήο αλαπηπμηαθή δπλακηθή ηνπ πνιηηηζκνχ ζπλδέεηαη 

αλαπφθεπθηα θαη κε ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ θιάδνπ. Οη ηνκείο ηνπ 

πνιηηηζκνχ θαη ηεο δεκηνπξγίαο, ζην ζεκείν πνπ δηαζηαπξψλνληαη νη ηέρλεο, 

νη επηρεηξήζεηο θαη ε ηερλνινγία, βξίζθνληαη ζε ζηξαηεγηθή ζέζε γηα λα 

θηλεηνπνηήζνπλ παξαγσγηθέο δπλάκεηο θαη ζε άιινπο θιάδνπο παξαγσγήο. 

Παξέρνπλ ην πεξηερφκελν ζηηο εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο, δεκηνπξγνχλ 

δήηεζε γηα εμεηδηθεπκέλα θαηαλαισηηθά ειεθηξνληθά είδε θαη ζπζθεπέο 

ηειεπηθνηλσληψλ. Οη ηνκείο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο δεκηνπξγίαο έρνπλ επίζεο 

άκεζν αληίθηππν ζε ηνκείο φπσο ν ηνπξηζκφο θαη είλαη ελζσκαησκέλνη ζε φιε 

ηελ αμηαθή αιπζίδα άιισλ ηνκέσλ. Δπηπιένλ, φπσο θάλεθε θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο, ε ςεθηαθή δηάζηαζε ηνπ πνιηηηζκνχ έρεη πιένλ 

θαηαζηεί αλαγθαία ηφζν σο έλα εξγαιείν πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ ζηνλ 

πνιηηηζκφ, φζν θαη σο έλα εξγαιείν κεηεμέιημεο ηνπ κνληέινπ θαη ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ πνιηηηζκνχ. Ζ ηερλνινγία απνηειεί πιένλ 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ ζρεδηαζκνχ ζε φια ηα ζηάδηα πινπνίεζεο ηεο 

πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο (θαη ζε φιεο ηηο αιπζίδεο αμίαο ηνπ πνιηηηζηηθνχ θαη 

δεκηνπξγηθνχ ηνκέα 

Ζ Διιάδα απνηειεί δεκνθηιή πξννξηζκφ, γηα ηελ ηζηνξία, ηνλ πνιηηηζκφ 

θαη ηελ γεσγξαθία ηεο, θαηέρνληαο δεθάδεο κλεκεία παγθφζκηαο θιεξνλνκηάο 

ηεο UNESCO, πνπ ηελ θαηαηάζζνπλ ζε κηα απφ ηηο πξψηεο ζέζεηο ζηνλ 

θφζκν ζηνλ ηνκέα απηφ. Χζηφζν, παξά ηηο έσο ηψξα ςεθηαθέο 

πξσηνβνπιίεο, ε ρψξα πζηεξεί αθφκα ζηε δεκηνπξγία ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ 

γηα κλεκεία, αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη κνπζεία ηεο επηθξάηεηαο. Γηα απηφ ην 

ιφγν απαηηείηαη επηπξφζζεηε πξνζπάζεηα νχησο ψζηε λα αλαδεηρζεί ε 

ειιεληθή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ηαπηφηεηα κέζα απφ ηε ρξήζε ςεθηαθψλ 

ηερλνινγηψλ, λα δηαζπλδεζεί πεξαηηέξσ ν πνιηηηζκφο κε ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα κέζσ ηεο πινπνίεζεο ζηνρεπκέλσλ ππεξεζηψλ θαη 

εθαξκνγψλ θαη παξάιιεια λα δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο ππνδνκέο θαη 

δεμηφηεηεο γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ ςεθηαθνχ πνιηηηζκνχ. 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία έρεη πινπνηεζεί έλαο αξηζκφο ςεθηαθψλ έξγσλ 

θαη πξσηνβνπιηψλ, ηα νπνία έρνπλ εληζρχζεη ηε ζέζε ηεο Διιάδαο ζην ράξηε 

ηνπ ςεθηαθνχ πνιηηηζκνχ. Οη λέεο ηερλνινγίεο ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ζηε 

δηαρείξηζή ηνπ μεθίλεζαλ λα εηζάγνληαη σο αληηθείκελν εξεπλεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη θξαηηθψλ έξγσλ, ελψ ε ρξεκαηνδφηεζε κέζσ 

επξσπατθψλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ, φπσο ε Φεθηαθή 

χγθιηζε, νδήγεζαλ ζηελ πινπνίεζε έξγσλ ςεθηνπνίεζεο ηζηνξηθψλ 

αξρείσλ θαη βηβιηνζεθψλ, ζπιινγψλ ηέρλεο θαη αξραηνινγηθψλ ζπιινγψλ. 

Σέηνηα έξγα απνηεινχλ: ε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ (culture.gr), ε ςεθηαθή πιαηθφξκα Δζληθνχ Δπξεηεξίνπ ηεο 

Άπιεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο (ayla.culture.gr), ε δηαδηθηπαθή πχιε 

δηαξθνχο θαηαιφγνπ ησλ θεξπγκέλσλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη κλεκείσλ 

ηεο Διιάδαο (listedmonuments.culture.gr), ε δηαδηθηπαθή πχιε ςεθηαθψλ 

ζπιινγψλ θηλεηψλ κλεκείσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ 

(collections.culture,.gr), ε δηαδηθηπαθή πχιε θαηαγξαθήο, κειέηεο θαη 

πξνβνιήο ηεο πνιηηηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δπηθξάηεηαο 

(festival.culture.gr, π.ρ. θεζηηβάι, πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, εθδειψζεηο ζε 

κνπζεία, θ.ά.), ε δηαδηθηπαθή πχιε θαη ην ςεθηαθφ απνζεηήξην ηεο Τπεξεζίαο 

πληήξεζεο Μλεκείσλ Αθξνπφιεσο (ysma.gr), ε ςεθηαθή εθπαηδεπηηθή 

πιαηθφξκα θαη απνζεηήξην «Αθνινπζήζηε ηνλ Οδπζζέα» 



232 

(http://followodysseus.culture.gr/), ε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Σακείνπ 

Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ θαη Απαιινηξηψζεσλ (www.tap.gr) θαη ε αλαβάζκηζε 

ηεο πχιεο πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ (drasis.culture.gr). 

Παξάιιεια, έρνπλ αλαπηπρζεί θαη ιεηηνπξγνχλ δηαδηθηπαθέο πχιεο 

κνπζείσλ, ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ, νη νπνίεο θηινμελνχλ, κεηαμχ άιισλ, θαη 

ςεθηνπνηεκέλν πνιηηηζηηθφ πιηθφ ζρεηηδφκελν κε ζπιινγέο, κλεκεία ηνπηθνχ 

ραξαθηήξα ή εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο. Αξθεηέο απφ ηηο πθηζηάκελεο 

δηαδηθηπαθέο πχιεο έρνπλ πιένλ ηερλνινγηθά θηάζεη ή θαη ππεξβεί ην αξρηθφ 

πξνζδφθηκν ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ρξήδνπλ ζεκαληηθήο επηθαηξνπνίεζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ, ηερλνινγηθήο αλαβάζκηζεο ή νιηθήο αλαθαηαζθεπήο. 

Τπφ απηφ ην πξίζκα, ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ πνιηηηζκνχ 

νξγαλψλεηαη βάζεη ησλ παξαθάησ γεληθψλ ζηφρσλ-θαηεπζχλζεσλ: 

 

1. Φεθηνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε/ηαμηλόκεζε πνιηηηζηηθνύ 

απνζέκαηνο 

 

2. Φεθηαθέο ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο θνξέσλ πνιηηηζκνύ γηα ηνλ 

εκπινπηηζκό ηεο θπζηθήο επίζθεςεο/εκπεηξίαο ή ηελ απνκαθξπζκέλε 

πξόζβαζε (αθνξά κνπζεία αλεμαξηήησο αληηθεηκέλνπ, κλεκεία, 

αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, θνξείο ζύγρξνλεο πνιηηηζηηθήο 

δεκηνπξγίαο) 

 

3. Φεθηνπνίεζε δηαδηθαζηώλ θαη κεηξώσλ ηνπ ΤΠΠΟΑ ζηα νπνία έρνπλ 

πξόζβαζε νη πνιίηεο αιιά θαη ηα κέιε ηνπ πνιηηηζηηθνύ θαη 

δεκηνπξγηθνύ ηνκέα 

 

4. Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο, ηεο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο θαη ηεο πξόζβαζεο 

ζε δεδνκέλα  

Ηδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηα ειεθηξνληθά απνζεηήξηα θαη ζηηο 

ππνδνκέο δηαζχλδεζήο ηνπο, θαζψο απηά εληζρχνπλ ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα 

ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηε ζεκαζηνινγηθή δηαζπλδεζηκφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν, θαζηζηνχλ ην ςεθηαθφ πεξηερφκελν αλαδεηήζηκν, 

επαλαρξεζηκνπνηήζηκν θαη αμηνπνηήζηκν, ελψ παξάιιεια δηαζθαιίδνπλ ηε 

καθξνπξφζεζκε δηαζεζηκφηεηα θαη βησζηκφηεηά ηνπ. 

 

5. Αδεηνδόηεζε ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ θαη αμηνπνίεζε απηνύ σο 

αλνηρηά δεδνκέλα  

Παξάιιεια θξίλεηαη σο πςειήο ζπλεηζθνξάο ε πηνζέηεζε ζχγρξνλσλ 

θαη επέιηθησλ πξαθηηθψλ αδεηνδφηεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πνιηηηζηηθψλ 

απνζεηεξίσλ. Απνηειεί ηζρπξή ζχζηαζε ε δηάζεζε ησλ ςεθηαθψλ 

ππνθαηάζηαησλ σο δεκφζηα δεδνκέλα αλνηθηνχ ραξαθηήξα θαζφηη 

πνιιαπιαζηάδεηαη ε δηάδνζε θαη ε απήρεζή ηνπο, επηζηξέθνληαο ζηνλ 

πάξνρν-δεκηνπξγφ θαη ζηε ρψξα εηεξναλαθνξέο θαη κε έκκεζν ηξφπν 

πνιιαπιάζηα νθέιε. 

 

6. Δλίζρπζε ηεο ςεθηνπνίεζεο πνιηηηζηηθώλ θνξέσλ 

ε φ,ηη αθνξά κνπζεία, ΝΠΓΓ, ΝΠΗΓ, θαη θνηλσθειή κε θεξδνζθνπηθά 

ηδξχκαηα θαη ζσκαηεία πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηνπ πνιηηηζκνχ θαη 

ηνπ δεκηνπξγηθνχ πεξηερνκέλνπ είλαη αλαγθαία ε ελίζρπζε ηεο: 

 

• γεληθήο θαη ζπλεπνχο εθαξκνγήο ησλ γεληθά απνδεθηψλ δηεζλψλ 

πξνηχπσλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ ςεθηνπνίεζεο θαη ηεθκεξίσζεο 

πεξηερνκέλνπ, ηεο πηνζέηεζεο αλαγλσξηζκέλσλ αξρψλ θαη 

http://followodysseus.culture.gr/)
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κεζφδσλ ηερληθήο θαη ζεκαζηνινγηθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

• ζπκκεηνρήο ζε εγρψξηεο θαη επξσπατθέο πιαηθφξκεο 

ζπζζψξεπζεο, νκνγελνπνίεζεο θαη δηάζεζεο ςεθηαθνχ 

πεξηερνκέλνπ. εκεηψλεηαη πσο έξγα πνπ αλήθνπλ ζην Γεκφζην 

Σνκέα ζε αλαινγηθή κνξθή πξέπεη λα παξακέλνπλ ειεχζεξα 

δηαζέζηκα ζε ςεθηαθή κνξθή θαη ε ςεθηνπνίεζε ηέηνησλ έξγσλ 

πξέπεη λα νδεγεί ζε απμεκέλε πξφζβαζε απφ ην θνηλφ, αληί γηα 

λένπο πεξηνξηζκνχο 

• αλάπηπμεο βηψζηκσλ κνληέισλ ζχκπξαμεο γηα ηε 

ζπλεθκεηάιιεπζε ησλ παξαγφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Αμίδεη λα επηζεκαλζεί πσο είλαη δπλαηφ λα αλαπηπρζνχλ ππεξεζίεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο γχξσ απφ ην πεξηερφκελν, ρσξίο ηελ αλάγθε αμίσζεο 

απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ πάλσ ζηα έξγα πνπ βξίζθνληαη ζην Γεκφζην 

Σνκέα ζε αλαινγηθή κνξθή. 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ε πινπνίεζε λέσλ έξγσλ, φπσο απηά πνπ 

ελδεηθηηθά αθνινπζνχλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

βησζηκφηεηαο ηνπ πθηζηάκελνπ ςεθηαθνχ πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο, ηε 

δεκηνπξγία λέσλ πςειήο πνηφηεηαο ςεθηαθψλ πφξσλ θαη ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ ηνκέα πνιηηηζκνχ ηεο Διιάδαο. 

 

9.5.2. Έξγα 

 

Φεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο πνιηηηζηηθώλ δνκώλ θαη ελζάξξπλζε 

ελαιιαθηηθώλ κνληέισλ πνιηηηζηηθήο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο 

H ςεθηαθή επνρή επεξεάδεη φινπο ζρεδφλ ηνπο ηνκείο ηεο πνιηηηζηηθήο 

παξαγσγήο, δηαλνκήο, πξνβνιήο θαη δηάρπζεο, δεκηνπξγψληαο λέεο 

επθαηξίεο αιιά θαη εκθαλίδνληαο πξνθιήζεηο ζηηο αιπζίδεο αμίαο, νη νπνίεο 

νθείινπλ λα κεηαζρεκαηηζηνχλ. ε απηφ ην πιαίζην θξίλεηαη αλαγθαίν έλα 

πξφγξακκα ζηήξημεο ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, ηνπ εθζπγρξνληζκνχ 

ησλ ζρεηηθψλ κεηξψσλ, ηεο ελζάξξπλζεο λέσλ/ ελαιιαθηηθψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ πνιηηηζηηθήο παξαγσγήο, δηαλνκήο, πξνβνιήο θαη 

δηάρπζεο θαη επέλδπζεο ζε ππνδνκέο θαη ηερλνγλσζία γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

δηάρπζε ςεθηαθνχ, μελφγισζζνπ θαη εμαγψγηκνπ πεξηερνκέλνπ. Ο βαζηθφο 

ζηφρνο είλαη ε ελίζρπζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ηνπ πνιηηηζηηθνχ θαη δεκηνπξγηθνχ 

ηνκέα, ε αλάπηπμε λέσλ πνιηηηζηηθψλ θνηλψλ θαη ε ελδπλάκσζε ηεο 

πνιηηηζηηθήο εμσζηξέθεηαο ηεο ρψξαο. Έηζη νη πνιηηηζηηθέο δνκέο κπνξνχλ λα 

θαηαζηνχλ πξνζβάζηκεο ζε επξχηεξα θνηλά αιιά θαη ζε επί κέξνπο εηδηθά 

θνηλά εληφο θαη εθηφο Διιάδαο, λα εκπινπηίζνπλ ηελ εκπεηξία ησλ 

επηζθεπηψλ, λα επηηειέζνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο ξφιν, λα κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγνχλ κε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο αθφκα θαη ζε ζπλζήθεο φπσο απηέο 

ηνπ απαγνξεπηηθνχ, λα απνηεινχλ ζεκεία αλαθνξάο δηεζλψο φρη κφλν ιφγσ 

ηνπ πςειήο πνηφηεηαο πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο πνπ δηαζέηεη ε ρψξα αιιά 

θαη ιφγσ ηεο θαηλνηφκνπ πξνζέγγηζεο, λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ελαιιαθηηθέο 

πεγέο εζφδσλ.  

πγθξόηεζε εζληθώλ πξνδηαγξαθώλ ςεθηνπνίεζεο, ηεθκεξίσζεο θαη 

δηάζεζεο πνιηηηζηηθώλ πόξσλ, κε έκθαζε ζηηο 3D ςεθηνπνηήζεηο 

Σα ςεθηαθά ππνθαηάζηαηα ησλ πνιηηηζκηθψλ πφξσλ απνηεινχλ ηελ 

πξψηε χιε γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε λέσλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ 

ςπραγσγίαο θαη πνιηηηζκνχ. Απνηεινχλ επίζεο πξψηε χιε γηα ηελ αλάπηπμε 

ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο γηα ππεξεζίεο πξνψζεζεο θαη δηαθήκηζεο 

ηνπ εγρψξηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Πξνθαινχλ εθ λένπ ηε δεκηνπξγηθφηεηα 

θαη πνιιαπιαζηάδνπλ ην πνιηηηζηηθφ απφζεκα, ηε δηάδνζε θαη απήρεζή ηνπ. 

Γηα ην ιφγν απηφ ην ζχλνιν ησλ έξγσλ θαη ησλ κλεκείσλ ηεο ρψξαο πξέπεη 
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λα ςεθηνπνηείηαη ζχκθσλα κε πξφηππα θαη ζχγρξνλεο πξνδηαγξαθέο 

πνηφηεηαο, θαζνξηζκέλεο ζε εζληθφ επίπεδν, κε εηδηθή κέξηκλα ζε φ,ηη αθνξά 

3D ςεθηνπνηήζεηο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη 

πξφηππα. 

 

Αλάπηπμε δηαδξαζηηθώλ ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ γηα ηελ αλάδεημε 

εθζεκάησλ κε επαπμεκέλε θαη εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα (Augmented & 

Virtual Reality) 

Πξνηεξαηφηεηα ηνπ ςεθηαθνχ πνιηηηζκνχ απνηειεί ε ζπλνιηθή δηαρείξηζε 

θαη βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ ρξήζηε ηνπ πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ κέζσ 

ηεο ρξήζεο πξνεγκέλσλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ. 

πγθεθξηκέλα, πξνηείλεηαη λα εληζρπζεί ε αλάπηπμε ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ζε 

ζρέζε κε ηελ μελάγεζε θαη ηελ απηφκαηε κεηάθξαζε θαη εξκελεία ζε ρψξνπο 

πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Οη εθαξκνγέο ζα πξέπεη λα παξέρνληαη κέζσ 

θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη πξνζσπηθψλ ςεθηαθψλ ζπζθεπψλ θαη ζα αμηνπνηνχλ 

πξνεγκέλεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο, φπσο ε επαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα θαη ε 

εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα (Augmented θαη Virtual Reality). 

Παξάιιεια πξέπεη λα εληζρχεηαη ε αλάπηπμε ζπζηεκάησλ γηα 

ζπγθέληξσζε θαη αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ παξέρεηαη απφ ην ρξήζηε 

θαζψο θαη ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε ηελ εθαξκνγή ή ηεο αλάδξαζήο ηνπ 

θαηά ηελ πεξηήγεζε ζηνπο ρψξνπο κε ηα εθζέκαηα. Ζ αιιειεπίδξαζε κε ηνλ 

ρξήζηε-επηζθέπηε είλαη θξίζηκε γηα ηελ δηακφξθσζε ζπζηάζεσλ ζηνλ 

επηζθέπηε είηε απιά ηελ πην εχζηνρε παξνπζίαζε θαη αλάδεημε ησλ 

εθζεκάησλ κε βάζε ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ ιακβάλεηαη απφ ηνλ 

επηζθέπηε. ηφρνο είλαη ε ηφλσζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο 

δηαδξαζηηθφηεηαο ησλ επηζθεπηψλ ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη κνπζεία. 

 

Τινπνίεζε πιαηθόξκαο γηα ηε δηαρείξηζε θαη δηάζεζε ζε εζληθό 

επίπεδν ζεζαπξώλ νξνινγίαο, ηαμηλνκηώλ, θσδηθνινγίσλ, ηεθκεξίσλ 

θαη ζεκαζηνινγηθώλ επηζεκεηώζεσλ αμηνπνηώληαο θαη κεζόδνπο 

πιεζνπνξηζκνύ 

ηφρνο ηεο δξάζεο είλαη ε ςεθηαθή επηκέιεηα ησλ έξγσλ λα 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ νκάδεο επηζηεκφλσλ, νη νπνίνη θαινχληαη λα 

ηεθκεξηψζνπλ ηα έξγα αθνινπζψληαο ηα ζρεηηθά πξφηππα ζεκαζηνινγηθήο 

αλαπαξάζηαζεο ηεο γλψζεο θαη ιακβάλνληαο εηδηθή κέξηκλα γηα νξζή 

απφδνζε θαη αληηζηνίρηζε ησλ φξσλ θαη ζε άιιεο γιψζζεο. Απηφ πξφθεηηαη λα 

επηθνπξείηαη απφ έλαλ Δζληθφ Θεζαπξφ ηεο ζρεηηθήο επηζηεκνληθήο θαη 

ηερληθήο νξνινγίαο κε νξζή πνιπγισζζηθή αληηζηνίρηζε θαη απφδνζε ησλ 

φξσλ. Παξάιιεια, ηερληθέο κεραληθήο κάζεζεο ελδείθλπηαη λα εθαξκνζηνχλ 

γηα ην ζθνπφ απηφ. Ο εκπινπηηζκφο θαη ε δηαηήξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζα 

επηθνπξείηαη αμηνπνηψληαο, φπνπ απηφ ελδείθλπηαη, κεζφδνπο πιεζνπνξηζκνχ 

(crowdsourcing) απφ ηε δηεζλή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. 

 

Παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ ηνπ Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγίνπ 

θαη ηεο δηαρείξηζεο πιινγώλ Κηλεηώλ Μλεκείσλ 

Σν Αξραηνινγηθφ Κηεκαηνιφγην θαη ην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ 

χζηεκα δηαρείξηζεο ησλ πιινγψλ Κηλεηψλ Μλεκείσλ ηνπ Δζληθνχ Αξρείνπ 

Μλεκείσλ ζα νινθιεξσζνχλ θαη ζα ιεηηνπξγνχλ πην παξαγσγηθά κε φιεο ηηο 

αλαγθαίεο ηερλνινγηθέο πξνζαξκνγέο (π.ρ., εγθαηάζηαζε ζην G-cloud) θαη 

ιεηηνπξγηθέο επεθηάζεηο. 

 

Οξηδόληηεο εζληθέο δξάζεηο εκπινπηηζκνύ ηνπ ςεθηαθνύ πνιηηηζηηθνύ 

απνζέκαηνο 
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Μέζα απφ ηελ πινπνίεζε νξηδφληησλ εζληθψλ δξάζεσλ ςεθηνπνίεζεο 

θαη εκπινπηηζκνχ ηνπ ςεθηαθνχ πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο ηεο ρψξαο, ζα 

ζπλερηζηνχλ θαη ζα επεθηαζνχλ ηα αθφινπζα αληηθείκελα: 

 

• Σν Δζληθφ Αξρείν Μλεκείσλ ζα ζπλερίζεη λα ηξνθνδνηείηαη κέζσ 

ηεο πινπνίεζεο έξγσλ πξσηνγελνχο ςεθηαθήο θαηαγξαθήο θαη 

ηεθκεξίσζεο ηνπ κεγάινπ φγθνπ ησλ θηλεηψλ κλεκείσλ, πνπ 

πξνέξρνληαη απφ αλαζθαθηθέο έξεπλεο ησλ πεξαζκέλσλ δεθαεηηψλ 

θαη εμαθνινπζνχλ λα θπιάζζνληαη ζε ρψξνπο απνζήθεπζεο θαη 

θχιαμεο ππεξεζηψλ θαη κνπζείσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ ρσξίο λα έρνπλ αθφκε επαξθψο θαηαινγνγξαθεζεί, 

επξεηεξηαζηεί θαη ηεθκεξησζεί. 

• Θα ζπλερηζηεί ε ςεθηνπνίεζε θαη ζα νινθιεξσζεί ε έληαμε ζην 

Δζληθφ Αξρείν Μλεκείσλ ηνπ ζπλφινπ ησλ θηλεηψλ κλεκείσλ πνπ 

εθηίζεληαη ζηα κνπζεία θαη ηηο ζπιινγέο ηεο ρψξαο. Δπίζεο κέξηκλα 

ζα δνζεί γηα ηα κλεκεία ηα νπνία πθίζηαηαη θαηαγξαθή θαη 

ηεθκεξίσζε ζε έληππνπο θαηαιφγνπο θαη αξρεία ζε αλαινγηθή 

κνξθή ή είλαη εληαγκέλα ζε παιαηφηεξεο βάζεηο δεδνκέλσλ κε 

πεξηνξηζκέλε πιεξφηεηα θαη ζπλέπεηα. Ζ παξέκβαζε ζα 

εθαξκνζηεί επηπιένλ γηα ηα κλεκεία γηα ηα νπνία πθίζηαηαη 

θαηαγξαθή θαη ηεθκεξίσζε ζε έληππνπο θαηαιφγνπο θαη αξρεία θαη 

επνπηηθφ πιηθφ ζε αλαινγηθή κνξθή ή είλαη εληαγκέλα ζε 

παιαηφηεξεο βάζεηο δεδνκέλσλ κε πεξηνξηζκέλε πιεξφηεηα θαη 

ζπλέπεηα.  

 

Τινπνίεζε πιαηθόξκαο ηεθκεξίσζεο αλαζθαθώλ θαη επξεκάησλ 

Ζ πιαηθφξκα ζα ππνζηεξίδεη ςεθηαθά φιεο ηηο δηαδηθαζίεο αλαζθαθήο, 

θάλνληαο ρξήζε ςεθηαθψλ κέζσλ γηα ηελ απνηχπσζε ηνπνγξαθηθψλ, ηεο 

ζηξσκαηνγξαθίαο, ηε δηαρείξηζε ησλ εκεξνινγίσλ ησλ αλαζθαθψλ θαη ησλ 

επξεκάησλ. Ζ πιαηθφξκα ζα νινθιεξψλεηαη κε ππεξεζίεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ην ζχζηεκα πιινγψλ Κηλεηψλ Μλεκείσλ θαη ην 

Αξραηνινγηθφ Κηεκαηνιφγην ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ Αξρείνπ Μλεκείσλ. 

 

Γεκηνπξγία ππνδνκώλ δηαζύλδεζεο, ηειεπηζθόπεζεο θαη ηειεκεηξίαο 

ρώξσλ κείδνλνο πνιηηηζκηθνύ ελδηαθέξνληνο 

Με δεδνκέλε ηελ αμηνπνίεζε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ μελάγεζεο θαη 

αιιειεπίδξαζεο κε ην ρξήζηε, πνπ βηψλεη ηελ εκπεηξία κέζσ θνξεηψλ 

πξνζσπηθψλ ζπζθεπψλ θαη θηλεηψλ ηειεθψλσλ, ζα πξνσζεζνχλ ιχζεηο γηα 

ηε δηαζχλδεζε ησλ ρψξσλ απηψλ κε γξήγνξα δίθηπα νπηηθψλ ηλψλ. 

πκπιεξσκαηηθά ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ ζα πεξηιεθζεί ε αμηνπνίεζε 

ζπζηεκάησλ ηειεπνπηείαο θαη ηειεκεηξίαο ζε ρψξνπο κείδνλνο πνιηηηζκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο. εκεηψλεηαη πσο αληίζηνηρε αλάγθε δηαζχλδεζεο ζε πςειέο 

ηαρχηεηεο ππάξρεη ζε ρψξνπο θαη ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ φπνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ςεθηνπνηήζεηο νπφηε είλαη ζθφπηκν λα πεξηιεθζνχλ ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ ζεκείσλ δηαζχλδεζεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην 

πιαίζην ηνπ έξγνπ. 

 

Δπέθηαζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο εηζηηεξίσλ 

(etickets.tap.gr). Τινπνίεζε Β2Β πιαηθόξκαο γηα πξαθηνξεία θαη 

εμππεξέηεζε πιεξσκώλ 

Ζ δξάζε αθνξά ζηελ ελίζρπζε δξάζεσλ γηα ηελ νινθιήξσζε 

ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ αλαθνξηθά κε ειεθηξνληθέο θξαηήζεηο θαη εθδφζεηο 

εηζηηεξίσλ. πγθεθξηκέλα, πξνσζείηαη ε επέθηαζε ησλ δξάζεσλ γηα ηελ 
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πξαγκαηνπνίεζε αγνξψλ ειεθηξνληθνχ εηζηηεξίνπ θαη ηεο δπλαηφηεηαο 

ειεθηξνληθήο θξάηεζεο ζε φινπο ηνπο ρψξνπο πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

Παξάιιεια, ζα πινπνηεζεί πιαηθφξκα Β2Β γηα ηελ ππνζηήξημε 

ζπλαιιαγψλ κε πξαθηνξεία, ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα ειεθηξνληθψλ 

εηζηηεξίσλ γηα ρψξνπο πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Παξάιιεια ζα 

παξέρνληαη πξνγξακκαηηζηηθέο δηεπαθέο (APIs) γηα ηελ έθδνζε εληαίνπ είηε 

ζπλδπαζκέλνπ εηζηηεξίνπ γηα κνπζεία, εθδειψζεηο πνιηηηζκνχ θαη 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ζε ζπλεξγαζία κε παξφρνπο ζρεηηθψλ ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ. 

πκπιεξσκαηηθά, ζα είλαη δηαζέζηκεο ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο ησλ επί 

ηφπνπ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ (POS Retail) ζε εθδνηήξηα θαη πσιεηήξηα 

ρψξσλ πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Δπίζεο ζηνπο ρψξνπο πνπ έρεη 

εθαξκνζηεί ην e-ticket, ζα εθαξκνζηεί ην APS (Acropolis Ticket Payment 

Machine), πνπ πνπ αθνξά ηελ αγνξά εηζηηεξίσλ απφ ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία. 

 

Γεκηνπξγία πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

δηαδηθαζηώλ αδεηνδόηεζεο θσηνγξαθήζεσλ θαη θηλεκαηνγξαθήζεσλ 

ζε κλεκεία θαη αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, θαζώο θαη δηάζεζεο 

νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ πξνο ηξίηνπο 

ηφρνο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη λα ππνζηεξηρζνχλ απινπζηεπκέλεο 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη δηαρείξηζε αηηεκάησλ, κε ζθνπφ ηελ 

αδεηνδφηεζε ρξήζεο ρψξσλ ζε κλεκεία θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, γηα 

θσηνγξάθεζε είηε θηλεκαηνγξάθεζε. Μεηά ηελ αλαγθαία ζεζκνζέηεζε ζα 

πινπνηεζεί ζχζηεκα κνλναπεπζπληηθήο ζπξίδαο (one stop shop), πνπ ζα 

δηαζθαιίδεη ηε ξνή ησλ απαξαίηεησλ εγθξίζεσλ θαζψο θαη ηελ επνπηεία ηεο 

φιεο δηαδηθαζίαο. 

Μέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξαγκαηνπνηείηαη επίζεο ππνβνιή θαη 

δηαρείξηζε αηηεκάησλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ ςεθηαθψλ 

απνζεηεξίσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ. Δπηπξφζζεηα, 

κέζσ ηεο κνλναπεπζπληηθήο ζπξίδαο ζα δξνκνινγείηαη θαη ε είζπξαμε ηειψλ 

πνπ είλαη δπλαηφ λα πξνθχπηνπλ απφ ηηο αλσηέξσ δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Γηάζεζε πνιηηηζηηθνύ πεξηερνκέλνπ ζηελ ςεθηαθή βηβιηνζήθε ηεο 

Δπξώπεο Europeana 

Με απηή ηε δξάζε ζα εληζρπζεί ε δξάζε ηεο δηάζεζεο ςεθηαθνχ 

πνιηηηζκηθνχ πεξηερνκέλνπ ζηελ ςεθηαθή βηβιηνζήθε ηεο Δπξψπεο 

Europeana. Απηή ηε ζηηγκή, ηα έξγα ςεθηνπνίεζεο πνπ έρνπλ ήδε 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηε ρψξα δελ θαιχπηνπλ θαηεγνξίεο πνιηηηζκηθνχ 

πεξηερνκέλνπ ηεο Europeana, φπσο γηα παξάδεηγκα κφδα, βηνκεραληθή 

παξάδνζε, γαζηξνλνκία, νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ απφ εθδειψζεηο θαη 

ζξεζθεπηηθέο παξαδφζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ νη δξάζεηο ςεθηνπνίεζεο πξέπεη 

λα επεθηαζνχλ, ελψ παξάιιεια πθηζηάκελα ςεθηνπνηεκέλα έξγα πξέπεη λα 

αμηνινγεζνχλ εθ λένπ θαη φπνπ απαηηείηαη λα αλαβαζκηζηνχλ, ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο λέεο πξνδηαγξαθέο θαη λα πιεξνχλ ηηο απμεκέλεο 

απαηηήζεηο πνηφηεηαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο επξσπατθήο ςεθηαθήο 

βηβιηνζήθεο. 

 

Αλαβάζκηζε Τινπνίεζε εμσζηξέθεηαο, κεραληζκώλ επνπηείαο θαη 

δηαιεηηνπξγηθόηεηαο ζην Αξραηνινγηθό Κηεκαηνιόγην 

Απαξαίηεηε θξίλεηαη ε δηαζχλδεζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ 

Αξραηνινγηθνχ Κηεκαηνινγίνπ κε απηφ ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ θαη άιισλ 

ζπλαθψλ ζπζηεκάησλ γηα αληαιιαγή επηθαηξνπνηεκέλσλ πεξηγξαθηθψλ θαη 

γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ππνζέζεηο πνπ ρεηξίδνληαη νη αξκφδηεο 
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ππεξεζίεο. Δπηπιένλ, απαηηείηαη ε νινθιήξσζε εμσζηξέθεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ε ελεξγνπνίεζε πξφζζεησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο 

θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ, φπσο ε παξαθνινχζεζε κέζσ 

ηειεκεηξίαο ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ησλ ζεηζκηθψλ 

κεηαθηλήζεσλ θαη ηεο αλζξσπνγελνχο δξαζηεξηφηεηαο ζε κλεκεία θαη 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο. 

 

Αλαθαηαζθεπή ηεο πιαηθόξκαο «Οδπζζέαο» θαη δηαζύλδεζή ηεο κε ηηο 

ςεθηαθέο πιαηθόξκεο ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ Μλεκείσλ, ηεο Άπιεο 

Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο, ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνύ θ.ιπ. 

Δίλαη αλαγθαία ε αλαθαηαζθεπή θαη ε επηθαηξνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηεο πιαηθφξκαο «Οδπζζέαο», πνπ παξέρεη ηεθκεξησκέλν πιηθφ γηα κνπζεία, 

κλεκεία θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο (odysseus.culture.gr), κε παξάιιειε 

πξνζζήθε λέσλ ραξαθηεξηζηηθψλ (π.ρ. πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο, κε 

ζηνρεπκέλα ζεκαηηθά ελδηαθέξνληα) γηα ηελ πξνβνιή ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο. Ζ πιαηθφξκα ζα δηαιεηηνπξγεί θαη ζα δηακνηξάδεηαη 

πεξηερφκελν κε ηηο ςεθηαθέο πιαηθφξκεο ηεο δηεχζπλζεο ηνπ Δζληθνχ 

Αξρείνπ Μλεκείσλ, ηεο Άπιεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο θαη ησλ Φεζηηβάι 

ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ. 

 

Γεκηνπξγία πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

δηαδηθαζηώλ αλαγλώξηζεο, πηζηνπνίεζεο θαη επνπηείαο κνπζείσλ 

Σν έξγν αθνξά ζηε δεκηνπξγία πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ζα 

εμππεξεηεί ηε δηαδηθαζία «αλαγλψξηζεο» (πηζηνπνίεζεο) θαη επνπηείαο ησλ 

κνπζείσλ ηεο επηθξάηεηαο. Σν ζχζηεκα ζα ζπγθεληξψλεη, παξάιιεια, 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ κνπζείσλ, δηακνξθψλνληαο δείθηεο 

επίδνζεο θαη πνηφηεηαο κε ζθνπφ ηε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ γηα ηε ζηήξημε 

θαη ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 

Γεκηνπξγία πιαηθόξκαο γηα ηελ αλακεηάδνζε πνιηηηζηηθνύ 

πεξηερνκέλνπ ζε δσληαλό (ή κε) ρξόλν 

Με ηελ πξνκήζεηα θαη ηελ εγθαηάζηαζε ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ ζα είλαη 

δπλαηή ε αλακεηάδνζε πνιηηηζηηθψλ δξψκελσλ ζην επξχ θνηλφ, κε ηελ 

δπλαηφηεηα αγνξάο εηζηηεξίνπ. 

 

Φεθηνπνίεζε θαιιηηερληθήο εθπαίδεπζεο 

Δλίζρπζε ησλ δνκψλ θαιιηηερληθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

ππνδνκψλ ηνπο σο πξνο ηε κεηάβαζε ζηελ ςεθηαθή επνρή (π.ρ. εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πξνο ζπνπδαζηέο θ.ιπ.) 

 

Φεθηνπνίεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο Δθθιεζίαο ηεο 

Διιάδνο 

Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηελ νπηηθν-αθνπζηηθή απνηχπσζε ησλ θεηκειίσλ, 

ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ ζρεηηθνχ αξρείνπ.  

 

Φεθηνπνίεζε ζεκαληηθώλ βπδαληηλώλ αξραηνηήησλ ηεο πεξηνρήο ηνπ 

Αγίνπ Όξνπο 

Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηελ νπηηθν-αθνπζηηθή απνηχπσζε ησλ θεηκειίσλ 

απηψλ, ηελ ηαμηλφκεζε ηνπο, ηελ νξγάλσζε ηνπ ζρεηηθνχ αξρείνπ θαη ηελ 

παξνπζίαζε ηνπο ζην δηαδίθηπν. 

 

 

 

9.5.3. Πίλαθαο 21: Έξγα Σνκέα Πνιηηηζκνχ 
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Έξγν Υξνληθφο Οξίδνληαο 

1. Φεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο πνιηηηζηηθψλ δνκψλ θαη 

ελζάξξπλζε ελαιιαθηηθψλ κνληέισλ πνιηηηζηηθήο 

παξαγσγήο θαη δηάζεζεο 

Μεζνπξφζεζκνο 

2. πγθξφηεζε εζληθψλ πξνδηαγξαθψλ ςεθηνπνίεζεο, 

ηεθκεξίσζεο θαη δηάζεζεο πνιηηηζηηθψλ πφξσλ, κε έκθαζε 

ζηηο 3D ςεθηνπνηήζεηο 

Βξαρππξφζεζκνο 

3. Αλάπηπμε δηαδξαζηηθψλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ 

αλάδεημε εθζεκάησλ κε επαπμεκέλε θαη εηθνληθή 

πξαγκαηηθφηεηα (Augmented θαη Virtual Reality) 

Μεζνπξφζεζκνο 

4. Τινπνίεζε πιαηθφξκαο γηα ηε δηαρείξηζε θαη δηάζεζε ζε 

εζληθφ επίπεδν ζεζαπξψλ νξνινγίαο, ηαμηλνκηψλ, 

θσδηθνινγίσλ, ηεθκεξηψζεσλ θαη ζεκαζηνινγηθψλ 

επηζεκεηψζεσλ, αμηνπνηψληαο θαη κεζφδνπο πιεζνπνξηζκνχ 

Βξαρππξφζεζκνο 

5. Παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ ηνπ Αξραηνινγηθνχ 

Κηεκαηνινγίνπ θαη ηεο δηαρείξηζεο πιινγψλ Κηλεηψλ 

Μλεκείσλ 

Βξαρππξφζεζκνο 

6. Οξηδφληηεο εζληθέο δξάζεηο εκπινπηηζκνχ ηνπ ςεθηαθνχ 

πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο 

Μεζνπξφζεζκνο 

7. Τινπνίεζε πιαηθφξκαο ηεθκεξίσζεο αλαζθαθψλ θαη 

επξεκάησλ 

Μεζνπξφζεζκνο 

8. Γεκηνπξγία ππνδνκψλ δηαζχλδεζεο ηειεπηζθφπεζεο θαη 

ηειεκεηξίαο ρψξσλ κείδνλνο πνιηηηζκηθνχ ελδηαθέξνληνο 

Μεζνπξφζεζκνο 

9. Δπέθηαζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο 

εηζηηεξίσλ (etickets.tap.gr). Τινπνίεζε Β2Β πιαηθφξκαο γηα 

πξαθηνξεία θαη εμππεξέηεζε πιεξσκψλ 

Βξαρππξφζεζκνο 

10. Γεκηνπξγία πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ππνζηήξημε 

ησλ δηαδηθαζηψλ αδεηνδφηεζεο θσηνγξαθήζεσλ θαη 

θηλεκαηνγξαθήζεσλ ζε κλεκεία θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, 

θαζψο θαη δηάζεζεο νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ πξνο ηξίηνπο. 

Μεζνπξφζεζκνο 

11. Γηάζεζε πεξηερνκέλνπ ζηελ ςεθηαθή βηβιηνζήθε ηεο Δπξψπεο 

Europeana 

Μεζνπξφζεζκνο 

12. Αλαβάζκηζε - Τινπνίεζε εμσζηξέθεηαο, κεραληζκψλ 

επνπηείαο θαη Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζην Αξραηνινγηθφ 

Κηεκαηνιφγην 

Μεζνπξφζεζκνο 

13. Αλαθαηαζθεπή ηεο πιαηθφξκαο «Οδπζζέαο» θαη δηαζχλδεζή 

ηεο κε ηηο ςεθηαθέο πιαηθφξκεο ηνπ Δζληθνχ Αξρείνπ 

Μλεκείσλ, ηεο Άπιεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο, ηνπ 

Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ θ.ιπ. 

Μεζνπξφζεζκνο 

14. Γεκηνπξγία νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο γηα 

ηελ ππνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηψλ αλαγλψξηζεο θαη επνπηείαο 

κνπζείσλ 

Μεζνπξφζεζκνο 

15. Γεκηνπξγία πιαηθφξκαο γηα ηελ αλακεηάδνζε πνιηηηζηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ ζε δσληαλφ (ή κε) ρξφλν 

Μεζνπξφζεζκνο 

16. Φεθηνπνίεζε θαιιηηερληθήο εθπαίδεπζεο Μεζνπξφζεζκνο 
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17. Φεθηνπνίεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο Δθθιεζίαο 

ηεο Διιάδνο 

Μεζνπξφζεζκνο 

18. Φεθηνπνίεζε ζεκαληηθψλ βπδαληηλψλ αξραηνηήησλ ηεο 

πεξηνρήο ηνπ Αγίνπ Όξνπο 

Μεζνπξφζεζκνο 

Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 

9.6. Αζιεηηζκόο 

9.6.1. ηξαηεγηθέο Καηεπζχλζεηο θαη ηφρνη 

ηφρνο ηεο παξέκβαζεο είλαη ε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ (ΓΓΑ) λα 

αμηνπνηήζεη ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο δηαξθψο 

απμαλφκελεο απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ γηα άκεζε θαη εμαηνκηθεπκέλε 

εμππεξέηεζε. Μέζα απφ ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ηνκέα ζα 

αληηκεησπηζηνχλ ε χπαξμε απαξραησκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

εθαξκνγψλ πνπ δελ επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα εμαζθαιηζηνχλ ε 

νπζηαζηηθή επνπηεία (π.ρ., ησλ θνξέσλ, φπσο νκνζπνλδηψλ θαη ζηαδίσλ), ε 

νηθνλνκηθή παξαθνινχζεζε, ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε αλάινγεο δηνηθεηηθέο 

ππεξεζίεο θαη ςεθηαθά ζπζηήκαηα (ηεο Κεληξηθήο θαη Γεληθήο Κπβέξλεζεο), 

θαζψο θαη ε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ γηα ηελ ιήςε πνιηηηθψλ απνθάζεσλ. 

Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηεο ΓΓΑ ζηνλ ηνκέα ηεο ςεθηνπνίεζεο 

εζηηάδεη ζηε καθξνπξφζεζκε πινπνίεζε ησλ θάησζη ζηφρσλ: 

1. ρεδίαζε κηαο εληαίαο θαη νινθιεξσκέλεο επηρεηξεζηαθήο 

αξρηηεθηνληθήο ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΓΓΑ θαζψο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 

δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο, κε ζηφρν ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ξνήο ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ. 

2. Φεθηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο θαη παξάιιεια δηαιεηηνπξγηθφηεηα 

κε άιιεο δεκφζηεο ππεξεζίεο, νη νπνίεο θαη ζα πξνζθέξνληαη ζηνλ 

πνιίηε κέζσ ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο γηα ηελ άκεζε θαη γξήγνξε 

εμππεξέηεζή ηνπ, ρσξίο λα ππνρξεψλεηαη λα πξνζέιζεη ζηε ΓΓΑ ή 

ζε άιινπο επνπηεπφκελνπο θνξείο. 

3. Δλίζρπζε ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ κε ζηφρν ηε ζπκκεηνρή ησλ 

πνιηηψλ ζην αζιεηηθφ γίγλεζζαη. 

4. Αλάπηπμε ηεο ςεθηαθήο θνπιηνχξαο ησλ ζηειερψλ πνπ ππεξεηνχλ 

ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ θαη ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο 

θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ ςεθηαθνχ εγγξακκαηηζκνχ. 

5. Φεθηαθή πξνζβαζηκφηεηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ελίζρπζε 

ηεο θνηλσληθήο έληαμεο εππαζψλ νκάδσλ απφ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ. 

6. Λήςε κέηξσλ πνπ απνζθνπνχλ ζε εληζρπκέλε θαη πςεινχ 

επηπέδνπ πνιηηηθή αζθαιείαο δηθηχσλ θαη πιεξνθνξηψλ. 

ην πιαίζην απηφ, σο πξψηε πξνηεξαηφηεηα πξνηείλνληαη ηα θάησζη 

θνκβηθά έξγα θαη δξάζεηο γηα ηελ ςεθηνπνίεζε ππεξεζηψλ, ηε δεκηνπξγία θαη 

δηαζχλδεζε ςεθηαθψλ κεηξψσλ θαη ηελ πινπνίεζε πιαηθνξκψλ γηα ηελ 

ςεθηνπνίεζε ηνκέσλ θαη δξάζεσλ αζιεηηζκνχ. 

 

9.6.2. Έξγα 

Φεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο θαη δηαρείξηζε κεηξώσλ ηεο ΓΓΑ 

Αθνξά ζηε ςεθηνπνίεζε ησλ κεραληζκψλ δηαρείξηζεο ησλ κεηξψσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνπο αζιεηηθνχο θνξείο θαη ηηο ππεξεζίεο άζιεζεο. 

πγθεθξηκέλα, αθνξά ζηε δηαρείξηζε ηνπ θχθινπ δσήο ησλ παξαθάησ 

κεηξψσλ: 

• Μεηξψν Αζιεηηθψλ Φνξέσλ (Οκνζπνλδίεο, Δλψζεηο θαη Αζιεηηθά 
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σκαηεία) 

• Μεηξψν Πξνπνλεηψλ θαη Δθπαηδεπηψλ 

• Μεηξψν Αζιεηηθψλ Τπνδνκψλ ηεο ρψξαο 

• Μεηξψν Δπνπηεπφκελσλ Φνξέσλ, ζην νπνίν ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ην Μεηξψν Οξγαληθψλ Θέζεσλ ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ 

• Μεηξψν Οηθνλνκηθψλ Γεζκεχζεσλ ησλ Δπνπηεπνκέλσλ Φνξέσλ 

(Οκνζπνλδίεο, Δζληθά Αζιεηηθά Κέληξα ΝΠΓΓ θαη ΝΠΗΓ) 

• Μεηξψν Καλνληζκψλ Αζιεκάησλ- Αγσληζκάησλ ησλ Γηεζλψλ 

Αζιεηηθψλ Οκνζπνλδηψλ 

• Μεηξψν Γηακεζνιαβεηψλ Αζιεηηθψλ πκβάζεσλ 

• Μεηξψν Λεζρψλ Φηιάζισλ 

• Μεηξψν Γηαθξηζέλησλ Αζιεηψλ 

Με ζεκείν εθθίλεζεο ηελ επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο εγγξαθήο ζηα 

παλεπηζηήκηα ησλ Γηαθξηζέλησλ Αζιεηψλ, πξνγξακκαηίδνληαη άκεζεο 

παξεκβάζεηο γηα ηελ ςεθηνπνίεζε ηνπ Μεηξψνπ Αζιεηηθψλ Φνξέσλ θαη ηνπ 

Μεηξψνπ Γηαθξηζέλησλ Αζιεηψλ. 

Σα δηαζπλδεδεκέλα κεηξψα ζα πξνζθέξνπλ, κέζσ θεληξηθήο 

πιαηθφξκαο, ςεθηνπνηεκέλεο ππεξεζίεο πξνο φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο 

θνξείο, φπσο ε ίδξπζε θαη παξαθνινχζεζε ζρνιψλ πξνπνλεηψλ θαη 

κειινληηθά εθπαηδεπηψλ, ε δηαδηθαζία ειέγρνπ/δηαρείξηζεο Πξνγξακκάησλ 

―Άζιεζε γηα Όινπο‖, ζε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο (ΤΠΔ, 

Γήκνη, ΓΛΚ, θ.ιπ.). 

Πιαηθόξκα Γηαρείξηζεο ησλ Πξνγξακκάησλ «Άζιεζε γηα Όινπο» 

ην πιαίζην ηεο δξάζεο ζα αλαπηπρζεί πιαηθφξκα πνπ ζα δηαζθαιίδεη 

ηνλ έιεγρν πινπνίεζήο ηνπο θαη ηεο δηαθάλεηαο θαη ηζνλνκίαο κεηαμχ ησλ 

θνξέσλ πινπνίεζεο, ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ηε κείσζε ηνπ 

ρξφλνπ έγθξηζεο ελφο πξνγξάκκαηνο απφ ηελ ΓΓΑ, ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

πινπνίεζήο ηνπο, θαζψο θαη ηελ άκεζε έθδνζε ησλ δηαθφξσλ βεβαηψζεσλ 

(πεξαηηέξσ κείσζε γξαθεηνθξαηίαο) πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πινπνίεζή ηνπο 

(πηπρηνχρνη Φπζηθήο Αγσγήο [ΠΦΑ] , ΟΣΑ, θ.ιπ.), θαη ε νπνία ζα εθδίδεηαη 

απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. 

Γηα ηε βέιηηζηε ιεηηνπξγία ηεο πιαηθφξκαο θαη ηελ επίηεπμε 

απηνκαηηζκψλ ζα αλαπηπρζνχλ δηαιεηηνπξγηθφηεηεο κε αξκφδηνπο θνξείο 

(π.ρ. Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γήκνη, ΓΛΚ θ.ά.). 

 

Δζληθή Πιαηθόξκα Αζιεηηθήο Αθεξαηόηεηαο (ύκβαζε Macolin) 

Ζ ςεθηαθή ιχζε πινπνηεί ηε ζχζηαζε ηεο Δζληθήο Πιαηθφξκαο 

Αζιεηηθήο Αθεξαηφηεηαο (χκβαζε Macolin), κε ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ρεηξαγψγεζεο ησλ αζιεηηθψλ αγψλσλ. Ζ πιαηθφξκα απηή ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα δεκηνπξγία αλαθνξψλ θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ αιιά 

θαη γηα ηελ παξνρή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζε ζέκαηα αζιεηηθήο αθεξαηφηεηαο. 

 

9.6.3. Πίλαθαο 22: Έξγα Σνκέα Αζιεηηζκνχ 

Έξγν Υξνληθφο Οξίδνληαο 

1. Φεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο θαη δηαρείξηζε κεηξψσλ 

ηεο ΓΓΑ 

Μεζνπξφζεζκνο 

2. Φεθηαθφ Μεηξψν Αζιεηηθψλ Φνξέσλ Βξαρππξφζεζκνο 

3. Φεθηαθφ Μεηξψν Γηαθξηζέλησλ Αζιεηψλ Βξαρππξφζεζκνο 
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4. Πιαηθφξκα δηαρείξηζεο Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα 

Όινπο 

Μεζνπξφζεζκνο 

 

5. Δζληθή Πιαηθφξκα Αζιεηηθήο Αθεξαηφηεηαο (χκβαζε 

Macolin) 

Μεζνπξφζεζκνο 

Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία  
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9.7. Πεξηβάιινλ & Δλέξγεηα 

 

9.7.1. ηξαηεγηθέο Καηεπζχλζεηο θαη ηφρνη 

Ζ Διιάδα, κέζσ ηεο αλαζεσξεκέλεο θπβεξλεηηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ 

ελέξγεηα θαη ην θιίκα, ζέηεη ζαθείο ζηφρνπο ζε ζρέζε κε: 

• ηε κεγαιχηεξε δηείζδπζε Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ), ηελ 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ηελ ειεθηξνθίλεζε 

• ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε απνβιήησλ θαη ηελ θπθιηθή νηθνλνκία 

• ηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη 

• ηνλ ρσξηθφ ζρεδηαζκφ. 

• ηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπο 

ζε θαιέο πξαθηηθέο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηελ βηψζηκε 

αλάπηπμε. 

 

Μεγαιύηεξε δηείζδπζε ΑΠΔ, Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη 

Ζιεθηξνθίλεζε 

Με βάζε ην Δζληθφ ρέδην γηα ηελ Δλέξγεηα θαη ην Κιίκα γηα ην 2030, νη 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζα έρνπλ θνκβηθφ ξφιν θαη σο εθ ηνχηνπ 

απαηηείηαη απινπνίεζε θαη επηηάρπλζε ησλ αδεηνδνηήζεσλ γηα έξγα ΑΠΔ 

κέζα απφ ζεζκηθέο παξεκβάζεηο. Δπηπξφζζεηα, ζα αλαπηπρζνχλ δίθηπα θαη 

ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο, ζα πξνσζεζνχλ νη λεζησηηθέο δηαζπλδέζεηο θαη ζα 

αμηνπνηεζεί ην θπζηθφ αέξην σο κεηαβαηηθφ θαχζηκν. 

Γηα ηελ αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ 

θηηξίσλ θαη ηε κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ απνηππψκαηνο δηαηίζεληαη ήδε 

θνλδχιηα κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δμνηθνλφκεζε θαη‘ νίθνλ», θαη 

ηαπηφρξνλα, αμηνπνηείηαη ην πξφγξακκα «ΖΛΔΚΣΡΑ» γηα ηα δεκφζηα θηίξηα, 

ζην νπνίν ζα ζπκκεηέρνπλ Δηαηξείεο Δλεξγεηαθψλ Τπεξεζηψλ θαη ε 

Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ κε παξεκβάζεηο ελεξγεηαθήο 

απνδνηηθφηεηαο. 

Παξάιιεια, θαηαξηίδεηαη ην εζληθφ επηρεηξεζηαθφ ζρέδην γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ειεθηξνθίλεζεο, κε νινθιεξσκέλν πιέγκα θηλήηξσλ θαη βάζε 

ηηο βέιηηζηεο επξσπατθέο πξαθηηθέο. Δπίζεο, δηακνξθψλεηαη ζχγρξνλν 

ξπζκηζηηθφ πιαίζην γηα ηηο ειεθηξηθέο ππνδνκέο θφξηηζεο θαη πξνσζείηαη ε 

ρξήζε ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ ζηηο αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο, ζηνπο 

επαγγεικαηηθνχο ζηφινπο, ζηηο εηαηξείεο ελνηθηάζεσλ θαη ζηελ αγνξά 

επηβαηηθψλ νρεκάησλ. ην πιαίζην απηφ, ζα δεκηνπξγεζνχλ ππνδνκέο θαη 

δηεπθνιχλζεηο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο θαζεκεξηλήο ρξήζεο ηεο 

ειεθηξνθίλεζεο ζηε ρψξαο καο θαζψο θαη γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ81 

ζρεηηθά κε ηα ελαιιαθηηθά θαχζηκα. 

 

Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε απνβιήησλ θαη Κπθιηθή Οηθνλνκία 

Δίλαη ζθφπηκε ε αλάπηπμε δξάζεσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε 

ηνλ θχθιν απνθνκηδήο θαη δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ θαη απνβιήησλ. 

Παξάιιεια, νη επηρεηξήζεηο θαη ε βηνκεραλία πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη ζηελ 

ελίζρπζε ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο, δειαδή ζηε ζπκκεηνρή ζε πιαηθφξκεο 

αληίζηξνθεο εθνδηαζηηθήο (reverse logistics) θαη βηνκεραληθήο ζπκβίσζεο, κε 

ζηφρν ηε ζπιινγή, επηζεψξεζε, ηαμηλφκεζε απνξξηπηφκελσλ πιηθψλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα κεηαπψιεζε, επαλαρξεζηκνπνίεζε ή αλαθχθισζή ηνπο. 

 

Πξνζηαζία ησλ δαζώλ θαη ηεο βηνπνηθηιόηεηαο 

Mε ζηφρν ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, ζρεδηάδεηαη κηα νινθιεξσκέλε πνιηηηθή 
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γηα ηε ζχγρξνλε θαη παξαγσγηθή δηαρείξηζε ησλ δαζψλ. ην πιαίζην απηφ, 

πξνσζείηαη ε νινθιήξσζε ηνπ κεγάινπ έξγνπ ησλ δαζηθψλ ραξηψλ ζε 

ςεθηαθή κνξθή, θάηη πνπ ζα ζπκβάιεη ζηνλ αληηππξηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ 

απνθαηάζηαζε-αλαδάζσζε ησλ θακέλσλ εθηάζεσλ. Παξάιιεια, ζε 

ζπλέπεηα κε ηελ πινπνίεζε ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηα δάζε82, ε ζπιινγή 

ζα ζπκβάιιεη ζηηο εθηηκήζεηο επαηζζεζίαο ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ζηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή. 

ηφρνο είλαη ε ελίζρπζε ησλ κέζσλ θαη ησλ εξγαιείσλ γηα ηε δηαηήξεζε 

θαη ελίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ηελ αχμεζε ηεο ζπκβνιήο ησλ δαζψλ ζην 

κεηξηαζκφ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αλζεθηηθφηεηάο ηνπο 

ζηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

Δπηζεκαίλεηαη επίζεο πσο ηα δεδνκέλα απφ αηζζεηήξεο θαη νη 

δνξπθνξηθέο εηθφλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ επνπηεία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

πδάηηλσλ πφξσλ είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επνπηεία ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ αλαθνξηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, θαζψο 

θαη γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. Γηα απηφ 

ην ιφγν ηα δεδνκέλα απηά, ζα ηεξνχληαη ζηνλ Δληαίν Φεθηαθφ Υάξηε, κεη 

ζθνπφ ηελ αλνηθηή δηάζεζε θαη αμηνπνίεζή ηνπο απφ ηξίηεο εθαξκνγέο. 

Πξνηείλεηαη επίζεο ε αλάπηπμε ζπζηεκάησλ έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο 

απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο. πγθεθξηκέλα, ηα ζπζηήκαηα απηά είλαη αλαγθαίν 

λα πεξηιακβάλνπλ δίθηπα αμηφπηζησλ κεηξεηηθψλ νξγάλσλ θξίζηκσλ 

πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ (π.ρ. κεηεσξνινγία, αέξηα ξχπαλζε, πδαηηθνί 

πφξνη) ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Σνλίδεηαη φηη ν ζρεδηαζκφο ησλ 

κεηξεηηθψλ νξγάλσλ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην αληίζηνηρσλ 

πηινηηθψλ έξγσλ θαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κελ πξνθαιεί αηζζεηηθή ή 

νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο φριεζε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

 

Υσξηθόο ρεδηαζκόο (Υσξνηαμία – Πνιενδνκία) 

Δπηηαρχλνληαη νη δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ηνπ Κηεκαηνινγίνπ, πνπ 

απνηειεί έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ αγνξά θαη ηε Γεκφζηα 

Γηνίθεζε. Παξάιιεια, ν Δληαίνο Φεθηαθφο Υάξηεο ζα παξέρεη πιεξνθφξεζε 

ζρεηηθά κε ηηο ρξήζεηο γεο θαη ηνπο φξνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα αζθείηαη θάζε 

δξαζηεξηφηεηα. ην πιαίζην απηφ, ζα αλαπηπρζνχλ Σνπηθά Υσξηθά ρέδηα ζε 

επίπεδν Γεκνηηθήο Δλφηεηαο, ηα νπνία ζα εληαρζνχλ ζηνλ Δληαίν Φεθηαθφ 

Υάξηε κε πιεξνθνξίεο γηα ρξήζεηο γεο ζην 55% ηεο επηθξάηεηαο εληφο 

ηεηξαεηίαο. Παξάιιεια, ζα ςεθηνπνηεζνχλ ηα αξρεία ησλ ππνζεθνθπιαθείσλ 

αξκνδηφηεηαο ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ. Δπίζεο γηα ηελ θαιχηεξε 

αληαπφθξηζε ζηηο λέεο ζπλζήθεο ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο ηνπ covid-19, απφ 

ηνλ Ηνχλην ηνπ 2020 νη ηδηνθηήηεο αθηλήησλ ζα κπνξνχλ λα δεηνχλ θαη λα 

παξαιακβάλνπλ ειεθηξνληθά φια ηα πηζηνπνηεηηθά απφ ηα Κηεκαηνινγηθά 

Γξαθεία ηνπ Διιεληθνχ Κηεκαηνινγίνπ θαη απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2020 φιεο νη 

αγνξέο αθηλήησλ, νη πσιήζεηο, νη κεηαβηβάζεηο, νη γνληθέο παξνρέο αιιά θαη 

νη θιεξνλνκηέο ζα κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη απφ ηνπο δηθεγφξνπο 

ειεθηξνληθά ζην Κηεκαηνιφγην. 

Απινπνηνχληαη θαη επηηαρχλνληαη νη δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο θαη 

έγθξηζεο εηδηθψλ ρσξηθψλ ζρεδίσλ γηα λέεο επελδχζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ 

ηνπξηζκφ, ηε βηνκεραλία, ηηο ΑΠΔ θαη ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο. ηελ θαηεχζπλζε 

απηή έρνπλ ήδε εηζαρζεί ξπζκίζεηο κέζσ ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ 4635/2019, 

ελψ ζρεδηάδνληαη επηπιένλ πξσηνβνπιίεο γηα ηε ζπλνιηθή απινπνίεζε θαη 

επηηάρπλζε ηεο αδεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ςεθηαθέο δξάζεηο, πνπ ζα απνηειέζνπλ ην 
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εθαιηήξην γηα ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ηνκέα θαη ηελ πινπνίεζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ θαηεπζχλζεσλ θαη ζηφρσλ πνπ αλαιχζεθαλ πην πάλσ. 

 

Δζληθή Τπνδνκή Γεσρσξηθώλ Πιεξνθνξηώλ (ΔΤΓΔΠ) 

Ζ ρξήζε αμηφπηζησλ ςεθηαθψλ ζπλφισλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ, ζε 

φια ηα ζηάδηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο πνιηηηθψλ ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο, νδεγνχλ ζε άξζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ζηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ, 

ζηε ιήςε ηεθκεξησκέλσλ απνθάζεσλ ζηε βάζε ελεκεξσκέλσλ θαη 

ζπγθξίζηκσλ κεηαμχ ηνπο δεδνκέλσλ, αιιά θαη ζε λνκνζέηεζε πνπ βαζίδεηαη 

ζηε δηαθάλεηα θαη ηελ ηεθκεξίσζε. Δπηπιένλ, ε παξνρή αμηφπηζηεο 

γεσρσξηθήο πιεξνθνξίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηνλψλεη ηελ θαηλνηνκία θαη 

απνηειεί εξγαιείν ιήςεο ελεκεξσκέλσλ απνθάζεσλ γηα ηε ρσξνζέηεζε 

επελδχζεσλ.  

Ζ Δζληθή Τπνδνκή Γεσρσξηθψλ Πιεξνθνξηψλ (ΔΤΓΔΠ) ζα εμαζθαιίδεη, 

κέζσ ησλ κεραληζκψλ ηεο, φηη ηα δεδνκέλα παξάγνληαη κία θνξά, 

ζπληεξνχληαη απφ ηνλ θαηαιιειφηεξν θνξέα ζην θαιχηεξν δπλαηφ επίπεδν 

πνηφηεηαο θαη επαλαρξεζηκνπνηνχληαη βάζεη θαλφλσλ πνπ είλαη θνηλψο 

απνδεθηνί, δεκνζηνπνηεκέλνη, θαη ελζαξξχλνπλ ηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε 

ησλ δεδνκέλσλ. Μέζσ ηεο ΔΤΓΔΠ, , νπνηαδήπνηε εθαξκνγή ζα ρξεηαζηεί 

γεσρσξηθά δεδνκέλα γηα λα παξέρεη ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο ή θαη ζε άιιεο 

δεκφζηεο αξρέο (π.ρ. ν Δληαίνο Φεθηαθφο Υάξηεο), δελ ζα ρξεηάδεηαη λα 

αλαδεηά εμ‘ αξρήο ηα ίδηα δεδνκέλα, -ηα νπνία κάιηζηα, αλ δελ ππάξρνπλ νη 

δηνηθεηηθνί κεραληζκνί ελεκέξσζήο ηνπο, γξήγνξα θαζίζηαληαη παξσρεκέλα-, 

αιιά ζα ηα αλαθηά κέζσ ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΔΤΓΔΠ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ηα 

δεδνκέλα πνπ ζπληεξνχληαη θαη δηαηίζεληαη κέζσ ηεο ΔΤΓΔΠ, ζα 

απνηειέζνπλ ηελ «πξψηε χιε» γηα ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ζα ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Ζ πινπνίεζε ηεο ΔΤΓΔΠ ζα βαζηζηεί ζηα πξνβιεπφκελα ζην Ν. 

3882/2010 (Α΄166) φπσο ηζρχεη, κέζσ ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2007/2/ΔΚ (Οδεγία INSPIRE) ζην εζληθφ δίθαην. Ζ 

Οδεγία INSPIRE παξέρεη έλα πιαίζην πξνδηαγξαθψλ, ην νπνίν ζα 

δηεξεπλεζεί αλ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζηαζεξή βάζε γηα ηε 

δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ησλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηελ αλάπηπμε 

δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζε απηά. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε ρψξα ζα 

κπνξέζεη λα ζηαζεί ζην χςνο ησλ λέσλ πεξηβαιινληηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ 

πξνθιήζεσλ θαη ζα ηθαλνπνηήζεη ηελ νινέλα θαη κεγαιχηεξε απαίηεζε ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ησλ πνιηηψλ, ζε αμηφπηζηε θαη άκεζα δηαζέζηκε ςεθηαθή 

γεσρσξηθή πιεξνθνξία. 

Ζ δηάζεζε ησλ δεδνκέλσλ κέζσ ηεο ΔΤΓΔΠ, ζα ζπκβάιεη ζηε ζεκαληηθή 

κείσζε ηνπ θφζηνπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα γηα παξαγσγή γεσρσξηθψλ 

δεδνκέλσλ, εθφζνλ απηά ζα παξάγνληαη κία θνξά, κε εληαίεο πξνδηαγξαθέο, 

θάλνληαο ρξήζε ησλ βέιηηζησλ ππνβάζξσλ (εζληθά ζχλνια αλαθνξάο,), ζα 

ζπληεξνχληαη θαη ζα ελεκεξψλνληαη απφ ηνλ αξκφδην θνξέα θαη ζα 

επαλαρξεζηκνπνηνχληαη.  

Σα επηκέξνπο έξγα πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ΒΦΜ, ην αληηθείκελν ησλ 

νπνίσλ αθνξά ζηε δεκηνπξγία ζπλφισλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη εθφζνλ 

εληάζζνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ΔΤΓΔΠ, ζα δηαηίζεληαη κέζσ απηήο, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο, ψζηε λα αμηνπνηνχληαη ζε πιεζψξα 

εθαξκνγψλ πνπ πηζαλφλ ζα αλαπηπρζνχλ, κε δεκφζηα ή ηδησηηθή 

πξσηνβνπιία. 

ήκεξα ηα γεσρσξηθά δεδνκέλα παξάγνληαη ρξεζηκνπνηψληαο πνηθίια 
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εηθνληζηηθά (νξζνεηθφλεο) ή δηαλπζκαηηθά ππφβαζξα, δηαθνξεηηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ (δηαθνξεηηθά επίπεδα αθξίβεηαο/ιεπηνκέξεηαο, δηαθνξεηηθέο 

επνρέο θαη θιίκαθεο αεξνθσηνγξάθηζεο, δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο 

ςεθηνπνίεζεο θιπ), νη νπνίεο ζπρλά δελ είλαη γλσζηέο ζην ρξήζηε. Σα 

γεσρσξηθά δεδνκέλα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηε βάζε δηαθνξεηηθψλ 

ππνβάζξσλ αλαθνξάο, δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπλδπαζηηθά. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ηα γεσρσξηθά δεδνκέλα θηεκαηνγξάθεζεο 

αγξνηεκαρίσλ θαη ηα αληίζηνηρα ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη 

επηδνηήζεσλ. Γεκηνπξγείηαη έηζη ε αλάγθε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ελφο θνηλνχ 

ςεθηαθνχ ππνβάζξνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη απφ φιε ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, 

πξνθεηκέλνπ ηα γεσρσξηθά δεδνκέλα πνπ παξάγνληαη λα είλαη ζπλδπαζηηθά 

αμηνπνηήζηκα. Ζ δεκηνπξγία ή ε επηινγή κεηαμχ ππαξρφλησλ ζπλφισλ 

γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζα απνηειέζνπλ ηα Δζληθά χλνια Αλαθνξάο 

ζα είλαη κία απφ ηηο πξψηεο δξάζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ΔΤΓΔΠ. 

Δλεκέξσζε θαη Δπαηζζεηνπνίεζε πνιηηώλ ζε θαιέο πξαθηηθέο. 

Σν Τπνπξγείν ζα αλαιάβεη νξηδφληηεο δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ γηα λα θέξεη ηνπο πνιίηεο ζηελ ζπκκεηνρηθή 

δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη λα αλαβαζκίζεη ην επίπεδν 

εκπηζηνζχλεο ηνπο πξνο ηελ δηνίθεζε. Απηφ ζα γίλεη κε πηινηηθά έξγα ηα 

νπνία ζα ρξεζηκνπνηνχλ νη πνιίηεο γηα λα εθθξάζνπλ (δνκεκέλα) ηελ άπνςή 

ηνπο γηα ζέκαηα φπσο ε αέξηα ξχπαλζε, ε αλαθχθισζε, ε βηψζηκε 

κεηαθίλεζε θαη ν αζηηθφο ζρεδηαζκφο. 

 

9.7.2. Έξγα 

Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αδεηνδόηεζεο Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο 

(ΑΠΔ) 

Σν έξγν αθνξά ζηελ πινπνίεζε πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζα 

δηαρεηξίδεηαη φια ηα ζηάδηα αδεηνδφηεζεο, εμαζθαιίδνληαο ηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ηα πθηζηάκελα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

αδεηνδφηεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Πεξηβαιινληηθνχ 

Μεηξψνπ. Σν λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζα ιεηηνπξγεί σο κία «πχιε» 

κεηαμχ ηνπ επελδπηή θαη ησλ αδεηνδνηηθψλ αξρψλ, φπνπ ν ελδηαθεξφκελνο 

ζα κπνξεί λα εηζάγεη ειεθηξνληθά ην αίηεκά ηνπ κε ζπκπιήξσζε θφξκαο, 

φπσο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ, λα παξαθνινπζεί ηελ εμέιημή ηνπ θαη λα 

ιακβάλεη ειεθηξνληθά ηηο εθδνζείζεο απνθάζεηο ή γλσκνδνηήζεηο ησλ 

αδεηνδνηηθψλ αξρψλ. Δπηπιένλ, ηα πάζεο θχζεσο έγγξαθα πνπ αθνξνχλ 

ζηελ αδεηνδνηηθή δηαδηθαζία ζα δηαθηλνχληαη κέζσ ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο, ην νπνίν αλακέλεηαη λα επηηαρχλεη ζεκαληηθά ηελ αδεηνδφηεζε 

ησλ έξγσλ ΑΠΔ.  

Μεηξών Δλεξγεηαθώλ Κνηλνηήησλ - Μειώλ 

Μέζα απφ ην ζεζκφ ησλ Δλεξγεηαθψλ Κνηλνηήησλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

ζε επηρεηξήζεηο, θνξείο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, αθφκε θαη ηδηψηεο, λα 

παξάγνπλ ελέξγεηα απφ ελαιιαθηηθέο πεγέο (αλεκνγελλήηξηεο, βηνκάδα, 

θσηνβνιηατθά ζηνηρεία θ.ά.), απνθεληξσκέλα, ηελ νπνία ζα κπνξνχλ είηε λα 

ηε ζπκςεθίδνπλ κε απηή πνπ θαηαλαιψλνπλ είηε λα ηε δηαζέηνπλ ζην δίθηπν. 

Μέζσ ηνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε θαηαγξαθή ησλ Δλεξγεηαθψλ 

Κνηλνηήησλ θαη ησλ κειψλ ηνπο, κε απνηέιεζκα λα δηεπθνιπλζεί ν 

πξνγξακκαηηζκφο θνηλψλ δξάζεσλ θαη ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ηνπο. ηφρνο 

είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ελεξγεηαθψλ 

έξγσλ ζηνπο ηνκείο ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη ησλ αλαλεψζηκσλ 
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πεγψλ ελέξγεηαο. δεκηνπξγψληαο πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε ζε ηνπηθφ θαη 

εζληθφ επίπεδν. 

 

Γεκηνπξγία ζπζηήκαηνο δπλακηθήο ελεξγεηαθήο ηηκνιόγεζεο 

ήκεξα, ν θάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα δεηήζεη ηελ εγθαηάζηαζε 

κεηξεηή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ν νπνίνο κεηξά ρσξηζηά ηελ θαηαλάισζή ηνπ 

ζε δχν ρξνληθέο δψλεο, ηε δψλε θαλνληθήο ρξέσζεο (εκεξήζηα δψλε) θαη ηε 

δψλε κεησκέλεο ρξέσζεο (λπρηεξηλή δψλε). Οη ρξεψζεηο εληφο ησλ ρξνληθψλ 

δσλψλ είλαη ζηαζεξέο αλεμάξηεηα απφ ηε δήηεζε ελέξγεηαο πνπ ππάξρεη θάζε 

ρξνληθή ζηηγκή απφ ηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο θαη ηελ νξηαθή ηηκή 

ζπζηήκαηνο πνπ δηακνξθψλεηαη ζηε ρνλδξηθή αγνξά ελέξγεηαο. θνπφο ηνπ 

έξγνπ είλαη, εγθαζηζηψληαο ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο πιηθνχ (π.ρ. έμππλνπο 

κεηξεηέο) θαη ινγηζκηθνχ θαη δηακνξθψλνληαο ην θαηάιιειν ζεζκηθφ πιαίζην, 

θαζψο θαη ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο, λα είλαη πιένλ εθηθηή ε δπλακηθή 

ηηκνιφγεζε απφ ηνπο παξαγσγνχο θαη παξφρνπο, αλαιφγσο ησλ ζπλζεθψλ 

ηεο αγνξάο, ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηεο παξαγσγήο θαη παξνρήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο εθ κέξνπο ησλ θαηαλαισηψλ. 

Σν έξγν αξρηθά ζα ζηνρεχζεη ζηνπο θαηαλαισηέο κέζεο ηάζεο. 

Αλαβάζκηζε θαη δηαζύλδεζε ςεθηαθώλ εξγαιείσλ 

Σν έξγν αθνξά θαηαξράο ζηε ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε ησλ πθηζηάκελσλ 

ςεθηαθψλ εξγαιείσλ / εθαξκνγψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ επζχλε θαη 

επνπηεία ηνπ Σνκέα Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ & Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ 

ΤΠΔΝ (π.ρ. e-poleodomia, ςεθηαθά κεηξψα, θ.ν.θ.), ζηα νπνία ππάξρεη 

θαηαρσξεκέλνο έλαο πνιχ ζεκαληηθφο φγθνο γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ. Απηά 

ηα δεδνκέλα ρξεηάδεηαη ζε πξψην ρξφλν λα ελαξκνληζηνχλ κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηεο νδεγίαο Inspire θαη ζηε ζπλέρεηα λα δηαζπλδεζνχλ κεηαμχ 

ηνπο κε θαηάιιειν ηξφπν γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο 

δηαρείξηζεο θαη ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο αζηηθήο αλάπηπμεο θαη παξάιιεια 

γηα λα είλαη εθηθηή ε έγθαηξε θαη απξφζθνπηε ηξνθνδφηεζε απφ πιεπξάο 

ΤΠΔΝ ηνπ Δληαίνπ Φεθηαθνχ Υάξηε. 

Δπηπιένλ, κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο ηεο πνιενδνκηθήο 

λνκνζεζίαο, πξφθεηηαη λα αλαπηπρζνχλ λέεο ςεθηαθέο εθαξκνγέο ε 

ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ ζα είλαη ζπκπιεξσκαηηθή ησλ πθηζηάκελσλ (π.ρ. 

ειεθηξνληθή πνιενδνκηθή ηαπηφηεηα δήκνπ, ςεθηαθή ηξάπεδα γεο).  

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ απαηηείηαη έλα επξχ θάζκα ελεξγεηψλ, 

φπσο (ελδεηθηηθά) πξνδηαγξαθέο ςεθηνπνίεζεο γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ 

θαηά Inspire, πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαγθψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ δηαζχλδεζεο 

ησλ πθηζηάκελσλ ςεθηαθψλ εξγαιείσλ / εθαξκνγψλ, ζχληαμε ησλ 

θαηάιιεισλ πξνδηαγξαθψλ γηα απηή ηε δηαζχλδεζε, αλαβάζκηζε ή/θαη 

επέθηαζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ πθηζηάκελσλ ςεθηαθψλ ππνδνκψλ γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο δηαζχλδεζεο, αλάιπζε πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη 

θαηαγξαθή γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ, πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ θαη κεηάπησζεο 

ησλ δεδνκέλσλ ζηηο ζεκαηηθέο νξγαληθέο κνλάδεο, έιεγρνο, επηθαηξνπνίεζε 

θαη ζπκπιήξσζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ είλαη ήδε θαηαρσξηκέλα ζηε βάζε ηνπ 

"e-πνιενδνκία", αλάπηπμε Ζιεθηξνληθήο Πνιενδνκηθήο Σαπηφηεηαο Γήκνπ κε 

ηελ θαηαγξαθή θαη ελεκέξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζρχνληνο θαη ππφ 

εθπφλεζε ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ, ησλ αδφκεησλ ή θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 

(εγθεθξηκέλσλ ή δεζκεπκέλσλ), αλάπηπμε ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο 

θαηαγξαθήο θαη δηαρείξηζεο Σίηισλ Mεηαθνξάο πληειεζηή Γφκεζεο θαη 

Σίηισλ Δηζθνξάο Πεξηβαιινληηθνχ Ηζνδπγίνπ (Φεθηαθή Σξάπεδα γεο), θαζψο 

θαη εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ. 
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Φεθηαθή  ππνζηήξημε ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηζεσξήζεσλ 

ήκεξα, νη επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ, είλαη 

ππνρξεσκέλεο λα ππνβάινπλ Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζην Ζιεθηξνληθφ Πεξηβαιινληηθφ Μεηξψν (ΖΠΜ). Σν 

πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηνπ Ν. 4014/2011  επηβάιιεη σο πξψηε απαηηνχκελε 

ελέξγεηα, ηε ιήςε ζρεηηθήο αδεηνδφηεζεο κε βάζε ηηο Απνθάζεηο Έγθξηζεο 

Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (ΑΔΠΟ). Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ 

δεζκεχζεσλ γίλεηαη κε ηελ θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ απνβιήησλ 

(πνζφηεηα, ηξφπνο δηαρείξηζήο, είδνο θ.ιπ.), πνπ παξάγνπλ, ζην Ζιεθηξνληθφ 

Μεηξψν Απνβιήησλ (ΖΜΑ). Παξφια απηά δελ ππάξρεη έγθπξε ηρλειάηεζε 

θαη παξαθνινχζεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ. 

Πξνηείλεηαη ε Γηαδηθηπαθή αλάζεζε θαη δηεθπεξαίσζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο επηζεψξεζεο κε ρξήζε έμππλσλ ζπζθεπψλ θαη 

απηνκαηνπνηεκέλεο εηδνπνηήζεηο πξνο ηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο. Πξαθηηθά ζα γίλεηαη online παξαθνινχζεζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο (ΑΔΠΟ) ηνπ ζπλφινπ ησλ έξγσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ελζσκάησζε (κέζσ ηνπ ΖΠΜ) ηεο ππνρξέσζεο 

αλάξηεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ κεηξήζεσλ θαη δεδνκέλσλ ζε κία θνηλή 

βάζε δεδνκέλσλ. Θα πξνβιεθζνχλ Ζιεθηξνληθνί κεραληζκνί έθδνζεο, 

πηζηνπνίεζεο θαη πιεξσκήο πξνζηίκσλ, δηαζχλδεζε κε άιια ζπζηήκαηα 

(Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Απνβιήησλ, TAXISNet, e-paravolo θιπ.) θαη εηζαγσγή 

απηνκαηνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ παξαθνινχζεζεο (κε γεσγξαθηθφ 

πξνζδηνξηζκφ) γηα ηνπο πνιίηεο θαη ζπζηεκαηηθή παξνρή έγθπξσλ 

πιεξνθνξηψλ ζην πιαίζην ηεο πξνβιεπφκελεο αμηνιφγεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Ζ Γηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ππάξρνληνο Ζιεθηξνληθνχ Πεξηβαιινληηθνχ 

Μεηξψνπ (ΖΠΜ) κε ην Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Απνβιήησλ (ΖΜΑ) θαη ε 

ελζσκάησζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ειέγρσλ ζην πξψην, ζα έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ βειηίσζε ηνπ ΖΠΜ θαη ηελ ελζσκάησζε ησλ επηζεσξεηψλ 

πεξηβάιινληνο θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ ειέγρσλ αλά δξαζηεξηφηεηα. Ζ 

ελζσκάησζε ησλ Πξφηππσλ Πεξηβαιινληηθψλ Γεζκεχζεσλ (ΠΠΓ) εθηφο ησλ 

ήδε πθηζηάκελσλ Απνθάζεσλ Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (ΑΔΠΟ), ζα 

έρεη σο ζηφρν λα πξνζδψζεη κηα πεξηβαιινληηθή ηαπηφηεηα γηα θάζε έξγν 

δειψλνληαο ην «πεξηβαιινληηθφ» ηζηνξηθφ ηνπ. 

Δξγαιείν απνηύπσζεο δεηθηώλ απόδνζεο ηνπ ΖΠΜ 

Πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ν ξφινο ηνπ ΖΠΜ θαη ε αλαγθαηφηεηά ηνπ αιιά 

θαη λα πξνβιεζεί ε ζεκαληηθφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ νδεγψληαο ζηελ 

θαζηέξσζή ηνπ ψο έλα single entry point γηα πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε θαη 

γηα ηελ εθθίλεζε επελδχζεσλ, πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ελφο Marketing 

Δξγαιείνπ KPI (σο Add On ζην ππάξρνλ ζχζηεκα) παξαθνινχζεζεο θαη 

θαηαγξαθήο ησλ αδεηνδνηήζεσλ κέζα απφ αλαιχζεηο ζηαηηζηηθψλ, δεηθηψλ 

ρξφλνπ, απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηήξεζεο ζηφρσλ. Παξάιιεια ζα 

δεκηνπξγεζεί έλα εξγαιείν γεσρσξηθήο θαηαγξαθήο ησλ αδεηνδνηήζεσλ θαη 

γεσγξαθηθήο απεηθφληζεο ηεο εμέιημεο θαη θαηαλνκήο ησλ αδεηνδνηήζεσλ κε 

δπλαηφηεηεο ζχλζεηεο αλαδήηεζεο θαη θίιηξσλ γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ 

ΖΠΜ θαη θπξίσο γηα ηνπο πηζαλνχο επελδπηέο ζε ηέηνηνπ είδνπο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Διιάδα. 

ύζηεκα ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα ηα απόβιεηα θαη ηα έξγα δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ 

http://wrm.ypeka.gr/
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Σν ζχζηεκα ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζα είλαη δπλακηθφ κε έιεγρν πνηφηεηαο 

ησλ δεδνκέλσλ θαη ζα κπνξεί λα ηξνθνδνηείηαη απφ πιεξνθνξίεο ζε ηνπηθφ 

(Γήκνη) ή/θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Θα ρξεζηκνπνηείηαη  σο κέζν γηα ηελ 

θαηαγξαθή θαη ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ηα ζπιιεγφκελα απνξξίκκαηα αλά 

είδνο (ελ φςεη θαη ησλ ρσξηζηψλ ξεπκάησλ ζπιινγήο πνπ πξνβιέπνληαη γηα 

φιε ηε ρψξα) θαζψο θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ 

ηνπ ΔΓΑ, ΠΔΓΑ, ΣΓΑ. Θα ππάξμεη άκεζε ζχλδεζε κε ην ΖΜΑ πνπ ήδε 

ιεηηνπξγεί νδεγψληαο έηζη ζε βειηίσζε ηεο ηρλειαζηκφηεηαο ησλ απνβιήησλ. 

Πιαηθόξκα ππνζηήξημεο βηνκεραληθήο ζπκβίσζεο 

Ζ Βηνκεραληθή πκβίσζε είλαη έλα εξγαιείν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο αεηθνξίαο, ηεο νηθνινγίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο. Δηδηθφηεξα ε 

αμηνπνίεζε βηνκεραληθψλ απνξξηκκάησλ θαη απνβιήησλ κηαο βηνκεραλίαο 

δχλαηαη λα νδεγήζεη ζε ππεξεζίεο ή/θαη πξντφληα πςειήο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο άιισλ, εθφζνλ απηή ελζσκαησζεί ζε πξνζεγγίζεηο Κπθιηθήο 

Οηθνλνκίαο (Circular Economy). Γηα ην ζθνπφ απηφ ήδε πινπνηείηαη πηινηηθφ 

Δπξσπατθφ Γηαβαιθαληθφ έξγν (Διιάδα, Κχπξνο, Βνπιγαξία θαη Αιβαλία), 

πνπ έρεη ζηφρν ηε δεκηνπξγία κηαο πξσηνπφξαο ςεθηαθήο πιαηθφξκαο, ε 

νπνία ζα νξγαλψλεη θαη ζα δηαζπλδέεη ηνπο παξαγσγνχο απνβιήησλ κηαο 

πεξηνρήο (βηνκεραλίεο, Γήκνπο, επηρεηξήζεηο, εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θ.ι.π.) 

έηζη ψζηε λα αλαθπθιψλνπλ ηα απφβιεηά ηνπο, ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα 

δηνρεηεχνληαη σο πξψηεο χιεο ζε άιιεο βηνκεραλίεο. 

Σν έξγν ζηνρεχεη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ αλσηέξσ 

πηινηηθνχ έξγνπ, ιεηηνπξγψληαο παξαγσγηθά κηα ηέηνηα πιαηθφξκα, 

ζπκβάιινληαο ζηελ πξάζηλε αλάπηπμε θαη πξνάγνληαο ηελ θπθιηθή 

νηθνλνκία, κε ελδεηθηηθά νθέιε ηε κείσζε: ησλ εηζαγσγψλ πξψησλ πιψλ, 

παξαγσγήο θαη ηαθήο βηνκεραληθψλ απνβιήησλ, ησλ εθπνκπψλ CO2 θαη 

ησλ εμφδσλ γηα ηηο βηνκεραλίεο θαη ηνπο Γήκνπο, ελψ ζα ζπκβάιιεη ζηε 

δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ θαη ζα 

πξνάγεη ηελ πξάζηλε αλάπηπμε ζην πιαίζην ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο. Μέζσ 

ηεο ςεθηαθήο πιαηθφξκαο ζα θαηαγξάθεηαη ν θχθινο δσήο βηνκεραληθψλ 

πξντφλησλ (π.ρ. ζρεδηαζκφο, παξαγσγή, εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε, 

απφξξηςε), θαη κέζσ ηερλνινγηψλ ζεκαζηνινγηθνχ ηζηνχ ζα πξνσζείηαη ε 

δπλαηφηεηα απνξξίκκαηα θαη απφβιεηα ησλ δηαδηθαζηψλ λα αμηνπνηνχληαη σο 

πξντφληα πςειήο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο γηα ηνλ ίδην ή άιινπο βηνκεραληθνχο 

θιάδνπο – πξνσζψληαο ηε βηνκεραληθή ζπκβίσζε. Ζ πιαηθφξκα ζα θαιχςεη 

ηελ αλάγθε εχξεζεο θαη πξνκήζεηαο δεπηεξνγελψλ πιηθψλ αιιά θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο ζρεηηθήο δεπηεξνγελνχο αγνξάο. 

Ζ λέα πιαηθφξκα ζα εζηηάζεη, αξρηθά, ζηελ θαηαγξαθή θαη εκπνξία ησλ 

αδξαλψλ δεπηεξνγελψλ πιηθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο εμφδνπο ησλ 

Μνλάδσλ Δπεμεξγαζίαο Απνβιήησλ Δθζθαθψλ Καηαζθεπψλ θαη 

Καηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ) αλά πεξηθέξεηα ηεο Διιάδνο θαη ζηελ αμηνπνίεζή ηνπο 

γηα πξάζηλεο θαη θπθιηθέο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, δειαδή ζπκβάζεηο πνπ 

γίλνληαη κε πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα θαη απαηηνχλ ηελ αμηνπνίεζε 

ζπγθεθξηκέλνπ πνζνζηνχ δεπηεξνγελψλ (απφ αλαθχθισζε) πιηθψλ π.ρ. ζε 

δεκφζηα έξγα ζηελ Διιάδα. 

 

Πιαηθόξκα θαηαρώξεζεο θαη πξνώζεζεο εθαξκνζκέλσλ ηερλνινγηώλ 

ζην πιαίζην ηεο βηννηθνλνκίαο 

Ζ ςεθηαθή ιχζε απνηειεί έλα δηαδηθηπαθφ εξγαιείν κέζσ ηνπ νπνίνπ ν 

ρξήζηεο ζα κπνξεί λα αλαδεηήζεη ηερλνινγίεο πξνψζεζεο ηεο βηννηθνλνκίαο 

απφ δηεζλείο βέιηηζηεο πξαθηηθέο. Ζ επηινγή ζα γίλεηαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλα 

θξηηήξηα θαη ε πιαηθφξκα ζα νδεγεί ζε ιίζηα νκαδνπνηεκέλσλ 

απνηειεζκάησλ, ελψ ζα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ιήςεο ζχληνκεο 
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ηππνπνηεκέλεο ειεθηξνληθήο έθζεζεο αλά πεξίπησζε. Ζ πξνζέγγηζε 

αλαδήηεζεο θαη παξνπζίαζεο ζα πεξηιακβάλεη ηηο βαζηθέο ζπληζηψζεο ηεο 

βηννηθνλνκίαο, δειαδή ηελ πξψηε χιε (π.ρ. βηνινγηθά απφβιεηα), ηελ 

ηερλνινγία επεμεξγαζίαο (π.ρ. αλαεξφβηα ρψλεπζε) θαη ηα πξντφληα (π.ρ. 

βηναέξην) ελψ ζα αθνινπζεί κεγαιχηεξε αλάιπζε αλά ζπληζηψζα (π.ρ. 

δπλακηθφηεηα, απφδνζε, σξηκφηεηα ηερλνινγίαο, νηθνλνκηθά ζηνηρεία, 

ζηνηρεία πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο). Ζ θαηαρψξεζε λέαο 

πιεξνθνξίαο, π.ρ. γηα ηελ ελζσκάησζε λέσλ επηηπρεκέλσλ ηερλνινγηψλ πνπ 

έρνπλ εθαξκνζζεί ζε εζληθφ επίπεδν, ζα γίλεηαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή χζηεξα 

απφ αίηεκα ηνπ εθάζηνηε ελδηαθεξφκελνπ (ζηελ ίδηα ινγηθή κε ην 

https://greekfarms.gov.gr/greekfarms/). 

 

Φεθηαθή δηαρείξηζε ησλ δαζηθώλ δηαρεηξηζηηθώλ κειεηώλ 

Οη δαζηθέο δηαρεηξηζηηθέο κειέηεο απνηεινχλ ηε βαζηθή πεγή 

πιεξνθνξίαο αλαθνξηθά κε ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα ηεο ρψξαο καο θαη 

απνηεινχλ ην βαζηθφ εξγαιείν γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο δηαρείξηζήο ηνπο. ηελ 

παξνχζα θαηάζηαζε, νη δηαδηθαζίεο κειέηεο θαη απνγξαθήο ελφο δάζνπο 

είλαη ρξνλνβφξεο, ελψ παξάιιεια ηα ζηνηρεία παξάγνληαη ζε επίπεδν 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο. Δπηπξνζζέησο ζεκεηψλεηαη δπζρέξεηα ζηελ 

παξαγσγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ ηεο 

ρψξαο καο. 

Πξνηεξαηφηεηα ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο, απνηειεί ε πινπνίεζε 

έξγνπ θαη ε απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ςεθηαθή δηαρείξηζε ησλ 

δαζηθψλ κειεηψλ. ην πιαίζην ηνπ έξγνπ ζα αλαπηπρζνχλ εμεηδηθεπκέλεο 

εθαξκνγέο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, φπσο θαη ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΤΠΔΝ. Σν 

ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ ζα ππνζηεξίδεηαη ςεθηαθά.  

 

Πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα θαηαγξαθήο ηεο δαζηθήο παξαγσγήο 

Ζ απνγξαθή ηνπ δαζηθνχ θεθαιαίνπ θαη ε παξαθνινχζεζή ηεο 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηηο αξκφδηεο δαζηθέο ππεξεζίεο ρσξίο ςεθηαθά κέζα, 

κε απνηέιεζκα νη δηαδηθαζίεο πινηνκίαο θαη δηάζεζεο πξντφλησλ λα 

παξακέλνπλ πεξίπινθεο, λα δπζθνιεχνπλ ηε δηαθάλεηα θαη λα θαζηζηνχλ 

δπζρεξή ηελ παξαγσγή αλαθνξψλ απφ ηηο Γαζηθέο Τπεξεζίεο. θνπφο ηνπ 

έξγνπ είλαη ε ςεθηνπνίεζε φιεο ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο δαζηθνχ 

θεθαιαίνπ, ε θαηαγξαθή ηεο δαζηθήο παξαγσγήο (πνζφηεηεο πινηνκεκέλεο 

μπιείαο) θαη ηεο δηαθίλεζεο δαζηθψλ πξντφλησλ. ηνπο επί κέξνπο ζηφρνπο 

ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλνληαη ε ππνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηψλ πινηνκίαο θαζψο 

θαη ε δηάζεζε δαζηθψλ πξντφλησλ κέζσ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. 

Αξρηθά, ην έξγν ζα εζηηάζεη ζηα δεκφζηα δάζε θαη ζε κία απνθεληξσκέλε 

δηνίθεζε θαη ζα εθαξκνζηεί πηινηηθά ζε κηθξφ αξηζκφ δαζηθψλ ππεξεζηψλ. 

Γεδνκέλα ηνπ έξγνπ ζα ηεξνχληαη ζηνλ Δληαίν Φεθηαθφ Υάξηε. ε επφκελε 

θάζε ην έξγν ζα επεθηαζεί ζηαδηαθά θαη ζε άιιεο απνθεληξσκέλεο 

δηνηθήζεηο. 

θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε ςεθηνπνίεζε φιεο ηεο δηαδηθαζίαο θαηαγξαθήο 

θαη δηαθίλεζεο δαζηθψλ πξντφλησλ. ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο ηνπ έξγνπ 

πεξηιακβάλνληαη ε απνγξαθή ηνπ δαζηθνχ θεθαιαίνπ, ε θαηαγξαθή ηεο 

δαζηθήο παξαγσγήο (πνζφηεηεο πινηνκεκέλεο μπιείαο) θαη ε δηεθπεξαίσζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ πινηνκίαο θαη δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ κέζσ ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Αξρηθά ην έξγν ζα εζηηάζεη ζηα δεκφζηα δάζε 

θαη ζε κία απνθεληξσκέλε δηνίθεζε. ηε πξψηε θάζε ζα εθαξκνζηεί πηινηηθά 

ζε κηθξφ αξηζκφ δαζηθψλ ππεξεζηψλ κηαο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο θαη 

ζηαδηαθά ζα επεθηαζεί ζηηο άιιεο δαζηθέο ππεξεζίεο. ε επφκελε θάζε ην 

https://greekfarms.gov.gr/greekfarms/
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έξγν ζα επεθηαζεί ζηαδηαθά ζε άιιεο απνθεληξσκέλεο δηνηθήζεηο. Με ηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ αλακέλεηαη λα επηηεπρζεί αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο θαη 

κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, κέζσ κηαο εληαίαο κνξθήο δεδνκέλσλ πνπ ζα 

είλαη πξνζβάζηκα απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο ινηπνχο ελδηαθεξφκελνπο. 

 

Φεθηαθή απνηύπσζε ηνπ αγξνηηθνύ θαη ηνπ δαζηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ 

ηεο ρώξαο θαη ησλ ζπκβάλησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ 

ηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε δεκηνπξγία ςεθηαθψλ ιχζεσλ κε ζθνπφ ηελ 

ππνζηήξημε επηηφπηαο επνπηείαο θαη θαηαγξαθήο απφ ηνπο ππαιιήινπο ησλ 

δαζηθψλ ππεξεζηψλ: α) ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ/πξνβιεκάησλ ηνπ βαζηθνχ 

αγξνηηθνχ θαη δαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ θαη β) ησλ επηπηψζεσλ απφ ζπκβάληα 

ππξθαγηψλ. Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη ζα ππνζηεξίδνπλ ην ΤΠΔΝ θαη ηελ 

Πνιηηηθή Πξνζηαζία ζηνλ εηήζην ζρεδηαζκφ πξφιεςεο δαζηθψλ ππξθαγηψλ 

θαζψο θαη ηελ ηεθκεξησκέλε παξαγσγή αλαθνξψλ πξνο ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή. Γεδνκέλα ηνπ έξγνπ ζα ηεξνχληαη ζηνλ Δληαίν Φεθηαθφ Υάξηε. 

 

Γεκηνπξγία πιαηθόξκαο πδξνκεηεσξνινγηθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ 

δεδνκέλσλ 

Ζ δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ηεο ρψξαο ζπλδέεηαη κε θξίζηκεο 

παξακέηξνπο ηεο θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο ε αζθαιήο απφιεςε 

λεξνχ γηα χδξεπζε, άξδεπζε, θαη πδξνειεθηξηθή παξαγσγή, ε 

αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία θαη ε πξνζηαζία ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο. Ζ 

παξαθνινχζεζε ησλ κεηεσξνινγηθψλ (βξνρή, ζεξκνθξαζία, εμάηκηζε θ.ά) 

θαη πδξνινγηθψλ (παξνρή θαη πνηφηεηα πνηακψλ θαη ππφγεησλ λεξψλ) 

κεηαβιεηψλ θαη ε θαηάξηηζε ηζηνξηθψλ ρξνλνζεηξψλ είλαη απαξαίηεηεο γηα (α) 

ην ζρεδηαζκφ πδξαπιηθψλ έξγσλ, (β) ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε θαη έγθαηξε 

πξνεηδνπνίεζε γηα ηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ θηλείηαη ζηα 

πδάηηλα ζψκαηα θαη (γ) ηελ παξαθνινχζεζε ησλ θιηκαηηθψλ δηαθπκάλζεσλ. 

ηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο πιαηθφξκαο πδξνκεηεσξνινγηθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ δεδνκέλσλ, ε νπνία ζα αμηνπνηεί ην ζχλνιν ησλ 

πδξνκεηεσξνινγηθψλ δεδνκέλσλ ηεο ρψξαο κε ζθνπφ (α) ηελ αλάδεημε ηνπ 

ζπλφινπ ησλ κεηξεηηθψλ ππνδνκψλ γηα ηελ πιεξέζηεξε αμηνπνίεζε ηνπο, θαη 

(β) ηελ αμηνπνίεζή ηνπο ψζηε λα επηηπγράλεηαη ν νξζνινγηθφο ζρεδηαζκφο 

παξεκβάζεσλ θαη πινπνίεζεο έξγσλ. 

Σν έξγν ζα ζπκπεξηιάβεη πεγέο δεδνκέλσλ φπσο πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα, βάζεηο δεδνκέλσλ απφ πινπνηεκέλα έξγα θαζψο θαη ζπζηήκαηα 

αηζζεηήξσλ. Οπζηαζηηθφ ππιψλα απνηεινχλ έξγα θαη εξγαιεία, φπσο 

ελδεηθηηθά, ηα ρέδηα Γηαρείξηζεο Λεθαλψλ Απνξξνήο Πνηακψλ83, ην Δζληθφ 

Γίθηπν Παξαθνινχζεζεο Τδάησλ84, ην Μεηξψν εκείσλ Τδξνιεςίαο85, ε 

Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ Πιεκκχξαο86, ε Δζληθή Σξάπεδα Τδξνινγηθήο θαη 

Μεηεσξνινγηθήο Πιεξνθνξίαο (ΔΣΤΜΠ), ε Γεσπχιε ρεδίσλ Γηαρείξηζεο 

Λεθαλψλ Απνξξνήο Πνηακψλ87, ην Μεηξψν ηαπηνηήησλ πδάησλ θνιχκβεζεο 

ηεο Διιάδαο88, ν Μεραληζκφο Παξαθνινχζεζεο Τπεξεζηψλ Ύδαηνο89, θαη ε 

Δζληθή βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 91/271/EOK90. 

                                                
83

 http://wfdver.ypeka.gr/ 
84

 http://nmwn.ypeka.gr/ 
85

 http://lmt.ypeka.gr 
86

 http://floods.ypeka.gr/ 
87

 http://wfdver.ypeka.gr/el/geoportal-gr/ 
88

 http://www.bathingwaterprofiles.gr/ 
89

 ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 13 ηεο αξ. νηθ. 135275/2017 Απφθαζεο ηεο Δζληθήο 

Δπηηξνπήο Τδάησλ· βι. θαη http://wsm.ypeka.gr 
90

 http://astikalimata.ypeka.gr/ 
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Μέζσ ηεο πιαηθφξκαο ζα δηαηίζεληαη δεδνκέλα αηζζεηήξσλ ηεο ΔΜΤ, 

πδξνκεηξηθψλ ζηαζκψλ φπσο ηνπ Δζληθνχ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελψλ91, έξγσλ 

«έμππλεο πφιεο» θαζψο θαη δξάζεσλ γηα ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα φπσο ε « 

Έμππλε Γεσξγία» θαη ν «Φεθηαθφο Μεηαζρεκαηηζκφο ηνπ Αγξνηηθνχ Σνκέα». 

Πξφζζεην ππιψλα αθνξνχλ δξάζεηο θαη έξγα ζην πιαίζην 

ραξηνγξάθεζεο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο92, κεηξήζεηο απφ δίθηπα 

αηζζεηήξσλ ηεο πνηφηεηαο ηνπ αέξα93, ησλ πδάησλ θαη ηνπ εδάθνπο θαζψο 

θαη άιιεο κεηξήζεηο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο (ζφξπβνο94, αθηηλνβνιίεο95, 

θ.ιπ.). 

Όπνπ είλαη εθηθηφ, ηα δεδνκέλα απφ ηνπο αηζζεηήξεο ζα παξέρνληαη ζε 

ηξίηνπο αλνηθηά ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ελψ παξάιιεια ζα επηδηψθεηαη ν 

κεηαζρεκαηηζκφο ηνπο ζε δηαδεδνκέλα πξφηππα ψζηε λα κεγηζηνπνηείηαη ε 

αμηνπνίεζή ηνπο. 

Ζ πιαηθφξκα παξάιιεια ζα αμηνπνηεί θαη ζα αλαδεηθλχεη γηα ρξήζε 

δεδνκέλα απφ ηε ΓΔΖ, ηελ ΔΤΓΑΠ, ηηο πεξηθέξεηεο θαη ηνπο Γήκνπο, 

παξέρνληαο φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απφ θνηλνχ ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ 

κεηαμχ ησλ θνξέσλ. 

 

Δπεμεξγαζία θαη Γηάζεζε κέζσ ΣΠΔ Μεηεσξνινγηθώλ Γεδνκέλσλ ζε 

Δπηρεηξήζεηο θαη Πνιίηεο 

θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε αλάπηπμε ζπζηήκαηνο κεηεσξνινγηθψλ 

εθαξκνγψλ, θαζψο θαη ε εγθαηάζηαζε απηφκαησλ κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ 

ζε φιε ηελ επηθξάηεηα γηα ηε κεηεσξνινγηθή ππνζηήξημε ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ 

πεξηιακβάλεηαη ε απνηχπσζε ησλ ηξερνπζψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ε ιήςε 

ςεθηνπνηεκέλσλ πξσηνγελψλ κεηεσξνινγηθψλ δεδνκέλσλ θαη ελ ζπλερεία ε 

επεμεξγαζία θαη αλνηθηή δηάζεζή ηνπο,, ζε θάζε ελδηαθεξφκελν πξνθεηκέλνπ 

λα δεκηνπξγεζνχλ λέα ζηνρεπκέλα πξντφληα (ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο) γηα 

ηνπο πνιίηεο, ηνπο παξαγσγηθνχο θαη αλαπηπμηαθνχο θνξείο κε ηε ρξήζε 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. 

 

ύζηεκα Μεηεσξνινγηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα 

έληνλα θαηξηθά θαηλόκελα (ύζηεκα Αλίρλεπζεο θαη Πξόγλσζεο κηθξήο 

δηάξθεηαο γηα έληνλα θαηξηθά θαηλόκελα θαη ελεκέξσζεο ηνπ 

θνηλσληθνύ ζπλόινπ) 

Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ δηθηχνπ RADAR, ηελ 

εγθαηάζηαζε ζχγρξνλνπ ζηαζκνχ ιήςεο θαη επεμεξγαζίαο δνξπθνξηθψλ 

δεδνκέλσλ, ηελ αλαβάζκηζε ηνπ δηθηχνπ αηζζεηήξσλ αηκνζθαηξηθψλ 

ειεθηξηθψλ εθθελψζεσλ, ηελ εγθαηάζηαζε ελφο λένπ δνξπθνξηθνχ ζηαζκνχ 

ιήςεο δεδνκέλσλ, ν νπνίνο θαη ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα ιήςεο ηνπ ζπλφινπ 

ησλ δηαηηζέκελσλ πιεξνθνξηψλ (π.ρ. απφ ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ 

Μεηεσξνινγηθψλ Γνξπθφξσλ EUMETSAT), ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

ζπζηεκάησλ παξαηήξεζεο ζηνρεπκέλσλ αηκνζθαηξηθψλ παξακέηξσλ, 

θαζψο θαη ηελ απαηηνχκελε δηαζεζηκφηεηα ππνινγηζηηθήο ηζρχνο πξνθεηκέλνπ 

λα εθηειεζηνχλ ηνπηθά κνληέια θαηξνχ κηθξήο δηάξθεηαο (Nowcasting) γηα 

έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα. 

Σα παξαγφκελα απφ ην ζχζηεκα πξντφληα, ζα αμηνινγνχληαη κε 
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ηππνπνηεκέλα θξηηήξηα κεηεσξνινγηθά θαη πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζα παξάγνληαη ελεκεξψζεηο ζε θηιηθή σο πξνο ηνλ ρξήζηε κνξθή νη 

νπνίεο κε ηε ρξήζε φισλ ησλ δπλαηνηήησλ ΣΠΔ ζα απνζηέιινληαη 

απηνκαηνπνηεκέλα κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο ελεκέξσζεο ζηνπο αξκφδηνπο 

θνξείο, ηα ΜΜΔ, ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θ.ι.π. 

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ απηνχ, ε ΔΜΤ επηδηψθεη ηελ παξνρή 

ζηνρεπκέλσλ ηνπηθψλ πξνγλψζεσλ πςειήο αθξίβεηαο θαη ρσξνρξνληθήο 

αλάιπζεο γηα έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα (φπσο θαηαηγίδεο, ηζρπξέο 

βξνρνπηψζεηο, ραιαδφπησζε, ηζρπξνί άλεκνη, πςειφο θπκαηηζκφο, πςειέο-

ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θ.ιπ.), πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη ζηελ πξνζηαζία ηεο 

δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο πεξηνπζίαο αιιά αθφκε θαη ηεο ίδηαο ηεο αλζξψπηλεο 

δσήο. 

Φεθηνπνίεζε δεδνκέλσλ ξεκάησλ 

Μέζσ ηνπ έξγνπ, ζα ςεθηνπνηεζεί ε πιεξνθνξία γηα ην ζχλνιν ησλ 

ξεκάησλ ηεο ρψξαο, αμηνπνηψληαο ηνπο ράξηεο ηεο Γεσγξαθηθήο Τπεξεζίαο 

ηξαηνχ (ΓΤ). Ζ γεσρσξηθή απηή πιεξνθνξία ζα εκπινπηίδεηαη κέζσ ηεο 

δηαζχλδεζεο/ ςεθηνπνίεζεο πιεξνθνξίαο απφ απνθάζεηο νξηνζέηεζεο 

θαζψο θαη κε ηα αληίζηνηρα γεσρσξηθά δεδνκέλα. Σν ζχλνιν ηεο 

πιεξνθνξίαο ζα παξέρεηαη ζηνλ Δληαίν Φεθηαθφ Υάξηε. 

 

Ζιεθηξνληθή αδεηνδόηεζε πδξνιεςηώλ 

ηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε πιήξεο ςεθηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

αδεηνδφηεζεο γηα πδξνιεςίεο. Μέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα αλαπηπρζεί, ν 

ελδηαθεξφκελνο ή ν κειεηεηήο ζα ππνβάιιεη ειεθηξνληθά ηα δηθαηνινγεηηθά, 

θαζψο θαη ηα γεσρσξηθά δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αδεηνδφηεζε 

πδξνιεςηψλ. Σν ζχζηεκα ζα ππνζηεξίδεη ην ζχλνιν ηεο ξνήο ησλ εξγαζηψλ 

θαη ησλ εγθξίζεσλ πνπ είλαη αλαγθαίεο κέρξη ηελ αδεηνδφηεζε. Γηα ην ζθνπφ 

απηφ, ην ζχζηεκα ζα δηαιεηηνπξγεί κε ην Δζληθφ Μεηξψν εκείσλ 

Τδξνιεςίαο96 θαζψο θαη κε άιια ζπζηήκαηα πνπ ζα θξηζεί απαξαίηεην, ελψ 

παξάιιεια ζα ηξνθνδνηεί κε δεδνκέλα ηνλ Δληαίν Φεθηαθφ Υάξηε. 

Φεθηαθή ππνζηήξημε γηα ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε ηδησηηθά θηίξηα 

κε ρξήζε εξγαιείσλ IoT  

Σν έξγν αθνξά ζηελ ελίζρπζε ηδησηηθψλ θαηνηθηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

αλαβαζκίδνληαη ζε έμππλεο θαηνηθίεο, κε εμνπιηζκφ ηνπ Γηαδηθηχνπ ησλ 

Πξαγκάησλ. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα είλαη ν εθζπγρξνληζκφο ηεο 

νηθηαθήο δσήο, ε κείσζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ε κείσζε 

ηνπ ελεξγεηαθνχ απνηππψκαηνο ησλ θαηνηθηψλ ζηελ Διιάδα. 

Φεθηαθή ππνζηήξημε γηα ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε δεκόζηα θηίξηα 

κε ρξήζε εξγαιείσλ IoT  

Σν έξγν αθνξά ζηελ ελίζρπζε ησλ δεκνζίσλ θηηξίσλ πξνθεηκέλνπ λα 

εθζπγρξνληζηνχλ κε έμππλν εμνπιηζκφ ηνπ δηαδηθηχνπ ησλ πξαγκάησλ. 

ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε αλαβάζκηζε ηνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο ζην ειιεληθφ δεκφζην, ε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο 

θαηαλάισζεο ζηα θηίξηα ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ θαη ε κείσζε ησλ 

ελεξγεηαθψλ εμφδσλ. 

Δγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία έμππλσλ κεηξεηώλ λεξνύ  
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Δγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία έμππλσλ κεηξεηψλ λεξνχ ζε φιε ηελ ρψξα. 

Ζ αζχξκαηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ θαηαλάισζεο λεξνχ ζα αλαβαζκίζεη 

ζεκαληηθά ηελ παξερφκελε πιεξνθνξία ζηα λνηθνθπξηά, ζα πεξηνξίζεη ηηο 

δηαξξνέο απφ βιάβεο ζην δίθηπν δηαλνκήο λεξνχ θαη ζα κεηψζεη ηα ζρεηηθά 

θφζηε κέηξεζεο ηεο θαηαλάισζεο. 

ύζηεκα επηηήξεζεο δαζώλ  

Δγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία απνκαθξπζκέλεο επηηήξεζεο δαζψλ κέζσ 

αλάινγσλ ζπζηεκάησλ φπσο drones, ζεξκνθάκεξεο θ.α. Σν ζχζηεκα ζα 

αληρλεχεη πηζαλέο εζηίεο θσηηάο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ζα αμηνινγεί ηηο 

παξαγφκελεο πιεξνθνξίεο θαη ζα δεκηνπξγεί εγθαίξσο εηδνπνηήζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλνληαη νη αξρέο αιιά θαη νη θάηνηθνη. 

Φεθηνπνίεζε Αξρείνπ Τπνζεθνθπιαθείσλ γηα ην Δζληθό Κηεκαηνιόγην 

 

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ απνηειεί ε ςεθηνπνίεζε ησλ αξρείσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο Μεηαγξαθψλ θαη Τπνζεθψλ θαζελφο απφ ηα ζπκκεηέρνληα ζην 

έξγν Τπνζεθνθπιαθεία θαη ε εηζαγσγή ηνπο ζην χζηεκα Πιεξνθνξηθήο ηνπ 

Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ (ΠΔΚ). Ζ ςεθηνπνίεζε πεξηιακβάλεη ηφζν ηε 

ζάξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο Μεηαγξαθψλ θαη Τπνζεθψλ φζν θαη 

ηελ θαηαρψξεζε βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηνπο ζε εμεηδηθεπκέλν ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο εγγξάθσλ & ςεθηαθψλ αξρείσλ, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα 

επίζεκν ςεθηαθφ αληίγξαθν ηνπ ζπζηήκαηνο ην νπνίν ζα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηείηαη εθεμήο γηα λα δηελεξγείηαη έξεπλα ζηα ζηνηρεία ηνπ 

ππνζεθνθπιαθείνπ. Δλδεηθηηθά, ηα βηβιία πνπ απαξηίδνπλ ην ζχζηεκα θαη 

πξφθεηηαη λα ςεθηνπνηεζνχλ είλαη ηα αθφινπζα: Αιθαβεηηθά επξεηήξηα, 

Βηβιία Δθζέζεσλ, Βηβιία κεξίδσλ, Αξρεία ηίηισλ κεηαγξαθψλ, Βηβιία 

ππνζεθψλ, Αξρεία ππνζεθψλ, Βηβιία θαηαζρέζεσλ, Αξρεία θαηαζρέζεσλ, 

Βηβιία Γηεθδηθήζεσλ, θαζψο θαη Αξρεία δηεθδηθήζεσλ. 

ην έξγν ζπκκεηέρνπλ 390 Τπνζεθνθπιαθεία, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε φιεο 

ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο. Δπηπξφζζεηα ην έξγν 

πεξηιακβάλεη ηελ Τινπνίεζε Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

εγγξάθσλ & Φεθηαθψλ Αξρείσλ (DMS/DAS), εληφο ηνπ νπνίνπ ζα ηεξείηαη ην 

αξρείν ζην δηελεθέο. Σν ζχζηεκα απηφ ζα παξέρεη κε web services ηελ 

δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο απφ άιια 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ θνξέα φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην χζηεκα 

Πιεξνθνξηθήο ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ (ΠΔΚ). 

Φεθηνπνίεζε Πνιενδνκηθνύ Αξρείνπ, δηαζύλδεζε κε ηελ Ζιεθηξνληθή 

Σαπηόηεηα ηνπ Κηηξίνπ θαη κε ηνλ εληαίν ςεθηαθό ράξηε θαη ηα εληαία 

πξόηππα ςεθηνπνίεζεο γεσρσξηθώλ δεδνκέλσλ 

Με ηελ ζέζπηζε ηεο δεκηνπξγίαο Ζιεθηξνληθήο Σαπηφηεηαο ησλ θηεξίσλ 

θαη ηελ ειεθηξνληθή αξρεηνζέηεζε, θξίλεηαη απνιχησο αλαγθαία ε 

Φεθηνπνίεζε ησλ θαθέισλ ησλ Οηθνδνκηθψλ Αδεηψλ. Δίλαη θαζεκεξηλφ ην 

θαηλφκελν ηεο δήηεζεο αληηγξάθσλ ζρεδίσλ θαη εγγξάθσλ γηα 

ζπκβνιαηνγξαθηθέο θαη ινηπέο πξάμεηο κε κεγάινπο ρξφλνπο αλακνλήο 

αλάινγα κε ηελ Πνιενδνκία φπσο θαη ην θαηλφκελν ηεο απψιεηαο ή 

θαηαζηξνθήο ζρεδίσλ θαη εγγξάθσλ απφ ηνπο θπζηθνχο θαθέινπο. 

Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία θεληξηθήο ειεθηξνληθήο πχιεο γηα ηελ ςεθηνπνίεζε 

ησλ Οηθνδνκηθψλ Αδεηψλ φπνπ θάζε πνιενδνκία ζα αλαξηά ζηελ ειεθηξνληθή 

εθαξκνγή ηνλ ςεθηνπνηεκέλν θάθειν θαη ζα δεκηνπξγείηαη ν ειεθηξνληθφο 

θάθεινο ηεο άδεηαο, ηαμηλνκεκέλνο ζε θαηεγνξίεο κειεηψλ θαη εγγξάθσλ 

ζχκθσλα κε ηελ πνιενδνκηθή λνκνζεζία. Θα ππάξρεη δηαζχλδεζε ηεο θάζε 
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νηθνδνκηθήο άδεηαο κε ηπρφλ ηαθηνπνηήζεηο απζαηξέησλ θαη δηαζχλδεζε κε 

ηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή απζαηξέησλ θαη έθδνζεο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ. 

Πηζηνπνηεκέλνη πνιίηεο, ζπκβνιαηνγξάθνη, δηθεγφξνη θαη κεραληθνί ζα 

κπνξνχλ λα αληινχλ ειεθηξνληθά επηθπξσκέλα αληίγξαθα ηεο νηθνδνκηθήο 

άδεηαο κε ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ γίλεη. 

 

Κεληξηθόο Κόκβνο Αδεηώλ Γόκεζεο 

Σν έξγν αθνξά ζηελ αλαδήηεζε ηεο έθδνζεο νπνηαζδήπνηε άδεηαο απφ 

έλα κνλαδηθφ ζεκείν. Δλδεηθηηθά, ν πνιίηεο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα 

αλαδεηήζεη άδεηεο νηθνδνκήο, ιεηηνπξγίαο, πεξηβαιινληηθέο άδεηεο θ.ιπ. Δίλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ γηα θάζε επελδπηή λα είλαη ζε ζέζε λα ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε 

ηελ ρνξήγεζε άδεηαο δφκεζεο ή εξγαζίσλ, ην επηπιένλ θφζηνο (θφξνο, 

αζθάιεηα θ.ιπ.) ελφο έξγνπ θαζψο θαη  ηελ ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ζα ρξεηαζηεί 

γηα ηελ ηειηθή αδεηνδφηεζε. Απηφ ην ζχζηεκα ζα αλαβαζκίζεη ην ήδε ππάξρνλ 

ζχζηεκα αδεηνδφηεζεο e-adeies πνπ ιεηηνπξγεί επί ηνπ παξφληνο ζην 

Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο. 

 

Αλαβάζκηζε εμνπιηζκνύ Κέληξνπ Γεδνκέλσλ (Data Center) θαη 

Δθεδξηθνύ Κέληξνπ Γεδνκέλσλ (Disaster recovery center) 

Κηεκαηνινγίνπ γηα ιεηηνπξγία ζε εηθνληθό πεξηβάιινλ (virtualization) 

Σν «Διιεληθφ Κηεκαηνιφγην» θαιείηαη λα επηηειέζεη θαζνξηζηηθφ 

αλαπηπμηαθφ ξφιν ζηα επφκελα ρξφληα ππνζηεξίδνληαο ηελ πιήξσο 

ειεθηξνληθή ηήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Κηεκαηνινγίνπ γηα ην ζχλνιν ηεο 

ρψξαο αιιά θαη δηαζέηνληαο ηνλ Δληαίν Φεθηαθφ Υάξηε πξνο φινπο (άξζξν 6, 

ΦΔΚ Β 1173/06.04.2020). Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε νκαιή ιεηηνπξγία 

ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ, δξνκνινγείηαη ε απαξαίηεηε αλαβάζκηζε ηνπ 

παιαηνχ εμνπιηζκνχ ηνπ θέληξνπ δεδνκέλσλ πξνζθέξνληαο αμηφπηζηεο 

ππνδνκέο γηα ηα εξρφκελα ηνπιάρηζηνλ 10 έηε. 

Κάιπςε ραξηνγξαθηθώλ αλαγθώλ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ 

Σν έξγν αθνξά ζηελ θάιπςε ησλ ραξηνγξαθηθψλ αλαγθψλ ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ηδίσο ζηελ παξαγσγή πξσηνγελψλ ραξηνγξαθηθψλ 

δεδνκέλσλ (π.ρ. αεξνθσηνγξαθίεο, δνξπθνξηθέο ιήςεηο, lidar, 

πνιπθαζκαηηθέο απεηθνλίζεηο) ηα νπνία ζα ηεζνχλ ζηε δηάζεζε ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ βαζηθψλ ραξηνγξαθηθψλ αλαγθψλ ηνπ γηα κηα 

εμαεηία. Σέηνηεο αλάγθεο κπνξνχλ λα είλαη ε αλαλέσζε ησλ ππνβάζξσλ ηνπ 

ΟΠΔΚΔΠΔ γηα ην πξφγξακκα ησλ αγξνηηθψλ επηδνηήζεσλ, ε 

παξαθνινχζεζε ηεο απζαίξεηεο δφκεζεο, ε θαηαγξαθή ησλ πθηζηάκελσλ 

θηηζκάησλ ηεο ρψξαο, ππφβαζξα γηα πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

θαη ελ γέλεη εληαία εηθνληζηηθά ππφβαζξα γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Γηνίθεζεο ζε 

θεληξηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. 

Σα νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

πεξηιακβάλνπλ επηθαηξνπνηεκέλε εηθνληζηηθή πιεξνθνξία γηα ην ζχλνιν ηεο 

ρψξαο, νηθνλνκία θιίκαθαο απφ ηελ αληηκεηψπηζε πνιιαπιψλ αλαγθψλ 

αεξν-θσηνραξηνγξάθεζεο ζην πιαίζην ελφο έξγνπ, θαζψο θαη εληαίεο 

πξνδηαγξαθέο θαη αθξίβεηεο. 

 

Φεθηαθή δξάζε γηα ηελ κέηξεζε θαη παξαθνινύζεζε ησλ 

αηκνζθαηξηθώλ ξύπσλ θαη ηεο ζαιάζζηαο ξύπαλζεο γηα ηε 

βειηηζηνπνίεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνύ απνηππώκαηνο θαη ησλ 

ςεθηαθώλ πεξηβαιινληηθώλ επηζεσξήζεσλ 
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Σν έξγν πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθά ηα αθφινπζα έξγα παξέκβαζεο θαη 

αλάπηπμεο: 

● Παξαθνινχζεζε θαη κέηξεζε ησλ αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ 

● Παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο 

● πληνληζκφο θαη θαηαγξαθή θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη θφξησζεο 

θαη εθθφξησζεο 

● Δπθπήο νγθνκεηξηθή θφξησζε 

● πληνληζκφο θαη βειηηζηνπνίεζε επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ζηηο 

θαηαζθεπέο θαη δηαδηθαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο εληφο ησλ 

ιηκέλσλ 

● Παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ηεο ξχπαλζεο απφ πιαζηηθά ζηηο 

πεξηνρέο ησλ ιηκέλσλ 

● Αλάπηπμε Οινθιεξσκέλεο Σερλνινγηθήο Λχζεο [Γίθηπν αηζζεηήξσλ 

IoT - Τπεξεζίεο ππνινγηζηηθνχ λέθνπο - Με επαλδξσκέλα ζθάθε - 

πκκεηνρηθφο ζρεδηαζκφο θαη πιαηθφξκα πιεξνθνξηψλ] γηα ηελ 

ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ ζε ζέκαηα 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο 

● Αλάπηπμε ελφο Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Λήςεο Απνθάζεσλ - 

χζηεκα Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ - ρξεζηκνπνηψληαο Αιγφξηζκνπο 

Σερλεηήο Ννεκνζχλεο γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο ησλ ιηκέλσλ 

● Γξάζεηο θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε 

επίπεδν ιηκέλσλ 

● Οινθιεξσκέλν ζχζηεκα αζθάιεηαο ιηκέλσλ θαη δηαρείξηζεο 

θξίζεσλ 

● Αλάπηπμε κηαο Οινθιεξσκέλεο Σερλνινγηθήο Λχζεο (Γίθηπν 

αηζζεηήξσλ IoT - Τπεξεζίεο ππνινγηζηηθνχ λέθνπο- Με 

επαλδξσκέλα ζθάθε - Πιαηθφξκα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ) γηα 

ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ απνηππψκαηνο ησλ ιηκεληθψλ 

θηηξίσλ. 

 

Πηινηηθή εθαξκνγή ελεξγνπνίεζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο πνιηηώλ γηα 

ηελ αέξηα ξύπαλζε 

Θα πινπνηεζεί κία πηινηηθή εθαξκνγή (mobile application) ζηελ νπνία νη 

πνιίηεο ζα κπνξνχλ λα δνπλ ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηεο αέξηαο ξχπαλζεο 

θαη λα κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ην πσο ληψζνπλ ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα 

ηνπ αέξα. Σα ζηνηρεία απηά ζα θαηαγξάθνληαη θαη νη φπνηεο δξάζεηο γίλνληαη 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο βειηίσζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζε ζα 

απνηεινχλ ζεκείν ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ απηψλ ψζηε λα ληψζνπλ φηη ε 

δηνίθεζε αθνχεη ηα αηηήκαηά ηνπο. Σαπηφρξνλα ζα ηνπο δίλνληαη πξαθηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ δεκηνπξγία θηιν-πεξηβαιινληηθήο 

ζπλείδεζεο κέζα απφ δεδνκέλα πνπ δελ ρσξνχλ ακθηζβήηεζε ζε 

ζπλδπαζκφ κε θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. 

 

9.7.3. Πίλαθαο 23: Έξγα Σνκέα Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 

Έξγν Υξνληθόο Οξίδνληαο 

1. Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Αδεηνδφηεζεο Αλαλεψζηκσλ 

Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) 

Μεζνπξφζεζκνο 

2. Μεηξψν Δλεξγεηαθψλ Κνηλνηήησλ - Μειψλ Βξαρππξφζεζκνο 
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3. Γεκηνπξγία ζπζηήκαηνο δπλακηθήο ελεξγεηαθήο 

ηηκνιφγεζεο 

Μεζνπξφζεζκνο 

4. Αλαβάζκηζε θαη δηαζχλδεζε ςεθηαθψλ εξγαιείσλ 
Μεζνπξφζεζκνο 

5. Φεθηαθή  ππνζηήξημε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηζεσξήζεσλ 
Μεζνπξφζεζκνο 

6. Δξγαιείν απνηχπσζεο δεηθηψλ απφδνζεο ηνπ ΖΠΜ 
Μεζνπξφζεζκνο 

7. χζηεκα ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα ηα απφβιεηα θαη ηα 

έξγα δηαρείξηζεο απνβιήησλ 

Μεζνπξφζεζκνο 

8. Πιαηθφξκα ππνζηήξημεο βηνκεραληθήο ζπκβίσζεο Μεζνπξφζεζκνο 

9. Πιαηθφξκα θαηαρψξηζεο θαη πξνψζεζεο εθαξκνζκέλσλ 

ηερλνινγηψλ ζην πιαίζην ηεο βηννηθνλνκίαο 

Μεζνπξφζεζκνο 

10. Φεθηαθή δηαρείξηζε ησλ δαζηθψλ δηαρεηξηζηηθψλ κειεηψλ Βξαρππξφζεζκνο 

11. Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαηαγξαθήο ηεο δαζηθήο 

παξαγσγήο 

Βξαρππξφζεζκνο 

12. Φεθηαθή απνηχπσζε ηνπ αγξνηηθνχ θαη δαζηθνχ νδηθνχ 

δηθηχνπ ηεο ρψξαο θαη ησλ ζπκβάλησλ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ 

Μεζνπξφζεζκνο 

13. Γεκηνπξγία πιαηθφξκαο πδξνκεηεσξνινγηθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ δεδνκέλσλ 

Μεζνπξφζεζκνο 

14. Δπεμεξγαζία θαη Γηάζεζε κέζσ ΣΠΔ Μεηεσξνινγηθψλ 

Γεδνκέλσλ ζε Δπηρεηξήζεηο θαη Πνιίηεο 

Μεζνπξφζεζκνο 

15. χζηεκα Μεηεσξνινγηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο γηα έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα (χζηεκα 

Αλίρλεπζεο θαη Πξφγλσζεο κηθξήο δηάξθεηαο γηα έληνλα 

θαηξηθά θαηλφκελα θαη ελεκέξσζεο ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ) 

Μεζνπξφζεζκνο 

16. Φεθηνπνίεζε δεδνκέλσλ ξεκάησλ Μεζνπξφζεζκνο 

17. Ζιεθηξνληθή αδεηνδφηεζε πδξνιεςηψλ Μεζνπξφζεζκνο 

18. Φεθηαθή ππνζηήξημε γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε 

ηδησηηθά θηίξηα κε ρξήζε εξγαιείσλ IoT 

Μεζνπξφζεζκνο 

19. Φεθηαθή ππνζηήξημε γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε 

δεκφζηα θηίξηα κε ρξήζε εξγαιείσλ IoT  

Μεζνπξφζεζκνο 
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20. Δγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία έμππλσλ κεηξεηψλ λεξνχ Μεζνπξφζεζκνο 

21. χζηεκα επηηήξεζεο δαζψλ  
Μεζνπξφζεζκνο 

22. Φεθηνπνίεζε Αξρείνπ Τπνζεθνθπιαθείσλ γηα ην Δζληθφ 

Κηεκαηνιφγην 

Μεζνπξφζεζκνο 

23. Φεθηνπνίεζε Πνιενδνκηθνχ Αξρείνπ, δηαζχλδεζε κε ηελ 

Ζιεθηξνληθή Σαπηφηεηα ηνπ Κηεξίνπ θαη κε ηνλ εληαίν 

ςεθηαθφ ράξηε θαη ηα εληαία πξφηππα ςεθηνπνίεζεο 

γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ 

Μεζνπξφζεζκνο 

24. Κεληξηθφο Κφκβνο Αδεηψλ Γφκεζεο Μεζνπξφζεζκνο 

25. Αλαβάζκηζε εμνπιηζκνχ Κέληξνπ Γεδνκέλσλ (Data 

Center) θαη Δθεδξηθνχ Κέληξνπ Γεδνκέλσλ (Disaster 

recovery center) Κηεκαηνινγίνπ γηα ιεηηνπξγία ζε 

εηθνληζηηθφ πεξηβάιινλ (virtualization) 

Μεζνπξφζεζκνο 

26. Κάιπςε ραξηνγξαθηθψλ αλαγθψλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 
Μεζνπξφζεζκνο 

27. Φεθηαθή δξάζε γηα ηελ κέηξεζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ 

αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ θαη ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο γηα 

ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο 

θαη ησλ ςεθηαθψλ πεξηβαιινληηθψλ επηζεσξήζεσλ 

Μεζνπξφζεζκνο 

28. Πηινηηθή εθαξκνγή ελεξγνπνίεζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο 

πνιηηψλ γηα ηελ αέξηα ξχπαλζε 

Βξαρππξφζεζκνο 

Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 

 

 

 

  



258 

9.8. Σνκέαο Δζσηεξηθώλ & Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 

 

9.8.1. ηξαηεγηθέο Καηεπζχλζεηο θαη ηφρνη 

Παξφηη έρνπλ γίλεη ζεκαληηθά βήκαηα ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ ςεθηνπνίεζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

(θεληξηθή, πεξηθεξεηαθή, ηνπηθή), παξακέλεη επίθαηξε ε αλάγθε 

επαλαζρεδηαζκνχ θαη αλαδηνξγάλσζεο ηεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ δχν είλαη νη 

βαζηθέο ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο πνπ δηέπνπλ ηηο ςεθηαθέο δξάζεηο γηα ηε 

Γεκφζηα Γηνίθεζε. Ζ πξψηε αθνξά ζηελ θαηαγξαθή, απινχζηεπζε θαη 

νκνγελνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ελψ ε δεχηεξε ζηελ αμηνπνίεζε 

ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ θαη θαηλνηνκηψλ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. 

Οη επηκέξνπο ζηφρνη κέζσ ησλ νπνίσλ ε ειιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε ζα 

εμειηρζεί ζε ζχγρξνλε θαη θηιηθή πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο 

αθνξνχλ ζηελ απινχζηεπζε ρξνλνβφξσλ, θνζηνβφξσλ θαη γξαθεηνθξαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ κέζσ ηεο πηνζέηεζεο λέσλ ηερλνινγηψλ, θαη ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ 

αμηφινγνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ε 

δηαβνχιεπζε κε ηελ θνηλσλία θαη ε ππνρξέσζε ινγνδνζίαο κε βάζε ηελ αξρή 

ηεο δηαθάλεηαο, ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ κεηξψσλ δεκνζίσλ θνξέσλ, ε 

νξγαλσκέλε θαη απηεπάγγειηε αλαδήηεζε πηζηνπνηεηηθψλ κεηαμχ 

νξγαληζκψλ, ε απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ γηα ηε ρνξήγεζε επηδνκάησλ ή ησλ 

πάζεο θχζεσο δειψζεσλ/αηηήζεσλ, είλαη θάπνηεο απφ ηηο ελέξγεηεο πνπ 

απινπζηεχνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα, βειηηψλνπλ ηελ δσή ηνπ πνιίηε θαη 

ελδπλακψλνπλ ην θξάηνο δηθαίνπ. 

Παξάιιεια, ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο ηειεξγαζίαο, δειαδή ηεο 

παξνρήο εμ απνζηάζεσο εξγαζίαο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, θξίλεηαη φηη είλαη 

πιένλ αξθεηά ψξηκε γηα λα εθαξκνζηεί, θαηά αληηζηνηρία κε ηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα. Ζ ηειεξγαζία σο έξγν γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ θαηάιιεινπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ αληαπφθξηζε ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα ζηηο ζχγρξνλεο 

νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο πξνθιήζεηο ηθαλνπνηψληαο επηρεηξεζηαθέο, 

αηνκηθέο θαη θνηλσληθέο αλάγθεο. Ζ ηειεξγαζία ζπλδέεηαη κε ηηο ζχγρξνλεο 

ηάζεηο αχμεζεο ηεο επειημίαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηε ξαγδαία 

αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο, επηδξψληαο 

θαηαιπηηθά ζην επίπεδν ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο 

θνηλσλίαο. Δηδηθφηεξα ζην πιαίζην ησλ επεηγφλησλ κέηξσλ γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξνλντνχ (covid-19)97, ν δεκφζηνο ηνκέαο 

πηνζέηεζε γηα ηε δηάξθεηα ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο, ηελ παξνρή εμ 

απνζηάζεσο εξγαζίαο. ηελ πεξίπησζε απηή, νη δεκφζηνη θνξείο 

δηακνξθψλνληαο ην πιάλν εξγαζηψλ έθηαθηεο αλάγθεο δχλαληαη λα 

εθηηκήζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ, πνπ κπνξνχλ λα 

εξγαζηνχλ εμ απνζηάζεσο. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε βαζηθφο θαηαιχηεο είλαη 

ε ππεξεζία ηειεδηάζθεςεο ePresence98 θαη ηα ςεθηαθά εξγαιεία πνπ 

παξέρνληαη απφ ην Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

 

9.8.2. Έξγα 

Αλαδηνξγάλσζε θαη Γηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε ηεο Απηνδηνίθεζεο Α΄θαη 

Β΄ Βαζκνύ 

Σν Πξφγξακκα Αλαδηνξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγηθνχ Δθζπγρξνληζκνχ ησλ 

325 Γήκσλ θαη ησλ 13 Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο ζηνρεχεη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ 

                                                
97

 Δγθχθιηνο Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ ΓΗΓΑΓ/Φ.69/109/νηθ.8000 16/3/2020 κε 

ζέκα: «Δπηπξφζζεηα επείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλάγθεο 
πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ» 
98

 https://www.epresence.gov.gr/ 

http://www.epresence.gov.gr/
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ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Γήκσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ. ε εμέιημε βξίζθεηαη ε 

κειέηε γηα ην ιεηηνπξγηθφ θαη νξγαλσηηθφ αλαζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ζε 

ηνκεαθφ θαη νξηδφληην επίπεδν. Δηδηθφηεξα ζε ηνκεαθφ επίπεδν δίλεηαη 

έκθαζε ζηηο πεξηνρέο: α) Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Απαζρφιεζεο θαη Γεκφζηαο 

Τγείαο, β) Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, γ) Πεξηβάιινληνο, 

Υσξνηαμίαο θαη Πνιενδνκίαο, δ) Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ, ε) Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο, ζη) Μεηαπνίεζεο, Δκπνξίνπ, Σνπξηζκνχ, δ) Γεκνηηθήο 

αζηπλνκίαο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. ε νξηδφληην επίπεδν δίλεηαη έκθαζε 

ζηηο ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο: α) Πξνγξακκαηηζκνχ, Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη Δμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε, β) Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη 

Πξνκεζεηψλ, γ) Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη δηνηθεηηθέο 

ιεηηνπξγίεο. Ζ κειέηε ζα θαηαγξάςεη πιήξσο ηηο δηαδηθαζίεο βάζεη ησλ 

νπνίσλ εμππεξεηείηαη ν πνιίηεο θαη ζα πξνζδηνξίζεη ηηο ιεηηνπξγηθέο 

πξνδηαγξαθέο ησλ πξνηεηλφκελσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Καηφπηλ 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ ην έξγν ζα εζηηάζεη ζε πξψηε θάζε ζηελ 

αλάπηπμε-αλαβάζκηζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ πξφηππσλ 

εθαξκνγψλ πνπ ζα αθνινπζνχλ ηηο λέεο αλαζρεδηαζκέλεο δηαδηθαζίεο. Ζ 

εθαξκνγή αξρηθά ζα γίλεη ζε επηιεγκέλεο ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο 

αληηπξνζσπεπηηθψλ ΟΣΑ, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα κεηάπησζεο, 

εθπαίδεπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ λέσλ εθαξκνγψλ. ε δεχηεξν ζηάδην ζα 

επεθηαζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο θάζεο ζε πεξηζζφηεξνπο ΟΣΑ. 

 

Πιαηθόξκα ζπλεδξηάζεσλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ θαη επηηξνπώλ 

Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο 

Σν κνληέιν δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληζκψλ Απηνδηνίθεζεο 

πξνβιέπεη ζπρλά ζπλεδξηάζεηο ζπιινγηθψλ νξγάλσλ θαη επηηξνπψλ ηα κέιε 

ησλ νπνίσλ είλαη θπζηθά απνκαθξπζκέλα. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ 

δπζρεξαίλεη ηε ζπλεξγαζία ησλ κειψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

νκάδσλ πνπ ζπλεδξηάδνπλ. Σν παξφλ έξγν, ζα πινπνηήζεη κηα πιαηθφξκα κε 

αληηθείκελν ηελ ππνζηήξημε ηειεδηαζθέςεσλ θαη γεληθφηεξα ηε δηνηθεηηθή-

γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε φινπ ηνπ θχθινπ νξγάλσζεο απηψλ, απφ ηελ 

αξρηθνπνίεζε θαη πξφζθιεζε ησλ κειψλ, κέρξη ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ 

απνθάζεσλ κε ηε βνήζεηα ηεο θαηαγξαθήο ησλ πξαθηηθψλ. Αμηνπνηψληαο 

πθηζηάκελεο νξηδφληηεο ππεξεζίεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζα παξέρεη ζε έλα 

νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ δπλαηφηεηεο ηειεδηαζθέςεσλ, δηακνηξαζκνχ 

νζφλεο, παξνπζηάζεσλ, επεμεξγαζίαο εγγξάθσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα 

ηελ νξζφηεηα ησλ πξαθηηθψλ θαη ηελ ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ. 

Δπηπξφζζεηα ζα δηαζέηεη ζχζηεκα ςεθνθνξίαο γηα πην απνηειεζκαηηθή θαη 

ηαρχηεξε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, ζχζηεκα δηακνηξαζκνχ εγγξάθσλ, 

δπλαηφηεηα ςεθηαθήο ππνγξαθήο απφ απνκαθξπζκέλνπο ρξήζηεο ζηα 

απαηηνχκελα έληππα απνθάζεσλ θ.ά. ηφρνο είλαη λα αλαπηπρζεί κηα 

πξφηππε ιχζε γηα ηε δηελέξγεηα ζπλεδξηάζεσλ, πνπ ζα απνηειέζεη κνληέιν-

πηιφην γηα ηελ επξχηεξε Γεκφζηα Γηνίθεζε, επηδηψθνληαο ηελ εμνηθνλφκεζε 

πφξσλ θαη ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

 

Αλαβάζκηζε ηνπ θόκβνπ δηαιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ Γήκσλ 

Αθνξά ηελ αλαβάζκηζε ηνπ θφκβνπ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο Κεληξηθήο 

Έλσζεο Γήκσλ Διιάδαο (ΚΔΓΔ), ν νπνίνο παξέρεη ήδε ππεξεζίεο ζε 295 

Γήκνπο απφ ην ζχλνιν ησλ 325 ηεο ρψξαο. Αληηθείκελν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θφκβνπ είλαη αθελφο ε εμππεξέηεζε ηεο εζσηεξηθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

κεηαμχ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ησλ Γήκσλ θαη αθεηέξνπ ε 

ζπλάζξνηζε θαη δηάζεζε ππεξεζηψλ (Web-Services) πνπ αθνξνχλ ηνπο 

Γήκνπο πξνο ηνλ ηεξαξρηθά αλψηεξν θφκβν δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο ΓΓΠΓΓ. 
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Ο ξφινο ηνπ ηνκεαθνχ δηακεζνιαβεηή, ζηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνπ 

επηιέγεηαη, αλακέλεηαη λα απνθνξηίζεη νξγαλσηηθά θαη ιεηηνπξγηθά ηνλ 

θεληξηθφ θφκβν δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Παξάιιεια, ην ζρήκα απηφ ζα παξέρεη 

ηελ απαξαίηεηε επειημία γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ ππεξεζηψλ 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο εληφο ζπγθεθξηκέλσλ ζεκαηηθψλ πεξηνρψλ ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο, ρσξίο λα ππνβαζκίδεηαη ν θνξκαιηζκφο ησλ δηαηνκεαθψλ ή 

εζληθνχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, πνπ επνπηεχνληαη απφ ην 

Κέληξν Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο ΓΓΠΓΓ. 

 

Πιαηθόξκα απηεπάγγειηεο αλαδήηεζεο εγγξάθσλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ 

Αθνξά ηελ εθαξκνγή απηεπάγγειηεο αλαδήηεζεο δηθαηνινγεηηθψλ θαη 

εγγξάθσλ πνπ ζα είλαη δηαζέζηκε ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο ππαιιήινπο ησλ 

ΚΔΠ θαη ησλ Γήκσλ. Ζ εθαξκνγή ζα αμηνπνηεί ηελ ππνδνκή ηνπ θφκβνπ 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ Γήκσλ, κέζσ ηεο νπνίαο ζα παξέρνληαη ππεξεζίεο 

πνπ ζα πξνέξρνληαη είηε απφ ην δίθηπν ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

ησλ Γήκσλ είηε απφ ηνλ θεληξηθφ θφκβν δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο ΓΓΠΓΓ. Ο 

ζρεδηαζκφο ηεο απηεπάγγειηεο αλαδήηεζεο ζα πξνβιέπεη αζθαιηζηηθέο 

δηθιείδεο γηα ηε ζσξάθηζε ηεο ηδησηηθφηεηαο ηνπ πνιίηε κε κεραληζκνχο 

ηεθκεξίσζεο ηνπ ζθνπνχ θάζε απηεπάγγειηεο αλαδήηεζεο, ηρλειάηεζεο ησλ 

αλαδεηήζεσλ θαη ελεκέξσζεο ηνπ πνιίηε, αμηνπνηψληαο ηα ζηνηρεία ηνπ 

Μεηξψνπ Δπηθνηλσλίαο Πνιηηψλ. 

 

Αλαβάζκηζε κεραληζκνύ παξαθνινύζεζεο νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ησλ 

ΟΣΑ 

Αθνξά ηνλ επαλαζρεδηαζκφ θαη επέθηαζε ηνπ Οηθνλνκηθνχ 

Παξαηεξεηεξίνπ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ). ην 

πιαίζην ηνπ Έξγνπ ζα πινπνηεζεί λέα πιαηθφξκα κε αληηθείκελν ηε 

ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηφζν ησλ ΟΣΑ φζν 

θαη ησλ επνπηεπφκελσλ απφ ηνπο Γήκνπο ΝΠΗΓ, ψζηε λα ππάξρεη 

νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θάζε θνξέα Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. ηφρνο είλαη ε ηερλνινγηθή αλαβάζκηζε ηεο πιαηθφξκαο, ε 

δηεχξπλζε ηνπ κνληέινπ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αληινχληαη θαη ν 

έιεγρνο ηεο πνηφηεηάο ηνπο, ε αλαβάζκηζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο ππνβνιήο 

ζηνηρείσλ ή απηφκαηεο άληιεζήο ηνπο απφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ησλ 

ΟΣΑ. Ζ πιαηθφξκα ζα παξάγεη ζπγθεληξσηηθέο αλαθνξέο θαη ζηαηηζηηθέο 

αλαιχζεηο, γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο, ησλ ειεγθηηθψλ 

αξρψλ θ.ά. 

 

Απινύζηεπζε θαη δηαιεηηνπξγηθόηεηα Μεηξώνπ Αξξέλσλ 

Αθνξά ηελ απινχζηεπζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ κεραληζκνχ 

θαηάξηηζεο ηξαηνινγηθψλ Πηλάθσλ θαηάηαμεο, θαζψο ν πθηζηάκελνο ηξφπνο 

δελ αμηνπνηεί ηηο ςεθηαθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζήκεξα. πγθεθξηκέλα, 

θάζε ρξφλν νη ππεξεζίεο Γεκνηνινγίνπ ησλ Γήκσλ ελεκεξψλνπλ ην Μεηξψν 

Αξξέλσλ ηνπ θάζε Γήκνπ κε ηηο γελλήζεηο ησλ αξξέλσλ ηέθλσλ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο. Σα ζηνηρεία απηά ζπγθεληξψλνληαη απφ ηελ 

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε θαη δηαβηβάδνληαη ζηε ηξαηνινγία γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ρξφληα κεηά, ρσξίο λα έρνπλ επηθαηξνπνηεζεί (π.ρ. 

εγγξαθέο αλζξψπσλ πνπ απεβίσζαλ). Ζ δηαδηθαζία απηή ζα βειηηζηνπνηεζεί 

κε λνκνζεηηθέο θαη ηερλνινγηθέο παξεκβάζεηο, ψζηε ε ηξαηνινγία λα αληιεί 

επηθαηξνπνηεκέλα ηα ζηνηρεία αξξέλσλ ζην ρξφλν πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

πξφζθιεζε ζηξάηεπζεο. Γηα ηελ άληιεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζα 

αμηνπνηεζνχλ ππεξεζίεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ Μεηξψνπ Πνιηηψλ κέζσ 
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ηνπ Κέληξνπ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο ΓΓΠΓΓ. 

Δπηρεηξεζηαθή πλέρεηα ζηνλ Γεκόζην Σνκέα (Σειεξγαζία) 

ην πιαίζην ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζε φιεο ηηο 

πεξηζηάζεηο, απαηηείηαη έλα ρέδην Δπηρεηξεζηαθήο πλέρεηαο, κε βάζε ην 

νπνίν νη ιεηηνπξγίεο ηεο ζα ζπλερηζηνχλ, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη γηα 

θάπνην ιφγν απνηπρία ή απψιεηα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

ππνδνκψλ. Παξάιιεια, ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, ν ππάιιεινο ζα πξέπεη λα 

έρεη ηελ επθαηξία λα εξγάδεηαη εμ απνζηάζεσο, ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα, γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ θνξέα ηνπ έρνληαο αζθαιή πξφζβαζε ζε φια ηα δεδνκέλα 

θαη ηηο εθαξκνγέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζε ζηε δνπιεηά ηνπ. θνπφο ηνπ 

έξγνπ είλαη λα κπνξεί ε δεκφζηα δηνίθεζε λα ιεηηνπξγεί επαξθψο θάησ απφ 

κία πηζαλή κειινληηθή θξίζε, θαη εμαηηίαο ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο (Covid-

19), είλαη πηζαλφ λα κεησζεί ε παξνπζία ησλ ππαιιήισλ ζην ρψξν εξγαζίαο 

ηνπο, θάλνληαο ρξήζε ηειεξγαζίαο, ρσξίο απηφ λα δηαθφςεη ηελ νξζή 

ιεηηνπξγία ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

Σν έξγν αθνξά ζηε κειέηε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ζηελ 

απνηχπσζε ελφο ρεδίνπ Δπηρεηξεζηαθήο πλέρεηαο θαη επηπιένλ ζην 

ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ πνπ ζα 

δηαζθαιίδνπλ ηελ Δπηρεηξεζηαθή πλέρεηα ζε φιε ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, νχησο 

ψζηε φινη νη ππάιιεινη νπνηνπδήπνηε Γεκφζηνπ Φνξέα λα κπνξνχλ λα 

εθηεινχλ ηελ εξγαζία ηνπο απνκαθξπζκέλα, κε αζθαιή ηξφπν.  

Ο ηειηθφο ζηφρνο είλαη ν ππάιιεινο λα κπνξεί απφ νπνπδήπνηε λα 

ζπλδεζεί κε αζθαιή ηξφπν ζηηο εθαξκνγέο ηεο ππεξεζίαο ηνπ θαη λα είλαη ζε 

ζέζε λα εμππεξεηήζεη ηνλ ζπλάδειθφ ηνπ, ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε, ή ηελ 

επηρείξεζε. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε χπαξμε ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ 

(εμνπιηζκφο, δίθηπα, αζθάιεηα, θεληξηθέο ππνδνκέο). 

Οη πξναλαθεξφκελεο ελέξγεηεο πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ: παξνρή 

απαηηνχκελσλ ηειηθψλ ζπζθεπψλ πξφζβαζεο ησλ ππαιιήισλ ζηηο 

εθαξκνγέο θαη ππνδνκέο ηνπ εθάζηνηε Φνξέα (Ζ/Τ, laptops. Tablets), 

παξνρή αζθαινχο ζχλδεζεο (VPN, MFA θ.ιπ.) θαη πξφζβαζεο ησλ ηειηθψλ 

απηψλ ζπζθεπψλ κέζσ εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ πξνζηαζίαο ηνπο, 

θεληξηθνπνηεκέλε δηαρείξηζε απηψλ θαη επέθηαζε ηεο ππνδνκήο θαη ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ G-Cloud θαζψο θαη ηνπ Desktop as a Service. 

Ζ ΓΓΠΓΓ, θαζψο έρεη ήδε πινπνηήζεη ηα αλσηέξσ γηα ην πξνζσπηθφ 

ηεο, αλαιακβάλεη ηελ νξγάλσζε θαη ππνζηήξημε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

εθάζηνηε Φνξέα ηεο πινπνίεζεο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ.   

Παξάιιεια, ε πηνζέηεζε ηεο ππεξεζίαο MyDeskLive99  (ςεθηαθφο 

αξσγφο απνκαθξπζκέλεο εμππεξέηεζεο κέζσ πξνγξακκαηηζκέλεο 

ηειεδηάζθεςεο, πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ) πνπ έρεη αλαπηπρζεί απφ ηε 

ΓΓΠΓΓ θαη δηαηεζεί ζε πιήζνο Γεκνζίσλ Φνξέσλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ 

απνδνηηθφηεξε ηειε-εξγαζία θαζψο ν ππάιιεινο ζα είλαη ζε ζέζε λα 

εμππεξεηήζεη ηνλ πνιίηε απνκαθξπζκέλα δίρσο ηελ αλάγθε θπζηθήο ηνπ 

παξνπζίαο. 

 

Πιαηθόξκα ρνξήγεζεο επηδόκαηνο πιεγέλησλ γηα θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο 

ην ζελάξην ρνξήγεζεο επηδφκαηνο ζε πιεγέληεο απφ θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο, είλαη ζεκαληηθφ λα κελ επηβαξπλζεί πεξαηηέξσ ν δηθαηνχρνο-

                                                
99

 Ήδε ιεηηνπξγεί απφ ηελ ΑΑΓΔ (myaadelive), ηα ΚΔΠ (mykeplive) 

θαη ηνλ ΟΑΔΓ (myoaedlive). 
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πνιίηεο κε γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη λα κεησζεί ν ρξφλνο έγθξηζεο ησλ 

αηηήζεσλ. Ζ πξνηεηλφκελε παξέκβαζε αθνξά ζε κηα ςεθηαθά ηζνδχλακε 

δηαδηθαζία, ψζηε ν πνιίηεο λα κελ απαηηείηαη λα ππνβάιεη έληππε αίηεζε θαη 

δηθαηνινγεηηθά κε θπζηθή παξνπζία ζην Γήκν. Αλη‘ απηνχ, ζα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα θαηαζέζεη ηελ αίηεζε απνκαθξπζκέλα, κέζσ εθαξκνγήο ε 

νπνία ζα αμηνπνηεί ηηο ππνδνκέο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

θαη ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ςεθηαθψλ εγγξάθσλ, φηαλ ην 

απαηηνχκελν ζηνηρείν δελ πξνθχπηεη απηφκαηα. Πέξαλ ηεο δηεπθφιπλζεο ηνπ 

πνιίηε, ε αλάπηπμε ηεο πιαηθφξκαο ζα ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ θφξηνπ ζην πξνζσπηθφ ησλ Γήκσλ, ζηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν 

ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

δηαθάλεηαο ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

Δζληθόο αξηζκόο ηειεθσληθήο θιήζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

πξνβιεκάησλ θαζεκεξηλόηεηαο ηνπ δεκόηε 

Αθνξά ηε ζεζκνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία ελφο αξηζκνχ θιήζεο ζηνλ νπνίν 

ν πνιίηεο ζα θαιεί γηα δεηήκαηα θαη πξνβιήκαηα θαζεκεξηλφηεηαο ζηνλ ηφπν 

πνπ δεη, εξγάδεηαη ή επηζθέπηεηαη. Οη δήκνη ελψλνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο ζε 

έλαλ αξηζκφ παλειιαδηθά θαη επεκβαίλνπλ ηνπηθά αληηκεησπίδνληαο δεηήκαηα 

θαζαξηφηεηαο, θσηηζκνχ, απνθνκηδήο θεπαίσλ θαη βαξέσλ αληηθεηκέλσλ, 

θαθνηερληψλ νδνζηξψκαηνο, αδέζπνησλ δψσλ θ.ά. Ο αξηζκφο ζα ζπλδέεηαη 

κε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζε θάζε δήκν θαη ζα 

γίλεηαη απηφκαηε εηζαγσγή ηνπ αηηήκαηνο γηα επίιπζε κε ζθνπφ ηελ ηαρχηεξε 

θαη εληαία αληηκεηψπηζε ησλ ίδησλ δεηεκάησλ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα. 

 

Φεθηαθόο εθζπγρξνληζκόο ηεο βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο παξαβάζεσλ 

ηνπ Κώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο 

Σν έξγν αθνξά ηνλ επαλαζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ειεθηξνληθψλ 

εθαξκνγψλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο βεβαίσζεο, είζπξαμεο παξαβάζεσλ ηνπ ΚΟΚ 

θαη ηελ θαηαλνκή ησλ πνζψλ γηα εζληθέο θαη ηνπηθέο δξάζεηο νδηθήο 

αζθάιεηαο. Ζ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα βειηηψζεη ην ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο 

θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο νδηθήο αζθάιεηαο, επηηξέπνληαο θαιχηεξε 

δηαρείξηζε ησλ πφξσλ, ελσ γηα ηνλ πνιίηε ε δξάζε απηή ζα έρεη, κεηαμχ 

άιισλ, σο πξνθαλέο φθεινο ηε δπλαηφηεηα πιεξσκήο κηαο θιήζεο γηα 

παξάβαζε ηνπ ΚΟΚ κε ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. 

Μεηξών Οδώλ θαη Αξηζκώλ 

Απφ ηα βαζηθά πξναπαηηνχκελα γηα πνιιά έξγα θαη ππεξεζίεο είλαη ε 

χπαξμε ελφο Δζληθνχ Μεηξψνπ Οδψλ θαη Αξηζκψλ. Πξφθεηηαη γηα πιαηθφξκα 

θαηαρψξηζεο θαη επηθαηξνπνίεζεο νδψλ θαη αξηζκψλ απφ ηνπο θνξείο πνπ 

είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ νλνκαηνδνζία ηνπο (δήκνη θαη πεξηθέξεηεο) θαη ν 

εληνπηζκφο ηνπο ζε Φεθηαθφ Υάξηε. Ζ εγθπξφηεηα ησλ δεδνκέλσλ αθνξά 

δεθάδεο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θηεκαηνιφγην, ηηο ηαρπδξνκηθέο 

ππεξεζίεο, ηηο ζηαηηζηηθέο αλαθνξέο, ηα γεσγξαθηθά φξηα αξκνδηφηεηαο κηαο 

ππεξεζίαο. 

 

9.8.3.Πίλαθαο 24: Έξγα Σνκέα Δζσηεξηθψλ 

 

‗Δξγν Υξνληθφο 

Οξίδνληαο 

1. Αλαδηνξγάλσζε θαη Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε ηεο 

Απηνδηνίθεζεο Α΄θαη Β΄Βαζκνχ 

Μεζνπξφζεζκνο 
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2. Πιαηθφξκα ζπλεδξηάζεσλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ θαη 

επηηξνπψλ Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο 

Μεζνπξφζεζκνο 

3. Αλαβάζκηζε ηνπ θφκβνπ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ Γήκσλ Μεζνπξφζεζκνο 

4. Πιαηθφξκα απηεπάγγειηεο αλαδήηεζεο εγγξάθσλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ 

Μεζνπξφζεζκνο 

5. Αλαβάζκηζε κεραληζκνχ παξαθνινχζεζεο νηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ ησλ ΟΣΑ 

Μεζνπξφζεζκνο 

6. Απινχζηεπζε θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα Μεηξψνπ Αξξέλσλ Βξαρππξφζεζκνο 

7. Δπηρεηξεζηαθή πλέρεηα ζηνλ Γεκφζην Σνκέα (Σειεξγαζία)  Μεζνπξφζεζκνο 

8. Πιαηθφξκα ρνξήγεζεο επηδφκαηνο πιεγέλησλ απφ θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο 

Βξαρππξφζεζκνο 

9. Δζληθφο αξηζκφο ηειεθσληθήο θιήζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

πξνβιεκάησλ θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ δεκφηε 

Μεζνπξφζεζκνο 

10. Φεθηαθφο εθζπγρξνληζκφο ηεο βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο 

παξαβάζεσλ ηνπ ΚΟΚ 

Βξαρππξφζεζκνο 

11. Μεηξψν Οδψλ θαη Αξηζκψλ Μεζνπξφζεζκνο 

Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 
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9.9. Φεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο πόιεσλ θαη θνηλνηήησλ 

 

εκαληηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο λέαο ςεθηαθήο ζηξαηεγηθήο είλαη ν 

κεηαζρεκαηηζκφο ησλ πφιεσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ ζε έμππλεο θαη βηψζηκεο 

πφιεηο θαη θνηλφηεηεο, ζηηο νπνίεο νη πνιίηεο ζα απνιακβάλνπλ λα δνπλ θαη 

λα εξγάδνληαη. ηφρνο καο είλαη θάζε θνηλφηεηα λα κπνξεί λα επσθειεζεί 

απφ ηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά πιενλεθηήκαηα ηνπ ςεθηαθνχ 

κεηαζρεκαηθπβεξλνηζκνχ, ρσξίο θαλείο λα κείλεη ζην πεξηζψξην. Γηα λα 

επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο, πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζεκαληηθέο 

δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο επελδχζεηο ζηηο ςεθηαθέο ππεξεζίεο, ηερλνινγίεο, 

ππνδνκέο θαη δεμηφηεηεο. Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ζα βνεζήζεη ηηο 

πφιεηο θαη ηηο θνηλφηεηέο καο ζηελ επίηεπμε ησλ θιηκαηηθψλ ζηφρσλ ηνπο θαη 

ζηε κείσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηφο ηνπο, ελψ, παξάιιεια, ζα 

ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ επεκεξία ησλ 

επηρεηξήζεσλ θάζε είδνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΜΜΔ θαη ησλ 

λενθπψλ επηρεηξήζεσλ. 

Ζ πινπνίεζε θαη ππνζηήξημε απφ θνηλνχ ζπκθσλεκέλσλ ςεθηαθψλ 

ιχζεσλ κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ, ησλ πφιεσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ ηεο ρψξαο 

ζα ζπκβάιιεη ζηε γεθχξσζε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο θαη ζα ακβιχλεη ηηο 

φπνηεο αληζφηεηεο, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ζε εζληθφ 

επίπεδν. Παξάιιεια, νη ςεθηαθέο ιχζεηο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηνπηθά 

παξαγφκελα δεδνκέλα είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ παξνρή πην 

ηεθκεξησκέλσλ, θαηλνηφκσλ θαη πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο 

θαη ζηηο επηρεηξήζεηο. ηηο ιχζεηο απηέο ζπγθαηαιέγνληαη ε έμππλε αζηηθή 

θηλεηηθφηεηα θαη δηαρείξηζε ζηάζκεπζεο, ε ελεξγεηαθή απφδνζε, νη βηψζηκεο 

ιχζεηο ζηέγαζεο, νη ςεθηαθέο δεκνηηθέοππεξεζίεο θαη ε πνιηηνθεληξηθή 

δηαθπβέξλεζε. Γηα λα εκπηζηεπηνχλ νη πνιίηεο ηα ζπζηήκαηα απηά, απαηηείηαη 

ππεχζπλε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ ζηηο ςεθηαθέο πιαηθφξκεο θαη δηαζθάιηζε 

ηεο πνηφηεηαο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ηνπο. 

 

Με ζεβαζκφ ζηνλ απηνδηνηθεηηθφ ραξαθηήξα ηεο δηνίθεζεο ησλ πφιεσλ 

θαη ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο Διιάδαο, ε ζηξαηεγηθή ηνπ ςεθηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ζηνρεχεη ζην λα απνδψζεη ςεθηαθά νξηδφληηα εξγαιεία ζε 

φινπο ηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ), αθήλνληαο φκσο ην 

πεξηζψξην ζε θάζε πεξηθέξεηα ή πφιε ή θνηλφηεηα λα επηιέμεη εθείλε ηελ 

εηδηθή ςεθηαθή ζηξαηεγηθή πνπ εμππεξεηεί πεξηζζφηεξν ηηο ηνπηθέο αλάγθεο. 

ε απηή ηελ θαηεχζπλζε, πξνβιέπεηαη ε ζχληαμε ελφο πξφηππνπ 

κνξθφηππνπ ςεθηαθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηηο πφιεηο θαη ηηο θνηλφηεηεο, φπνπ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζα απνδίδεηαη 

ζε θάζε δήκν ε απαξαίηεηε εξγαιεηνζήθε θαη νη αλαγθαίεο θαηεπζχλζεηο γηα 

λα ζπληάμεη ην δηθφ ηνπ ζρέδην ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ εμεηδηθεπκέλν ζηηο 

ηνπηθέο πξνθιήζεηο αιιά θαη εληαγκέλν ηαπηφρξνλα ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 

λέαο ςεθηαθήο ζηξαηεγηθήο. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη δήκνη θαη ελ γέλεη νη νξγαληζκνί ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο ζα απνθηήζνπλ έλα εξγαιείν σξίκαλζεο έξγσλ θαη 

πξσηνβνπιηψλ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ πνπ ζα κπνξνχλ λα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ επξσπατθά ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα, 

εζληθνχο πφξνπο ή εμεηδηθεπκέλα πιαίζηα ρξεκαηνδφηεζεο φπσο π.ρ. ην 

πξφγξακκα «Αληψλεο Σξίηζεο». 

ε απηφ ην πιαίζην, ην ζρέδην δξάζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ςεθηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ πεξηιακβάλεη ηελ πινπνίεζε έξγσλ φπσο ν εκπινπηηζκφο 

ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ απφ δήκνπο θαη πεξηθέξεηεο πξνο ηνπο 
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πνιίηεο, ε ελίζρπζε ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ζην εζσηεξηθφ ησλ 

δήκσλ θαη πεξηθεξεηψλ, ε ρξήζε ηερλνινγηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ ησλ 

Πξαγκάησλ ζην δεκφζην ρψξν, ε παξνρή ςεθηαθψλ ιχζεσλ γηα ηελ έμππλε 

ζηάζκεπζε, ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ θαη ην δεκφζην θσηηζκφ, αιιά 

θαη ε ελίζρπζε ηεο ζρέζεο δεκφηε-δήκνπ κέζα απφ εθαξκνγέο θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ. Παξάιιεια, πξνσζνχληαη δξάζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

κέγηζηεο ζπκκεηνρήο πνιηηψλ, επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ ηεο θνηλσλίαο 

ησλ πνιηηψλ σο ζπλδηακνξθσηψλ – κέζα απφ δνκεκέλεο δηαδηθαζίεο– ηεο 

κειινληηθήο εηθφλαο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. Δλδεηθηηθά εξγαιεία ζηελ 

θαηεχζπλζε απηή είλαη ε αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο δηαβνχιεπζεο 

ησλ πνιηηψλ ζηηο ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο, ε αλάπηπμε 

πεξηθεξεηαθψλ ςεθηαθψλ θφκβσλ θαη θφκβσλ αλνηθηψλ δεδνκέλσλ, πνπ ζα 

αθνξνχλ ζε πεξηθεξεηαθέο θνηλφηεηεο νη νπνίεο αληηκεησπίδνπλ φκνηεο 

πξνθιήζεηο. 

 

Έμππλεο Πόιεηο (Smart Cities) 

Οη έμππλεο πφιεηο απνηεινχλ έξγν πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε ςεθηαθψλ 

εθαξκνγψλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε έμππλνπ εμνπιηζκνχ ζε δήκνπο ηεο ρψξαο, 

γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο δεκφζηαο δσήο, ηε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο 

ησλ πνιηηψλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηε κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ απνηππψκαηνο. Ζ δξάζε 

ζηνρεχεη ζε αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ πνπ ζα βειηηψζνπλ ηε 

ζηάζκεπζε θαη ηελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ ζηηο πνιεηο, ηελ αζθάιεηα ησλ 

πνιηηψλ, ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, ηελ κέηξεζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ ζηνλ δεκφζην ρψξν θαη ηελ θαιχηεξε 

δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ. 

Οη πφιεηο καο, ηδηαίηεξα νη κηθξφηεξεο, έρνπλ αλάγθε απφ έλαλ 

νξγαλσκέλν θαη πξνηππνπνηεκέλν (αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηηο αλάγθεο 

θάζε κηαο) ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ. Κάζε πφιε έρεη ηδηαηηεξφηεηεο, πιελ 

φκσο είλαη αλαγθαίν λα ππάξρεη έλαο θεληξηθφο ζρεδηαζκφο, έλα νξηδφληην 

έξγν. Αλάινγα κε ην επίπεδν ςεθηαθήο σξηκφηεηαο θάζε δήκνπ, ζα 

δηαθνξνπνηείηαη ην κίγκα ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ. 

Πξνηεηλφκελεο Γξάζεηο/ Τπνέξγα: 

1. Πιαηθφξκα θαηαγξαθήο αηηεκάησλ θαη ακθίδξνκεο 

επηθνηλσλίαο/παξαθνινχζεζεο απηψλ. Ζ ρξήζε ηεο βειηηψλεη ηελ 

ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, απμάλεη ηελ ακεζφηεηα θαη ηελ ηαρχηεηα 

αληαπφθξηζεο, ελψ κπνξεί λα απνηειέζεη έλα εξγαιείν ζπλερνχο 

αμηνιφγεζεο ηεο ηαρχηεηαο, ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ. 

2. χζηεκα Έμππλεο (Διεγρφκελεο) ηάζκεπζεο κε αμηνπνίεζε ηνπ 

IoT γηα ηελ ειεθηξνληθή παξαθνινχζεζε/αζηπλφκεπζε, ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη εμαζθάιηζε δηαζεζηκφηεηαο ζέζεσλ θαη ζέζεσλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία, ηελ παξαθνινχζεζε θξίζηκσλ ζεκείσλ γηα ηε 

κε παξεκπφδηζε ηεο θπθινθνξίαο, ζέζεσλ θνξηνεθθφξησζεο, 

ιεσθνξεηνισξίδσλ θιπ. 

3. Φεθηνπνίεζε ησλ Αξρείσλ Αζηηθνχ ρεδίνπ. 

4. χζηεκα Έμππλεο Γηαρείξηζεο Γεκνηηθνχ ηφινπ Ορεκάησλ (fleet 

management) γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδξνκψλ ησλ δεκνηηθψλ 

νρεκάησλ (απνξξηκκαηνθφξσλ / θνξηεγψλ / κεραλεκάησλ έξγνπ 

θιπ), ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη ηελ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο θαη 

απνδνηηθφηεηαο ησλ αληαπνδνηηθψλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ. 

5. χζηεκα Έμππλεο Γηαρείξηζεο Λατθψλ Αγνξψλ κε αμηνπνίεζε ηνπ 
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IoT γηα ηελ απηνκαηνπνηεκέλε (real-time) παξαθνινχζεζε ηεο 

παξνπζίαο ησλ παξαγσγψλ θαη απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία 

ηηκνιφγεζεο θαη ειέγρνπ. 

6. Πιαηθφξκα δηαβνχιεπζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ γηα 

θαιχηεξε ινγνδνζία, δηαθάλεηα θαη ελεκέξσζε. Δληαίν & έμππλν 

ζχζηεκα αλαδήηεζεο απνθάζεσλ ζπιινγηθψλ 

νξγάλσλ/θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα 

«Γεκνηηθήο Γηαχγεηαο». 

7. Δθπαίδεπζε & Καηάξηηζε ησλ δεκνηηθψλ ππαιιήισλ θαη ησλ 

αηξεηψλ ζηηο λέεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο/δεμηφηεηεο θαη ζε λέεο 

ηερλνινγίεο θαη εθαξκνγέο. (πρ ζρεδηαζηηθά πξνγξάκκαηα γηα 

κεραληθνχο, ζπζηήκαηα MIS, CRM θιπ) 

8. Φεθηαθή επηθνηλσλία (Πιαηθφξκα θαη Γηαζχλδεζε Δθαξκνγψλ) κε 

ηνλ δήκν ζε επίπεδν δηαθίλεζεο ησλ 25 πην δεκνθηιψλ ζπλαιιαγψλ 

θαη ησλ 25 πην δεκνθηιψλ πιεξσκψλ. 

9. χζηεκα Δπθπψλ Μεηαθνξψλ (Intelligent Transport Systems – ITS). 

Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο θαη εμνπιηζκνχ IoT, 

δπλαηφηεηα γηα ξπζκηδφκελε θπθιηθή πνξεία ζηα θαλάξηα 

θπθινθνξίαο αλάινγα κε ην θπθινθνξηαθφ θνξηίν, αηζζεηήξεο, 

πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο, δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο ζε real 

time/notifications ζε πεξηπηψζεηο ηξνραίσλ, απεξγηψλ, 

δηαδειψζεσλ, θαζπζηεξήζεσλ, ζε πφιεηο θιπ. .Αλακελφκελν 

απνηέιεζκα ε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπ 

νδηθνχ δεκνηηθνχ δηθηχνπ, ε ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο θαη ε κείσζε 

ησλ εθπνκπψλ - ξχπσλ. 

10. Πξνκήζεηα - Δγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ςεθηαθψλ πδξνκεηξεηψλ 

(εθηφο πεξηνρψλ επζχλεο ΔΤΓΑΠ θαη ΔΤΑΘ): Πξνηείλεηαη ε 

πξνκήζεηα θαη ε εγθαηάζηαζε ςεθηαθψλ πδξνκεηξεηψλ ζε πεξηνρέο 

επζχλεο ησλ ΓΔΤΑ ή ησλ δήκσλ. Με ηελ ιεηηνπξγία ησλ ςεθηαθψλ 

πδξνκεηξεηψλ επηηπγράλεηαη ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε ηεο ζπαηάιεο 

ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, ζεκαληηθή κείσζε ησλ αλαγθψλ πξφζιεςεο 

πδξνκεηξεηψλ απφ ηηο ΓΔΤΑ ή ηνπο δήκνπο, θαιχηεξε δηαρείξηζε 

ησλ αλαγθψλ. Απφ ηελ πιεπξά ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ 

ππάξρεη δπλαηφηεηα ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο ησλ δαπαλψλ θαη 

ηεο θαηαλάισζεο λεξνχ. Ζ πξνκήζεηα ζα γίλεη θεληξηθά απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή θαη ζα γίλνπλ άκεζα δηκεξείο πξνγξακκαηηθέο 

ζπκβάζεηο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ θάζε ΟΣΑ / ΓΔΤΑ, νη 

νπνίνη ζα είλαη θαη νη ηειηθνί δηθαηνχρνη ηεο πξάμεο. 

11. Αλάπηπμε ελφο εληαίνπ ζπζηήκαηνο ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο 

γξαθείνπ ησλ Πξσηνβάζκησλ Σνπηθψλ Αξρψλ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο 

πξνζψπσλ. 

12. Αλάπηπμε ελφο εληαίνπ ζπζηήκαηνο ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο 

γξαθείνπ ησλ Γεπηεξνβάζκησλ Σνπηθψλ Αξρψλ θαη ησλ λνκηθψλ 

ηνπο πξνζψπσλ. 

 

Έμππλεο Αγξνηηθέο Πεξηνρέο θαη Υσξηά (Smart Rural Areas – Smart 

Villages) 

ε απηφλ ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ζηφρνο δελ είλαη λα 

επηθεληξσζνχκε κφλν ζηηο πφιεηο αιιά λα δηεπξχλνπκε ηνπο νξίδνληεο καο 

θαη κε άιιεο πξσηνβνπιίεο γηα ηηο «έμππλεο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ρσξηά». 

Σα δηαθνξεηηθά πξφηππα θαη ζπλζήθεο δηαβίσζεο κεηαμχ πφιεσλ θαη 

αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, νη δηαθνξεηηθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, νη ηδηαίηεξεο 

πεξηβαιινληηθέο πξνθιήζεηο, νη απνκαθξπζκέλεο γεσγξαθηθέο ηνπνζεζίεο, 
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ηα κνληέια αλάπηπμεο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, κεηαμχ άιισλ, 

ππνδειψλνπλ φηη ε ηερλνινγηθή πξνζαξκνγή θαη κεηάβαζε ρσξηψλ θαη 

αγξνηηθψλ πεξηνρψλ δελ κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε απιή αλαπαξαγσγή ησλ 

πξνγξακκάησλ πνπ ζα εθαξκφδνληαη ζηηο πφιεηο. Οη πξνηεηλφκελεο 

παξεκβάζεηο ζηφρν έρνπλ: (i) ζηελ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη 

ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηελ αγξνηηθή Διιάδα θαη (ii) ζηελ αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πνιηηηθψλ 

ζηφρσλ (π.ρ. ζπλνρή), κε ηερλνινγίεο αηρκήο. Σέηνηα παξαδείγκαηα 

πεξηιακβάλνπλ π.ρ. έμππλε γεσξγία θαη γεσξγία αθξηβείαο, έμππλε θαη 

απνκαθξπζκέλε ηαηξηθή πεξίζαιςε, δηα βίνπ κάζεζεο εμ ‗ απνζηάζεσο, 

έμππλνο θαη βηψζηκνο ηνπξηζκφο, απνκαθξπζκέλε πνιηηηζηηθή αλάπηπμε θ.α. 

Πξνηεηλφκελεο Γξάζεηο/ Τπνέξγα: 

1. Πξνγξακκαηηζκφο ησλ Αξδεχζεσλ θαη εθηίκεζε ησλ Αξδεπηηθψλ 

Αλαγθψλ ησλ Καιιηεξγεηψλ: Τςειήο αμηνπηζηίαο εθηίκεζε ηνπ φγθνπ 

ηνπ λεξνχ πνπ απαηηείηαη γηα λα εμππεξεηεζνχλ νη θαιιηέξγεηεο, κε 

πξνγλσζηηθφ νξίδνληα εκέξαο, εβδνκάδαο, κήλα θαη εμακήλνπ. 

Δπηηξέπεη ηνλ  πξνγξακκαηηζκφ, ηε βέιηηζηε δηαλνκή θαη θαηαλνκή 

ηνπ λεξνχ, κε ηξφπν επσθειή, ρσξίο αηθληδηαζκνχο. Αθξηβήο 

πξνζδηνξηζκφο ησλ εμαηκηζνδηαπλεπζηηθψλ απσιεηψλ ησλ 

θαιιηεξγεηψλ φιεο ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο θαζψο θαη ηνλ εληνπηζκφ 

ησλ επαίζζεησλ ζε λεξφ ζηαδίσλ αλάπηπμεο ησλ θπηψλ. 

2. Πξφβιεςε ησλ Αξδεπηηθψλ Αλαγθψλ ησλ Καιιηεξγεηψλ: Δθηίκεζε 

ησλ πδαηηθψλ αλαγθψλ άξδεπζεο ηεο επφκελεο αξδεπηηθήο 

πεξηφδνπ. Δλδπλακψλεη ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ππνινγίδνληαο 

ηηο ζπλνιηθέο πδαηηθέο αλαγθεο ζε θιίκαθα ιεθάλεο απνξξνήο 

πνηακνχ, θαη επηηξέπεη ηελ νξζή, έγθαηξε θαη αμηφπηζηε ζρεδίαζε 

κέηξσλ πξνζαξκνγήο ζε αλακελφκελα επεηζφδηα μεξαζίαο ή/θαη 

ιεηςπδξίαο. 

3. Πξνεηδνπνηήζεηο αθξαίσλ κεηεσξνινγηθψλ θαηλνκέλσλ: Ζ πςειήο 

αλάιπζεο πξφγλσζε 7 εκεξψλ, ζα εληζρχζεη ζηελ έγθαηξε 

ελεκέξσζε θαη πξνεηνηκαζία απέλαληί ζε κειινληηθά αθξαία 

θιηκαηνινγηθά θαηλφκελα δίλνληαο κε θαηάιιεια εξγαιεία ηηο 

πξνεηδνπνηήζεηο ζηνπο θαηνίθνπο κηαο πεξηνρήο. 

4. Δπνρηαθή (6κήλνπ) θιηκαηηθή πξφγλσζε μεξαζίαο: Ζ πξφβιεςε ηεο 

μεξαζίαο ζηνρεχεη ζηε κείσζε ηεο ηξσηφηεηαο κηαο πεξηνρήο, ζηηο 

επηπηψζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ. Δληζρχεη ηνλ πξνιεπηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο μεξαζίαο κε απψηεξν ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 

εηνηκφηεηαο θαη αλζεθηηθφηεηαο ησλ θνξέσλ απέλαληη ζην 

θαηλφκελν. 

5. χζηεκα πξφγλσζεο – ραξηνγξάθεζεο πιεκκπξψλ: Δθηίκεζε ησλ 

πδαηηθψλ αλαγθψλ άξδεπζεο ηεο επφκελεο αξδεπηηθήο πεξηφδνπ 

απνηειεί πνιχηηκν εξγαιείν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηφζν γηα ηελ 

θάιπςε ησλ ζπλνιηθψλ πδαηηθψλ αλαγθψλ ζε θιίκαθα ιεθάλεο 

απνξξνήο πνηακνχ, φζν θαη γηα ηελ νξζή, έγθαηξε θαη αμηφπηζηε 

ζρεδίαζε κέηξσλ πξνζαξκνγήο ζε αλακελφκελα επεηζφδηα 

μεξαζίαο ή/θαη ιεηςπδξίαο. 

6. Παξαθνινχζεζε αλάπηπμεο θαιιηέξγεηαο, πξνεηδνπνηήζεηο γηα 

επλντθέο ζπλζήθεο αλάπηπμεο ερζξψλ θαη αζζελεηψλ, ράξηεο 

επηθηλδπλφηεηαο: Ζ ππεξεζία δίλεη ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ην 

κέγηζην δπλαηφ απνκαθξπζκέλν έιεγρν ηεο αλάπηπμεο ηεο 

θαιιηέξγεηαο,  ησλ πηζαλψλ πξνζβνιψλ απφ ερζξνχο θαη αζζέλεηεο 

θαη ηελ έγθαηξε αληηκεηψπηζή ηνπο, ψζηε λα πεξηνξίδνληαη ζην 

ειάρηζην νη απψιεηεο ζε παξαγσγηθφηεηα, κε παξάιιειε κείσζε 
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ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. 

7. Πιαηθφξκα κείσζεο ησλ απνβιήησλ ηξνθίκσλ: Δξγαιεία 

αλαδήηεζεο ηξνθίκσλ ζε ηηκή επθαηξίαο ηξνθίκσλ πνπ πηζαλφηαηα 

λα θαηαιήμνπλ ζε απφβιεηα εάλ δελ πσιεζνχλ άκεζα. πκκεηνρή 

θαη πξνψζεζε ηξνθίκσλ απφ εζηηαηφξηα, θνχξλνπο, 

δαραξνπιαζηεία, ζνχπεξ κάξθεη θαη καλάβηθα πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην Γήκν. 

8. Πιαηθφξκα δεχηεξεο επθαηξίαο αληηθεηκέλσλ: Ο πνιίηεο θαηαρσξεί 

ηε δηαζεζηκφηεηα αληηθεηκέλσλ πνπ δε ρξεηάδεηαη θαη ηα νπνία ζέιεη 

λα ραξίζεη ή/θαη πνπιήζεη. Ο πνιίηεο παξαθνινπζεί θαη επηιέγεη ηε 

δηαζεζηκφηεηα άιισλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ αληηθεηκέλσλ πξνο 

δηάζεζε ή πψιεζε. 

9. Πίλαθαο ειέγρνπ (Dashboard) γηα ηελ επνπηεία ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

θπθιηθήο νηθνλνκίαο θαη ησλ δεηθηψλ: Παξαθνινχζεζε πξνφδνπ 

πινπνίεζεο ΣΓΑ & δεηθηψλ κεηάβαζεο ζηελ θπθιηθή νηθνλνκία. 

 

Πίλαθαο 25: Έξγα ζρεηηθά κε ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ πφιεσλ θαη 

θνηλνηήησλ 

Έξγα Υξνληθόο 

Οξίδνληαο 

1. Έμππλεο Πφιεηο (Smart Cities) Μεζνπξφζεζκνο 

2. Έμππλεο Αγξνηηθέο Πεξηνρέο θαη Υσξηά (Smart 

Rural Areas – Smart Villages) 

Μεζνπξφζεζκνο 

Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία



269 

9.10. Αλάπηπμε & Καηλνηνκία 

9.10.1. ηξαηεγηθέο Καηεπζχλζεηο θαη ηφρνη 

Σα νθέιε ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ (αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο, 

κείσζε θφζηνπο, δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, πξφζβαζε ζε λέεο 

αγνξέο, ηαρχηεξε πηνζέηεζε ηεο θαηλνηνκίαο θ.ιπ.) είλαη επξέσο γλσζηά θαη 

έρνπλ αλαδεηρζεί απφ πιεζψξα εξεπλψλ σο θιεηδί γηα ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε κηαο ρψξαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ άιισζηε, ε επηηάρπλζε ηεο 

κεηάβαζεο ζηελ ςεθηαθή νηθνλνκία απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θεληξηθνχο 

άμνλεο ηεο επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ Δληαία Φεθηαθή Αγνξά100. 

Δηδηθφηεξα γηα ηελ Διιάδα νη ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο θαη νη ζηφρνη γηα ηνλ 

ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο νηθνλνκίαο αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

Αλάπηπμε Δκπνξίνπ θαη πξνζηαζία θαηαλαισηή 

Οη ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή είλαη: α) ε πξνζέιθπζε ησλ επελδχζεσλ, β) ε 

βειηίσζε ππνδνκψλ γηα ηελ αλάπηπμε, γ) ε ςεθηνπνίεζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ 

αξρεηαθνχ πιηθνχ θαη ησλ δεδνκέλσλ, δ) ε πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

θαηαλαισηψλ, ε) ε βειηίσζε ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ θαη ηεο επνπηείαο 

αγνξάο, ζη) ε πξνψζεζε θαη ελίζρπζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. 

Ζ επνπηεία ηεο αγνξάο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε πεξηφδνπο θξίζεσλ, 

φπσο απηή ηνπ covid-19, φπνπ πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί φηη δελ ππάξρνπλ 

θαηλφκελα αηζρξνθέξδεηαο ζε θξίζηκα πξντφληα, φπσο π.ρ. αληηζεπηηθά, φηη 

ηεξνχληαη νη πγεηνλνκηθνί θαλφλεο ζηε ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ, π.ρ. 

κέγηζηνο αξηζκφο πειαηψλ θαη σξάξην ιεηηνπξγίαο. Οη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο εμέιημεο ησλ ηηκψλ αιιά θαη 

θαηαγγειηψλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο, πνπ κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ άκεζα. 

ε φ,ηη αθνξά ζηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ, βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε 

ελδπλάκσζε ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ (ΓΔΜΖ), δειαδή ηνπ κεηξψνπ 

ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη νη πξάμεηο εκπνξηθήο δεκνζηφηεηαο (π.ρ. πξάμεηο 

πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κίαο εηαηξείαο, ηα κέιε δηνίθεζεο, ηηο 

θαηαζηαηηθέο πξνβιέςεηο θ.ιπ.) φισλ ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

ρψξαο. Σν ΓΔΜΖ είλαη δηαζπλδεδεκέλν κε ηελ επξσπατθή πιαηθφξκα πνπ 

δηαζπλδέεη ηα κεηξψα επηρεηξήζεσλ ησλ θξαηψλ-κειψλ101. ήκεξα ην ΓΔΜΖ 

πξνζθέξεη ζεηξά ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ κε εκβιεκαηηθή ηελ Ζιεθηξνληθή 

Τπεξεζία Μηαο ηάζεο (eΤΜ), κέζσ ηεο νπνίαο είλαη δπλαηή ε 

απνκαθξπζκέλε ζχζηαζε εηαηξείαο ρσξίο ηελ παξεκβνιή αλζξψπηλνπ 

παξάγνληα κέζσ ελφο PC, Tablet ή Smartphone102. 

Γηα ηε πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή ππάξρεη θαη ιεηηνπξγεί ε ηειεθσληθή 

γξακκή 1520. Δπίζεο, νη θαηαγγειίεο ησλ θαηαλαισηψλ γίλνληαη κέζσ εηδηθήο 

θφξκαο103, ελψ παξέρεηαη δπλαηφηεηα απηφκαηνπ ππνινγηζκνχ κεληαίσλ 

θαηαβνιψλ ζηηο πεξηπηψζεηο ξχζκηζεο νθεηιψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θχξηαο 

θαηνηθίαο104. πκπιεξσκαηηθά, ε θαηνρχξσζε ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ 

απνηειεί ζεκαληηθή παξάκεηξν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή ηφζν ζε 
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εζληθφ φζν θαη ζε ελσζηαθφ επίπεδν105. ήκεξα παξέρνληαη ειεθηξνληθέο 

ππεξεζίεο γηα θαηάζεζε, έγθξηζε, θαηνρχξσζε θαη δεκνζίεπζε εκπνξηθψλ 

ζεκάησλ (Trade marks)106. Δπηπιένλ, έρεη ήδε μεθηλήζεη πξφγξακκα 

ςεθηνπνίεζεο ησλ εγγξάθσλ κε κεηαδεδνκέλα πνπ ηεξνχληαη κέζσ ηνπ 

έξγνπ Capture and Store Historical Files (CSHF). Σν έξγν απηφ ζπλίζηαηαη 

ζηελ ςεθηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ζεκάησλ πνπ ζήκεξα ηεξνχληαη ζε βηβιία. 

Δπηπξφζζεηα, φζνλ αθνξά ηε πηζηνπνίεζε ηεο πξνέιεπζεο ησλ πξντφλησλ, 

ππάξρεη ην Μεηξψν Διιεληθνχ ήκαηνο πνπ δέρεηαη αηηήζεηο θαη παξέρεη 

ππεξεζίεο απνλνκήο ειιεληθνχ ζήκαηνο γηα ηα ειιεληθά πξντφληα 

 

Βηνκεραλία 

ήκεξα ππάξρεη ςεθηαθή πιαηθφξκα ελεκέξσζεο πνπ ιεηηνπξγεί ζηε 

Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο (ΓΓΒ) θαη παξέρεη κεηαμχ άιισλ πιεξνθνξίεο 

ζε κνξθή ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο γηα ζέκαηα φπσο ε ηερληθή βηνκεραληθή 

λνκνζεζία (επξσπατθή θαη εζληθή). Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη νη 

ςεθηαθέο ππεξεζίεο γηα: α) βηνκεραληθέο πεξηνρέο (GIS) θαη επηρεηξεκαηηθά 

πάξθα, β) ηα «Δπξσπατθά Βξαβεία Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο», γ) ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά εηζαγφκελσλ Ρεπκαηνδνηψλ θαη Ρεπο ππεξεζίεο πνπ λα 

δηεπθνιχλνπλ ηηο πξνβιέςεηο ηνπο λένπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ.καηνιεπηψλ107, 

δ) ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά δνκηθψλ πιηθψλ108. Ζ ελ ιφγσ ςεθηαθή 

πιαηθφξκα ζα αλαβαζκίδεηαη ζπλερψο κε λέεο ππεξεζίεο θαη πεξηερφκελν. 

Οη ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηε βηνκεραλία απνηεινχλ ε βειηίσζε 

ηεο ςεθηαθήο ππνδνκήο ηεο ΓΓΒ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο on line 

ελεκέξσζεο θαη εμππεξέηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε αμηνπνίεζε ησλ 

πθηζηάκελσλ πφξσλ γηα ηε δηακφξθσζε ζπλεθηηθήο βηνκεραληθήο πνιηηηθήο 

(evidence based policy). Άιινο έλαο ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ εζληθνχ 

ςεθηαθνχ θφκβνπ «industry4.0.gov.gr» σο εμεηδίθεπζε ηνπ ππφ αλάπηπμε 

«digitaleconomy.gov.gr». Δπίζεο, ζεκαληηθφο άμνλαο είλαη ε ελίζρπζε ηεο 

βηνκεραληθήο θαηλνηνκίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ έξεπλα φπσο παξνπζηάδεηαη 

ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο. 

Έλαο ζεκαληηθφο ζηφρνο γηα ηε βηνκεραλία, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ελ γέλεη 

ηελ ςεθηαθή νηθνλνκία είλαη ε δεκηνπξγία Κφκβσλ Φεθηαθήο Καηλνηνκίαο 

(Digital Innovation Hubs – DIHs) ζχκθσλα κε ηηο επξσπατθέο νδεγίεο. Απηνί 

νη θφκβνη απνηεινχλ «ππεξεζίεο κηαο ζηάζεο» γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ 

ηνπο θαη ηελ πξναγσγή ηεο επηρεηξεκαηηθήο θαη βηνκεραληθήο θαηλνηνκίαο 

ηνπο κε ρξήζε ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ109. Πην ζπγθεθξηκέλα, απνηεινχλ 

νξγαληζκνχο ή ζπκπξάμεηο νξγαληζκψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο επηρεηξήζεηο 

λα γίλνπλ πην αληαγσληζηηθέο ζε ζρέζε κε ηα πξντφληα, ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηηο 

παξαγσγηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο, κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. 

Σαπηφρξνλα νη θφκβνη ςεθηαθήο θαηλνηνκίαο ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο κηθξνκεζαίσλ, κεγάισλ θαη λενθπψλ επηρεηξήζεσλ, 

εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ θαη δεκφζησλ νξγαληζκψλ, κε ηελ ελίζρπζε ηεο 

αλάπηπμεο θνηλψλ δξάζεσλ. 

 

Δπελδύζεηο 
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ήκεξα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ αλαπηπμηαθψλ 

έξγσλ ππάξρεη θαη ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ 

Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ). Παξαθνινπζνχληαη, κεηαμχ άιισλ, εληάμεηο έξγσλ ζην 

ζχζηεκα θαη πιεξσκέο, ελψ είλαη δηαζπλδεδεκέλν παλειιαδηθά κε φινπο 

ηνπο θνξείο πνπ ρξεκαηνδνηνχλ έξγα κέζσ ΠΓΔ. Σα ζχζηεκα αθνξά 

εζσηεξηθή ρξήζε θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο είλαη έκκεζε 

(www.e-pde.gr). πλεπψο, ε απνξξένπζα ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε είλαη λα 

παξαζρεζνχλ λέεο εμσζηξέθεηα. 

Έξεπλα, Σερλνινγηθή Αλάπηπμε, Δπηρεηξεκαηηθή θαη Βηνκεραληθή 

Καηλνηνκία 

Οη ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο θαη επί κέξνπο ζηφρνη γηα ηελ Έξεπλα, 

Σερλνινγηθή Αλάπηπμε, Δπηρεηξεκαηηθή θαη Βηνκεραληθή Καηλνηνκία είλαη νη 

εμήο: 

1. Γεκηνπξγία ζεκείσλ «επαθήο» ηνπ εξεπλεηηθνχ ηζηνχ κε ηνλ ηνκέα ησλ 

επηρεηξήζεσλ, θαη εηδηθά κε ην δπλακηθφ νηθνζχζηεκα ησλ λενθπψλ 

επηρεηξήζεσλ (startups). ηφρνο είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πςειήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

2. Πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο επηρεηξήζεσλ κε εξεπλεηηθά θέληξα γηα 

βηνκεραλνπνίεζε, εθαξκνγή ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. 

3. Πξνψζεζε ηεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο ζηηο επηρεηξήζεηο κε ζηφρν ηελ 

παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηηο δηεζλείο αγνξέο. 

4. Πξνψζεζε ηεο πξνζέγγηζεο ησλ «αλνηθηψλ δεδνκέλσλ ζηελ Έξεπλα» 

(Open Data) κέζσ ηεο εμαζθάιηζεο ηεο ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζηα 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ παξάγνληαη απφ θνξείο θαη επηρεηξήζεηο πνπ 

ιακβάλνπλ ρξεκαηνδφηεζε απφ ην θξάηνο (θαη‘ ειάρηζηνλ). 

5. Παξνρή γξήγνξεο θαη πνηνηηθήο πιεξνθφξεζεο γηα ηηο δξάζεηο ζηνλ 

ηνκέα Έξεπλαο, Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο θαη Καηλνηνκίαο (ΔΣΑΚ) κε 

έκθαζε ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε. ηφρνο είλαη λα γίλεηαη δηαζέζηκε ε 

πιεξνθνξία αθελφο κε εχθνιν θαη εχιεπην ηξφπν, θαη αθεηέξνπ κε 

ηαπηφρξνλε αμηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ (social media). 

6. Αμηνπνίεζε ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε ζέκαηα ΔΣΑΚ θαη 

αλαθέξεηαη ζε θείκελα κειεηψλ, εθζέζεηο εξεπλεηηθψλ έξγσλ, δείθηεο 

Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο, εθδφζεηο, πεξηνδηθά θαη θάζε είδνπο πιηθφ 

πνπ ππάξρεη ζηα ειεθηξνληθά απνζεηήξηα ηνπ ΔΚΣ (Δζληθφ Κέληξν 

Σεθκεξίσζεο) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο 

(ΓΓΔΣ) θαη ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο (ΔΤΓΔ-

ΔΣΑΚ) θαη άιισλ ππεξεζηψλ. ηφρνο είλαη ε ελνπνίεζε πεξηερνκέλνπ, 

ε ζπκβαηφηεηα δεδνκέλσλ, ε εμαζθάιηζε εληαίαο πξφζβαζεο, ε 

ζπλερήο επηθαηξνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δξάζεσλ θαη ε δπλαηφηεηα 

εκπινπηηζκνχ ηνπο. 

 

9.10.2. Έξγα 

Αλάπηπμε, Δκπόξην θαη θαηαλαισηήο 

 

Αλαβάζκηζε Γεληθνύ Δκπνξηθνύ Μεηξώνπ (ΓΔΜΖ) - Ζιεθηξνληθήο 

Τπεξεζίαο Μίαο ηάζεο (e-ΤΜ) 

ήκεξα ε ειεθηξνληθή ππεξεζία κίαο ζηάζεο110 εμππεξεηεί ηε ζχζηαζε 

Ηδησηηθψλ Κεθαιαηνπρηθψλ Δηαηξεηψλ, Οκφξξπζκσλ θαη Δηεξφξξπζκσλ 

Δηαηξεηψλ θαζψο θαη Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο. Σν έξγν αθνξά ηελ 
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επέθηαζε ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο κίαο ζηάζεο ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο 

ηνπ θχθινπ δσήο ησλ επηρεηξήζεσλ, ζε άιιεο λνκηθέο κνξθέο επηρεηξήζεσλ, 

θαζψο θαη ζηελ ειεθηξνληθή έλαξμε θαη δηαθνπή εξγαζηψλ γηα ειεχζεξνπο 

επαγγεικαηίεο. ηνπο ζηφρνπο ηεο αλαβάζκηζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

ελίζρπζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ΓΔΜΖ κε ζπζηήκαηα άιισλ θνξέσλ111. 

Δδψ επηδίσμε είλαη ε ζπιινγή ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ δεκφζηνπ ζθνπνχ ηνπ ΓΔΜΖ θαη ε ππνζηήξημε ιήςεο 

απνθάζεσλ. Δπηπιένλ, ζηνπο ζηφρνπο ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεηαη ε 

πινπνίεζε δηεζλψλ πξσηνθφιισλ112 γηα ηελ ςεθηαθή θαηάζεζε ησλ Δηήζησλ 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ ππφρξεσλ εηαηξεηψλ ζην ΓΔΜΖ. Δπίζεο ην 

έξγν πξνβιέπεη ηελ παξνρή 270.000 ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ γηα ηνπο 

λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ εηαηξεηψλ/κειψλ ηνπ ΓΔΜΖ θαη ηελ ππνβνιή θαη 

δηαθίλεζε κφλν ςεθηαθά ππνγεγξακκέλσλ εγγξάθσλ ζηηο δηαδηθαζίεο ΓΔΜΖ. 

 

Αλαβάζκηζε Πιαηθόξκαο Γηαρείξηζεο Αδεηνδνηήζεσλ θαη 

Πηζηνπνηήζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ 

(ΔΔΔΠ) 

Απνζηνιή ηεο ΔΔΔΠ είλαη ε ξχζκηζε, ε επνπηεία θαη ν έιεγρνο ησλ 

παηγλίσλ, ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη ε λφκηκε θαη αδηάβιεηε δηεμαγσγή ηνπο, ε 

πξνζηαζία ησλ παηθηψλ, ησλ αλειίθσλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαζψο 

θαη ηα πξνβιεπφκελα δεκφζηα έζνδα. Σν πξνηεηλφκελν έξγν αθνξά ηε 

δεκηνπξγία ηεο απαξαίηεηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

δηαδηθαζηψλ αδεηνδνηήζεσλ θαη πηζηνπνηήζεσλ παηγλίσλ θαη παξφρσλ 

ππεξεζηψλ παηγλίσλ, αιιά θαη ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ηεο αγνξάο 

παηγλίσλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα απφ ηελ ΔΔΔΠ. Δηδηθφηεξα, κέζσ ηνπ 

έξγνπ πξνηείλεηαη ε επέθηαζε θαη νινθιήξσζε ηεο πθηζηάκελεο ππνδνκήο, 

ψζηε ζε πξψην επίπεδν λα θαιπθζνχλ νη νινέλα θαη απμαλφκελεο αλάγθεο 

ηεο γηα αλαγλψξηζε θαη ελζσκάησζε λέσλ ηνκέσλ ηπρεξψλ παηγλίσλ ζηε 

ρψξα θαη ζε δεχηεξν επίπεδν ε δπλαηφηεηα πιήξσο ςεθηνπνηεκέλεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο ΔΔΔΠ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, ην δεκφζην θαη ηνπο 

πνιίηεο. 

 

Αλαβάζκηζε Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο 

Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΠΠΑ) 

ην πιαίζην ηνπ έξγνπ ζα επεθηαζεί ην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ 

χζηεκα Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο θαη εηδηθφηεξα ην ππνζχζηεκα πνπ 

αθνξά ην Τπαίζξην Δκπφξην. ηφρνο είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

αδεηνδφηεζε θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ ειέγρσλ θαη ησλ θπξψζεσλ ηνπ 

Τπαίζξηνπ Δκπνξίνπ ζην πιαίζην ελαξκφληζεο κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. Σν 

αλαβαζκηζκέλν ζχζηεκα ζα ππνζηεξίδεη: α) ηελ έθδνζε αδεηψλ παξαγσγνχ, 

β) ηελ έθδνζε αδεηψλ επαγγεικαηία πψιεζεο πξντφλησλ ζηηο ιατθέο αγνξέο, 

γ) ηελ αλαλέσζε αδεηψλ παξαγσγνχ θαη επαγγεικαηία θαη δ) ηελ 

παξαθνινχζεζε επηβνιήο θπξψζεσλ. 

Γηα ηηο αλάγθεο απηνκαηηζκνχ θαη απινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ 

δηαρείξηζεο αηηήζεσλ θαη ειέγρνπ απηψλ ζα αμηνπνηεζνχλ, κέζσ ηνπ Κέληξνπ 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο ΓΓΠΓΓ, δηαζπλδέζεηο κε ην Οινθιεξσκέλν 

χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ (ΟΓΔ) ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ, ην Μεηξψν 

Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ, ην Οινθιεξσκέλν χζηεκα 

Παξαθνινχζεζεο Αιηείαο, ην ζχζηεκα Δμππεξέηεζεο Δπηρεηξήζεσλ 

«ΔΡΓΑΝΖ», ην Μεηξψν Φνξνινγνπκέλσλ ηεο ΑΑΓΔ. Δπηπιένλ ζα 

                                                
111

 Άξζξν 91 ηνπ λ. 4635/2019 πεξί δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ΓΔΜΖ κε κεηξψα άιισλ 

θνξέσλ. 
112

 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηα δηεζλή πξσηφθνιια βι. XBL 
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αμηνπνηεζεί ε Τπεξεζία Απζεληηθνπνίεζεο Υξεζηψλ ηεο ΓΓΠΓΓ, γηα ηελ 

απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε ησλ αηηνχλησλ. 

Μέζσ ηνπ ςεθηαθνχ εθζπγρξνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ πξνθχπηνπλ 

νξγαλσκέλα αλνηθηά ζχλνια δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ αμία γηα ηελ ελεκέξσζε 

ησλ πνιηηψλ. ε απηά πεξηιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο αθνξνχλ ηηο 

ιατθέο αγνξέο πνπ ιεηηνπξγνχλ αλά ηελ Δπηθξάηεηα, ηνπο αδεηνδνηεκέλνπο 

παξαγσγνχο θαη επαγγεικαηίεο, ηα πξντφληα πνπ δηαζέηνπλ, ηηο ζέζεηο πνπ 

θαηαιακβάλνπλ θαη θπξίσο ηελ χπαξμε θελψλ ζέζεσλ. 

 

Μεηεμέιημε ηνπ Κέληξνπ Τπνδνρήο & Γηαρείξηζεο Καηαγγειηώλ ηεο 

Γξακκήο Καηαλαισηή - 1520 

Ζ κεηεμέιημε ηνπ 1520 αθνξά ην θέληξν ππνδνρήο θαη δηαρείξηζεο 

θαηαγγειηψλ, ην νπνίν ζα αλαβαζκηζηεί παξέρνληαο ιεηηνπξγίεο φπσο: α) ε 

ρξήζε κεραληζκψλ απζεληηθνπνίεζεο γηα ηελ ππνβνιή επψλπκσλ 

θαηαγγειηψλ, β) ε ζχλδεζε ησλ θαλαιηψλ ππνδνρήο θαηαγγειηψλ κε ην 

χζηεκα Γηαρείξηζεο Τπνζέζεσλ, γ) ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ζπζηήκαηα 

ππνδνρήο θαηαγγειηψλ άιισλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ, κε ζθνπφ ηε δηαβίβαζή 

ηνπο ζηελ θαηά πεξίπησζε αξκφδηα ππεξεζία. 

 

Παξαηεξεηήξην ηηκώλ αγαζώλ & θαπζίκσλ (e-Καηαλαισηήο) 

Σν έξγν αθνξά ζην παξαηεξεηήξην ηηκψλ, αγαζψλ θαη θαπζίκσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ, ην νπνίν ζα είλαη πξνζβάζηκν απφ 

ηνλ θαηαλαισηή κε ηελ επθνιία πνπ παξέρεη κηα εθαξκνγή γηα θηλεηά 

ηειέθσλα. Ζ πιαηθφξκα ζα ελεκεξψλεηαη θαζεκεξηλά ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο 

ιηαληθήο ησλ αγαζψλ θαη ν θαηαλαισηήο ζα ελεκεξψλεηαη γηα ηελ εμέιημεο ηεο 

ηηκήο ησλ θαηαινγνγξαθεκέλσλ πξντφλησλ πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ θαη 

βξίζθνληαη ζην θαιάζη ηνπ. 

 

πληνληζηηθό Κέληξν Δπνπηείαο Αγνξάο θαη Αληηκεηώπηζεο 

Παξαεκπνξίνπ (ΤΚΔΑΑΠ) 

Σν ΤΚΔΑΑΠ σο ζπληνληζηηθφ Κέληξν Δπνπηείαο Αγνξάο θαη 

Αληηκεηψπηζεο Παξαεκπνξίνπ έρεη σο αξκνδηφηεηα λα ζπλεξγάδεηαη κε ηηο 

αξκφδηεο αξρέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηλνκέλσλ παξάλνκνπ εκπνξίνπ. Γηα 

ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ ην ΤΚΔΔΑΠ ζπγθεληξψλεη θαη αλαιχεη 

πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχλ ηα 

κεηθηά θιηκάθηα ειέγρνπ θαη νη επί κέξνπο αξκφδηεο ειεγθηηθέο αξρέο. ην 

πιαίζην απηφ ζα αλαπηπρζεί πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα κε αληηθείκελν: 

• ηελ εηζαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ειέγρσλ απφ ηα κεηθηά 

θιηκάθηα πνπ ζπγθξνηνχληαη αλά επηρεηξεζηαθφ ζρέδην, ή 

κεκνλσκέλα κε αλάιπζε -παξακέηξσλ φπσο: ε πεξίνδνο, ε 

πεξηνρή θαη νη ρψξνη, ην πξντφλ, ε παξάβαζε κε αληηζηνίρηζε 

πξνζηίκσλ 

• ηελ εηζαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ειέγρσλ άιισλ ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ην παξαεκπφξην κε αλάιπζε ηεζζάξσλ 

παξακέηξσλ φπσο: ε πεξίνδνο, ε πεξηνρή θαη νη ρψξνη, ην πξντφλ, 

ε παξάβαζε αλά ηαθηέο πεξηφδνπο (π.ρ. ηξίκελν), 

• ηελ εηζαγσγή θαηαγγειηψλ κε αλάιπζε ηεζζάξσλ παξακέηξσλ: 

πεξίνδνο, πεξηνρή θαη ρψξνη, πξντφλ, παξάβαζε κε αληηζηνίρηζε 

πξνζηίκσλ 

• ηελ εηζαγσγή θαηαγγειηψλ απφ απνκαθξπζκέλεο βάζεηο δεδνκέλσλ 

φπσο ην ζχζηεκα «1520» 

• ηελ αλάπηπμε εξγαιείσλ φπνπ ζα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γεληθά 

(νπνηαδήπνηε ζηηγκή), ή εηδηθά (π.ρ. αλά ππφζεζε, ζηφρν, ζρέδην) 
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γηα: 

• ηελ εμαγσγή ζηαηηζηηθψλ, γξαθεκάησλ θαη ζπκπεξαζκάησλ 

• ηε ζχληαμε ελεκεξσηηθψλ εθζέζεσλ θαη δειηίσλ, θαζψο θαη 

απνινγηζκψλ 

• ηελ αλάπηπμε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ζπζηήκαηα άιισλ θνξέσλ 

(π.ρ. Διιεληθή Αζηπλνκία) γηα ζέκαηα επηβνιήο πξνζηίκσλ, 

παξαβάζεσλ θ.ιπ. 

 

Βηνκεραλία 

Αλαβάζκηζε Πιαηθόξκαο «StartUpGreece» 

Ζ πιαηθφξκα «StartupGreece» θηινδνμεί λα απνηειέζεη θαηαιχηε ηεο 

λενθπνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα. Μέζσ κηαο δηαδηθηπαθήο 

ζπλεξγαηηθήο πιαηθφξκαο επηρεηξεί λα θέξεη θνληά ην λέν επηρεηξεκαηία, ηνλ 

επελδπηή, θαη θνξείο πνπ ζηεξίδνπλ ην επηρεηξείλ θαη ηελ θαηλνηνκία. Θα 

παξέρεη ζε απηνχο ππεξεζίεο ελεκέξσζεο, δηθηχσζεο, θαη ζηήξημεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Δπηπιένλ ε πιαηθφξκα ζα αληιεί πιεξνθνξίεο γηα 

πξνζθιήζεηο κέζσ ΔΠΑ, απφ Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε 

δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο ελ δπλάκεη λέεο ή θαη ηηο λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο, 

νη νπνίεο αλαδεηνχλ λα επεθηείλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. 

 

Δζληθή Πιαηθόξκα γηα ηελ Φεθηαθή Βηνκεραλία 

Σν έξγν αθνξά ζηελ αλάπηπμε λέαο πιαηθφξκαο γηα ηελ Φεθηαθή 

Βηνκεραλία (www. industry4.0.gov.gr) ζηα πξφηππα ησλ άιισλ επξσπατθψλ 

ρσξψλ, κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ γηα ηα 

νθέιε απφ ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο βηνκεραλίαο θαη ηελ πξνψζεζε 

ηεο ςεθηνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ αλάπηπμε ηεο πιαηθφξκαο απνηειεί 

εζληθή ππνρξέσζε ηεο ρψξαο, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ζηνλ ίδην 

βεκαηηζκφ κε ηηο ππφινηπεο, γηα ηε βηψζηκε αληαγσληζηηθφηεηα ζε θάζε πεδίν 

δξαζηεξηφηεηαο ηφζν ηνπ ηδησηηθνχ φζν θαη ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα. 

 

Φεθηνπνίεζε Γειηίνπ Βηνκεραληθήο Κίλεζεο 

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζηφρσλ ηεο βηνκεραληθήο πνιηηηθήο ζηε 

βάζε πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ (evidence based industrial policy) έρεη 

πξνβιεθζεί ζε εηήζηα βάζε ε ππνβνιή ηνπ Γειηίνπ Βηνκεραληθήο Κίλεζεο. 

ηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ν εθζπγρξνληζκφο ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο 

ζηνηρείσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηφζν ζε ζεζκηθφ φζν θαη ζε επίπεδν 

πινπνίεζεο. Δζηηάδνληαο ζηελ ςεθηνπνίεζε θαη ζηνλ απηνκαηηζκφ ηεο 

ζπιινγήο ζηνηρείσλ, επηδηψθεηαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ 

εηζφδνπ, ε βειηίσζε ηεο αλάιπζεο ησλ ζηαηηζηηθψλ κειεηψλ θαη ηαπηφρξνλα 

ε κείσζε ηνπ θφξηνπ πνπ ε δηαδηθαζία επηθέξεη ζην Γεκφζην θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο. 

 

Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Άζθεζεο Γξαζηεξηνηήησλ θαη 

Διέγρσλ (ΟΠ-ΑΓΔ) 

Θεκειηψδεο ζπζηαηηθφ γηα ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

αδεηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί ην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ 

χζηεκα Άζθεζεο Γξαζηεξηνηήησλ θαη Διέγρσλ (ΟΠ-ΑΓΔ) ην νπνίν ζα 

ππνζηεξίδεη δηαδηθηπαθά ηηο δηαδηθαζίεο δηαηππψζεσλ (γλσζηνπνίεζε, 

έγθξηζε θ.ιπ.) γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηηο 

αληίζηνηρεο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο. Σν ΟΠ-ΑΓΔ ζα δηεπθνιχλεη ηφζν ηνπο 

πνιίηεο φζν θαη ηα ζηειέρε ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα λα δηαρεηξηζηνχλ νιφθιεξε 

http://www/
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ηελ αιπζίδα αδεηνδφηεζεο (γλσζηνπνίεζε ή έγθξηζε, δηαρείξηζε εγθξίζεσλ 

θαη ειέγρσλ). ηνπο ζηφρνπο ηεο πιαηθφξκαο πεξηιακβάλνληαη: α) ε 

ελεκέξσζε γηα ηηο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο πνπ δηέπνπλ ηελ ίδξπζε θαη 

ιεηηνπξγία επηρεηξήζεσλ, β) ε δηεχξπλζε ησλ θαηεγνξηψλ νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζα θαιχπηνληαη, γ) ε πιήξεο ςεθηνπνίεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο κε έκθαζε ζε ζέκαηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη απηνκαηηζκψλ θαη 

δ) ε δηελέξγεηα ζηνρεπκέλσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ ειέγρσλ, αμηνπνηψληαο ηα 

απνηειέζκαηα εθηίκεζεο ξίζθνπ γηα θάζε επηρείξεζε. 

 

Δπελδύζεηο 

Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα γηα ηε δηαρείξηζε ζρεδίσλ ζην Νέν 

Αλαπηπμηαθό Νόκν (CESANET) 

Σν έξγν αθνξά ζηελ αλάπηπμε ελφο λένπ Οινθιεξσκέλνπ 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (ΠΚΔ) πνπ ζα θαιχςεη 

φιεο ηηο πηπρέο ηνπ λένπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ αιιά θαη ησλ πξνγξακκάησλ 

ΔΠΑ. Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζα απνηειεί ηελ θχξηα πεγή ελεκέξσζεο 

γηα ηελ πξφνδν ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. Θα 

επηηαρχλεη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχλ νη εκπιεθφκελνη θνξείο θαη ζα 

βνεζήζεη ηηο δηνηθήζεηο ησλ ππεξεζηψλ λα ιάβνπλ ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο 

βαζηζκέλεο ζε ζηνηρεία. Σν ζχζηεκα ζα αληαιιάζζεη ζηνηρεία κε άιια 

ζπζηήκαηα, φπσο π.ρ. TAXIS, ΓΔΜΖ, Γηαχγεηα, e-Παξάβνιν, «Δξγάλε», θαη 

Σξαπεδηθά Ηδξχκαηα. 

 

Απινύζηεπζε θαη Πξνηππνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ ηεο ΔΓΓΗΣ 

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε πξνηππνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

Απηνηειψλ Σκεκάησλ ΓΗΣ θαη ε ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπο κε ηελ αλάπηπμε 

θαη εγθαηάζηαζε Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο (ΟΠ) γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ έξγσλ ΓΗΣ θαη ηελ πξνκήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ 

ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ. Ζ εγθεθξηκέλε πξάμε πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ηξία 

ππνέξγα:. 

1. Σν Τπνέξγν 1, κε ηίηιν «Αλάπηπμε Γεληθήο Μεζνδνινγίαο θαη 

Πξνηππνπνίεζε Γηαδηθαζηψλ γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ ΓΗΣ», 

αθνξά ηελ αλάπηπμε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κνληέινπ, ηε ζχληαμε 

νδεγψλ πξνεηνηκαζίαο πξνηάζεσλ θαη αμηνιφγεζεο, ηε ζχληαμε 

πξφηππσλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θ.ά. 

2. Σν Τπνέξγν 2, κε ηίηιν «ρεδηαζκφο θαη εγθαηάζηαζε ΟΠ γηα ηε 

δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε έξγσλ ΓΗΣ», αθνξά ηελ αλάπηπμε 

θαη εγθαηάζηαζε πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε δηαρείξηζε θαη 

παξαθνινχζεζε έξγσλ ΓΗΣ θαη ελδεηθηηθά πεξηιακβάλεη κειέηε 

αλάιπζεο απαηηήζεσλ, εξγαιεία ινγηζκηθνχ θαη ππεξεζίεο 

αλάπηπμεο εθαξκνγψλ, εθπαίδεπζε ρξεζηψλ θαη ππνζηήξημε 

ιεηηνπξγίαο. 

3. Σν Τπνέξγν 3, κε ηίηιν «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ», αθνξά ηελ 

πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Τπνέξγνπ 2. 

 

Έξεπλα-Σερλνινγία-Καηλνηνκία 

Αλάπηπμε εζληθνύ θόκβνπ γηα ζέκαηα Έξεπλαο – Σερλνινγίαο – 

Καηλνηνκίαο  

ήκεξα ζηελ Διιάδα ιεηηνπξγνχλ ηνπιάρηζηνλ 9 Κφκβνη Φεθηαθήο 

Καηλνηνκίαο ζε ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο, πνπ βαζίδνληαη ζε 

αληίζηνηρα εξεπλεηηθά ηδξχκαηα. Παξάιιεια, ππάξρνπλ πνιιέο 
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πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλσλ θφκβσλ θαηλνηνκίαο πνπ 

ππνζηεξίδνληαη απφ επηρεηξήζεηο ή/θαη ζπλδέζκνπο απηψλ. Οη επθαηξίεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη γηα ζπλεξγαζίεο θαη θαηλνηνκία, εηδηθά γηα ηηο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο, είλαη θαηαθεξκαηηζκέλεο, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη δπζρέξεηα 

εληνπηζκνχ θαη αμηνπνίεζήο ηνπο. Δπίζεο, ε ρξεκαηνδφηεζε φισλ απηψλ 

βαζίδεηαη θπξίσο ζε πξσηνβνπιίεο είηε πξνγξακκάησλ ηεο Δ.Δ. είηε ηεο ΓΓΔΣ 

θαη θαζίζηαηαη δχζθνιε ε εμαζθάιηζε ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηάο ηνπο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο πξνηείλεηαη ν 

ξηδηθφο επαλαζρεδηαζκφο ηεο ηζηνζειίδαο (www.gsrt.gr), έηζη ψζηε λα 

κεηαζρεκαηηζηεί ζε εζληθφ θφκβν γηα ηα ζέκαηα έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο κε 

γλψκνλα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ρξήζηε, ζε έλα εχθνια πξνζβάζηκν, 

ζχγρξνλν θαη ιηηφ πεξηβάιινλ, πνπ ζα ελζσκαηψλεη ηε ρξήζε έμππλσλ 

εξγαιείσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ (social media). 

 

Βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ ζην πιαίζην ησλ 

θνξνινγηθώλ θηλήηξσλ ηνπ αξ.22Α ηνπ Ν.4172/2013 

Σν άξζξν 22Α ηνπ Ν. 4172/2013 πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή θνξνινγηθψλ 

θηλήηξσλ ζηηο επηρεηξήζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δαπαλψλ επηζηεκνληθήο θαη 

ηερλνινγηθήο έξεπλαο. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ απηψλ 

ππνβάιινληαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ) 

δηθαηνινγεηηθά ζε έγραξηε κνξθή. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα αθελφο ηελ 

πξνζζήθε δηνηθεηηθψλ βαξψλ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη αθεηέξνπ ηε δπζθνιία θαη 

θαζπζηέξεζε ζηνλ έιεγρν ησλ δαπαλψλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο 

ΓΓΔΣ. Σελ παξαπάλσ γξαθεηνθξαηηθή, γηα ηηο επηρεηξήζεηο, δηαδηθαζία 

θαιχπηεη ε δεκηνπξγία ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ 

θαη ε άληιεζε ζηνηρείσλ –γηα παξάδεηγκα ζηνηρεία ηηκνινγίσλ– γηα ηελ 

παξνρή ησλ θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ε 

εμάξηεζε ηεο δηαδηθαζίαο απφ δηθαηνινγεηηθά ζε έγραξηε κνξθή. 

Βάζε δεδνκέλσλ θαηαγξαθήο θαη ςεθηαθό απνζεηήξην εξεπλεηηθώλ 

έξγσλ - Αμηνπνίεζε εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάησλ κέζσ ηεο ειεύζεξεο 

πξόζβαζεο ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα (Π.) ηεο ΓΓΔΣ - Αλνηρηή 

πιαηθόξκα δηαζύλδεζεο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο ππεξεζηώλ ΔΣΑΚ 

ε ζπλάξηεζε κε ην ρέδην Αλάθακςεο γηα ηελ Διιεληθή Οηθνλνκία – 

Δλδηάκεζε Έθζεζε, ε πξνηεηλφκελε δξάζε ζπλάδεη κε : 

● Δλίζρπζε βαζηθήο έξεπλαο κέζσ άξζεο αγθπιψζεσλ γηα 

Δξεπλεηηθά Κέληξα θαη Παλεπηζηήκηα. Δλίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο κε 

θίλεηξα γηα έξεπλα ζηηο επηρεηξήζεηο ζε κεηαπνίεζε, αγξνδηαηξνθή 

θαη αλάπηπμε κέζσ ηεο έμππλεο εμεηδίθεπζεο. 

● Αλάπηπμε ππνδνκψλ κέζσ δεκνζίσλ επελδχζεσλ θαη 

θηλεηνπνίεζεο ηδησηηθψλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε: α) ςεθηαθέο 

ηερλνινγίεο θαη ζπζηήκαηα β) πξάζηλε αλάπηπμε & πεξηβαιινληηθή 

αλαβάζκηζε γ) δηαρείξηζε απνβιήησλ δ) κεηαθνξέο γηα ηελ ελίζρπζε 

ησλ ειιεληθψλ ιηκαληψλ θαη ε) αλαβάζκηζε ππνδνκψλ γηα ηνλ 

εηζεξρφκελν ηνπξηζκφ. 

ε απηφ ην πιαίζην ζα αλαπηπρζεί κηα cloud-based ςεθηαθή πιαηθφξκα, 

βαζηζκέλε ζηα πξφηππα ησλ αλνηρηψλ δεδνκέλσλ, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη 

ζε έλα εληαίν θαη ιεηηνπξγηθφ ζχλνιν ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηελ Έξεπλα 

& Καηλνηνκία. Πνιιά απφ απηά ηα δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ 

εξεπλεηηθά έξγα θαη απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο 

πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ (2007-2013) θαζψο θαη απηά πνπ 
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ζα πινπνηεζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ΠΠ 2014-202, ησλ Πξνγξακκάησλ 

FP7, HORIZON 2020 αιιά θαη ηνπ Δξεπλεηηθνχ Έξγνπ πνπ έρεη δεκνζηεπζεί 

απφ Δξεπλεηηθά Κέληξα θαη ΑΔΗ ηεο ρψξαο ηελ ηειεπηαία 15εηία. 

ην πιαίζην ηεο δξάζεο πξνβιέπεηαη επίζεο ε αμηνπνίεζε ηνπ 

ππάξρνληνο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ αλέπηπμε ε ΓΓΔΣ γηα ηελ 

πξνζζήθε ιεηηνπξγηψλ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ αλαδήηεζε θαη παξνπζίαζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη ηελ δηαζχλδεζε κε άιιεο βάζεηο επξσπατθέο 

βάζεηο αληίζηνηρσλ δεδνκέλσλ. 

Παξάιιεια ζα πινπνηεζεί κεηξψν αμηνινγεηψλ ην νπνίν ζα 

πεξηιακβάλεη ηνπο αμηνινγεηέο πνπ ζα κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε εξεπλεηηθψλ έξγσλ, αλάινγα κε ηα εξεπλεηηθά πεδία ζηα νπνία 

δξαζηεξηνπνηνχληαη. 

Δπίζεο, ζα αλαπηπρζεί Δζληθφ Μεηξψν Δξεπλεηηθψλ Τπνδνκψλ, ζην 

νπνίν ζα πεξηιακβάλνληαη νη Δξεπλεηηθέο Τπνδνκέο πνπ ζα δηακνξθσζνχλ 

ζχκθσλα κε ηνλ Οδηθφ Υάξηε θαζψο θαη νη ππεξεζίεο ηηο νπνίεο απηέο ζα 

παξέρνπλ, ελψ παξάιιεια, ζα παξαθνινπζείηαη ε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ 

απηψλ. 

ηφρνο ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ είλαη ε ζπγθέληξσζε ζε έλα θεληξηθφ 

ζεκείν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα εξεπλεηηθά έξγα θαη αθνξνχλ 

φιν ηνλ θχθιν δσήο απηψλ, ζε αληηζηνηρία κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ CORDIS 

πνπ δηαζέηεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

(http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html). ηελ παξνχζα θάζε κφλν 

νξηζκέλεο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο πιεξνθνξίεο ππάξρνπλ, θαη απηέο 

βξίζθνληαη ζε δηαθξηηά ζπζηήκαηα πνπ δελ ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Ζ ρξήζε 

ηνπο είλαη θπξίσο γηα δηαρεηξηζηηθνχο ξφινπο, ζην πιαίζην πινπνίεζεο 

εξεπλεηηθψλ έξγσλ.  

Ζ πξνζηηζέκελε αμία ηεο πξνηεηλφκελεο δξάζεο είλαη κεγάιε δεδνκέλνπ 

φηη: 

• Θα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο απφ ηνπο ρξήζηεο 

εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζχκθσλα κε πνιιαπιά θξηηήξηα 

(εξεπλεηηθφ πεδίν, ηερλνινγία, γεσγξαθηθή ζέζε, θιπ), ψζηε λα 

αμηνπνηεζνχλ απηά απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη λα αλαπηπρζνχλ 

ζπλέξγεηεο κεηαμχ ησλ αλαδεηνχλησλ θαη ησλ πξνζθεξφλησλ. 

• Θα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζπγθεληξσηηθψλ αλαθνξψλ θαη 

γεληθφηεξα ελεκέξσζεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ, Ζ ιεηηνπξγία απηή 

θαζίζηαηαη ζεκαληηθή θαη επηηαθηηθή κε βάζε ηηο επηηαγέο ηεο λέαο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ γηα ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο ηεο 

εμέιημεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ 

• Θα εληζρπζεί ε αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ, νη νπνίεο 

ζα ραξηνγξαθεζνχλ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν θαη ζα παξαθνινπζείηαη 

ν βαζκφο αμηνπνίεζεο απηψλ 

• Θα εληζρπζεί ε δηαθάλεηα  

• Θα αμηνπνηεζνχλ θαιχηεξα ηα δηαζέζηκα θνλδχιηα κέζσ ηεο κε 

ρξεκαηνδφηεζεο εξεπλεηηθψλ πξνηάζεσλ νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ 
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κεγάιε ζπλάθεηα κε πξνηάζεηο πνπ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί θαηά ην 

παξειζφλ. 

Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πιαηθφξκα ζα δηαζθαιηζζεί ε απαηηνχκελε δηα-

ιεηηνπξγηθφηεηα ηφζν κε ην πθηζηάκελν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο ΓΓΔΣ, 

φζν θαη κε ζπζηήκαηα άιισλ θνξέσλ (ΠΚΔ, θεληξηθφ ΟΠ, θιπ). 

Βαζηθνί σθεινχκελνη: Δπηρεηξήζεηο, Βηνκεραλία, Δξεπλεηηθή θνηλφηεηα, 

Πεξηθέξεηεο, Γεκφζηεο Αξρέο. 

Πιαηθόξκα γηα λενθπείο επηρεηξήζεηο - ηερλνβιαζηνύο 

ηε ειιεληθή νηθνλνκία ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα γηα ηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ηεο λενθπνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο απνηεινχλ, κεηαμχ άιισλ, ηα 

εμήο: 

● Ζ αλεπαξθήο αλάπηπμε δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο θαη θαηλνηνκίαο. 

● Ζ έιιεηςε ζεζκηθήο ζηήξημεο θαη ηα πεξηνξηζκέλα θξαηηθά θίλεηξα 

πνπ εμαθνινπζνχλ λα απνζαξξχλνπλ ηηο επελδχζεηο ζε έξεπλα θαη 

αλάπηπμε, θαη ηε ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη ηεο 

αλάπηπμεο κεηαμχ εηαηξεηψλ, παλεπηζηεκίσλ θαη startups. 

● Ζ πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζε θαηάιιειν αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

Παξά ηνλ πςειφ αξηζκφ απνθνίησλ Παλεπηζηεκίνπ, 42% ησλ 

Διιήλσλ εξγνδνηψλ αδπλαηνχλ λα βξνπλ θαηάιιεια θαηαξηηζκέλν 

αλζξψπηλν δπλακηθφ113. 

● Ζ πεξηνξηζκέλε πξνζθνξά αλψηαηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ, ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο νθείιεηαη ζηε καδηθή έμνδν απφ ηε ρψξα 

ηνπιάρηζηνλ 420.000 λεαξψλ απνθνίησλ απφ ην 2008, πνπ έγηλε 

επξχηεξα γλσζηή κε ηνλ φξν «brain drain» (δηαξξνή εγθεθάισλ). 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, θξίλεηαη αλαγθαία ε δεκηνπξγία ςεθηαθήο 

πιαηθφξκαο κε ζηφρν ηελ θαηαγξαθή, ππνζηήξημε θαη αμηνιφγεζε ησλ 

λενθπψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ πιαηθφξκα ζα ππνζηεξίδεη: α) ηελ ειεθηξνληθή 

ππνβνιή αηηεκάησλ-πξνηάζεσλ θαη αμηνιφγεζε απηψλ, β) ηελ αμηνιφγεζε 

λενθπψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηε δηακφξθσζε ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο (KPIs) 

ζε ζπλεξγαζία κε ην Δζληθφ πκβνχιην Έξεπλαο, Σερλνινγίαο θαη 

Καηλνηνκίαο, δ) ηελ παξαγσγή ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ. Σν έξγν αξρηθά ζα 

εζηηάζεη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ιάβεη ρξεκαηνδφηεζε απφ εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα ή είλαη ηερλνβιαζηνί πνπ ζπλδένληαη κε Αθαδεκατθά θαη 

Δξεπλεηηθά Ηδξχκαηα. Σν παξφλ έξγν είλαη ζπκπιεξσκαηηθφ ηνπ έξγνπ γηα 

ηελ αλαβάζκηζε ηνπ StartupGreece. 

 

Γηαρείξηζε Τπνζέζεσλ Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ γηα Ναπηηιηαθέο 

Σν έξγν αθνξά ηε δεκηνπξγία πιαηθφξκαο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ θχθινπ 

δσήο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ νθείινπλ λα ππνβάιινπλ νη λαπηηιηαθέο 

εηαηξείεο (λαπινκεζηηηθέο θαη εηαηξείεο δηαρείξηζεο πινίσλ) γηα ηελ ππαγσγή 

ηνπο ζε εηδηθφ ζεζκηθφ πιαίζην114. Ζ απφθαζε ππαγσγήο εθδίδεηαη απφ ην 

Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, ελψ ε εγγπεηηθή επηζηνιή 

θαηαηίζεηαη έγραξηα ζην ηκήκα Ναπηηιηαθψλ Δηαηξεηψλ ηεο Γηεχζπλζεο 

Κεθαιαίσλ Δμσηεξηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ. 

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε αλάπηπμε πιαηθφξκαο, α) γηα ηε δηθηπαθή 

ππνβνιή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο απφ ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο θαη ηελ 

                                                
113

 https://www.adecco.gr/wp-content/uploads/2019/12/Adecco_Employability-

2019.pdf 
114

 Άξζξν 25 ηνπ λ. 27/75, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 4 ηνπ λ. 

2234/2005. 

http://www.adecco.gr/wp-content/uploads/2019/12/Adecco_Employability-2019.pdf
http://www.adecco.gr/wp-content/uploads/2019/12/Adecco_Employability-2019.pdf
http://www.adecco.gr/wp-content/uploads/2019/12/Adecco_Employability-2019.pdf


279 

επηβεβαίσζή ηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εθδνχζα Σξάπεδα, β) γηα ηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο 

αλαθνξηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ηεο απφθαζεο 

ππαγσγήο, γ) γηα ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ ξνψλ εξγαζίαο ζρεηηθά ηελ 

επηζηξνθή, θαηάπησζε (κεξηθή ή νιηθή) ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο κέζσ ηνπ 

πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Τπνζέζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη 

Δπελδχζεσλ. 

 

 

 

 

9.10.3. Πίλαθαο 26: Έξγα Σνκέα Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ 

Έξγν Υξνληθφο Οξίδνληαο 

1. Αλαβάζκηζε Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ (ΓΔΜΖ) 

Ζιεθηξνληθήο Τπεξεζίαο Μίαο ηάζεο (e-ΤΜ) 

Μεζνπξφζεζκνο 

2. Αλαβάζκηζε Πιαηθφξκαο Γηαρείξηζεο Αδεηνδνηήζεσλ θαη 

Πηζηνπνηήζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ 

Παηγλίσλ (ΔΔΔΠ) 

Μεζνπξφζεζκνο 

3. Αλαβάζκηζε Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο 

Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΠΠΑ) 

Μεζνπξφζεζκνο 

4. Μεηεμέιημε ηνπ Κέληξνπ Τπνδνρήο θαη Γηαρείξηζεο 

Καηαγγειηψλ ηεο Γξακκήο Καηαλαισηήο - 1520 

Μεζνπξφζεζκνο 

5. Παξαηεξεηήξην ηηκψλ αγαζψλ θαη θαπζίκσλ (e-

Καηαλαισηήο) 

Βξαρππξφζεζκνο 

6. πληνληζηηθφ Κέληξν Δπνπηείαο Αγνξάο θαη Αληηκεηψπηζεο 

Παξαεκπνξίνπ (ΤΚΔΑΑΠ) 

Μεζνπξφζεζκνο 

7. Αλαβάζκηζε Πιαηθφξκαο StartUpGreece Μεζνπξφζεζκνο 

8. Δζληθή Πιαηθφξκα γηα ηελ Φεθηαθή Βηνκεραλία Μεζνπξφζεζκνο 

9. Φεθηνπνίεζε Γειηίνπ Βηνκεραληθήο Κίλεζεο Μεζνπξφζεζκνο 

10. Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Άζθεζεο 

Γξαζηεξηνηήησλ θαη Διέγρσλ (ΟΠ-ΑΓΔ) 

Μεζνπξφζεζκνο 

11. Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα γηα ηε δηαρείξηζε ζρεδίσλ ζην Νέν 

Αλαπηπμηαθφ Νφκν (CESANET) 

Μεζνπξφζεζκνο 

12. Απινχζηεπζε θαη Πξνηππνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο 

ΔΓΓΗΣ 

Μεζνπξφζεζκνο 

13. Αλάπηπμε εζληθνχ θφκβνπ γηα ζέκαηα Έξεπλαο - 

Σερλνινγίαο - Καηλνηνκίαο 

Βξαρππξφζεζκνο 

14. Βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ ζην 

πιαίζην ησλ θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ ηνπ αξ. 22Α ηνπ Ν. 

4172/2013 

Βξαρππξφζεζκνο 

15. Βάζε δεδνκέλσλ θαηαγξαθήο θαη ςεθηαθφ απνζεηήξην 

εξεπλεηηθψλ έξγσλ - Αμηνπνίεζε εξεπλεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ κέζσ ηεο ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα (Π.) ηεο ΓΓΔΣ - Αλνηρηή 

Μεζνπξφζεζκνο 
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πιαηθφξκα δηαζχλδεζεο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο 

ππεξεζηψλ ΔΣΑΚ 

16. Πιαηθφξκα γηα λενθπείο επηρεηξήζεηο - ηερλνβιαζηνχο Βξαρππξφζεζκνο 

17. Γηαρείξηζε Τπνζέζεσλ Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ γηα 

Ναπηηιηαθέο 

Βξαρππξφζεζκνο 

Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 
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9.11. Σνκέαο Οηθνλνκηθώλ 

 

9.11.1. ηξαηεγηθέο Καηεπζχλζεηο θαη ηφρνη 

Οηθνλνκηθή Πνιηηηθή θαη Ηδησηηθό ρξένο 

ηξαηεγηθή θαηεχζπλζε ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ απνηειεί ε 

επαλεθθίλεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ε εδξαίσζε θιίκαηνο 

εκπηζηνζχλεο ζηελ αγνξά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ, 

πνπ ζα επηηξέςνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηελ θαιχηεξε παξαθνινχζεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ, ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ, ηεο θνξνινγηθήο 

παξαβαηηθφηεηαο θαη ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ. Παξάιιεια ζε πεξηφδνπο 

φπνπ ε θαηάζηαζε ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία επηδεηλψλεηαη ξαγδαία, φπσο 

απηή ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο ηνπ θνξνλντνχ, νη ςεθηαθέο ιχζεηο απνηεινχλ 

ηνλ θχξην άμνλα παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ θνηλσληθήο 

απνζηαζηνπνίεζεο γηα: α) ηελ ππνζηήξημε πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ κέζα 

απφ ηελ πξνζαξκνγή ησλ θνξνινγηθψλ θαη άιισλ ππνρξεψζεσλ, β) ηελ 

ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο κε παξνρή ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ θαη 

νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, γ) ηε κείσζε ηεο αλάγθεο πξνζθφκηζεο 

δηθαηνινγεηηθψλ κέζα απφ ππεξεζίεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 

Οη βαζηθνί ζηφρνη πνπ κε ηελ αμηνπνίεζε ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ θαη 

ζπζηεκάησλ ζα ζπκβάιινπλ ζε έλα ζηαζεξφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ είλαη νη 

αθφινπζνη:  

● Ζ αλάιπζε καθξννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ θαη ε πξφβιεςε ησλ 

πξαγκαηηθψλ κεγεζψλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηνπ δηεζλνχο 

νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. 

● Ζ δηαθάλεηα ησλ εηαηξηθψλ δνκψλ κε ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Κεληξηθνχ Μεηξψνπ Πξαγκαηηθψλ Γηθαηνχρσλ 

● Ο εμνξζνινγηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο αληηθεηκεληθνχ πξνζδηνξηζκνχ 

ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ θαη ε ηππνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

εθηηκήζεσλ ψζηε λα δίλεη θαιχηεξα, πην αμηνπνηήζηκα θαη πην 

αληηθεηκεληθά απνηειέζκαηα. 

● Ζ κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ βάξνπο απφ ηελ αλάγθε θπζηθήο 

παξνπζίαο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ ζηηο θνξνινγηθέο θαη 

ηεισλεηαθέο ππεξεζίεο. 

● Ζ ζπγθεληξσηηθή θαη αμηφπηζηε θαηαγξαθή ησλ ρνξεγεζεηζψλ 

εληζρχζεσλ ζηε ρψξα θαη αμηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ απφ ηηο 

ρνξεγνχζεο αξρέο, νη νπνίεο ζα έρνπλ ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηηο 

ρνξεγεζείζεο εληζρχζεηο αλά επηρείξεζε θαη ζα είλαη ζε ζέζε λα 

ειέγμνπλ πην απνηειεζκαηηθά θαη ζε ιηγφηεξν ρξφλν ηελ πιήξσζε 

ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ζέηνπλ νη θαλνληζκνί θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ.  

● Ζ ηαρχηεξε αληαπφθξηζε ησλ ππεξεζηψλ ζε αηηήκαηα πνιηηψλ θαη 

επηρεηξήζεσλ, π.ρ. επηζηξνθή θφξνπ. 

● Ζ ελίζρπζε ηεο νηθεηνζεινχο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο κέζα απφ 

δηθαηφηεξε θαηαλνκή ηνπ θνξνινγηθνχ βάξνπο. 

● Ζ ρξήζε απηνκαηνπνηεκέλσλ εξγαιείσλ γηα ηελ εζηίαζε ησλ 

ειέγρσλ ζε θαηεγνξίεο θνξνινγνχκελσλ ρακεινχ πνζνζηνχ 

ζπκκφξθσζεο. 

● Ζ ελίζρπζε ηνπ εμσδηθαζηηθνχ κεραληζκνχ ξχζκηζεο νθεηιψλ, 

θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ. 

● Ζ απαιιαγή απφ ηηο νθεηιέο θαη ε παξνρή 2εο επθαηξίαο. 

● Ζ δηαηήξεζε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ κε ελεκέξσζε θαη ππνζηήξημε 

ππεξρξεσκέλσλ λνηθνθπξηψλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο θχξηαο 
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θαηνηθίαο. 

● Ζ ελίζρπζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ Πηζησηηθψλ θαη Υξεκαηνδνηηθψλ 

Ηδξπκάησλ πνπ ρεηξίδνληαη πξνβιήκαηα θφθθηλσλ δαλείσλ. 

● Ο ζπκςεθηζκφο επηζηξνθψλ θαη νθεηιψλ, ε δηαρείξηζε εηζπξάμεσλ 

θαη ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ γηα φινπο ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο. 

 

Γεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή 

ηξαηεγηθή θαηεχζπλζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο είλαη ε 

κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο κε ηε ρξήζε 

ζχγρξνλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηε δηαθάλεηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

θξάηνπο. ην πιαίζην απηφ είλαη ζε εμέιημε κηα κεγάιε δεκνζηνλνκηθή 

κεηαξξχζκηζε πνπ πεξηιακβάλεη δχν βαζηθνχο άμνλεο: 

1. Σε ζηαδηαθή εθαξκνγή ηεο δηπινγξαθηθήο ινγηζηηθήο ζε 

δεδνπιεπκέλε βάζε (ΠΓ 54/2018). Ζ εθαξκνγή λένπ ινγηζηηθνχ 

πιαηζίνπ ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε ζα επηηξέςεη γηα πξψηε θνξά ηε 

ζπζηεκαηηθή θαη εχινγε απεηθφληζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο θαζαξήο 

ζέζεο ηνπ εζληθνχ πινχηνπ ηεο ρψξαο θαζψο θαη ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηεο επηδφζεσλ. 

2. Σε κεηαξξχζκηζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη ηε κεηάβαζε ζε ζχζηεκα θαηάξηηζεο 

πξνυπνινγηζκνχ επηδφζεσλ. Παξάιιεια, εμειίζζεηαη ε αιιαγή ζην 

ζχζηεκα θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο παξαθνινχζεζεο 

εθηέιεζήο ηνπ, πνπ έρεη ζηφρν ηελ εζηίαζε ζηελ νπζηαζηηθή 

αμηνιφγεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ. 

Δπηπιένλ, ε εθαξκνγή ησλ επξσπατθψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ γηα ην 

Γεκφζην Σνκέα (ΔPSAS European Public Sector Accounting Standards), ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα δηεζλή πξφηππα ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο (IFRS 

– International Financial Reporting Standards), θαη δεκνζηνλνκηθψλ 

αλαθνξψλ κε βάζε ην επξσπατθφ ζχζηεκα ινγαξηαζκψλ (ESA 2010 - 

European Systems of Accounts), ζα απμήζνπλ ηε δηαθάλεηα ζηελ ιεηηνπξγία 

ηνπ θξάηνπο. 

Αθφκε, ε λέα εληαία, δηαθαλήο θαη απφιπηα ειεγρφκελε θεληξηθή 

δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ θαη εθθαζάξηζεο κηζζνδνζίαο απφ ηελ Δληαία Αξρή 

Πιεξσκψλ ζα εμαζθαιίζεη, κεηαμχ άιισλ, ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο 

κηζζνινγηθήο πνιηηηθήο, ηε κείσζε ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ θφζηνπο θαη ζα θάλεη 

επθνιφηεξε θαη ηαρχηεξε ηελ επηθαηξνπνίεζε θαη ζπκκφξθσζε ηεο 

εθθαζάξηζεο κηζζνδνζίαο κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο κηζζνινγηθέο δηαηάμεηο. 

H σο άλσ πεξηγξαθφκελε εληαία δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ζε φινπο ηνπο 

θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο απνζθνπεί λα ζπκβάιεη: 

• ηελ επίηεπμε πγηψλ δεκνζηνλνκηθψλ ζέζεσλ, πεξηνξίδνληαο 

ζπγθεθξηκέλα ηελ ηάζε δεκηνπξγίαο ειιεηκκάησλ, δειαδή ηελ ηάζε 

πξαγκαηνπνίεζεο κεγαιχηεξσλ δαπαλψλ ζε ζρέζε κε ηα 

πξαγκαηηθά έζνδα. 

• ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επίδξαζεο ηνπ πνιηηηθνχ θνηλνβνπιεπηηθνχ 

θχθινπ ζηε ράξαμε ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

• ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ, 

κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο δηεπθφιπλζεο ηνπ 

εληνπηζκνχ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ γηα ηελ αλαθαηαλνκή πφξσλ. Ζ 

δηάζηαζε απηή είλαη θνκβηθή ζε πεξηφδνπο εθηάθησλ αλαγθψλ 

φπσο απηή ηεο παλδεκίαο, φπνπ πξέπεη νη πφξνη λα θαηεπζπλζνχλ 

γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο, αιιά θαη 

ηελ πξνζηαζία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 
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9.11.2. Έξγα 

Γηα ηα θάησζη έξγα πνπ αθνξνχλ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ε 

ΓΓΠΓΓ ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα θαη 

ηελ επζχλε γηα ηνλ ηερληθφ ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε, ηελ ππνζηήξημε 

παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο, ηε ζπληήξεζε θαη ηελ επηθαηξνπνίεζή ηνπο, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 28, παξ. 3 ηνπ Ν.4623/2019 (ΦΔΚ 

Α΄134) θαη ην άξζξν 25 παξ. 2 πεξ. α, β θαη γ ηνπ Π.Γ. 40/2020. 

 

Οηθνλνκηθή Πνιηηηθή θαη Ηδησηηθό ρξένο 

Πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα Τπνζηήξημεο λένπ Δληαίνπ Πιαηζίνπ 

Γηεπζέηεζεο Οθεηιώλ θαη Παξνρήο 2εο Δπθαηξίαο ζε Φπζηθά θαη Ννκηθά 

Πξόζσπα 

θνπφο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ε ππνζηήξημε ελφο 

ζχγρξνλνπ Δληαίνπ Πιαηζίνπ Γηεπζέηεζεο Οθεηιψλ θαη Παξνρήο 2εο 

Δπθαηξίαο, φπνπ ηφζν ηα λνηθνθπξηά φζν θαη νη επηρεηξήζεηο ζα κπνξνχλ λα 

δηαθαλνλίζνπλ φια ηα ρξέε ηνπο κε κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε. Ζ αλάγθε 

απηή εληζρχεηαη ζε πεξηφδνπο φπνπ ηα δεδνκέλα ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο αιιάδνπλ ξαγδαία θαη απαηηνχλ ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε. Θα 

πεξηιακβάλεη ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ γηα ηελ 

ππαγσγή ηνπ ζηνπο φξνπο πξνζηαζίαο ππεξρξεσκέλσλ πξνζψπσλ θαη ηελ 

ειεθηξνληθή δηαδηθαζία εμσδηθαζηηθήο ξχζκηζεο ησλ νθεηιψλ πξνο φινπο 

ηνπο πηζησηέο. Σν έξγν ζα ππνζηεξηρζεί θαη ζα έρεη ζπλέξγεηεο κε ην έξγν 

«Γεκηνπξγία Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Αθεξεγγπφηεηαο» θαη δηαζχλδεζε κε ην 

ΓΔΜΖ θαη άιια κεηξψα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

δηθαηνζχλεο. Γηα φζνπο δειαδή δελ θαηαζηεί δπλαηή ε εμσδηθαζηηθή ιχζε, ε 

αίηεζε ζα πξνσζείηαη γηα δηθαζηηθή δηεπζέηεζε θαη ην απνηέιεζκα ζα 

θαηαγξάθεηαη ζην Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Αθεξεγγπφηεηαο. 

 

Αλάπηπμε θαη Δθαξκνγή ρεδίνπ Βειηίσζεο Οξγαλσηηθήο Λεηηνπξγίαο 

ηεο ΔΓΓΗΥ γηα ηελ παξνρή θαηλνηόκσλ ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο ηεο 

βησζηκόηεηαο ησλ ΜκΔ 

Σν έξγν αθνξά ηελ αλάπηπμε ελφο λένπ νινθιεξσκέλνπ επηρεηξεζηαθνχ 

κνληέινπ παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο ΔΓΓΗΥ, κέζσ ηεο κνληεινπνίεζεο θαη 

πξνηππνπνίεζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο. Κχξην 

ζθνπφ ηνπ έξγνπ απνηειεί ε αλαβάζκηζε θαη βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΔΓΓΗΥ, ψζηε λα θαηαζηνχλ ιηγφηεξν γξαθεηνθξαηηθέο, 

πεξηζζφηεξν «πξνζβάζηκεο» θαη θηιηθέο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ζην 

πιαίζην ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 2 ηνπ λ. 4469/2017  «Δμσδηθαζηηθφο Μεραληζκφο 

Ρχζκηζεο Οθεηιψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» αηηνχληαη ηελ ππαγσγή 

ηνπο ζηε δηαδηθαζία εμσδηθαζηηθήο ξχζκηζεο νθεηιψλ. Με ηελ νινθιήξσζε 

ηεο παξνχζαο Πξάμεο πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιήξεο 

ραξηνγξάθεζε, ζρεδίαζε θαη κνληεινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ΔΓΓΗΥ, κε 

γλψκνλα θξηηήξηα φπσο ε θάιπςε ησλ πξνδηαγξαθψλ πξνηχπσλ πνηφηεηαο 

θαη ε απνθπγή επηθαιχςεσλ θαη επηρεηξεζηαθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 

 

 

Γεκηνπξγία Μεηξώνπ/Βάζεο Γεδνκέλσλ ζηνηρείσλ ησλ αθηλήησλ θαη 

αμηώλ 

To έξγν ζα ζπγθεληξψλεη ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ηελ αμία ησλ 

αθηλήησλ απφ φιεο ηηο δηαζέζηκεο πεγέο, φπσο π.ρ. ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ 

επξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα, (κε έκθαζε ζηα ζρεηηθά ζηνηρεία ηνπ 
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Κηεκαηνινγίνπ θαη ηεο ΑΑΓΔ), θαζψο θαη αλνηρηά δεδνκέλα. Δλδεηθηηθά 

δεδνκέλα πνπ ζηνρεχεη λα ζπγθεληξψζεη ην έξγν είλαη: α) δεδνκέλα αμηψλ 

αθηλήησλ (π.ρ. αμίεο ζπκβνιαίσλ, κηζζσηηθέο αμίεο, εθηηκεζείζεο αμίεο, αμίεο 

απαινηξνίσζεο, β) δεδνκέλα ραξαθηεξηζηηθψλ αθηλήησλ (π.ρ. ρξήζεο γεο, 

επηθάλεηα αθηλήησλ, φξνθνο, εγγχηεηα ζε ζηαζκνχο κεηξφ, ζρνιεία, ππιψλεο 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θ.ιπ.). Σν έξγν ζα απνηειεί έλα πνιπρξεζηηθφ, 

νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα (ΟΠ) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο (ΓΓΟΠ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, πνπ ζα 

θηινμελείηαη ζηελ θεληξηθή γεσρσξηθή ππνδνκή ηεο ΓΓΠΓΓ, θαη ην νπνίν ζα 

ζπκβάιεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αληηθεηκεληθψλ αμηψλ αθηλήησλ, αθνχ ζα 

παξέρεη δεδνκέλα αθηλήησλ θαη αμηψλ (data inventory) εληνπηζκέλσλ 

γεσρσξηθά. 

 

Οινθιεξσκέλν Γεσπιεξνθνξηαθό ύζηεκα Μαδηθήο Δθηίκεζεο Αμίαο 

Αθηλήησλ (CAMA) 

Σν έξγν ζα πινπνηήζεη έλα πνιπρξεζηηθφ, νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα (ΟΠ) θεληξηθήο γεσρσξηθήο ππνδνκήο γηα ηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο (ΓΓΟΠ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζην νπνίν ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζπγθεληξσηηθά καδηθή εθηίκεζε αμίαο αθηλήησλ (Computer 

Assisted Mass Appraisal – CAMA), δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ, θαηά ηξφπν 

νκνηφκνξθν, δίθαην, ζεζκηθά θαηνρπξσκέλν θαη απηνκαηνπνηεκέλν. 

Ο ρξήζηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα: α) λα βιέπεη πνιενδνκηθά ηεηξάγσλα, 

νδηθφ δίθηπν, δηνηθεηηθή δηαίξεζε θαη ζεκεία ελδηαθέξνληνο πάλσ ζε 

γεσαλαθεξφκελν ππφβαζξν νξζνθσηνραξηψλ ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ, 

β) λα πινεγείηαη ζε δηαδξαζηηθνχο ράξηεο, γ) λα εηζάγεη δεδνκέλα θαη δ) λα 

πιεξνθνξείηαη γηα ηελ εθηηκψκελε αμία ηνπ αθηλήηνπ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. Ζ 

ζέαζε απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο θαη εληνπηζκνχ ζα γίλεηαη κέζσ 

γεσγξαθηθψλ ραξηψλ θαη αιθαξηζκεηηθψλ ραξαθηήξσλ. Σν ζχζηεκα ζα 

ππνζηεξίδεη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ελζηάζεσλ θαη πξνζθπγψλ. 

Δπηπιένλ ζα παξέρεη δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο πξνο ηξίηα ζπζηήκαηα θαη ζα 

παξάγεη θαη δηαζέηεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πξνο αμηνπνίεζε ζε ηξίηνπο θνξείο 

θαη νξγαληζκνχο. Σν ζχζηεκα ζα ππνβνεζά ζηε ιήςε δίθαηεο απφθαζεο 

ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο θάζε αθηλήηνπ κε βάζε ηε δπλακηθή ηεο 

Κηεκαηαγνξάο, αλεμάξηεηα απφ ηηο αληηθεηκεληθέο αμίεο αθηλήησλ, 

αμηνπνηψληαο ηα ζηνηρεία ηνπ Μεηξψνπ ζηνηρείσλ αθηλήησλ θαη αμηψλ. 

Δπηπιένλ ζα ηεθκεξηψλεη ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο θαηά ηξφπν 

αμηφπηζην, ζπλεπή, εχινγν θαη λνκηθά έγθπξν. 

 

Αλάπηπμε Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο 

Απαιινηξηώζεσλ Γεκόζηνπ Σνκέα 

Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ ζα αλαπηπρζεί πεξηιακβάλεη: α) ηελ 

θαηαγξαθή, δηαρείξηζε θαη δηάρπζε φιεο ηεο πεξηγξαθηθήο θαη γεσρσξηθήο 

πιεξνθνξίαο (ζπκβαηήο κε ηνλ Δληαίν Φεθηαθφ Υάξηε θαη ην Δζληθφ 

Κηεκαηνιφγην) γηα φιεο ηηο απαιινηξηψζεηο ηνπ Γεκφζηνπ, β) ηελ αλάπηπμε 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο, ηνπο εκπιεθφκελνπο 

επαγγεικαηίεο θαη ηηο ζρεηηθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο, γηα ηε δηαζχλδεζε κε ην 

πθηζηάκελν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Απαιινηξηψζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ θαζψο θαη κε άιια ζρεηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ 

Γεκνζίνπ. Ζ πιαηθφξκα πνπ ζα αλαπηπρζεί ζα δηαηίζεηαη πξνο ρξήζε γηα 

φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα, απνηειψληαο έλα 

νξηδφληην ζχζηεκα κε ζηφρν λα θαηαζηεί έλα Δζληθφ Παξαηεξεηήξην γηα ηηο 

απαιινηξηψζεηο. 

 

Αλάπηπμε Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ 
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Γεκνπξαζηώλ Απιήο Υξήζεο Αηγηαινύ θαη Παξαιίαο 

Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζα απνηειέζεη κηα νξηδφληηα πιαηθφξκα 

ειεθηξνληθψλ δεκνπξαζηψλ γηα ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ δεκνπξαζηψλ γηα 

ρξήζε αηγηαινχ απφ ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Κηεκαηηθέο Τπεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, πνπ πεξηιακβάλεη: α) δεκνζίεπζε φισλ ησλ 

δεκνπξαζηψλ ζε εληαίν ζχζηεκα θαη δεκηνπξγία ςεθηαθνχ θαθέινπ γηα θάζε 

δεκνπξαζία, β) εθδήισζε ελδηαθέξνληνο απφ ηνπο ππνςεθίνπο κε ππνβνιή 

ησλ απαξαίηεησλ ςεθηαθψλ δηθαηνινγεηηθψλ, γ) έγθξηζε ζπκκεηνρήο απφ ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο κεηά απφ εμέηαζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, δ) εθηέιεζε ηεο 

ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο θαη αλάδεημε πιεηνδφηε, ε) ελεκέξσζε ηνπ 

ςεθηαθνχ θαθέινπ ηεο δεκνπξαζίαο, ζη) παξαγσγή ζρεηηθψλ αλαθνξψλ θαη 

ζηαηηζηηθψλ. Ζ πιαηθφξκα δεκνπξαζηψλ επηθέξεη έζνδα ηφζν γηα ην 

Γεκφζην φζν θαη γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ζπκβάιινληαο ζηελ 

αμηνπνίεζε ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο. 

 

Φνξνινγηθή & Σεισλεηαθή Γηνίθεζε 

Αλάπηπμε λένπ ελνπνηεκέλνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ 

πζηήκαηνο Φνξνινγίαο ηεο ΑΑΓΔ 

Σν έξγν αθνξά ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο θαη 

ιεηηνπξγίαο  ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Φνξνινγίαο 

ηεο ΑΑΓΔ, ζηελ ελνπνίεζε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ζηνλ 

αλαζρεδηαζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ TAXIS - TAXISnet - 

Elenxis. 

Τινπνίεζε Πιαηζίνπ MASP (Multi Annual Strategic Plan) ζηηο 

ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο  

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο ηνπ πνιπεηνχο 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ MASP (Multi Annual Strategic Plan), γηα ην 

Ζιεθηξνληθφ Σεισλείν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ 

Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα κε βάζε ηελ απφθαζε 578/2016. Ζ 

παξέκβαζε απνηειείηαη απφ ζεηξά δξάζεσλ πιεξνθνξηθήο κε ζηφρν ηελ 

πινπνίεζε ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ «ρσξίο ραξηί» ζε θαζαξά ειεθηξνληθφ 

πεξηβάιινλ. Σν έξγν ζα αλαβαζκίζεη θαη ζα επεθηείλεη ην πθηζηάκελν ΟΠ 

Σεισλείσλ, ICISnet θαη κεηαμχ άιισλ απνζθνπεί ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ 

απινπνίεζε ησλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ, κε ηελ ππνρξεσηηθή ειεθηξνληθή 

δηεμαγσγή ησλ ηεισλεηαθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηελ ηππνπνηεκέλε ειεθηξνληθή 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ (νηθνλνκηθνί θνξείο, ηεισλεία, 

Δ.Δ.). Δλδεηθηηθά ππνζπζηήκαηα ηνπ έξγνπ αθνξνχλ ζε: α) εηζαγσγέο, β) 

εμαγσγέο, γ) δαζκνχο θαη εηδηθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο, δ) ηεισλεηαθέο 

απνθάζεηο, ε) ειέγρνπο, θ.ιπ. ην έξγν πξνβιέπνληαη ειεθηξνληθέο 

ππνβνιέο, πιεξσκέο, απνζεηήξην ζπλεκκέλσλ θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηεο θαη 

θνηλά ζπζηήκαηα κε ηα άιια θξάηε-κέιε γηα πξνζηαζία δηθαησκάησλ, εληαία 

ζπξίδα εηζαγσγψλ/εμαγσγψλ, δηαρείξηζε θηλδχλσλ, δηεζλείο κεηαθνξέο θ.ά. 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο έρεη δνζεί έκθαζε ζηε ρξήζε 

ςεθηνπνηεκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε απαίηεζε 

θπζηθήο παξνπζίαο.  

 

Τινπνίεζε ζπζηήκαηνο Single Window 

Αληηθείκελν ηεο παξέκβαζεο είλαη ε δεκηνπξγία πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο (εληαίαο ζπξίδαο) κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ηνπ εκπνξίνπ θαηά ηηο 

πξν-ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο. Σν ζχζηεκα απηφ ζα επηηξέπεη ηελ ππνβνιή 

απφ ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο ησλ ζηνηρείσλ (δεδνκέλσλ) πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ έθδνζε αδεηψλ/πηζηνπνηεηηθψλ/εγθξίζεσλ, θαζψο θαη ησλ 
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απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπο, απφ έλα κφλν ζεκείν θαη κία κφλν θνξά, 

πξνθεηκέλνπ λα εθηεισληζηεί ην εκπφξεπκά ηνπο. Δπίζεο, ζα ππνζηεξίδεη ηελ 

απνζηνιή θαη ην δηακνηξαζκφ ηεο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίαο κε ειεθηξνληθφ 

ηξφπν κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ (δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ) ζην 

δηαζπλνξηαθφ εκπφξην (δηαρεηξηζηέο ιηκέλσλ, αεξνιηκέλσλ, ειεχζεξσλ 

δσλψλ, απνζεθψλ, θηεληαηξηθψλ αξρψλ, θπηνυγεηνλνκηθψλ αξρψλ θ.ιπ.). 

Αλάπηπμε λένπ ελνπνηεκέλνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ 

πζηήκαηνο Σεισλείσλ ηεο ΑΑΓΔ (ICISnet) 

Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηελ ειεθηξνληθνπνίεζε δηαδηθαζηψλ ηεο 

Σεισλεηαθήο Τπεξεζίαο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ην έξγν MASP ή άιιν 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελν έξγν θαη ηελ ζπκπιήξσζε ιεηηνπξγηψλ γηα 

ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί θαη δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο 

 ιεηηνπξγίεο ηνπ πθηζηάκελνπ ICISnet. 

Αλάπηπμε Νένπ ΟΠ γηα ην Γεληθό Υεκείν ηνπ Κξάηνπο 

 

Αληηθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο ηνπ ΓΥΚ κε 

λέα αλάπηπμε ζε ζχγρξνλε ςεθηαθή πιαηθφξκα, επέθηαζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ. 

 

Πξνεγκέλε Δπηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε (ΒΗ) θαη Αλάιπζε Γεδνκέλσλ 

(Data Analytics) γηα ηελ ΑΑΓΔ 

 

Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο αλάιπζεο θαη 

εμφξπμεο δεδνκέλσλ γηα ηα δεδνκέλα ηεο ΑΑΓΔ. Πξφθεηηαη γηα ην πξφγξακκα 

εθζπγρξνληζκνχ ησλ δπλαηνηήησλ εθκεηάιιεπζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρεη ε 

ΑΑΓΔ θαη πεξηιακβάλεη ηελ πηνζέηεζε ηζρπξήο αξρηηεθηνληθήο δεδνκέλσλ, 

ηελ αλάπηπμε θνηλνχ απνζεηεξίνπ κεηαδεδνκέλσλ, ηελ πξνκήζεηα 

θαηάιιεισλ ιχζεσλ ινγηζκηθνχ θαη ηελ αλάπηπμε ηερληθψλ θαη εξγαιείσλ 

ηερλεηήο λνεκνζχλεο θαη κεραληθήο κάζεζεο φπσο κνληέια πξφγλσζεο, 

εμφξπμεο δεδνκέλσλ, ζηαηηζηηθήο θαη πνζνηηθήο αλάιπζεο, πξνζνκνηψζεηο 

θηι. ηφρνο είλαη ε ΑΑΓΔ λα είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε ζην λα ρξεζηκνπνηεί ηα 

δεδνκέλα ηεο επξχηεξα θαη κε ζηξαηεγηθφ ηξφπν γηα λα κπνξεί λα πξνβιέπεη 

θαη λα επεξεάδεη ζπκπεξηθνξέο πνπ ζα βειηηψλνπλ ηε ζπκκφξθσζε θαη ηελ 

απφδνζε σο πξνο ηελ είζπξαμε δεκνζίσλ εζφδσλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηνπ ιαζξεκπνξίνπ. 

 

ύζηεκα παξαθνινύζεζεο θίλεζεο επαγγεικαηηθώλ νρεκάησλ θαη 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (θνληέηλεξ) θαηά ηελ είζνδν θαη ηελ θπθινθνξία 

ηνπο ζηε ρώξα 

 

Αθνξά ηελ ειεθηξνληθή παξαθνινχζεζε ηεο θίλεζεο ησλ 

επαγγεικαηηθψλ νρεκάησλ θαη ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζηελ Διιεληθή 

επηθξάηεηα, απφ ηε ζηηγκή ηεο εηζφδνπ ηνπο ζηε ρψξα έσο ηελ έμνδφ ηνπο. To 

έξγν πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ IoT (5G) ηνπιάρηζηνλ ζε φινπο 

ηνπο ζπλνξηαθνχο ζηαζκνχο θαη ηνπο ζεκαληηθνχο θφκβνπο ηνπ δηθηχνπ. 

 

Μειέηε ηρλειαζηκόηεηαο θαη παξαθνινύζεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ 

πνπ θαιύπηνληαη από ηεισλεηαθέο δηαηππώζεηο θαη δηαδηθαζίεο 

πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηαζηνύλ ζρεηηθέο κεραλνγξαθηθέο εθαξκνγέο 

Μειέηε εθαξκνγήο θαη αλάιπζε απαηηήζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε 

ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ζα παξαθνινπζεί φια ηα ζηάδηα δηαθίλεζεο ελφο 
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εκπνξεχκαηνο απφ ηελ ππαγσγή ηνπ ζε ηεισλεηαθή δηαδηθαζία /δηαηχπσζε 

κέρξη ηελ ζέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία, ή ηελ έμνδφ ηνπ απφ ην ηεισλεηαθφ 

έδαθνο ηεο Έλσζεο. 

 

ύζηεκα ειεθηξνληθήο παξαθνινύζεζεο ηεο δηαθίλεζεο αγαζώλ 

(Φεθηαθό δειηίν απνζηνιήο) 

Σν έξγν έρεη σο ζηφρν ηελ αλάπηπμε ελφο ζπλεθηηθνχ ειεγθηηθνχ 

πιαηζίνπ γηα ηηο δηαθηλεζεηο θνξηίσλ ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε ηνλ ηχπν θαη 

ηελ πιεξνθνξία ησλ ζπλνδεπηηθψλ παξαζηαηηθψλ, ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο 

ησλ εγγξάθσλ κεηαθνξάο, ην ζχζηεκα παξαθνινχζεζε ησλ δηαθηλήζεσλ. Σν 

έξγν ζα ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θνξναπνθπγήο ζηηο δηαθηλήζεηο 

ησλ θνξηίσλ, ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πξαθηηθψλ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ θαη 

ζηε δηεπθφιπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ φζνλ αθνξά ην εκπνξεπκαηηθφ έξγν. Σν 

έξγν ζα εμεηάζεη ηελ έληαμε ηεο λέαο δεισηηθήο ππνρξέσζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζην πιαίζην ηεο πιαηθφξκαο ηεο ΑΑΓΔ, myDATA – 

ειεθηξνληθά βηβιία, γηα ηελ ππνβνιή θνξνινγηθψλ παξαζηαηηθψλ. 

Βειηίσζε θαη επέθηαζε ηνπ Κέληξνπ Δμππεξέηεζεο Φνξνινγνπκέλσλ 

(Κ.Δ.Φ.) ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ 

Δπέθηαζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ΚΔΦ ψζηε λα εληάμεη ην ζχλνιν 

Τπεξεζηψλ ηεο ΑΑΓΔ (Κεληξηθέο θαη Πεξηθεξεηαθέο) ζην ζχζηεκα 

εμππεξέηεζεο θνξνινγνχκελσλ θαη λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ 

δπλακηθψλ ξνψλ εξγαζίαο (workflows) ελζσκαηψλνληαο λέεο δηαδηθαζίεο. Σν 

ζχζηεκα ζα επεθηείλεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ππνζπζηήκαηνο εμεξρφκελσλ 

εθζηξαηεηψλ θαη ζα πηνζεηήζεη πξνεγκέλα εξγαιεία νκαδνπνίεζεο θαη 

εμφξπμε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ παξαγσγή αλαθνξψλ, ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ. 

Σν έξγν πεξηιακβάλεη απηφκαηε ηξνθνδφηεζε κεραληζκψλ machine 

learning γηα ηελ άκεζε απφθξηζεο αηηεκάησλ ησλ θνξνινγνπκέλσλ, 

αλαβάζκηζε ηεο Γλσζηαθήο Βάζεο γηα ηελ άκεζε ελεκέξσζε ηνπ ζπλφινπ 

ησλ θνξνινγνπκέλσλ θαη ησλ ππαιιήισλ ηεο Αξρήο, θαζψο θαη αλάπηπμε 

πξνεγκέλσλ ππεξεζηψλ γηα ηνπο πνιίηεο ζε πεξηβάιινλ έμππλσλ θηλεηψλ 

ζπζθεπψλ. 

 

 

Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γεληθήο 

Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηεο ΑΑΓΔ  

 

Αλάπηπμε νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηηο αλάγθεο 

ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Αξρήο, ην νπνίν ζα 

κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη ςεθηαθά ηνλ ηεξάζηην φγθν νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ 

πνπ είλαη θξίζηκνο γηα ηελ άξηηα ιεηηνπξγία ηεο Αξρήο θαη ζα δηαιεηηνπξγεί 

ηφζν κε ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα εληφο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ φζν θαη κε ηξίηνπο θνξείο θαη ζα επηηξέςεη ηελ πιήξε 

ειεθηξνληθνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Φεθηαθό ζύζηεκα θαηαγξαθήο, παξαθνινύζεζεο θαη δηαρείξηζεο 

θηλδύλσλ ζηελ ΑΑΓΔ θαη Καηάξηηζε Πιάλνπ Γηαρείξηζεο 

Δπηρεηξεζηαθήο πλέρεηαο 

Αθνξά ζηελ νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηεο ΑΑΓΔ λα αλαγλσξίζεη, λα 

αμηνινγήζεη, λα επηθνηλσλήζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί θηλδχλνπο ζπκκφξθσζεο 
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θαη νξηδφληηνπο θηλδχλνπο ηνπ Οξγαληζκνχ. Σν νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ζα 

ππνζηεξίδεη ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ειέγρνπ θαη ζχζηεκα ERM 

(Enterprise Risk Management). Σα βαζηθά ζηάδηα πεξηιακβάλνπλ ζχζηεκα 

εληνπηζκνχ θηλδχλσλ, αλάιπζε, βαζκνλφκεζε, πξνηεξαηνπνίεζε, κεηξηαζκφ 

θαη αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ. Δπηπιένλ, ην έξγν πεξηιακβάλεη κειέηε γηα ηελ 

Αμηνιφγεζε Δπηρεηξεζηαθψλ Δπηπηψζεσλ (BIA) θαη Αλάιπζε θαη 

Αληηκεηψπηζε Κηλδχλσλ (RA) νη νπνίεο ζα ζηεξίδνληαη ζε έλαλ 

πξνθαζνξηζκέλν θαη επηθαηξνπνηεκέλν θαηάινγν δξαζηεξηνηήησλ / 

ιεηηνπξγηψλ / ππεξεζηψλ κε θαηεγνξηνπνίεζε ηεο θξηζηκφηεηάο ηνπο. 

myAADElive (παξνρή ππεξεζηώλ κέζσ βηληενθιήζεο) 

Απνηειεί ηελ πξψηε ππεξεζία εμππεξέηεζεο κέζσ βηληενθιήζεο ζηελ 

Διιάδα. Δθηφο απφ ηνλ θιεηδάξηζκν, πνπ εμππεξεηείηαη ήδε απφ ηνλ Απξίιην 

2020, ζην ακέζσο επφκελν δηάζηεκα ζα είλαη δπλαηή κέζσ βηληενθιήζεο ε 

απφδνζε ΑΦΜ, ν νξηζκφο θνξνινγηθνχ εθπξνζψπνπ (ρξήζηκν ηδίσο γηα 

θαηνίθνπο θαη νκνγελείο ζην εμσηεξηθφ). 

 

Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ΟΠ γηα ηελ παξαθνινύζεζε, δηαρείξηζε θαη 

απηνκαηνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ 

Σν έξγν αθνξά ηελ παξαθνινχζεζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ θπζηθψλ 

θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ πξνο ηνπο δεκφζηνπο θνξείο κε έκθαζε ζηε 

θνξνινγία. θνπφο ηνπ είλαη ε ειιεληθή θνξνινγηθή θαη ηεισλεηαθή δηνίθεζε 

λα αλαπηχμεη απηνκαηνπνηεκέλν κεραληζκφ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ νθεηιψλ, 

ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εμαζθαιίζεη ηε βέιηηζηε ζπιινγή απηψλ ησλ 

επηδφζεσλ. Οη ζεκαληηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ έξγνπ είλαη: 

1. Άκεζε παξνρή θεληξηθήο πιεξνθνξίαο ζε επίπεδν νθεηιήο (πξνθίι 

νθεηιέηε), ζπλδπάδνληαο ηηο πιεξνθνξίεο απφ ειεθηξνληθέο 

εθαξκνγέο θαη ππνζπζηήκαηα φπσο εηζφδεκα, πεξηνπζηνιφγην, 

θαηαζηάζεηο πειαηψλ/πξνκεζεπηψλ, χζηεκα απηνκαηνπνηεκέλεο 

επεμεξγαζίαο, χζηεκα αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κε θξάηε-κέιε 

ηεο Δ.Δ. θαη πιεξνθνξίεο απφ ηξίηνπο (φπσο Κηεκαηνιφγην ΑΔ, 

ΓΔΜΖ, ΑΣ θ.ιπ.). 

2. Απηνκαηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ πίζησζεο, ζπκςεθηζκνχ θαη 

ζπζηήκαηνο ξπζκίζεσλ. 

3. Άκεζε απηνκαηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ κε ζηφρν έλα πιήξεο θαη εληαίν 

κνληέιν δηαρείξηζεο νθεηιψλ. Δηζαγσγή λέσλ κεζφδσλ θαη 

ηερλνινγηψλ ζην πιαίζην ηεο αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο. 

4. Δθαξκνγή δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηαπηφηεηαο νθεηιέηε θαη 

νθεηιψλ. 

5. Δθαξκνγή δηαρείξηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη απηνκαηνπνίεζεο 

ζπκςεθηζκψλ. 

6. Δθαξκνγή απνζηνιήο θαη δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ θνηλνπνηήζεσλ, 

εηδνπνηήζεσλ θαη επηδφζεσλ. 

7. Δθαξκνγή δηαρείξηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη απηνκαηνπνίεζεο 

ιήςεο κέηξσλ είζπξαμεο. 

8. Δθαξκνγή ελεκέξσζεο ησλ θνξνινγνχκελσλ γηα ζέκαηα νθεηιψλ. 

 

Γεκνζηνλνκηθή Πνιηηηθή 

Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Γηαρείξηζεο Γεκνζηνλνκηθώλ Διέγρσλ 

θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε ελίζρπζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ (ΓΓΓΔ) θαη ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Διέγρσλ πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Πξνγξακκάησλ (ΓΓΔΠ) κέζσ 

ακεξφιεπησλ, θαηαλεκεκέλσλ, ηεξαξρεκέλσλ θαη απηναμηνινγνχκελσλ 
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ζπζηεκηθψλ δηαδηθαζηψλ.  

Σν ειεγθηηθφ έξγν αθνξά ζηελ νξζή δηαρείξηζε θνλδπιίσλ, αθελφο ηνπ 

Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ απφ θνξείο ηφζν ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο 

(Τπνπξγεία, Αλεμάξηεηεο Αξρέο, Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο) φζν θαη ηεο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο (1.700 Γήκνη, ΓΔΚΟ, Ννζνθνκεία, πεξηζζφηεξα απφ 

15.000 θιεξνδνηήκαηα , ΜΚΟ θιπ), γηα ηελ νπνία επηιακβάλεηαη ε Δπηηξνπή 

πληνληζκνχ Διέγρσλ (ΔΔΛ) ηεο ΓΓΓΔ θαη αθεηέξνπ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (πεξίνδνο 

2021-2027) γηα ηελ νπνία επηιακβάλεηαη ε Δπηηξνπή Γεκνζηνλνκηθψλ 

Διέγρσλ (ΔΓΔΛ) ηεο ΓΓΔΠ 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην έξγν ζα θαιχςεη ηε δεκηνπξγία ελφο θεληξηθνχ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

δηελεξγνχκελσλ ειέγρσλ, ζπκβάιινληαο: α) ζηε βέιηηζηε νξγάλσζε ηνπ 

ειεγθηηθνχ αληηθεηκέλνπ (ηαρχηεηα - απνηειεζκαηηθφηεηα - δηαζθάιηζε 

απνξξήηνπ) θαη, β) ζηελ ελίζρπζε ησλ θέληξσλ δηαρείξηζεο κε «εξγαιεία» 

ζηαηηζηηθήο «εηθφλαο» θαη αμηνιφγεζεο απνηειεζκάησλ θαη αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ.  

Οη ειεγθηηθέο θάζεηο πνπ ζα ππνζηεξηρζνχλ είλαη ν πξνγξακκαηηζκφο, ε 

δηελέξγεηα, ε ζχληαμε έθζεζεο απνηειεζκάησλ έξγνπ, ε παξαθνινχζεζε ηεο 

ζπκκφξθσζεο ζηηο ζπζηάζεηο κέρξη ην «θιείζηκν» ηεο ππφζεζεο. Δθηφο ησλ 

άιισλ ζα παξάγνληαη θαη ζπγθεληξσηηθέο εθζέζεηο / αλαθνξέο κε πίλαθεο θαη 

δείθηεο πνξείαο / αμηνιφγεζεο. 

Σέινο, ζην πιαίζην ησλ «εξγαιείσλ» απηψλ ζρεδηάδεηαη έλα αθφκε 

ζπλεξγαδφκελν θαη επηθνπξηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα (πεξίνδνο 2021) γηα 

ηελ έγθαηξε πξφβιεςε θαη ζηνρνπνίεζε ζηνηρείσλ θαθνδηαρείξηζεο, πνπ ζα 

αθνξά ζηελ Αλάιπζε Κηλδχλσλ. 

Με δεδνκέλε απηή ηε ζπλεθηηθή δπλακηθή ζα αληηκεησπηζηεί ξηδηθά, απφ 

πιεπξάο κελ Τπεξεζηψλ: ε ζπαηάιε αλζξσπίλσλ πφξσλ, ελψ απφ πιεπξάο 

θνξέσλ: ε δηαζπάζηζε δεκφζηνπ ρξήκαηνο, ζεκειηψλνληαο ηνηνπηνηξφπσο 

έλα ζηέξεν ινγηζηηθφ πιαίζην γηα ην Γεκφζην Σνκέα. 

 

 

 

Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Γηνηθεηηθήο Πιεξνθόξεζεο γηα ην ππνπξγείν 

Οηθνλνκηθώλ (MIS Τπ. Οηθνλνκηθώλ) 

Με ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα απηφ ζα αμηνπνηεζεί ε πξσηνγελήο 

πιεξνθνξία ηφζν απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο φζν 

θαη απφ ηα δεκφζηα έζνδα γηα ηελ έθδνζε ζηαηηζηηθψλ θαη ηελ επεμεξγαζία 

ζελαξίσλ ππνζηήξημεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 

 

Δπεθηάζεηο – λέεο ιεηηνπξγηθόηεηεο γηα ην Οινθιεξσκέλν 

Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο 

ηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ 

πζηήκαηνο Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο (ΟΠΓΠ) ζα πινπνηεζνχλ πξνζζήθεο 

θαη ηξνπνπνηήζεηο κε βάζε ηηο επείγνπζεο επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο (ΓΓΓΠ/ΓΛΚ) φπσο: α) ε 

πιήξεο δηαρείξηζε ηνπ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ Φνξέσλ Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, 

β) ε απηφκαηε παξαγσγή ηεο ζχλνςεο ηνπ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ, γ) ε 

πξνζζήθε ππνζηεξηθηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη αλαθνξψλ γηα ηελ ππνζηήξημε 

ιεηηνπξγηψλ ησλ ΓΓΟΤ, δ) ε πξνζζήθε λέσλ ιεηηνπξγηψλ ζην ππνζχζηεκα 

Δγγπήζεσλ θαη Καηαπηψζεσλ, κε βάζε επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο ηεο 

Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Δγγπήζεσλ θαη Κίλεζεο Κεθαιαίσλ, ε) ε δηαρείξηζε θαη 

παξαθνινχζεζε ινγαξηαζκψλ/ δηαζεζίκσλ θαη ν ηακεηαθφο 
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πξνγξακκαηηζκφο θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο κε βάζε επηρεηξεζηαθέο 

απαηηήζεηο ηεο Γηεχζπλζεο Λνγαξηαζκψλ θαη Σακεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ. 

Δπίζεο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία λέαο 

ηαμηλφκεζεο (Functional Classification), πνπ αθνξά ζε απνινγηζηηθά ζηνηρεία 

κε βάζε ην ζηαηηζηηθφ πξφηππν ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ COFOG115 (ζε 

δεχηεξν βαζκφ) θαη ζα πινπνηεζεί κέζσ πίλαθα αληηζηνίρηζεο νηθνλνκηθήο θαη 

δηνηθεηηθήο ηαμηλφκεζεο. 

Σέινο ζα δεκηνπξγεζεί λέα ηαμηλφκεζε γηα ηηο αλάγθεο εθηέιεζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. Ζ λέα ηαμηλφκεζε ζα αθνξά ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

Λεμηπξφζεζκσλ, ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ, ην Απνζεκαηηθφ, θ.ιπ. 

 

Δθζπγρξνληζκόο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο ηνπ 

Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο (ΝΚ) θαη Αλαβάζκηζε Φεθηαθώλ 

Τπεξεζηώλ απηνύ 

Σν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη: α) ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ 

πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ ΝΚ θαη ηελ 

αλαβάζκηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ, ψζηε λα πξνζαξκνζηεί 

ζηα ζχγρξνλα πξφηππα αζθαιείαο θαη ζηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο θαη 

απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ ηνπ, β) ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΝΚ, γ) ηελ παξνρή αλαβαζκηζκέλσλ θαη λέσλ ςεθηαθψλ 

ππεξεζηψλ πξνο ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα (πνιίηεο, επηρεηξήζεηο, 

νξγαληζκνχο) – εκπιεθφκελνπο κε ην ΝΚ. 

 

Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Δπαλαρξεζηκνπνίεζεο Τιηθώλ Γεκνζίσλ 

Φνξέσλ 

Αθνξά ζηελ πινπνίεζε πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζα επηηξέςεη 

ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ ησλ Γεκνζίσλ Φνξέσλ κε ζθνπφ ηελ 

ζπλνιηθή κείσζε θφζηνπο απφθηεζεο λέσλ. Μέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζα 

θαηαγξάθνληαη πάγηα πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη πιένλ απφ έλαλ Γεκφζην 

Φνξέα κε ζθνπφ ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο απφ θάπνηνλ άιιν Γεκφζην Φνξέα 

πνπ ελδέρεηαη λα ηα ρξεηάδεηαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ. 

θνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε επίηεπμε ζεκαληηθήο νηθνλνκίαο πφξσλ 

ζην Γεκφζην θαζψο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα έγθαηξεο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ 

χπαξμε εμνπιηζκνχ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί άκεζα απφ δεκφζην 

θνξέα δίρσο ηελ αλάγθε λέαο πξνκήζεηάο ηνπ. Σν έξγν ζα πινπνηεζεί θαη 

ππνζηεξηρζεί παξαγσγηθά απφ ηε ΓΓΠΓΓ ηνπ ΤΦΓ ζε ζπλεξγαζία κε ην 

ΓΛΚ. 

 

9.11.3. Πίλαθαο 27: Έξγα Σνκέα Οηθνλνκηθψλ 

Έξγν Υξνληθφο 

Οξίδνληαο 

1. Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα Τπνζηήξημεο λένπ Δληαίνπ Πιαηζίνπ 

Γηεπζέηεζεο Οθεηιψλ θαη Παξνρήο 2εο Δπθαηξίαο ζε Φπζηθά θαη 

Ννκηθά Πξφζσπα 

Μεζνπξφζεζκν 

2. Αλάπηπμε θαη Δθαξκνγή ρεδίνπ Βειηίσζεο Οξγαλσηηθήο 

Λεηηνπξγίαο ηεο ΔΓΓΗΥ γηα ηελ παξνρή θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ 

ππνζηήξημεο ηεο βησζηκφηεηαο ησλ ΜκΔ 

Μεζνπξφζεζκν 

3. Γεκηνπξγία Μεηξψνπ/ Βάζεο Γεδνκέλσλ ζηνηρείσλ ησλ αθηλήησλ θαη 

αμηψλ 

Μεζνπξφζεζκν 
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4. Οινθιεξσκέλν Γεσπιεξνθνξηαθφ χζηεκα Μαδηθήο Δθηίκεζεο 

Αμίαο Αθηλήησλ (CAMA) 

Μεζνπξφζεζκν 

5. Αλάπηπμε Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο 

Απαιινηξηψζεσλ Γεκφζηνπ Σνκέα 

Μεζνπξφζεζκν 

6. Αλάπηπμε Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνπξαζηψλ Απιήο Υξήζεο Αηγηαινχ θαη Παξαιίαο 

Μεζνπξφζεζκν 

7. Αλάπηπμε λένπ ελνπνηεκέλνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ 

πζηήκαηνο Φνξνινγίαο ηεο ΑΑΓΔ 

Μεζνπξφζεζκν 

8. Τινπνίεζε Πιαηζίνπ MASP (Multi Annual Strategic Plan) ζηηο 

ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο 

Μεζνπξφζεζκν 

9. Τινπνίεζε ζπζηήκαηνο Single Window Μεζνπξφζεζκν 

10. Αλάπηπμε λένπ ελνπνηεκέλνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ 

πζηήκαηνο Σεισλείσλ ηεο ΑΑΓΔ (ICISnet) 

Μεζνπξφζεζκν 

11. Αλάπηπμε Νένπ ΟΠ γηα ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο 
Μεζνπξφζεζκν 

12. Πξνεγκέλε Δπηρεηξεζηαθή Ννεκνζχλε (ΒΗ) θαη Αλάιπζε Γεδνκέλσλ 

(Data Analytics) 
Μεζνπξφζεζκν 

13. χζηεκα παξαθνινχζεζεο θίλεζεο επαγγεικαηηθψλ νρεκάησλ θαη 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (θνληέηλεξ) θαηά ηελ είζνδν θαη ηελ 

θπθινθνξία ηνπο ζηε ρψξα 

Μεζνπξφζεζκν 

14. Μειέηε ηρλειαζηκφηεηαο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ 

πνπ θαιχπηνληαη απφ ηεισλεηαθέο δηαηππψζεηο θαη δηαδηθαζίεο 

πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηαζηνχλ ζρεηηθέο κεραλνγξαθηθέο εθαξκνγέο 

Μεζνπξφζεζκν 

15. χζηεκα ειεθηξνληθήο παξαθνινχζεζεο ηεο δηαθίλεζεο αγαζψλ 

(Φεθηαθφ δειηίν απνζηνιήο) 
Μεζνπξφζεζκν 

16. Βειηίσζε θαη επέθηαζε ηνπ Κέληξνπ Δμππεξέηεζεο 

Φνξνινγνπκέλσλ (Κ.Δ.Φ.) ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ 

Μεζνπξφζεζκν 

17. Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο ΑΑΓΔ 
Μεζνπξφζεζκν 

18. Φεθηαθφ ζχζηεκα θαηαγξαθήο, παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ ζηελ ΑΑΓΔ θαη Καηάξηηζε Πιάλνπ Γηαρείξηζεο 

Δπηρεηξεζηαθήο πλέρεηαο 

Μεζνπξφζεζκν 

19. myAADElive (παξνρή ππεξεζηψλ κέζσ βηληενθιήζεο) Μεζνπξφζεζκν 

20. Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ΟΠ γηα ηελ παξαθνινχζεζε, δηαρείξηζε 

θαη απηνκαηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ 

Μεζνπξφζεζκν 

21. Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ Μεζνπξφζεζκν 

22. Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Γηνηθεηηθήο Πιεξνθφξεζεο γηα ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (MIS Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ) 

Μεζνπξφζεζκν 

23. Δπεθηάζεηο – λέεο ιεηηνπξγηθφηεηεο γηα ην Οινθιεξσκέλν 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο 

Μεζνπξφζεζκν 
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24. Δθζπγρξνληζκφο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο 

ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο (ΝΚ) θαη Αλαβάζκηζε 

Φεθηαθψλ Τπεξεζηψλ απηνχ 

Μεζνπξφζεζκν 

25. Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Δπαλαρξεζηκνπνίεζεο Τιηθψλ Γεκνζίσλ 

Φνξέσλ 
Μεζνπξφζεζκν 

Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 

 

9.12. Μεηαθνξέο θαη Τπνδνκέο 

9.12.1 ηξαηεγηθέο Καηεπζχλζεηο θαη ηφρνη 

Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ησλ Μεηαθνξψλ απνηειεί ηθαλή θαη 

αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηε ζπλνιηθή αλάπηπμε ηεο Διιάδαο θαη ηελ αλάδεημε 

ησλ αληαγσληζηηθψλ ηεο πιενλεθηεκάησλ. Χζηφζν πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε 

ησλ θπζηθψλ ππνδνκψλ, νη νπνίεο κε ηελ ελζσκάησζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζα 

θαηαζηήζνπλ ηηο κεηαθνξέο αζθαιέζηεξεο θαη απνδνηηθφηεξεο, ζα 

εληζρχζνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα, ζα βειηηψζνπλ ηηο πεξηβαιινληηθέο επηδφζεηο θαη 

ζα δεκηνπξγήζνπλ θαιχηεξεο ζπλδέζεηο ηεο ρψξαο κε ηελ Δπξψπε θαη ηνλ 

ππφινηπν θφζκν, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο γεσγξαθηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 

Διιάδαο (π.ρ. ην εθηελέο λεζησηηθφ δίθηπν κε πςειή επνρηθφηεηα ζηε δήηεζε 

κεηαθνξηθνχ έξγνπ θπξίσο θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, ηα δηεζλή ζαιάζζηα 

εκπνξηθά δίθηπα ζηα νπνία ζπκκεηέρεη θαη ηα γεσκνξθνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο). 

ην πιαίζην απηφ, ε εθαξκνγή ηερλνινγηψλ Δπθπψλ πζηεκάησλ 

Μεηαθνξψλ (Intelligent Transport Systems – εθεμήο ΔΜ) ζηηο πθηζηάκελεο 

ππνδνκέο ζα βειηηψζεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ κεηαθνξηθνχ ζπζηήκαηνο, 

παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ αμηνπνίεζεο ηεο πθηζηάκελεο 

ρσξεηηθφηεηαο ησλ δηθηχσλ, ελψ ηαπηφρξνλα ζα εμνηθνλνκήζεη πφξνπο γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πνιίηεο θαη ζα κεηψζεη ηελ επηβάξπλζε ζην 

πεξηβάιινλ. 

Με ηελ «Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηα Δπθπή πζηήκαηα Μεηαθνξψλ 2015-

2025» επηδηψθεηαη αθελφο ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Δπξσπατθνχ ρεδίνπ 

Γξάζεο γηα ηα ΔΜ θαη αθεηέξνπ ε εθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Οδεγίαο 2010/40/ΔΔ αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε κηαο 

αξρηηεθηνληθήο πνπ ζα επηηξέπεη ηελ πινπνίεζε ελφο ζχγρξνλνπ δηθηχνπ 

ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ. 

ε ζηξαηεγηθφ επίπεδν, θξίλεηαη επηβεβιεκέλε ε αληηκεηψπηζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ησλ κεηαθνξψλ, ρεξζαίσλ, ζαιάζζησλ θαη ελαέξησλ, σο εληαίνπ 

δηθηχνπ-ζπζηήκαηνο εμππεξέηεζεο πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ. Οη δξάζεηο 

ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ πξέπεη λα ζπκβάιινπλ ζην ζρεδηαζκφ, ζηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη επνπηεία ηνπ παλειιαδηθνχ απηνχ δηθηχνπ 

εμππεξέηεζεο. Παξάιιεια, ην δίθηπν απηφ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο 

θφκβνο ηνπ εληαίνπ ρψξνπ ησλ Δπξσπατθψλ κεηαθνξψλ ΣΔΝ-Σ θαη λα 

νινθιεξψλεηαη κε απηφλ. 

Δπί κέξνπο ζηφρνη θαη πξνηεξαηφηεηεο αθνξνχλ: 

1. Σελ άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε κέζσ ηνπ 

εθζπγρξνληζκνχ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο ηνπ κεηξψνπ νρεκάησλ θαη αδεηψλ 

νδήγεζεο (δηπισκάησλ). 

2. Σελ επαχμεζε ηεο δηαδηθηπαθήο δηαζεζηκφηεηαο θαη ρξήζεο ησλ 

ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηαμηδηνχ κε 

πνιπηξνπηθή κεηαθίλεζε, αμηνπνηψληαο αεξνπνξηθέο, αθηνπιντθέο, 

νδηθέο θαη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο. 
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3. Σελ νδηθή αζθάιεηα θαη ηε κείσζε ησλ αηπρεκάησλ θαη ησλ 

απσιεηψλ ζηηο κεηαθνξέο. 

4. Σνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ ξχπσλ. πλεπψο, θαζίζηαηαη 

αλαγθαία ε αμηνπνίεζε απνδνηηθφηεξσλ ηξφπσλ ρξήζεο ησλ 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ, θαζψο θαη ε πξνψζεζε ηερλνινγηψλ πνπ ζα 

εληζρχζνπλ ηε βηψζηκε θηλεηηθφηεηα. 

5. Σελ απνδνηηθή εθηέιεζε πνιπηξνπηθνχ κεηαθνξηθνχ έξγνπ κέζσ ηνπ 

ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ζε φιν ην θάζκα ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο (logistics). 

6. Σελ αλάπηπμε ηεο επθπΐαο ησλ πφιεσλ (Smart Cities), κε 

πξνηεξαηφηεηεο αθελφο ηελ έμππλε δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο θαη 

ηεο ζηάζκεπζεο κε ζηφρν ηε κείσζε εθπνκπψλ ξχπσλ θαη ηελ 

πξάζηλε, βηψζηκε θηλεηηθφηεηα θαη αθεηέξνπ ηε δηάζεζε δεκφζησλ 

δεδνκέλσλ απφ ηνπο αηζζεηήξεο ηεο πφιεο γηα ηελ αλάπηπμε 

θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ απφ ηξίηνπο. 

ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ C-ITS platform, 

κπνξνχλ λα ελζαξξχλνληαη θαηλνηφκεο πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηε ιήςε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ εληφο ησλ νρεκάησλ δεδνκέλσλ (in-

vehicle data) θαζψο θαη ησλ δεδνκέλσλ δηαζπλδεδεκέλσλ νρεκάησλ. ηφρνο 

είλαη ε πην αζθαιήο νδήγεζε, ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ρξήζεο ησλ νρεκάησλ, 

ε θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ νδήγεζε θαζψο θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πξνο 

ηα ζπλεξγεία ζπληήξεζεο, ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη ηνπο ιεηηνπξγνχο ηνπ 

νδηθνχ δηθηχνπ. Αληίζηνηρα, κπνξνχλ λα αμηνπνηνχληαη ππεξεζίεο δεδνκέλσλ 

απφ αηζζεηήξεο θαη θάκεξεο επί νρεκάησλ αλίρλεπζεο (probe cars), είηε 

δεδνκέλα απφ πξνζσπηθέο θνξεηέο ζπζθεπέο εζεινληψλ πνιηηψλ νδεγψλ. 

πλνςίδνληαο αλαθνξηθά κε ηνλ ηνκέα ησλ Μεηαθνξψλ, ε 

απνζπκθφξεζε θαη αζθάιεηα ησλ κεηαθνξηθψλ δηθηχσλ, ε βειηίσζε ηεο 

θηλεηηθφηεηαο, ε ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη παξαγσγηθφηεηαο ησλ 

ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ ππαγνξεχνπλ ηελ αλάγθε πινπνίεζεο λέσλ έξγσλ, 

φπσο απηά παξνπζηάδνληαη ζηελ επφκελε ελφηεηα. 

ηνλ ηνκέα ησλ Τπνδνκψλ, παξάιιεια κε ηα έξγα πνπ παξνπζηάδνληαη 

αθνινχζσο, αλακέλεηαη πσο ε πηνζέηεζε ηεο πξσηνβνπιίαο Building 

Information Modeling (ΒΗΜ) initiative ζα βειηηψζεη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ππνδνκψλ. Σν ΒΗΜ βαζίδεηαη ζηε ρξήζε «έμππλσλ» ςεθηαθψλ κνληέισλ γηα 

λα γίλεηαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε κειέηε θηηξίσλ θαη ππνδνκψλ γξεγνξφηεξα, 

θζελφηεξα, κε θαιχηεξε πνηφηεηα θαη κε ιηγφηεξεο επηπηψζεηο ζην 

πεξηβάιινλ. ηνρεχνληαο ζηελ ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο, ζα εμεηαζηεί ε 

δεκηνπξγία θφκβνπ θαηλνηνκίαο γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ BIM σο εξγαιείνπ γηα 

ηελ έμππλε πφιε (ΒΗΜ Hub for Smart cities). 

 

9.12.2. Έξγα 

Απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξώλ & 

Τπνδνκώλ  

Ο ζθνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε νπζηαζηηθή αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρνληαη απφ ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ & Τπνδνκψλ, ζην πιαίζην ηνπ 

ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη ηεο απινχζηεπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ. Σν έξγν 

ζα εθαξκφζεη θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο αηρκήο ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο πνπ ζα ηθαλνπνηνχλ ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην έξγν αθνξά ζηα παξαθάησ: 

● Αληηθαηάζηαζε έληππεο άδεηαο νδήγεζεο, 

● Δπαλέθδνζε εληχπσλ άδεηαο νδήγεζεο ιφγσ απψιεηαο / θινπήο / 

θζνξάο,  

● Αλαλέσζε ηεο άδεηαο νδήγεζεο, 

● Ζιεθηξνληθέο ππεξεζίεο γηα ηελ έθδνζεο αξρηθήο άδεηαο, 
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● Δθαξκνγή αίηεζεο ειέγρνπ ζηα Θεσξεηηθά θαη Πξαθηηθά Μαζήκαηα 

θαη ζηε Θεσξεηηθή θαη Πξαθηηθή Δμέηαζε απφ ρνιέο Οδεγψλ, 

● Μεηαβηβάζεηο νρεκάησλ,  

● Έθδνζε αληηγξάθνπ Άδεηαο θπθινθνξίαο νρήκαηνο ιφγσ απψιεηαο, 

θινπήο ή θζνξάο,  

● Έθδνζε άδεηαο θπθινθνξίαο & πηλαθίδσλ νρεκάησλ γηα λέν 

επηβαηηθφ απηνθίλεην ή κνηνζηθιέηα,  

● χζηεκα Θεσξεηηθήο εμέηαζεο, 

● χζηεκα BI γηα ηα εμεηαζηηθά θέληξα 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ & Τπνδνκψλ 

ζα είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη λέεο θαηλνηφκεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζηνπο 

πνιίηεο. 

Αλακελφκελα απνηειέζκαηα: 

● Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο 

πνιίηεο. 

● Μείσζε ηνπ ρξφλνπ δηεθπεξαίσζεο ησλ αηηεκάησλ. 

● Γπλαηφηεηα ησλ πνιηηψλ λα παξαθνινπζνχλ ηελ πξφνδν ησλ 

αηηεκάησλ ηνπο. 

● Γηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ. 

● Δλίζρπζε ηνπ αηζζήκαηνο εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ & Τπνδνκψλ. 

● Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

επηθνηλσλίαο ησλ θνξέσλ / Τπνπξγείσλ κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ & Τπνδνκψλ πνπ εκπιέθνληαη ζην 

δηαδηθαζίεο ρεηξηζκνχ. 

● Έθδνζε αμηφπηζησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ ελεκέξσζε θαη 

ηε ρξήζε ηνπο απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ & 

Τπνδνκψλ  ζρεηηθά κε ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηε ζηξαηεγηθή 

αλάπηπμε. 

Απινπνίεζε & Φεθηνπνίεζε ηεο έθδνζεο αδεηώλ νδήγεζεο 

ηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε απινχζηεπζε ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο αδεηψλ 

νδήγεζεο θαη ε αλάπηπμε εθαξκνγήο γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή 

δηθαηνινγεηηθψλ ή ε ππνβνιή ηνπο κέζσ ΚΔΠ. ε φ,ηη αθνξά ηελ αξρηθή 

έθδνζε ηεο άδεηαο νδήγεζεο ν ελδηαθεξφκελνο ζα ππνβάιεη ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά ειεθηξνληθά θαη ζα θιείλεη ξαληεβνχ γηα ηηο ζρεηηθέο εμεηάζεηο. 

Μεηά ηηο επηηπρείο εμεηάζεηο ζα ιακβάλεη ειεθηξνληθά ηελ πξνζσξηλή άδεηα 

νδήγεζεο. Ζ αλαλέσζε ηεο άδεηαο νδήγεζεο ζα γίλεηαη πιήξσο ειεθηξνληθά 

εθηφο ησλ ζρεηηθψλ ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ. Σα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ζα 

είλαη ε ηαρχηεξε έθδνζε αδεηψλ νδήγεζεο, ε ζπλνιηθή κείσζε δηνηθεηηθνχ 

θφζηνπο, ε απνζπκθφξεζε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ θαη ε θαζηέξσζε 

δηαδηθαζηψλ δηαθάλεηαο. 

 

Απινπνίεζε & Φεθηνπνίεζε ηεο κεηαβίβαζεο αδεηώλ θπθινθνξίαο 

νρεκάησλ 

Σν έξγν αθνξά ηελ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ πινπνίεζε 

εθαξκνγήο γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηε 

κεηαβίβαζε νρήκαηνο θαζψο θαη ηελ άξζε παξαθξάηεζεο θπξηφηεηαο 

νρεκάησλ. 

 

Αλαβάζκηζε πζηήκαηνο Διέγρνπ πκπεξηθνξάο Οδεγώλ ΔΟ (Point 

System) 

Σν έξγν ζα αλαπηχμεη ςεθηαθή ιχζε γηα ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη 
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παξαθνινχζεζεο ησλ παξαβάζεσλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα 

Οδηθή Κπθινθνξίαο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο νδηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

θαζ‘ έμηλ παξαβαηψλ νδεγψλ. Θα παξέρεη δπλαηφηεηα on line ελεκέξσζεο 

ησλ πνιηηψλ γηα ηνπο βαζκνχο ηνπο ζην Point system, ελψ παξάιιεια ζα 

εμνηθνλνκήζεη αλζξψπηλνπο πφξνπο κέζσ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο φισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

 

Απινπνίεζε δηαδηθαζηώλ έθδνζεο θαξηώλ ςεθηαθνύ ηαρνγξάθνπ 

To έξγν απηφ αθνξά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ 

επαγγεικαηία νδεγνχ γηα ηελ έθδνζε θάξηαο ςεθηαθνχ ηαρνγξάθνπ. Ο 

ςεθηαθφο ηαρνγξάθνο απνηειεί ην «ςεθηαθφ αλάινγν» ηνπ πθηζηάκελνπ 

ειεθηξνκεραληθνχ ηαρνγξάθνπ, επεθηείλνληαο αξθεηά ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ. 

Χο ζπζθεπή θαηαγξάθεη θαη απνζεθεχεη δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνλ νδεγφ, 

ην φρεκα θαη ηε ρξήζε ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, θαηαγξάθνληαη ζηνηρεία φπσο ε 

ηαρχηεηα, ε ζέζε, ε ζπλνιηθή απφζηαζε πνπ δηαλχζεθε, νη ψξεο ζηάζεο, 

παξάκεηξνη ιεηηνπξγίαο ηνπ νρήκαηνο θ.ιπ. Ζ εηζαγσγή ηνπ ςεθηαθνχ 

ηαρνγξάθνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ειέγρσλ. 

 

Αλάπηπμε κεραλνγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ειεθηξνληθή 

θαηαγξαθή θαη δηαρείξηζε θπξώζεσλ κεηαθνξηθώλ επηρεηξήζεσλ ή 

δηαρεηξηζηώλ 

Σν κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα ειεθηξνληθήο θαηαγξαθήο θαη δηαρείξηζεο 

θπξψζεσλ ζα ζπκβάιεη ζηε ζπκκφξθσζε ησλ κεηαθνξηθψλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπο σο πξνο ην ζεζκηθφ πιαίζην κε ηαπηφρξνλε 

αμηνπνίεζε ηνπ ζπλαθνχο θνηλνηηθνχ κεραληζκνχ. Δπίζεο, ην έξγν ζα 

ζπκβάιεη έκκεζα ζηε αχμεζε ηνπ επηπέδνπ νδηθήο αζθάιεηαο. 

 

Μεραλνγξαθηθή εθαξκνγή γηα ηε δηεθπεξαίσζε θαη παξαθνινύζεζε 

ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο δηεζλώλ γξακκώλ ιεσθνξείσλ 

Σν έξγν ζα πινπνηήζεη εθαξκνγέο κε ζηφρν ηνλ επαλαζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε κε ειεθηξνληθά κέζα φισλ ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα 

δηεθπεξαίσζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο δηεζλψλ 

γξακκψλ ιεσθνξείσλ. 

 

Πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο κεηξώνπ νρεκάησλ ηζηνξηθνύ 

ελδηαθέξνληνο 

Σν έξγν ζα αλαπηχμεη εθαξκνγέο γηα ηελ εληαία δηαρείξηζε ησλ 

απαηηήζεσλ γηα έθδνζε πηλαθίδσλ, άδεηαο θπθινθνξίαο θαη ηερληθνχ ειέγρνπ 

νρεκάησλ ηζηνξηθνχ ελδηαθέξνληνο, κεηψλνληαο ην ζπλνιηθφ δηνηθεηηθφ 

θφζηνο. 

 

Αλάπηπμε Ζιεθηξνληθνύ πζηήκαηνο Παξαθνινύζεζεο Αδεηώλ 

Τδαηνδξνκίσλ (ΖΠΑΤ)  

Σν έξγν αθνξά ηελ αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο γηα ηελ 

ππνβνιή αίηεζεο θαη ηερληθνχ θαθέινπ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε, αλαλέσζε, 

ηξνπνπνίεζε άδεηαο πδαηνδξνκίνπ. 

 

Φεθηαθόο Μεηαζρεκαηηζκόο, Σειεκαηηθή θαη Δληαίν Απηόκαην ύζηεκα 

πιινγήο Κνκίζηξνπ (Οξγαληζκόο πγθνηλσληαθνύ Έξγνπ 

Θεζζαινλίθεο Α.Δ.) 

Σν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ αθνξά ηνλ πιήξε ςεθηαθφ εθζπγρξνληζκφ ηνπ 

Οξγαληζκνχ πγθνηλσληαθνχ Έξγνπ Θεζζαινλίθεο, πεξηιακβάλνληαο 
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ζχζηεκα ηειεκαηηθήο θαη πιεξνθφξεζεο επηβαηψλ, ζχζηεκα 

απηνκαηνπνηεκέλεο ζπιινγήο θνκίζηξνπ, ζχζηεκα πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

βειηηζηνπνίεζεο δξνκνινγίσλ θαη ππεξεζηψλ, ζχζηεκα ςεθηαθήο 

δηαρείξηζεο εγγξάθσλ θαη ξνήο εξγαζηψλ, ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ, θαπζίκσλ, ακαμνζηαζίνπ θ.ιπ. 

 

Δθαξκνγέο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηηο αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο  

θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε εθαξκνγή ηερλεηήο λνεκνζχλεο γηα ηε 

βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηηο αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο. 

Μέζσ ησλ έξγσλ ηεο ηειεκαηηθήο ήδε παξάγεηαη ηθαλφο φγθνο πςειήο 

πνηφηεηαο δεδνκέλσλ πνπ αμηνπνηείηαη παξαγσγηθά ζε κνληέια γηα ηε 

βειηίσζε παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ. Ζ ηερλεηή 

λνεκνζχλε θαη εηδηθφηεξα νη εθαξκνγέο κεραληθήο κάζεζεο, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ αμηνπνίεζε επηπξφζζεησλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηε κεηαθίλεζε ζηελ 

πφιε, ζα βειηηψζνπλ ηελ πξφβιεςε ησλ αλαγθψλ ηεο πφιεο, 

θαιπηεξεχνληαο ην ζρεδηαζκφ ησλ δξνκνινγίσλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ. 

 

Έμππλνη Απηνθηλεηόδξνκνη 

ην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ δηαζπλνξηαθψλ δξφκσλ 5G (5G cross-

border corridor) ζα αλαπηπρζεί δίθηπν λέαο γεληάο, γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

αζθαινχο θαη απηνκαηνπνηεκέλεο νδήγεζεο. Τπεξεζίεο πνπ πηινηηθά 

κπνξνχλ λα ππνζηεξίδνληαη ζε απηνχο ηνπο νδηθνχο άμνλεο ζα είλαη ε 

πξνζαξκνγή ησλ δηνδίσλ αλάινγα κε ηνπο ξχπνπο εθπνκπήο, ε άκεζε 

ελεκέξσζε ηνπ νδεγνχ γηα ζέκαηα αζθάιεηαο ζην νδηθφ δίθηπν, ε δεκηνπξγία 

ηεο ππνδνκήο πνπ ζα εμππεξεηήζεη ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ γηα δηαζπλνξηαθά ηαμίδηα, 

θ.ιπ. Σα δεδνκέλα πνπ ζα παξάγνληαη απφ ηνπο αηζζεηήξεο ζα είλαη 

δηαζέζηκα αλνηρηά ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν απφ εζληθή ππνδνκή απνζεηεξίνπ, 

ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ ηζηνχ, κε ζθνπφ ηελ 

αμηνπνίεζή ηνπο απφ ηξίηνπο ζε εθαξκνγέο έμππλεο θηλεηηθφηεηαο. 

 

Γίθηπα αηζζεηήξσλ 

Σν έξγν ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο θαη αθνξά ηελ πηινηηθή αλάπηπμε δηθηχσλ αηζζεηήξσλ 

(ππφγεησλ, είηε ππέξγεησλ είηε θακεξψλ) ζε πεξηνρέο κε ζέζεηο ειεχζεξεο ή 

ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο, ζεκεία ελδηαθέξνληνο, αζηηθφ νδηθφ δίθηπν θ.ιπ. 

Σα δεδνκέλα πνπ ζα παξάγνληαη απφ ηνπο αηζζεηήξεο ζα είλαη δηαζέζηκα 

αλνηρηά ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν απφ εζληθή ππνδνκή απνζεηεξίνπ ζχκθσλα κε 

ηα πξφηππα ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ ηζηνχ, κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζή ηνπο απφ 

ηξίηνπο ζε εθαξκνγέο δηαρείξηζεο ηεο ζηάζκεπζεο, έμππλεο θηλεηηθφηεηαο θαη 

έμππλεο πφιεο. 

 

Έμππλνη εκαηνδόηεο 

Με βάζε ηε δηεζλή εκπεηξία, ε αμηνπνίεζε πξνζαξκνδφκελσλ - 

ζπλεξγαδφκελσλ ζπζηεκάησλ γηα ην ζπληνληζκφ ησλ θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ 

βειηηψλεη ζεκαληηθά ηνλ θπθινθνξηαθφ θφξην θαη ηελ νδηθή αζθάιεηα. Οη 

ζεκεξηλέο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ απφ αηζζεηήξεο δίλνπλ 

ηελ επθαηξία γηα βειηησκέλε ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα ξχζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο 

πξφθεηηαη λα αλαβαζκηζηνχλ θαη λα ππνζηεξίδνληαη απφ ππνδνκέο 

αηζζεηήξσλ θαη θακεξψλ ψζηε πξνεγκέλα κνληέια θαη αιγφξηζκνη λα 
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κπνξέζνπλ λα εθαξκνζηνχλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηελ πξάμε βειηηψλνληαο 

ην θπθινθνξηαθφ θαη ηε πνηφηεηα δσήο ζηηο πφιεηο καο. 

 

Κόκβνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ από δηαζπλδεδεκέλα νρήκαηα, θαη 

παξαρσξεζηνύρνπο γηα δξάζεηο έμππλεο θηλεηηθόηεηαο 

Σν έξγν ζθνπεχεη ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ νρήκαηα, παξφρνπο 

ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ θαη παξαρσξεζηνχρνπο εζληθψλ νδψλ κε ζθνπφ ηε 

δηάζεζή ηνπο γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ απφ 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο 

έμππλεο πφιεο. Σα δεδνκέλα ζα ηεξνχληαη ζε εζληθή ππνδνκή απνζεηεξίνπ 

θαη ζα παξέρνληαη αλνηρηά, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ 

ηζηνχ. Δηδηθή κέξηκλα ζα ιακβάλεηαη γηα ηε δηαθχιαμε ηεο ηδησηηθφηεηαο ησλ 

πνιηηψλ. 

Παξάιιεια ηα δεδνκέλα απηά ζα ηξνθνδνηνχλ ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

θπθινθνξίαο, δηαρείξηζεο ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ θαζψο θαη εηδνπνηήζεσλ 

πξνο ηνπο πνιίηεο. Καηλνηφκεο εθαξκνγέο θαη ιχζεηο βαζηζκέλεο ζε ηερλεηή 

λνεκνζχλε κπνξνχλ λα αμηνπνηνχλ εηθφλα θαη βίληεν νδηθνχ δηθηχνπ, 

γεσρσξηθή πιεξνθνξία, δεδνκέλα αηζζεηήξσλ απφ νρήκαηα θαη πιεξνθνξία 

απφ παξφρνπο ππεξεζηψλ κεηαθνξψλ θαη εθαξκνγψλ έμππλεο πφιεο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, νρήκαηα εθνδηαζκέλα κε θαηάιιειν ηειεκαηηθφ 

εμνπιηζκφ (probe cars) ζα ζπιιέγνπλ θαη ζα απνζηέιινπλ εηθφλα ηνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ θαη πιεξνθνξία απφ αηζζεηήξεο εληφο ή/θαη εθηφο ηνπ νρήκαηνο 

θαζψο θαη δεδνκέλα απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ίδηνπ ηνπ νρήκαηνο. Οη πάξνρνη 

ππεξεζηψλ ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο, νη δηαρεηξηζηέο ρψξσλ ζηάζκεπζεο 

θαζψο θαη νη ζηαζκνί θφξηηζεο ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ ζα ηξνθνδνηνχλ 

επηζεο κε ζρεηηθά δεδνκέλα ηνλ θφκβν. 

Δπίζεο, ζα ιεθζεί κέξηκλα ψζηε νη πιαηθφξκεο ππεξεζηψλ 

κηθξνκεηαθηλήζεσλ (micro-mobility) πνπ παξέρνπλ πνδήιαηα θαη παηίληα, νη 

πιαηθφξκεο ππεξεζηψλ δηακνηξαζκνχ νρεκάησλ (car-sharing) θαζψο θαη 

πιαηθφξκεο ππεξεζηψλ κεηαθνξάο πξνζψπσλ (π.ρ. Uber) λα παξέρνπλ 

επίζεο δεδνκέλα ζηνλ θφκβν. 

Σν έξγν είλαη θαηλνηφκν θαη γηα ην ιφγν απηφ ε πινπνίεζή ηνπ πξφθεηηαη 

λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηαδηαθά, εληάζζνληαο αξρηθά δχν κεζαίνπ κεγέζνπο 

πφιεηο, ηξεηο γξακκέο ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ, έλαλ παξαρσξεζηνχρν 

εζληθήο νδνχ θαη έλαλ θνξέα αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ, ζε ζπλεξγαζία πάληα κε 

ηνπο θνξείο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

 

ύζηεκα πληειεζηώλ Παξαγσγήο Γεκνζίσλ θαη Ηδησηηθώλ έξγσλ 

θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε πινπνίεζε φζσλ πξνβιέπεη ην άξζξν 118 ηνπ 

λ. 4472/2017 θαη ηνπ άξζξνπ 217 ηνπ λ. 4512/2018, δειαδή ε αλαδηάξζξσζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο (Μεηξψνπ) ζπληειεζηψλ παξαγσγήο 

δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ηερληθψλ έξγσλ, ππεξεζηψλ θαη ππνδνκψλ. Σν έξγν 

απνζθνπεί ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ αλάπηπμε ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο 

ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ηερληθψλ έξγσλ (κεραληθνί, 

ηερληθφο θφζκνο, ηερληθέο εηαηξείεο, επηρεηξήζεηο, πξνκεζεπηέο, θ.ιπ.) θαη 

ηνπο πνιίηεο. Μέζσ ησλ ππεξεζηψλ απηψλ ζα δηελεξγνχληαη φιεο νη 

δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ, θνζηνιφγεζεο, πινπνίεζεο, αδεηνδφηεζεο, 

ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ηερληθψλ έξγσλ, 

ππεξεζηψλ θαη ππνδνκψλ ηεο ρψξαο. Ζ δηαξζξσηηθή απηή κεηαξξχζκηζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ηερληθψλ έξγσλ έρεη ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηψπηζε ρξφλησλ αδπλακηψλ, παζνγελεηψλ θαη ζηξεβιψζεσλ ηνπ 

πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο, πνπ ηζηνξηθά ραξαθηεξίδεηαη απφ απνζπαζκαηηθφ 

ζρεδηαζκφ θαη ρακειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ, έιιεηςε δηαθάλεηαο, άζθνπε 
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γξαθεηνθξαηία, έιιεηςε αμηνιφγεζεο φισλ ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

παξακέηξσλ θαη ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ησλ ηερληθψλ έξγσλ. 

 

Μεηξών Καηαζθεπαζηώλ Γεκνζίσλ Έξγσλ 

ήκεξα ππάξρνπλ πεξίπνπ 5.500 ηδηψηεο κεραληθνί θαη εθαηνληάδεο 

εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε δεκφζηα έξγα. Οη 

εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο αξρηθά εγγξάθνληαη ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ (ΜΔΔΠ) θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαηάζζνληαη ζε ηάμε, δειαδή ζε 

θαηεγνξίεο έξγσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ εξγαζηψλ, κε βάζε κεηαμχ άιισλ: α) 

ηελ εγγξαθή ηνπο ζην Μεηξψν Δκπεηξίαο Καηαζθεπαζηψλ (ΜΔΚ), β) ην 

εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ θαη γ) ηελ εγγξαθή 

ζην Μεηξψν Μειεηεηψλ (ΜΜ). Οη ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο γίλνληαη ζήκεξα κε 

θπζηθή παξνπζία ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΓΓΓΔ) θάηη πνπ επηβαξχλεη θαη θαζπζηεξεί 

ηφζν ηηο επηρεηξήζεηο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπο φζν θαη ηα ζηειέρε θαη ηηο 

επηηξνπέο ηεο ΓΓΓΔ, δηφηη ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα επηθαηξνπνηνχληαη 

ηαθηηθά. 

Σν έξγν έρεη σο ζηφρνπο: 1) ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ γηα ηε ζηαδηαθή 

ςεθηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ Μεηξψσλ Καηαζθεπαζηψλ (ΜΔΚ), 

Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΜΔΔΠ) θαη Μειεηεηψλ (ΜΜ) αλά θαηεγνξία 

θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ θαη 2) ηελ ειεθηξνληθή δηάζεζε ησλ ελ ιφγσ 

πηζηνπνηεηηθψλ ζηηο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο πξνκεζεηψλ δεκνζίσλ έξγσλ. 

 

Δζληθό Μεηξών Τπνδνκώλ κε ζηόρν ηνλ ηαθηηθό έιεγρν θαη ηε 

ζπληήξεζε ησλ ππνδνκώλ  

Σν έξγν απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ Δζληθνχ Μεηξψνπ Τπνδνκψλ (άξζξν 10 

ηνπ Ν.4635/2019), δειαδή φιεο ηηο ππνδνκέο θαη ηα θηήξηα πνπ αλήθνπλ ζε ή 

βξίζθνληαη ππφ ηε δηαρείξηζε θνξέσλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα. Γηα θάζε 

ππνδνκή θαη θηίξην πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Μεηξψν ζα αλαθέξνληαη ν 

ρξφλνο θαηαζθεπήο, ν αξκφδηνο θνξέαο γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηνλ έιεγρφ 

ηνπο, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη ειέγρνπ θαη ν 

ρξφλνο ζηνλ νπνίν απηέο πξέπεη λα δηελεξγνχληαη. Σν έξγν ζα πεξηιακβάλεη 

επίζεο ηελ εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ θπζηθψλ 

ππνδνκψλ κεγάισλ έξγσλ φπσο γέθπξεο νδψλ θαη ζηδεξνδξφκσλ. Ζ 

εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ δηαδηθηχνπ ησλ πξαγκάησλ ζα απνζθνπεί ζε ιήςε 

κεηξήζεσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ππνδνκήο ψζηε 

εγθαίξσο λα πξνγξακκαηίδνληαη νη αλάινγεο ζπληεξήζεηο ή λα 

πξνιακβάλνληαη κεγάιεο θιίκαθαο αηπρήκαηα. 

 

Δμππλεο Γέθπξεο 

Σν έξγν αθνξά ζηελ ―έμππλε‖ παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ησλ 

γεθπξψλ ζηελ Διιάδα. Σν έξγν απαηηεί ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 

εηδηθψλ αηζζεηήξσλ / νπηηθψλ ηλψλ κέηξεζεο θνξηίνπ πνπ ζα θαηαγξάθνπλ 

ηε κεηαηφπηζε ησλ γεθπξψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο 

κεζφδνπο. Απηέο νη πιεξνθνξίεο ζα ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία κέζσ 

εηδηθψλ αιγνξίζκσλ πνπ ζα  ππνινγίδνπλ ηελ αληνρή ησλ γεθπξψλ. Σν έξγν 

ζα ζπλνδεχεηαη απφ ζρεηηθέο κειέηεο απφ εμεηδηθεπκέλνπο κεραληθνχο πνπ 

ζα ηεθκεξηψλνπλ θαη ζα παξαθνινπζνχλ επηζηεκνληθά ηα απνηειέζκαηα. Σν 

έξγν ζα πινπνηεζεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο. 

 

Μεηξών Μεραλεκάησλ Έξγνπ 
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H αλαβάζκηζε ηνπ «Μεηξψνπ Μεραλεκάησλ Έξγνπ» ζεσξείηαη 

εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο, εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ 

αλαγθψλ (π.ρ. θπζηθέο θαηαζηξνθέο, έθηαθηα θαηξηθά θαηλφκελα), θαζψο θαη 

γηα ιφγνπο εζληθήο αζθάιεηαο. Σν έξγν αθνξά ζε πάλσ απφ 100.000 

κεραλήκαηα έξγνπ θαη 36.000 ηδηνθηήηεο-θαηφρνπο θαη ζα ζπκβάιεη ζηελ 

απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ έθδνζεο έγθξηζεο ηχπνπ θαη ηαμηλφκεζεο, 

αθηλεηνπνίεζεο θαη δηαγξαθήο κεραλεκάησλ έξγνπ. ήκεξα, νη δηαδηθαζίεο 

απηέο απαηηνχλ ηελ έληππε θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο κε θπζηθή παξνπζία. Αθνινχζσο, απαηηείηαη πξνεηνηκαζία 

απνγξαθηθνχ δειηίνπ απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Σερληθψλ Έξγσλ ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ φιεο ηεο ρψξαο, ηα νπνία ζπγθεληξψλνληαη ζην 

Τπνπξγείν πξνθεηκέλνπ λα θαηαρσξεζνχλ ζην Μεηξψν. 

H αλάπηπμε ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο «Μεηξψν Μεραλεκάησλ 

Έξγνπ» ζα επηηξέςεη ηελ ειεθηξνληθή θαηαρψξηζε ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ έγθξηζεο ηχπνπ θαζψο θαη ηαμηλφκεζεο, αλαηαμηλφκεζεο, 

αθηλεηνπνίεζεο,δηαγξαθήο κεραλεκάησλ έξγνπ απεπζείαο απφ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο, απμάλνληαο ηελ ηαρχηεηα εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ θαη 

κεηψλνληαο ηνπο πφξνπο δηαρείξηζεο ηνπ Μεηξψνπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

Γεκφζηνπ Σνκέα. 

 

Γεκηνπξγία ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο γηα ηελ ππνβνιή, ην ζπληνληζκό 

θαη ηελ παξαθνινύζεζε ησλ ρεδίσλ Βηώζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθόηεηαο 

(ΒΑΚ) 

Σν έξγν ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο γηα ηελ 

ππνβνιή ησλ ΒΑΚ θαη ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηνηρείσλ 

(απφ ην ζηάδην ηεο ππνβνιήο ηνπο έσο ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζήο 

ηνπο), πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνχλ ηαρχηεξα νη πξνβιεπφκελεο απφ ην 

ξπζκηζηηθφ πιαίζην γλσκνδνηήζεηο. εκεηψλεηαη φηη ηα ΒΑΚ απνηεινχλ 

θνκβηθφ ζεκείν γηα ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε έξγσλ θαηά ηε λέα πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν. Σν έξγν ζα παξέρεη αλνηρηέο πξνγξακκαηηζηηθέο δηεπαθέο γηα λα 

αμηνπνηεζνχλ απφ ηηο έμππλεο ππεξεζίεο κεηαθνξψλ κηαο πφιεο θαη λα 

δηεπθνιχλνπλ ηνλ πνιίηε ζηελ επηινγή ζπλδπαζκνχ ππεξεζηψλ, φπσο 

αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο, ηαμί, θ.ιπ. 

 

Δπέθηαζε εγθαηάζηαζεο Γηθηύνπ Οπηηθώλ Ηλώλ ζηελ Δγλαηία Οδό 

ηελ Δγλαηία Οδφ θαη ηνπο Κάζεηνπο Άμνλέο ηεο ππάξρεη εγθαηεζηεκέλν 

Γίθηπν Οπηηθψλ Ηλψλ. Δπί ηνπ παξφληνο βξίζθεηαη ππφ εθηέιεζε έξγν 

εγθαηάζηαζεο Δληαίνπ Δλεξγνχ Γηθηχνπ Δπηθνηλσλίαο, κε ρξήζε ηεο 

πθηζηάκελεο ππνδνκήο Γηθηχνπ Οπηηθψλ Ηλψλ, ην νπνίν ζα θαιχπηεη 

νιφθιεξε ηελ Δγλαηία Οδφ θαη ηνπο Κάζεηνπο Άμνλέο ηεο, έηζη ψζηε λα 

εμππεξεηνχληαη νη αλάγθεο επηθνηλσλίαο: α) Γηνδίσλ, β) Λεηηνπξγίαο Οδνχ 

(επηηήξεζε νδνχ, Σειεκαηηθή/ITS) θαη γ) Δηαηξηθέο αλάγθεο επηθνηλσλίαο. Σν 

έξγν πξνβιέπεη επέθηαζε ηεο εγθαηάζηαζεο Γηθηχνπ Οπηηθψλ Ηλψλ ζηε 

δεχηεξε πιεπξά ηεο νδνχ, ζε ηκήκαηα φπνπ πξνο ην παξφλ απηφ έρεη 

εγθαηαζηαζεί κνλφπιεπξα, έηζη ψζηε ε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ Δληαίνπ Δλεξγνχ 

Γηθηχνπ Δπηθνηλσλίαο λα γίλεηαη κε αζθάιεηα έλαληη πξνβιεκάησλ αζηνρίαο 

ηνπ κνλαδηθνχ πθηζηάκελνπ θαισδίνπ Οπηηθψλ Ηλψλ ζηε κία πιεπξά ηεο 

νδνχ θαη παξάιιεια λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ζπλδέζεσλ παξφδηνπ 

εμνπιηζκνχ εμίζνπ ακθίπιεπξα. 

 

Ζιεθηξνληθά Γηόδηα  

Σν ζχζηεκα ζα επηηξέςεη ηελ ειεθηξνληθή ρξέσζε δηνδίσλ νρεκάησλ 

πνπ θηλνχληαη ζε απηνθηλεηνδξφκνπο φιεο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο κε 

αλαινγηθφηεηα σο πξνο ηε δηαδξνκή πνπ δηαλχνπλ εληφο απηψλ 
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δηαζθαιίδνληαο ηελ εθαξκνγή ελφο δηθαηφηεξνπ κνληέινπ ρξέσζεο κε βάζε 

ηελ πξαγκαηηθή ρξήζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ απφ θάζε φρεκα. Δπηπιένλ, ιφγσ 

ηνπ φηη ε ρξέσζε ησλ δηνδίσλ ζα γίλεηαη κε ειεθηξνληθά κέζα κε αμηνπνίεζε 

ηερλνινγηψλ αλαγλψξηζεο ησλ νρεκάησλ θαη πιεξσκή ηνπο κε ςεθηαθά 

κέζα πιεξσκψλ (θάξηεο, ηξαπεδηθνί ινγαξηαζκνί, θιπ), δηεπθνιχλεηαη ε 

δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ εληφο ησλ απηνθηλεηνδξφκσλ κε ειεχζεξε ξνή ρσξίο 

ζηάζεηο/θαζπζηεξήζεηο, βειηηψλεηαη ε εμππεξέηεζε ησλ νδεγψλ, ε αζθάιεηα 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ε εθαξκνγή ησλ ζπκβάζεσλ 

παξαρψξεζεο ησλ απηνθηλεηνδξφκσλ ζε φηη αθνξά ηελ εθθαζάξηζε 

ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ (δεκνζίνπ θαη 

παξαρσξεζηνχρσλ). 

 

 

 

 

 

 

9.12.3. Πίλαθαο 28: Έξγα Σνκέα Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ 

 

Έξγν Υξνληθόο 

Οξίδνληαο 

1. Απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ 

& Τπνδνκψλ 

Μεζνπξφζεζκνο 

2. Απινπνίεζε θαη Φεθηνπνίεζε ηεο έθδνζεο αδεηψλ 

νδήγεζεο 

Βξαρππξφζεζκνο 

3. Απινπνίεζε θαη Φεθηνπνίεζε ηεο κεηαβίβαζεο αδεηψλ 

θπθινθνξίαο νρεκάησλ 

Βξαρππξφζεζκνο 

4. Αλαβάζκηζε πζηήκαηνο Διέγρνπ πκπεξηθνξάο Οδεγψλ 

ΔΟ (Point System) 

Βξαρππξφζεζκνο 

5. Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ έθδνζεο θαξηψλ ςεθηαθνχ 

ηαρνγξάθνπ 

Βξαρππξφζεζκνο 

6. Αλάπηπμε κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ειεθηξνληθή 

θαηαγξαθή θαη δηαρείξηζε θπξψζεσλ κεηαθνξηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ή δηαρεηξηζηψλ 

Μεζνπξφζεζκνο 

7. Μεραλνγξαθηθή εθαξκνγή γηα ηε δηεθπεξαίσζε θαη 

παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο δηεζλψλ γξακκψλ 

ιεσθνξείσλ 

Μεζνπξφζεζκνο 

8. Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο κεηξψνπ νρεκάησλ 

ηζηνξηθνχ ελδηαθέξνληνο 

Βξαρππξφζεζκνο 

9. Αλάπηπμε Ζιεθηξνληθνχ πζηήκαηνο Παξαθνινχζεζεο 

Αδεηψλ Τδαηνδξνκίσλ (ΖΠΑΤ) 

Μεζνπξφζεζκνο 

10. Φεθηαθφο Μεηαζρεκαηηζκφο, Σειεκαηηθή θαη Δληαίν 

Απηφκαην χζηεκα πιινγήο Κνκίζηξνπ (Οξγαληζκφο 

πγθνηλσληαθνχ Έξγνπ Θεζζαινλίθεο Α.Δ.) 

Μεζνπξφζεζκνο 

11. Δθαξκνγέο ηερλεηήο λνεκνζχλεο ζηηο αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο  Μεζνπξφζεζκνο 

12. Έμππλνη απηνθηλεηφδξνκνη Μεζνπξφζεζκνο 

13. Γίθηπα αηζζεηήξσλ Μεζνπξφζεζκνο 

14. Έμππλνη ζεκαηνδφηεο Μεζνπξφζεζκνο 
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15. Κφκβνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ απφ δηαζπλδεδεκέλα νρήκαηα, 

θαη παξαρσξεζηνχρνπο γηα δξάζεηο έμππλεο θηλεηηθφηεηαο 

Μεζνπξφζεζκνο 

16. χζηεκα πληειεζηψλ Παξαγσγήο Γεκνζίσλ θαη Ηδησηηθψλ 

έξγσλ 

Μεζνπξφζεζκνο 

17. Μεηξψν Καηαζθεπαζηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Βξαρππξφζεζκνο 

18. Δζληθφ Μεηξψν Τπνδνκψλ κε ζηφρν ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν θαη 

ηε ζπληήξεζε ησλ ππνδνκψλ 

Μεζνπξφζεζκνο 

19. Δμππλεο Γέθπξεο Μεζνπξφζεζκνο 

20. Μεηξψν Μεραλεκάησλ Έξγνπ Βξαρππξφζεζκνο 

21. Γεκηνπξγία ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο γηα ηελ ππνβνιή, ην 

ζπληνληζκφ θαη παξαθνινχζεζε ησλ ρεδίσλ Βηψζηκεο 

Αζηηθήο Κηλεηηθφηεηαο – ΒΑΚ 

Μεζνπξφζεζκνο 

22. Δπέθηαζε εγθαηάζηαζεο Γηθηχνπ Οπηηθψλ Ηλψλ ζηελ 

Δγλαηία Οδφ 

Μεζνπξφζεζκνο 

23. Ζιεθηξνληθά Γηφδηα  Μεζνπξφζεζκνο 

 

Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία  
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9.13. Ναπηηιία & Νεζησηηθή Πνιηηηθή 

9.13.1. ηξαηεγηθέο Καηεπζχλζεηο θαη Δξγα 

ην πιαίζην ηεο εζληθήο πνιηηηθήο γηα ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ 

πξνσζνχληαη παξεκβάζεηο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο θαη 

ηεο λεζησηηθήο πνιηηηθήο πνπ απαηηνχλ αλαδηάξζξσζε θαη εθζπγρξνληζκφ 

ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζε ζεζκηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ επίπεδν. 

Παξάιιεια, πινπνηείηαη ν επαλαζρεδηαζκφο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

πξνο ηνλ πνιίηε ψζηε λα εληζρπζεί ε επρξεζηία ηνπο θαη λα παξέρεηαη 

πξνζσπνπνηεκέλε εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ. 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο 

(ΤΝΑΝΠ) θαιείηαη λα παξαθνινπζήζεη ηηο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο Δκπνξηθήο 

Ναπηηιίαο, ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, κε ηελ νινέλα απμαλφκελε 

αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ γηα 

ηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο, ηελ έξεπλα θαη δηάζσζε, ηελ πξνζηαζία ηνπ 

ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη ηελ επνπηεία θαη επηβνιή ηνπ λφκνπ. ε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαιείηαη λα ζπκκνξθσζεί κε ππνρξεψζεηο πνπ 

ππαγνξεχνληαη απφ ηνπο δηεζλείο θαη επξσπατθνχο νξγαληζκνχο, νη νπνίνη 

ζέηνπλ απζηεξέο πξνδηαγξαθέο θαη ρξνλνδηαγξάκκαηα πξνο ηελ αλάπηπμε 

θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ησλ ζρεηηθψλ ζπζηεκάησλ. 

Σέινο, είλαη πιένλ αδήξηηε ε αλάγθε γηα εθζπγρξνληζκφ ησλ ειιεληθψλ 

ιηκέλσλ κέζσ ρξήζεο ΣΠΔ, πνπ ζα πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο ππεξεζίεο 

εμππεξεηψληαο ηελ εκπνξηθή θαη επηβαηηθή δξαζηεξηφηεηα, αιιά θαη ζα 

παξέρνπλ ζεκαληηθά εξγαιεία πξνο ηηο αξκφδηεο αξρέο δηαρείξηζεο, 

επνπηείαο θαη ειέγρνπ, ζπκβάιινληαο νπζηαζηηθά ζηελ εκπνξηθή θαη 

ηνπξηζηηθή αλαβάζκηζή ηνπο θαζψο θαη ζηελ πξνζέιθπζε λέσλ επελδχζεσλ. 

ηξαηεγηθή θαηεχζπλζε ηνπ ΤΝΑΝΠ είλαη: α) ε ελίζρπζε θαη εδξαίσζε ηεο 

παγθφζκηαο θαη επξσπατθήο ηζρχνο ηεο ρψξαο ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο θαη 

β) ε αμηνπνίεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ πξννπηηθψλ ησλ λεζηψλ, ιακβάλνληαο 

εηδηθή κέξηκλα γηα ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη εδαθηθή ζπλνρή ηνπ 

λεζησηηθνχ ρψξνπ. Τπφ ην πξίζκα ηεο Γαιάδηαο Οηθνλνκίαο πξνζδηνξίδνληαη 

νη εηδηθφηεξνη ζηφρνη ηνπ ΤΝΑΝΠ σο εμήο: 

Τηνζέηεζε ηξαηεγηθήο γηα ην Νεζησηηθό Υώξν θαη ηελ Αλάπηπμε ηεο 

Γαιάδηαο Οηθνλνκίαο 

εκαληηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο ςεθηαθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο απνηεινχλ: α) ε βειηίσζε ηεο 

πξφζβαζεο ζηα λεζηά κέζσ εληζρπκέλσλ δηθηχσλ κεηαθνξψλ κε ζθνπφ ηελ 

άξζε ηεο γεσγξαθηθήο απνκφλσζεο θαη ηε βειηίσζε ηεο δηαζπλδεζηκφηεηαο, 

β) ε δηαζθάιηζε ηεο έμππλεο θαη απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ 

θαη ησλ απνβιήησλ, γ) ε αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ θαη ε δηαζθάιηζε 

βηψζηκεο πξφζβαζεο ζηελ ελέξγεηα, δ) ε ελίζρπζε ηεο λεζησηηθήο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ε) ε εμάιεηςε ηεο λεζησηηθήο 

απνκφλσζεο θαη ε αλάδεημε ηεο λεζησηηθφηεηαο, σο ζεκαληηθνχ ηνκέα 

αλάπηπμεο θαη πξνάζπηζεο πνιηηηθήο θαη εδαθηθήο ζπλνρήο. 

Γηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο παγθόζκηαο θαη επξσπατθήο ηζρύνο ηεο 

ειιεληθήο Ναπηηιίαο 

Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθνχο ζηφρνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη 

Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο είλαη ε πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ πινίσλ ππφ 

ειιεληθή ζεκαία. Απηφ επηηπγράλεηαη: α) κε ηελ ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ εζληθνχ λενινγίνπ, β) κε ηελ απινχζηεπζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαηαρψξηζεο πινίσλ θαη ηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο γ) κε ηελ 

αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ησλ ζαιάζζησλ επαγγεικάησλ, δ) κε ηελ 

αλαβάζκηζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο λαπηηθήο εθπαίδεπζεο (βειηίσζε ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ λαπηηθψλ), ε) κε ηελ πξνζαξκνγή ηεο 
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απαζρφιεζεο ζηα λέα δηεζλή δεδνκέλα θαη δεμηφηεηεο (πβξηδηθά κνληέια 

δηεπαθήο γξαθείνπ-πινίνπ, big data, δηά βίνπ εθπαίδεπζε θ.α.), ζη) κε ηελ 

εμσζηξέθεηα ηεο αιπζίδαο αμίαο ηφζν ζην λαπηηιηαθφ θιάδν φζν θαη ζηνπο 

ζπκπιεξσκαηηθνχο ηνκείο, δ) κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, 

ηεο λαπηηθήο ηέρλεο θαη ηερλνγλσζίαο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο. ην 

πιαίζην ηνπ ζηφρνπ ζα πινπνηεζνχλ έξγα πνπ αθνξνχλ ηελ απινπνίεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ δηακνξθψλνληαο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγηθφηεξεο, απνδνηηθφηεξεο 

θαη θηιηθφηεξεο, παξέρνληαο δηαθάλεηα ζηηο ζπλαιιαγέο ησλ λαπηηθψλ, ησλ 

πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Δλίζρπζε ηεο Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο ζην ζαιάζζην ρώξν θαη 

δηαθύιαμε ζαιαζζίσλ ζπλόξσλ ηεο ρώξαο 

Ζ νξγάλσζε θαη βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο θαη 

δηαρείξηζεο ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο/παξάθηηαο επηηήξεζεο ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεδίνπ θαη ε δηεπθφιπλζε ππνβνιήο ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο 

πνιίηεο κέζσ ηεο παξνρήο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ απνηειεί γηα ην 

Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, πξσηαξρηθή αλαγθαηφηεηα. 

ην πιαίζην απηήο ηεο παξέκβαζεο ζα πινπνηεζνχλ έξγα πνπ ζπλδένληαη κε 

ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο εηνηκφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο ζε φιν ην θάζκα ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ ηνπ δξάζεσλ ζηε ζάιαζζα κε ζηφρν ηελ αζθάιεηα ηεο 

λαπζηπινΐαο. 

 

Δλίζρπζε ηεο αθηνπινΐαο θαη αλαβάζκηζε ηνπ εζληθνύ ζπζηήκαηνο 

αθηνπιντθώλ ζπλδέζεσλ 

ηφρνο ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο είλαη ν 

ζπλνιηθφο ζρεδηαζκφο ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο εδαθηθήο-λεζησηηθήο ζπλνρήο κέζσ ηεο ελίζρπζεο ησλ άγνλσλ γξακκψλ 

θαη κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ. ην πιαίζην απηφ πξνσζνχληαη δξάζεηο 

αμηνπνίεζεο δπλακηθνχ ζαιάζζησλ εζληθψλ κεηαθνξψλ θαη κεηαθνξψλ 

κηθξψλ απνζηάζεσλ θαη πξνψζεζεο ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο ηερλνινγηθήο 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ζηα λέα πεξηβαιινληηθά 

δεδνκέλα θαη ηηο δηεζλείο ππνρξεψζεηο. 

 

Αλάπηπμε ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνύ 

Ο ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο απνηειεί έλα κεγάιν ηκήκα ηεο ηνπξηζηηθήο 

βηνκεραλίαο θαη ιεηηνπξγεί αιιειεπηδξαζηηθά σο ηξνθνδφηεο ζε άιινπο 

ηνκείο, ελψ θαη απφ εζληθή πιεπξά, βνεζά ζηε δηαηήξεζε ηεο ζπλνρήο ηεο 

λεζησηηθήο Διιάδαο θαη πξνβάιεη ηελ ειιεληθή ζεκαία θαη ζηελ ηειεπηαία 

λεζίδα. ην πιαίζην απηνχ ηνπ ζηφρνπ ζα πινπνηεζνχλ έξγα πνπ επηιχνπλ ή 

ακβιχλνπλ πξνβιήκαηα, φπσο νη ειιηπείο ππνδνκέο ζε ιηκάληα θαη καξίλεο, ε 

δηαθνπή ή κείσζε πνιιψλ δξνκνινγίσλ πινίσλ απφ ηα κεγάια ιηκάληα ηεο 

ρψξαο πξνο ηα ειιεληθά λεζηά, ε ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ηεο πινπνίεζεο 

ησλ δξνκνινγίσλ γηα ηηο άγνλεο γξακκέο, ην cabotage, ν κηθξφο αξηζκφο ησλ 

καξηλψλ, ε έιιεηςε ππνδνκψλ, ε πςειή θνξνινγία ζηα ζθάθε θαη ηα 

ηζηηνθφξα, ν αζέκηηνο αληαγσληζκφο αλάκεζα ζηνπο επαγγεικαηίεο 

πινηνθηήηεο. 

 

Τηνζέηεζε κηαο ζύγρξνλεο θαη Απνηειεζκαηηθήο Δζληθήο Ληκεληθήο 

ηξαηεγηθήο  

θνπφο είλαη ε αλάδεημε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ξφινπ ησλ ιηκέλσλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε άιινπο θιάδνπο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο θαζψο θαη ηεο 

ζπκβνιήο ηνπο ζηελ αζηηθή, πεξηθεξεηαθή αιιά θαη εζληθή αλάπηπμε. ην 

πιαίζην απηνχ ηνπ ζηφρνπ ζα πινπνηεζνχλ έξγα βειηίσζεο ηεο 



304 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ζαιάζζησλ αξηεξηψλ, ησλ «πξάζηλσλ» ππνδνκψλ 

θαη ηεο δηαζχλδεζεο ησλ παξάθηησλ ιηκέλσλ κε ην ζχζηεκα κεηαθνξψλ ηεο 

Διιάδαο θαη θαη‘ επέθηαζε ηεο Δ.Δ. Γίλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ 

δπλαηφηεηα ζε κηθξά πεξηθεξεηαθά ιηκάληα ησλ ειιεληθψλ λεζηψλ λα 

δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο πχιεο εηζφδνπ θνξηίνπ ηεο Δ.Δ. 

 

9.13.2. Έξγα 

Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα γηα ηνλ ηνκέα ηεο Ναπηηιίαο θαη 

ηεο Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο 

Αθνξά ζηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα 

ηελ παξνρή ζχγρξνλσλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηε λαπηηιηαθή θνηλφηεηα, 

αλαθνξηθά κε δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο ε απνγξαθή θαη λαπηνιφγεζε 

ησλ λαπηηθψλ, ε πηζηνπνίεζε ηεο λαπηηθήο ηθαλφηεηαο, ε νινθιεξσκέλε, 

επηθαηξνπνηεκέλε θαη πξνζβάζηκε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηα ππφ ειιεληθή 

ζεκαία πινία/ζθάθε, θαζψο θαη ε πηζηνπνίεζε ησλ πινίσλ απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο. Οπζηαζηηθφο ζηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε επηηάρπλζε ηεο 

δηεθπεξαίσζεο ησλ ελ ιφγσ δηαδηθαζηψλ, ειαρηζηνπνηψληαο παξάιιεια, 

φπνπ είλαη εθηθηφ, ηελ ππνρξέσζε θπζηθήο παξνπζίαο ησλ πνιηηψλ ζηηο 

θεληξηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ηνπ ΤΝΑΝΠ. Δηδηθφηεξα, ε δξάζε 

πξνβιέπεη ηα αθφινπζα ππνζπζηήκαηα: 

• Τπνζχζηεκα Ναπηηθψλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα θαηαξγεζεί ε 

αλάγθε έθδνζεο εληχπνπ λαπηηθνχ θπιιαδίνπ, επηθχξσζεο 

λαπηνινγήζεσλ - απνιχζεσλ ζε λαπηηθφ θπιιάδην, δηφξζσζεο 

κεραλνγξαθηθψλ δειηίσλ λαπηηθψλ, θαζψο θαη ε ρνξήγεζε 

πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ. 

• Τπνζχζηεκα πηζηνπνίεζεο λαπηηθήο ηθαλφηεηαο κε ζηφρν ηελ 

αλάπηπμε ςεθηαθψλ ιχζεσλ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε έγραξησλ 

δηπισκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

Ναπηηθήο ηαδηνδξνκίαο (MARIS). 

• Τπνζχζηεκα Μεηξψνπ Πινίσλ, θαθψλ θαη Δηαηξεηψλ, κε 

αληηθείκελν ηελ ςεθηαθή νξγάλσζε ησλ εγγξάθσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε Νενιφγηα, Λεκβνιφγηα θαη Βηβιία Δγγξαθήο 

Μηθξψλ θαθψλ (ΒΔΜ) ησλ Ληκεληθψλ Αξρψλ. ηφρνο είλαη ην 

Μεηξψν απηφ λα απνηειέζεη ηελ έγθαηξε θαη έγθπξε πξσηνγελή 

πεγή πιεξνθνξίαο γηα απηή ηελ θαηεγνξία δεδνκέλσλ. Πέξαλ ηεο 

θαιχηεξεο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο ησλ δεδνκέλσλ, νθέιε ζα 

πξνθχςνπλ θαη απφ ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

αζηπλνκηθψλ θαη θνξνινγηθψλ ειέγρσλ. 

• Τπνζχζηεκα Δπηζεψξεζεο Πινίσλ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη 

νη εθζέζεηο επηζεψξεζεο, ηα ζηνηρεία ησλ επηζεσξεηψλ, νη 

παξαβάζεηο, νη δπζιεηηνπξγίεο, αβαξίεο θαη θαηαγγειίεο γηα ην 

ζχλνιν ησλ πινίσλ πνπ θέξνπλ ειιεληθή ζεκαία. Δπηπξφζζεηα, 

ζα εμππεξεηείηαη ε έθδνζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ θπβεξλεηηθψλ 

πηζηνπνηεηηθψλ, αδεηψλ, εγγξάθσλ ζπκκφξθσζεο θαη 

βεβαηψζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα πινίσλ θαη ιηκέλσλ, ζα 

ηεξείηαη ηζηνξηθφ έθδνζήο ηνπο θαη ζα παξαθνινπζνχληαη νη 

ζπλαθείο ππνρξεψζεηο ζπκκφξθσζεο θαη νη ηπρφλ παξαηεξήζεηο 

ζπλεπεία ησλ επηζεσξήζεσλ. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε 

δεκηνπξγία ειεθηξνληθήο βηβιηνζήθεο λνκνζεζίαο επί ηερληθψλ 

ζεκάησλ. 

Φεθηνπνίεζε ησλ αξρείσλ γηα ηελ Ζιεθηξνληθνπνίεζε Λεηηνπξγηώλ ηνπ 

ΤΝΑΝΠ θαη ηνπ Λ. – ΔΛ. ΑΚΣ. 
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Ζ Φεθηνπνίεζε ησλ αξρείσλ γηα ηελ Ζιεθηξνληθνπνίεζε Λεηηνπξγηψλ 

ηνπ ΤΝΑΝΠ θαη ηνπ Λ. – ΔΛ. ΑΚΣ. βαζίδεηαη ζηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη δηαξζξψλεηαη ζε πέληε βαζηθά κεηξψα – 

νληφηεηεο («νληφηεηα πινίν», «νληφηεηα λαπηηθφο», «νληφηεηα εηαηξεία», 

«νληφηεηα Ληκεληθφο», «νληφηεηα πνιηηηθφο ππάιιεινο») ψζηε λα επηηεπρζεί ε 

ηαρχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ αιιά θαη λα δνζεί ε δπλαηφηεηα 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηξίηνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ. Ζ πινπνίεζε ηνπ 

αλσηέξσ έξγνπ ζα νδεγήζεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ζηελ 

επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ζηελ πνηνηηθή εμππεξέηεζε ησλ εκπιεθφκελσλ 

κεξψλ (πνιηηψλ – εηαηξεηψλ) θαη κέζα απφ ηελ παξνρή βειηησκέλσλ 

ππεξεζηψλ ζα απμήζεη ηε ζπλνιηθή αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ 

λενινγίνπ, ψζηε λα επηηεπρζεί λέα αλαπηπμηαθή δπλακηθή. Έλα έξγν 

ςεθηνπνίεζεο γηα ηνλ Φνξέα, πξνυπνζέηεη παξνρή ππεξεζηψλ εηζαγσγήο 

δεδνκέλσλ απφ πξνζσπηθφ εθηφο Φνξέα,ζε δνκεκέλε ειεθηξνληθή κνξθή 

(είηε ζε πθηζηάκελα κεηξψα ή ζε κνξθή εχθνιεο κεηάπησζεο ζε κειινληηθά 

κεηξψα). Σν έξγν απηφ έρεη άκεζε ζπλέξγεηα κε ελ εμειίμεη έξγα 

πιεξνθνξηθήο ηνπ Φνξέα (ΤπηΠ-onLine), θαη κε ζρεδηαδφκελα έξγα ηνπ 

ΔΠΑ 2014-2020 (ΟΠ Ναπηηιίαο, ΔΠΑ, FISH, MARIS), θαζψο ζα 

απνηειέζεη πξνζζεηηθφ παξάγνληα ζηελ απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία απηψλ 

ησλ ζπζηεκάησλ θαη ζα απνηειέζεη βαζηθφ ζηνηρείν νκαιήο κεηάβαζεο ζε 

λέεο ςεθηαθέο δηαδηθαζίεο. Πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζε: α) Βηβιία Νενινγίσλ/ 

Τπνζεθνινγίσλ & Καηαζρέζεσλ, β) Αιινδαπέο εηαηξείεο πνπ εγθαζηζηνχλ 

ζηελ Διιάδα ππνθαηαζηήκαηα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.27/75  - 

Ναπηηθέο εηαηξείεο λ.959/79., θαη γ) ςεθηνπνίεζε ησλ λαπηνινγίσλ ησλ 

πινίσλ θιπ. εκεηψλεηαη φηη ηδίσο γηα ηελ ςεθηνπνίεζε ηνπ αξρείνπ ηνπ 

Μεηξψνπ εηαηξεηψλ ηνπ λ.959/1979 θαη ηνπ λ.27/1975 πνπ ηεξνχληαη ζηε 

Γηεχζπλζε Πνληνπφξνπ Ναπηηιίαο, ζπκπιεξσκαηηθά ζην ΟΠ ΤΝΑΝΠ γηα ηε 

Ναπηηιία θαη ζην ΤΠηΠ-Online, ζα επηηξέςεη ηελ πξφζβαζε πηζηνπνηεκέλσλ 

ρξεζηψλ, ηδησηψλ θαη θνξέσλ δεκνζίνπ (ερφλησλ εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ, 

θαηά πεξίπησζε) ζην ςεθηνπνηεκέλν αξρείν ησλ εηαηξεηψλ, θαζηζηψληαο 

θηιηθφηεξεο θαη απνδνηηθφηεξεο ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηηο ζπλαιιαγέο 

ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ πξφζβαζε ζην ςεθηνπνηεκέλν πιηθφ ζα ζπκπιεξσζεί 

κε εθαξκνγή ςεθηαθήο παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο ησλ αηηήζεσλ 

πηζηνπνηεκέλσλ ρξεζηψλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ θαη θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ, ε 

νπνία ζα ιεηηνπξγεί απηνηειψο ζε ζπλάξηεζε κε ππφ αλάπηπμε ειεθηξνληθφ 

ππνζχζηεκα. 

 

ύζηεκα ππνζηήξημεο ηεο λαπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο Marine Career 

Information System (MARIS) 

To έξγν αθνξά ζηελ πιήξε ςεθηνπνίεζε ηεο ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο 

λαπηηθήο εθπαίδεπζεο θαη πηζηνπνίεζεο, θαζψο θαη ηελ παξνρή ζρεηηθψλ 

νινθιεξσκέλσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηε λαπηηιηαθή θνηλφηεηα θαη 

ηνπο πνιίηεο, κε ζηφρν ηελ αμηφπηζηε θαη ηαρχηαηε εμππεξέηεζε 

πεξηζζφηεξσλ απφ 400.000 λαπηηθψλ εγγεγξακκέλσλ ζηα κεηξψα, 4.500 

ζπνπδαζηψλ Αθαδεκηψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ θαη 2.500 λαπηηιηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 

Αλαβάζκηζε Δληαίνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο Αιηείαο 

Σν έξγν αθνξά ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ζηελ επέθηαζε ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπ Δληαίνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Αιηείαο (ΔΠΑ) θαζψο θαη ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απφ ηα νπνία πιαηζηψλεηαη. ην πιαίζην ηνπ 

έξγνπ ε πθηζηάκελε ηζηνζειίδα (hcg.gr/alieia) ζα αλαζρεδηαζηεί ψζηε λα 

απνηειέζεη ηελ θεληξηθή Γηαδηθηπαθή Πχιε ηεο Αιηείαο, πξνζβάζηκε ηφζν 
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απφ ηνπο απινχο πνιίηεο γηα ελεκέξσζε φζν θαη απφ ηνπο θαηά ηφπνπο 

ρεηξηζηέο θαη δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο. Παξάιιεια, ζα απνηειέζεη ην 

ζχζηεκα νινθιήξσζεο θαη δηαζχλδεζεο ησλ αθφινπζσλ κεηξψσλ-

ππνζπζηεκάησλ: Δζληθφ Αιηεπηηθφ Μεηξψν, Μεληαίν Γειηίν Αιηεπηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο Ληκεληθψλ Αξρψλ, Τπνζχζηεκα Καηαρψξεζεο Αιηεπηηθψλ 

Δπηζεσξήζεσλ θαη Παξαβάζεσλ, Τπνζχζηεκα Αιηεπηηθήο Ννκνζεζίαο, 

Τπνζχζηεκα Κέληξνπ Παξαθνινχζεζεο Αιηείαο (ΚΠΑ). Σν πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα ζα απνηειέζεη ηνλ θνξκφ ησλ δεδνκέλσλ αιηείαο γηα ην Τπνπξγείν, 

νπφηε ζα δηαιεηηνπξγεί κε φια ηα ζπζηήκαηα θαη ηηο εθαξκνγέο πνπ απηφ 

δηαζέηεη ή ζρεδηάδεη λα πινπνηήζεη ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο. Σαπηφρξνλα ζα 

απνηειέζεη ηε βάζε νινθιήξσζεο ησλ ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ πνπ 

ππνδεηθλχνληαη απφ ηελ Κνηλή Αιηεπηηθή Πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Σν έξγν είλαη ζπκπιεξσκαηηθφ ηνπ έξγνπ «Αλαβάζκηζε πζηήκαηνο Διέγρνπ 

Αιηείαο» ηνπ ηνκέα πνιηηηθήο ηεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 

 

Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αθηνπιντθώλ πγθνηλσληώλ 

Ζ ζθνπηκφηεηα ηνπ έξγνπ αθνξά ζηελ παξνρή ζχγρξνλσλ ςεθηαθψλ 

ππεξεζηψλ πξνο ηε λαπηηιηαθή θνηλφηεηα αλαθνξηθά κε ηελ εθάζηνηε 

αθηνπιντθή εμππεξέηεζε ηεο ρψξαο. Ζ σθέιεηα ηεο παξέκβαζεο αθνξά ηελ 

απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο δηνίθεζεο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο Γηεχζπλζεο Θαιαζζίσλ Τπεξεζηψλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο. πγθεθξηκέλα, ζα αληινχληαη 

θαη ζα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο παξαθνινχζεζεο ηνπ αθηνπιντθνχ δηθηχνπ 

θαη ησλ πινίσλ ηεο ρψξαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, πιεξνθνξίεο γηα ηηο (απν) 

λαπηνινγήζεηο λαπηηθψλ, θαη ηνπο θαηάπινπο πινίσλ ζηνπο Διιεληθνχο 

ιηκέλεο. 

 

Αλαβάζκηζε ζπζηήκαηνο παξνρήο ππεξεζηώλ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνύ 

θαη ζθαθώλ αλαςπρήο 

ηφρνο είλαη ε αλάπηπμε ζπζηήκαηνο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αηηήζεσλ πνπ 

πξέπεη λα ππνβάινπλ ηα ζθάθε αλαςπρήο, κε ειιεληθή ή μέλε ζεκαία, γηα 

ηνλ ειιηκεληζκφ ηνπο. Θα ελεκεξψλεη γηα ηηο ρξεψζεηο βάζεη ηεο πεξηφδνπ 

πνπ ν ηδηνθηήηεο ζέιεη λα θηλήζεη ην ζθάθνο ηνπ, ζα επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα 

θαζνξίζεη ηηο πεξηφδνπο ειιηκεληζκνχ ζε θάζε καξίλα ή ιηκάλη, ζα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη πξνζθνξέο γηα ειιηκεληζκφ, ζα ελεκεξψλεη επίζεο 

γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ιηκαληνχ. Ζ ζρεηηθή εθαξκνγή θηινδνμεί λα κεηψζεη ηα 

δηαθπγφληα έζνδα ηνπ Γεκνζίνπ απφ νθεηιέο θίλεζεο ή ειιηκεληζκνχ θαη λα 

κεηψζεη ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν απφ ηηο ιηκεληθέο αξρέο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ 

ειέγρσλ, ηελ έθδνζε απνδείμεσλ, ηελ είζπξαμε ρξεκάησλ, θ.ιπ. Παξάιιεια, 

ε εθαξκνγή ζα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ζαιάζζηνπ 

ηνπξηζκνχ φπσο: α) δηαζεζηκφηεηα θαη θξάηεζε ζέζεσλ ειιηκεληζκνχ, β) 

λαπηηιηαθφο εμνπιηζκφο/λαππεγηθέο εξγαζίεο, γ) πξνβνιή επαγγεικαηηψλ 

yachting/ εκεξφπινησλ, δ) επηρεηξήζεηο «παξαλαπηηιηαθνχ θιάδνπ» ζε 

πεξίπησζε πνπ ην πινίν έρεη αλάγθε γηα αγνξά λαπηηιηαθνχ είδνπο ή 

επηζθεπήο, ε) ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θίλεζεο. 

πκπιεξσκαηηθά κε ηα πξνεγνχκελα, ζα επηθαηξνπνηεζεί ην πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο θαη εμππεξέηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ 

(yachting). Απηφ ζα ππνζηεξηρζεί κε εθαξκνγή γηα ην Μεηξψν Ναπηηιηαθψλ 

Δηαηξεηψλ Πινίσλ Αλαςπρήο (ΝΔΠΑ.), κέζσ ηεο νπνίαο ζα είλαη δπλαηή ε 

δηθηπαθή ππνβνιή θαη δηαρείξηζε ησλ αηηεκάησλ αδεηνδφηεζεο ησλ εηαηξεηψλ 

απηνχ ηνπ ηνκέα. 

 

Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε Ληκέλσλ 
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Σν έξγν ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ δηθηχσλ 

ζαιάζζησλ αξηεξηψλ θαη ζηε δηαζχλδεζε ησλ παξάθηησλ ιηκέλσλ ηεο 

Διιάδαο κε ην ζχζηεκα κεηαθνξψλ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δ.Δ.  

 

Αλάπηπμε πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο ησλ Φνξέσλ 

Γηνίθεζεο θαη Δθκεηάιιεπζεο Ληκέλσλ 

Σν έξγν αθνξά ζηελ αλάπηπμε ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα 

ηνπο Φνξείο Γηνίθεζεο θαη Δθκεηάιιεπζεο Ληκέλσλ (ΦΓΔΛ) κε ζηφρν ηελ 

αλαβάζκηζε ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο. Σν 

ζχζηεκα ζα ππνζηεξίδεη ηελ επηθνηλσλία θαη ηηο ζπλαιιαγέο ησλ ΦΓΔΛ 

αλαθνξηθά κε ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ εκπνξηθψλ, επηβαηεγψλ, 

νρεκαηαγσγψλ, ηνπξηζηηθψλ, αιηεπηηθψλ θαη άιισλ ππφρξεσλ πινίσλ ζε 

θαηαβνιή πάζεο θχζεσο ηειψλ ζην ρψξν επζχλεο ηνπο. 

• Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα B2G ζηνηρείσλ θνξηίσλ ησλ ΦΓΛ. 

Αθνξά ζε πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ 

ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε ηνπ θφξηνπ ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο 

Ληκέλσλ (ΦΓΛ) κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ζε ζέκαηα αλάπηπμεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

• Port Community System (PCS). Αθνξά ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

ηεο δήηεζεο θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ιηκέλα θαη εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο πξνο ηνπο θχξηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο κε ην ιηκέλα, 

θαηαξγψληαο ηηο έγραξηεο δηαδηθαζίεο. Οη ππεξεζίεο απηέο 

απεπζχλνληαη ζε πινηνθηήηεο, πξάθηνξεο, λαπηηιηαθά γξαθεία, 

επαγγεικαηίεο ιηκέλα, κεηαθνξείο, εηζαγσγείο/εμαγσγείο, 

αξκφδηεο αξρέο, επηβάηεο θ.ιπ. θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπο 

αλακέλεηαη λα εληζρχζεη ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε ησλ ιηκέλσλ. 

• Φεθηαθφ «Κηεκαηνιφγην» Ληκέλσλ. θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε 

απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο Ληκέλσλ 

(ΦΓΛ) θαη ε αλάπηπμε θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ κε 

αληηθείκελν ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

ζηνπο ΦΓΛ, κε βάζε ηα δηεζλή πξφηππα. 

Μεηαθνξηθό Ηζνδύλακν (ΜΗ) 

Σν Μεηαθνξηθφ Ηζνδχλακν ζθνπφ έρεη λα ελαξκνλίζεη ην θφζηνο 

κεηαθίλεζεο επηβαηψλ θαη εκπνξεπκάησλ, απφ θαη πξνο ηα λεζηά, κε ην 

θφζηνο ησλ ρεξζαίσλ κεηαθηλήζεσλ. Σν επηπιένλ θφζηνο κεηαθίλεζεο 

αλζξψπσλ θαη πξντφλησλ επηδνηείηαη απφ πφξνπο ηνπ Δζληθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο κε θαλφλεο ζπκβαηνχο γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο 

ζηελ Δ.Δ. ζε βαζκφ πνπ ελαξκνλίδεη ηε κεηαθίλεζε ηνπο ζηε ζάιαζζα κε ην 

θφζηνο ζηε ζηεξηά. θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο 

επηδνηήζεσλ ζηνπο δηθαηνχρνπο θαηνίθνπο λεζηψλ θαη ηηο λεζησηηθέο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηελ έλλνηα ηνπ 

Μεηαθνξηθνχ Ηζνδχλακνπ (MI) θαη ε εμέηαζε πηζαλψλ επεθηάζεσλ ηνπ 

κέηξνπ θαη ζε άιιεο θαηεγνξίεο δηθαηνχρσλ. 

Καηαγξαθή, ζπγθέληξσζε θαη ςεθηαθή αμηνπνίεζε αξρεηαθνύ πιηθνύ 

ησλ ιηκέλσλ θαη ιηκελαξρείσλ ηεο ρώξαο. Γεκηνπξγία εθζεζηαθνύ 

ρώξνπ / Μνπζείν γηα ηελ ηζηνξία ηεο λαπηηιίαο 

Γεδνκέλεο ηεο αλάγθεο δηάζσζεο, αζθάιεηαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ 

ηζηνξηθνχ αξρεηαθνχ πιηθνχ πνπ είλαη ζπγθεληξσκέλν ζηα ιηκάληα θαη ηηο 

ιηκεληθέο αξρέο ηεο ρψξαο, κέζσ ηεο πξφηαζεο ζα επηρεηξεζεί ε απνηχπσζε, 

αμηνιφγεζε θαη έληαμε ζε εληαίν ζχζηεκα θαηαγξαθήο ηνπ ζπλφινπ ηνπ 
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ηζηνξηθνχ αξρείνπ, ε ςεθηνπνίεζε ηνπ πιηθνχ θαζψο θαη ε δεκηνπξγία λένπ 

νπηηθνχ πιηθνχ κέζσ ςεθηαθήο θσηνγξάθηζεο. Απψηεξνο ζηφρνο ηεο 

πξφηαζεο είλαη ην παξαγφκελν ςεθηαθφ πιηθφ, λα αλαδεηρζεί θαη λα γίλεη 

πξνζβάζηκν ζην επξχ θνηλφ κέζσ ηεο δηακφξθσζεο εηθνληθψλ εθζέζεσλ θαη 

ηαθηηθήο πξνβνιήο θαη παξνπζίαζήο ηνπο ζε λέν εθζεζηαθφ ρψξν / κνπζείν 

αθηεξσκέλν ζηελ ηζηνξία ηεο λαπηηιίαο. Ζ ηεθκεξίσζε θαη ςεθηνπνίεζε ζα 

γίλεη ζην ζχλνιν ησλ ιηκέλσλ θαη ησλ ιηκεληθψλ αξρψλ ηεο ρψξαο, ζε φιε ηελ 

επηθξάηεηα. Σα ζηνηρεία πνπ ζα ςεθηνπνηεζνχλ ζα επηιεγνχλ απφ ζηειέρε 

ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Ηζηνξίαο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο. 

Τινπνίεζε Δθεδξηθνύ Κέληξνπ Γεδνκέλσλ (Disaster Recovery Data 

Center) γηα Αδηάιεηπηε Λεηηνπξγία Δθαξκνγώλ θαη Πιεξνθνξηαθώλ 

πζηεκάησλ ΤΝΑΝΠ 

Δπί ηνπ παξφληνο, ηα πθηζηάκελα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ ΤΠΑΝΠ 

είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηελ θεληξηθή κεραλνγξαθηθή ππνδνκή ηνπ θέληξνπ 

δεδνκέλσλ ηνπ ΑΛ-ΔΛΑΚΣ, ε νπνία αλακέλεηαη λα εθζπγρξνληζηεί θαη λα 

αλαβαζκηζηεί κε ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ―Γίθηπν Αζθαινχο Πξφζβαζεο 

Δπηρεηξεζηαθψλ Μέζσλ Λ-ΔΛΑΚΣ ζην Γίθηπν ΤΝΑΝΠ θαη Αλαβάζκηζε 

Γηθηπαθήο Τπνδνκήο Αξρεγείνπ Λ-ΔΛΑΚΣ‖. πκπιεξσκαηηθά κε ηελ 

αλσηέξσ ππνδνκή, ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε αληίζηνηρε ππνδνκή ηνπ 

θπβεξλεηηθνχ λέθνπο (G-Cloud), αλάινγα κε ηελ επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία 

ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη ηε θχζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

επεμεξγάδνληαη θαη απνζεθεχνπλ. Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ θαη κε 

γλψκνλα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ 

ΤΠΑΝΠ ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο θάπνηαο απφ ηηο αλσηέξσ 

θχξηεο ππνδνκέο, θξίλεηαη ζθφπηκε ε πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ θαη ππεξεζηψλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δηακφξθσζεο ρψξνπ, ειεθηξνκεραλνινγηθήο 

εγθαηάζηαζεο θ.ιπ.) γηα ηελ θαηαζθεπή εθεδξηθνχ θέληξνπ δεδνκέλσλ 

(disaster recovery data center). ηφρνο είλαη ε κεηάπησζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Φνξέα λα πξαγκαηνπνηείηαη 

απηνκαηνπνηεκέλα θαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δε ζα ππεξβαίλεη ηα θνηλψο 

απνδεθηά φξηα. Δπηζεκαίλεηαη φηη, γηα ιφγνπο αζθαιείαο, ην εθεδξηθφ θέληξν 

δεδνκέλσλ ζα εγθαηαζηαζεί ζε θηίξην πνπ ζα παξαζρεζεί απφ ηνλ Φνξέα, ην 

νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη απνκαθξπζκέλν ζε ζρέζε κε ηα θηίξηα ηεο 

Κεληξηθήο Τπεξεζίαο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, φπνπ ιεηηνπξγνχλ ην θχξην θέληξν 

δεδνκέλσλ ηνπ Φνξέα θαη ην θέληξν δεδνκέλσλ ηνπ G-Cloud, αληίζηνηρα. 

Δπηπιένλ, θξίλεηαη ζθφπηκε ε αμηνπνίεζε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ 

δηαρείξηζεο πφξσλ θαη ελέξγεηαο γηα ηελ απνδνηηθφηεξε θαη νηθνλνκηθφηεξε 

δπλαηή ιεηηνπξγία ηνπ. 

 

9.13.3. Πίλαθαο 29: Έξγα Σνκέα Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο 

Έξγν Υξνληθόο Οξίδνληαο 

1. Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα γηα ηνλ ηνκέα ηεο 

Ναπηηιίαο θαη ηεο Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο 

Μεζνπξφζεζκνο 

2. Φεθηνπνίεζε ησλ αξρείσλ γηα ηελ Ζιεθηξνληθνπνίεζε 

Λεηηνπξγηψλ ηνπ ΤΝΑΝΠ θαη ηνπ Λ. – ΔΛ. ΑΚΣ. 

 

Μεζνπξφζεζκνο 
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3. χζηεκα ππνζηήξημεο ηεο λαπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο – Marine 

Career Information System (MARIS) 

Μεζνπξφζεζκνο 

4. Αλαβάζκηζε Δληαίνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Αιηείαο Μεζνπξφζεζκνο 

5. Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Αθηνπιντθψλ πγθνηλσληψλ Μεζνπξφζεζκνο 

6. Αλαβάζκηζε ζπζηήκαηνο παξνρήο ππεξεζηψλ ζαιάζζηνπ 

ηνπξηζκνχ θαη ζθαθψλ αλαςπρήο 

Μεζνπξφζεζκνο 

7. Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ιηκέλσλ Μεζνπξφζεζκνο 

8. Αλάπηπμε πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο ησλ 

Φνξέσλ Γηνίθεζεο θαη Δθκεηάιιεπζεο Ληκέλσλ 

Μεζνπξφζεζκνο 

9. Μεηαθνξηθφ Ηζνδχλακν (ΜΗ) 

Μεζνπξφζεζκνο 

10. Καηαγξαθή, ζπγθέληξσζε θαη ςεθηαθή αμηνπνίεζε 

αξρεηαθνχ πιηθνχ ησλ ιηκέλσλ θαη ιηκελαξρείσλ ηεο ρψξαο. 

Γεκηνπξγία εθζεζηαθνχ ρψξνπ / Μνπζείν γηα ηελ ηζηνξία 

ηεο λαπηηιίαο 

Μεζνπξφζεζκνο 

11. Τινπνίεζε Δθεδξηθνχ Κέληξνπ Γεδνκέλσλ (Disaster 

Recovery Data Center) γηα Αδηάιεηπηε Λεηηνπξγία 

Δθαξκνγψλ θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ΤΝΑΝΠ 

Μεζνπξφζεζκνο 

Πεγή: ηδία επεμεξγαζία 

 

 

  



310 

9.14. Αγξνηηθή Αλάπηπμε θαη Σξόθηκα 

 

9.14.1.ηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο θαη έξγα 

Ο παγθφζκηνο αγξνδηαηξνθηθφο ηνκέαο θαιείηαη λα απμήζεη ηελ 

παξαγσγή ηνπ θαηά 60-100% έσο ην 2050, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε 

δηαηξνθηθή αζθάιεηα ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ, ν νπνίνο εθηηκάηαη φηη ζα 

αλέιζεη ζηα 10 δηζεθαηνκκχξηα. H αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, φκσο, 

πξέπεη λα επηηεπρζεί κε αεηθνξηθέο κεζφδνπο, αληηκεησπίδνληαο ηηο 

ζχγρξνλεο πεξηβαιινληηθέο πξνθιήζεηο. Δπηπιένλ, νη επξσπατθέο απαηηήζεηο 

αζθάιεηαο θαη πνηφηεηαο γηα ηελ ηξνθή επηβάιινπλ ηππνπνίεζε θαη 

ζπκκνξθψζεηο πξνο ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα πηζηνπνίεζεο θαη 

ηρλειαζηκφηεηαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθίκσλ θαζψο θαη ηνπ 

πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ. Μέζα ζε απηφ ην πεξηβάιινλ, ε απινχζηεπζε θαη 

απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

απνηειεί ζηξαηεγηθφ ζηφρν ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ. 

Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ (ΤΠΑΑΣ) απφ ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε απνηειεί πιένλ ηε κνλαδηθή 

δηαζέζηκε δηέμνδν γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ηφζν απέλαληη 

ζηελ ειιεληθή πνιηηεία νζν θαη ζηελ Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή (ΚΑΠ) 2021-

2027. Καηά ζπλέπεηα, ε ςεθηαθή ζηξαηεγηθή ηνπ ΤΠΑΑΣ γηα ηνλ 

αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα πξνζβιέπεη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ ησλ 

ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ ζηνπο ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο: γεσξγία, θηελνηξνθία, 

αιηεία. Κάζε πξντφλ αθνινπζεί πνξεία παξαγσγήο, κεηαπνίεζεο, 

ηππνπνίεζεο, ζπζθεπαζίαο, δηαθίλεζεο θαη ηειηθήο δηάζεζεο. ε φιε ηελ 

πνξεία ζα πξέπεη λα ππάξρεη ηρλειαζηκφηεηα, λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα 

θαη ε πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο θαη λα γίλεηαη νξζή δηαρείξηζε πφξσλ κε 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη λεξνχ. Δπίζεο, κέζσ ηεο δηαρείξηζεο 

κεηεσξνινγηθψλ δεδνκέλσλ θαη δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ ζα πξέπεη λα 

ππνζηεξίδεηαη ν ηνκέαο γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηάο ηνπ. Σα έξγα 

ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα, πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ επφκελε 

ελφηεηα, εμππεξεηνχλ ηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο: 

1. ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ, ηε 

κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θνξηίνπ θαη ηελ πξνζθνξά πνηνηηθφηεξσλ 

ππεξεζηψλ ζηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο, κέζσ θαηλνηφκσλ εξγαιείσλ 

2. ηελ ππνβνήζεζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή 

πξαγκαηνπνίεζε ειέγρσλ αμηνπνηψληαο ζχγρξνλεο εθαξκνγέο 

ηειεπηζθφπεζεο θαζψο θαη ηερλνινγίεο κεγάισλ δεδνκέλσλ θαη 

ηερλεηήο λνεκνζχλεο 

3. ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ δεδνκέλσλ θαη ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθήο 

πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ αλάπηπμε ελφο καθξνπξφζεζκα αλζεθηηθνχ, 

απνδνηηθνχ, δηαθαλνχο θαη αεηθφξνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη 

4. ηελ ηρλειαζηκφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ηξνθίκνπ. 

ηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο, βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε εθαξκνγή, ε 

παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ ηεο Κνηλήο 

Αιηεπηηθήο Πνιηηηθήο (ΚΑιΠ) θαη ηεο Κνηλήο Οξγάλσζεο Αγνξάο, νη νπνίνη 

αθνξνχλ φια ηα ζηάδηα δηαθίλεζεο αιηεπκάησλ «απφ ην δίρηπ ζην πηάην» 

(ππνβνιή εκεξνινγίσλ αιηείαο, δειψζεσλ εθθφξησζεο, δειψζεσλ 

κεηαθφξησζεο θ.ιπ.). 

 

9.14.2. Έξγα 

Αλαζρεδηαζκόο δηαδηθαζηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ  
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ηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ν αλαζρεδηαζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη ε ζπλαθφινπζε ζχληαμε 

ησλ πξνζρεδίσλ ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ κέζσ ησλ νπνίσλ ζα 

ζεζπηζηνχλ νη απινπζηεπκέλεο δηαδηθαζίεο. Δθηηκάηαη φηη κεγάιν πιήζνο 

δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ρξήδεη αλαζρεδηαζκνχ, φπσο: ε έγθξηζε θαη 

παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ πξνψζεζεο αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ, ν έιεγρνο, ε αμηνιφγεζε θαη ε έγθξηζε 

επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ππνβάιινληαη απφ νκάδεο παξαγσγψλ 

νπσξνθεπεπηηθψλ, ε ρνξήγεζε έγθξηζεο γηα ηελ εηζαγσγή 

πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ απφ ηξίηεο ρψξεο γηα εκπνξία ή 

αλαπνιιαπιαζηαζκφ. Δπίζεο, ην έξγν ζα πεξηιακβάλεη ηε κνληεινπνίεζε γηα 

ηελ πιήξε ςεθηνπνίεζε ησλ λέσλ απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ, ην 

ζρεδηαζκφ 30 πεξίπνπ λέσλ ππεξεζηψλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ ζα 

παξέρνπλ δεδνκέλα, γηα παξάδεηγκα ζηελ ΔΛ.Α, ζηηο Πεξηθέξεηεο 

(Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο) γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ 

ειέγρσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ θαη γεληθφηεξα ζηελ Κεληξηθή Κπβέξλεζε ή 

ζηηο επηρεηξήζεηο. Παξάιιεια, ην έξγν πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ 50 

πεξίπνπ λέσλ ππεξεζηψλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο γηα ηε ιήςε δεδνκέλσλ, φπσο 

ην Μεηξψν Πνιηηψλ, ηελ ΑΑΓΔ, ην ΓΔΜΖ, ην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο, ην 

Κηεκαηνιφγην κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ηεο αξρήο «κφλνλ άπαμ». 

 

Φεθηνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

θαη Σξνθίκσλ 

ε ζπλέρεηα ηνπ έξγνπ «Αλαζρεδηαζκφο Γηαδηθαζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ», θαηά ην νπνίν ζα αλαζρεδηαζηεί ε 

πιεηνλφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ αξκνδηφηεηαο ηνπ ΤΠΑΑΣ θαη ζα γίλεη ε 

κνληεινπνίεζε γηα ηελ ςεθηνπνίεζή ηνπο, κε ην παξφλ έξγν ζα γίλεη ε 

αλάπηπμε ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξέρνπλ ζηνπο πνιίηεο ηε 

δπλαηφηεηα λα εθηειέζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο απηφκαηα, απφ απφζηαζε. Οη 

ςεθηαθέο ππεξεζίεο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζα ελζσκαηψλνπλ ππεξεζίεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ζα πιεξνχλ φιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο Δληαίαο 

Φεθηαθήο Πχιεο gov.gr, κέζσ ηεο νπνίαο ζα παξέρνληαη. Σν έξγν, πνπ ζα 

εμειίζζεηαη παξάιιεια κε ην έξγν ηνπ αλαζρεδηαζκνχ, απφ ην νπνίν ζα 

ηξνθνδνηείηαη, ζα πεξηιακβάλεη θαη ηηο δηαρεηξηζηηθέο εθαξκνγέο πνπ είλαη 

αλαγθαίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ. 

 

Δπηρεηξεζηαθό Μεηξών Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 

Σν έξγν ζα δεκηνπξγήζεη ην Δπηρεηξεζηαθφ Μεηξψν Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (ΔΜΑΑΣ), ην νπνίν ζα βαζηζηεί ζην Μεηξψν 

Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ (ΜΑΑΔ), ζα αξρηθνπνηεζεί κε 

επηθαηξνπνηεκέλα δεδνκέλα θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ ζα πινπνηεζνχλ, ζα 

ππνζηεξίδνπλ γεγνλφηα γηα φιν ηνλ θχθιν δσήο ησλ νληνηήησλ πνπ ζα 

δηαρεηξίδεηαη. Παξάιιεια ζα αλαπηπρζνχλ δηαδηθαζίεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε 

εθαξκνγέο θαη ζπζηήκαηα ηνπ ΤΠΑΑΣ116 θαη άιισλ θνξέσλ γηα ηε 

δηαζηαχξσζε, επηθαηξνπνίεζε θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δηαζέζηκσλ 

δεδνκέλσλ. ηα ζπζηήκαηα ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα πνπ ζα 

δηαζπλδεζνχλ πεξηιακβάλνληαη ην Μεηξψν Αγξνηηθψλ Μεραλεκάησλ, ην 

Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Κηεληαηξηθήο (ΟΠΚ), ηα ζηνηρεία 

ηνπ Οξγαληζκνχ Πιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ (ΟΠΔΚΔΠΔ)117, ην Μεηξψν Αιηεπηηθψλ 

                                                
116

 http://www.minagric.gr/index.php/el/ 
117

 https://www.opekepe.gr/el/ 

http://www.opekepe.gr/el/
http://www.opekepe.gr/el/
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θαθψλ. Αλαθνξηθά κε ζπζηήκαηα θαη βαζηθά κεηξψα ηνπ Γεκνζίνπ ην 

ΔΜΑΑΣ ζα δηαζπλδεζεί κε ηα ζπζηήκαηα ηεο ΑΑΓΔ, ηνπ Κηεκαηνινγίνπ, ηνπ 

Μεηξψνπ Πνιηηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ηνπ Μεηξψνπ Ορεκάησλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ, ηνπ ΔΦΚΑ, ηνπ ζπζηήκαηνο «Δξγάλε» ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, θαζψο θαη κε ζπζηήκαηα 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθή Ναπηηιίαο. ηφρνο είλαη ην Δπηρεηξεζηαθφ Μεηξψν 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ λα απνηειεί ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

αλαθνξάο γηα φια ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνλ 

αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα. 

 

Γηνηθεηηθό Μεηξών Φνξέσλ ηνπ Σνκέα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ 

ηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε ςεθηνπνίεζε έγραξηεο πιεξνθνξίαο θαζψο θαη 

ε κεηάπησζε δεδνκέλσλ απφ ππάξρνπζεο εθαξκνγέο θαη ειεθηξνληθά αξρεία 

κεηξψσλ θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα 

(ελδεηθηηθά αθνξνχλ ζε: κεηαπνηεηέο, εκπφξνπο, κεηαθνξείο, ειαηνπξγεία, 

θηεληαηξεία, ζπλεηαηξηζκνχο, νκάδεο παξαγσγψλ). Σν έξγν ζα παξέρεη 

ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ ζα ππνζηεξίδεη γεγνλφηα γηα φιν ηνλ θχθιν δσήο ησλ 

νληνηήησλ πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη. 

Παξάιιεια, ην έξγν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Μεηξψνπ Φνξέσλ ζα δηαζθαιίδεη ηε 

ζεκαζηνινγηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ γηα ηνλ 

αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα, νπφηε ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ ζα δηακνξθσζνχλ 

θσδηθνιφγηα, ζεζαπξνί νξνινγίαο, ηαμηλνκίεο γηα ηνλ ηνκέα θαζψο θαη 

αληηζηνηρίζεηο εζληθψλ θσδηθψλ νλνκαηνινγίαο θαη νληνηήησλ δεδνκέλσλ κε 

ηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο ηεο Δ.Δ. (π.ρ. DG AGRI, EUROSTAT) θαη άιισλ 

θξαηψλ-κειψλ. Σν εχξνο εθαξκνγήο ζα αθνξά θαη ζηνπο ηέζζεξηο άμνλεο 

πνιηηηθήο ηνπ ΤΠΑΑΣ (γεσξγία, θηελνηξνθία, αιηεία θαη ηξφθηκα), 

θαιχπηνληαο ηνλ πξσηνγελή, ην δεπηεξνγελή θαη ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα, κε 

ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο ζεκαζηνινγηθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ 

ζπζηεκάησλ ηνπ ηνκέα εληφο ηεο Διιάδαο αιιά θαη δηαζπλνξηαθά. 

Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Γηαρείξηζεο ησλ Διέγρσλ ηνπ 

Αγξνδηαηξνθηθνύ Σνκέα 

Σν έξγν πξνβιέπεη ζηε δηαρείξηζε φινπ ηνπ εχξνπο ησλ ειέγρσλ ηνπ 

αγξνηνδηαηξνθηθνχ ηνκέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηηφπησλ 

επηζεσξήζεσλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ φιεο ηηο αξκφδηεο αξρέο. Δλδεηθηηθνί 

έιεγρνη πνπ δηεμάγνληαη είλαη: θπηνυγείαο, πγείαο ησλ δψσλ, αζθάιεηαο θαη 

πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ θπηηθήο θαη δσηθήο πξνέιεπζεο, θπηνπξνζηαηεπηηθψλ 

πξντφλησλ, πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ, δσνηξνθψλ νηθνλνκηθνί θαη 

δηαρεηξηζηηθνί, θαθέισλ ππνςεθίσλ πξνο ελίζρπζε ή απνδεκίσζε, 

δηθαηνχρσλ εληζρχζεσλ, αδεηνδφηεζεο εκπφξσλ θαη εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ 

θαη εθηηκήζεσλ. 

ην πιαίζην απηφ ζα αμηνπνηεζνχλ νη ππάξρνπζεο ζρεηηθέο εθαξκνγέο 

θαη κεηξψα ηνπ ΤΠΑΑΣ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηνπ, ηα νπνία ζα 

δηαιεηηνπξγνχλ κε ην λέν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα. Δπηπιένλ, ην ζχζηεκα ζα 

δηαιεηηνπξγεί κε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηξίησλ θνξέσλ (Σεισλεία – 

ICISnet, Trade Facilitation Single Window, ΓΔΜΖ), θαζψο θαη κε ζπζηήκαηα 

ηεο ΔΔ (TRACES, RASFF, EUROPHYT). Δπηπιένλ, ζα παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο δεδνκέλσλ ηειεπηζθφπεζεο, αεξνθσηνγξαθηψλ θαη 

δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ θαη ζα κπνξνχλ λα εθαξκφδνληαη ηερληθέο 

επεμεξγαζίαο κεγάισλ δεδνκέλσλ θαη κεραληθήο κάζεζεο. 
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Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο Κεληξηθήο Γεσρσξηθήο 

Πιεξνθνξίαο ηνπ ΤΠΑΑΣ 

Σν έξγν απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία θφκβνπ ζπγθέληξσζεο γεσρσξηθήο 

πιεξνθνξίαο απνζεηεξίνπ ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα. Θα αμηνπνηεί ππνδνκέο θαη 

γεσρσξηθά ππφβαζξα ηνπ Δζληθνχ Φεθηαθνχ Υάξηε θαη ζα δηαζπλδέεηαη κε 

ηα εμήο ππφ αλάπηπμε ζπζηήκαηα: α) ζχζηεκα θαηαγξαθήο θαη δηαρείξηζεο 

ησλ βνζθήζηκσλ γαηψλ ηεο Διιάδνο, β) ζχζηεκα δηαρείξηζεο αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο πνπ ζα αμηνπνηεί δεδνκέλα απφ ην Κηεκαηνιφγην θαη ηελ ΑΑΓΔ, γ) 

πθηζηάκελν χζηεκα Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ ειαηνθνκηθφ ηνκέα 

θαη δ) ζχζηεκα Ακπεινπξγηθνχ Μεηξψνπ κεηά ηελ αλαβάζκηζή ηνπ. Σν έξγν 

ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία εξγαιείσλ πνπ ζα κεηαζρεκαηίζνπλ ηηο πθηζηάκελεο 

δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο γεσρσξηθήο πιεξνθνξίαο, 

αλαβαζκίδνληαο έηζη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη θαζηζηψληαο ηε δηνίθεζε 

απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε. 

 

Πιαηθόξκα Γηάζεζεο Μειεηώλ Αλαπηπμηαθώλ Έξγσλ ηνπ 

Αγξνδηαηξνθηθνύ Σνκέα 

Οη επνπηεπφκελνη θνξείο ηνπ ΤΠΑΑΣ πινπνηνχλ κεγάιν αξηζκφ 

εθαξκνζηηθψλ κειεηψλ θαη εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ζηνλ αγξνδηαηξνθηθφ 

ηνκέα, βαζηδφκελνη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ηνκέα. Χζηφζν, 

ηα απνηειέζκαηα θαη ηα δεδνκέλα ησλ εξεπλψλ θαη ησλ κειεηψλ δελ είλαη 

εχθνια πξνζβάζηκα θαη ειεθηξνληθά δηαζέζηκα ζηνπο πνιίηεο θαη ηνπο 

παξαγσγηθνχο θνξείο. Έρνληαο σο ζθνπφ ηε δηάρπζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλψλ θαη ησλ κειεηψλ απηψλ, ζα πινπνηεζεί ςεθηαθφ 

ηνκεαθφ απνζεηήξην, ην νπνίν ζα θηινμελεί φιν ην ζρεηηθφ ςεθηνπνηεκέλν 

πιηθφ θαζψο θαη αλνηρηά δεδνκέλα, παξέρνληαο αλνηρηή πξφζβαζε ζε 

πνιίηεο θαη παξαγσγηθνχο θνξείο. Ζ ςεθηαθή ιχζε ζα παξέρεη ππεξεζίεο 

επξεηεξίαζεο πεξηερνκέλνπ, ζεζαπξνχο νξνινγίαο θαη ηαμηλνκίεο θαη ζα 

δηαιεηηνπξγεί κε δηαδηθηπαθά ηδξπκαηηθά απνζεηήξηα θαζψο θαη κε ηελ 

πιαηθφξκα ηειεθαηάξηηζεο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα. 

 

Αλαβάζκηζε πζηήκαηνο Διέγρνπ Αιηείαο 

ήκεξα ην Οινθιεξσκέλν χζηεκα Παξαθνινχζεζεο Αιηεπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο (ΟΠΑ Αιηείαο) πεξηιακβάλεη δχν βαζηθά ππνζπζηήκαηα: α) 

έλα θεληξηθφ (portal) φπνπ έρνπλ πξφζβαζε ρξήζηεο απφ ηηο αξκφδηεο 

θεληξηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο, αιηείο, επηζεσξεηέο, έκπνξνη, θ.ιπ., 

β) έλα ειεθηξνληθφ ζην νπνίν θαηαγξάθεηαη ε αιηεπηηθή δξαζηεξηφηεηα 

αιηεπηηθψλ ζθαθψλ άλσ ησλ 10 κέηξσλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο απφ ηνπο 

αιηείο κε ρξήζε θνξεηψλ ππνινγηζηψλ θαη νζνλψλ αθήο πνπ παξέρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα αξρηθά offline θαηαγξαθήο ηεο αιηεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ην 

ζπγρξνληζκφ ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν. Σα ελ ιφγσ 

ππνζπζηήκαηα ζπιιέγνπλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ αιηεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

πσιήζεηο, ηνλ αιηεπηηθφ ζηφιν θαη παξάγνπλ αλαθνξέο απφ ηα δεδνκέλα 

θαιχπηνληαο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε επέθηαζε, αλαβάζκηζε θαη πξνζαξκνγή ηνπ 

ΟΠΑ Αιηείαο πξνθεηκέλνπ: α) λα εμππεξεηήζεη ηηο κεληαίεο δειψζεηο 

παξαγσγήο γηα πεξίπνπ 13.000 ζθάθε θάησ ησλ 10 κέηξσλ ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ θαλνληζκψλ ειέγρσλ, β) λα εμππεξεηήζεη ζθάθε πνπ 

αιηεχνπλ κε βάζε επξσπατθέο ζπκθσλίεο, γ) λα αλαβαζκίζεη ιεηηνπξγίεο γηα 

θαηαγξαθή ζθαθψλ, δηαρείξηζε ξφισλ ζηα ζθάθε, θαηαγξαθή ειέγρσλ, 

αιηεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη εκπνξίαο, δ) λα αλαπηχμεη έμππλν ζχζηεκα 

αλαθνξψλ θαη δεηθηψλ. Σν αλαβαζκηζκέλν ζχζηεκα ζα ζπκβάιεη ζηε 

ζπκκφξθσζε ηεο ρψξαο έλαληη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 
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εθαξκνγή ηνπ Δλσζηαθνχ πζηήκαηνο Διέγρνπ ηεο Αιηείαο, θαζψο θαη κε ηηο 

ζπζηάζεηο Πεξηθεξεηαθψλ Οξγαλψζεσλ Γηαρείξηζεο Αιηείαο (GFCM/FAO, 

ICCAT)118. Σν έξγν απηφ είλαη ζπκπιεξσκαηηθφ ηνπ έξγνπ γηα ην χζηεκα 

Παξαθνινχζεζεο θαθψλ κέζσ ηνπ Κέληξνπ Παξαθνινχζεζεο Αιηείαο 

(ΚΠΑ) ηνπ ηνκέα πνιηηηθήο ηεο «Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο». 

 

Παξαθνινύζεζε θαη αμηνιόγεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο 

Πνιηηηθήο θαη ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ κέζσ δεηθηώλ θαη 

ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ (e-CAP) 

Θα αλαπηπρζεί πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα ηε ζπγθέληξσζε, 

επεμεξγαζία θαη κνξθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνφδνπ ησλ 

κέηξσλ θαη ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ αγξνηηθήο πνιηηηθήο. Παξάιιεια, ην 

ζχζηεκα ζα πεξηέρεη αιγφξηζκνπο γηα ηνλ έιεγρν ζπλδπαζηηθψλ 

παξεκβάζεσλ πξνο ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δεηθηψλ εθξνψλ, 

απνηειεζκάησλ θαη επηπηψζεσλ. Σν ζχζηεκα ζα εμππεξεηεί επίζεο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ ΤΠΑΑΣ σο Αξρήο ηνπ Διιεληθνχ ηαηηζηηθνχ πζηήκαηνο 

γηα ηελ παξνρή πηζηνπνηεκέλσλ επίζεκσλ ζηαηηζηηθψλ ζχκθσλα κε ηνλ 

Κψδηθα Οξζήο Πξαθηηθήο. 

 

Πιαηθόξκα Σειεθαηάξηηζεο (e-learning) γηα ηνλ Αγξνδηαηξνθηθό Σνκέα 

ήκεξα πινπνηνχληαη εθπαηδεχζεηο ζην πιαίζην ρξεκαηνδνηνχκελσλ 

δξάζεσλ πνπ απεπζχλνληαη ζε λένπο αγξφηεο, κειηζζνθφκνπο, ππνςήθηνπο 

επαγγεικαηίεο θ.ιπ. απφ θνξείο φπσο ν Διιεληθφο Γεσξγηθφο Οξγαληζκφο 

«ΓΖΜΖΣΡΑ», ην Ηλζηηηνχην Γεσπνληθψλ Δξεπλψλ θαη ν Δληαίνο Φνξέαο 

Διέγρνπ Σξνθίκσλ, ρσξίο σζηφζν, λα ππάξρεη θάπνην θεληξηθφ ζεκείν 

δηάζεζεο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζρεηηθά κε ηηο 

θαηαξηίζεηο ζηνλ αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα. Μέζσ ηνπ παξφληνο έξγνπ ζα 

δηαηεζεί πιαηθφξκα ηειεθαηάξηηζεο (e-learning) ζε αληηθείκελα ηνπ 

αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα, παξέρνληαο επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα θαη 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζην Γηαδίθηπν, θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ησλ αμηνινγήζεσλ θαη ησλ πηζηνπνηήζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ ΤΠΑΑΣ ή ηξίηνπο θνξείο. 

Πιαηθόξκα Φεθηαθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ ηνπ Γεσξγηθνύ Σνκέα 

Ζ πιαηθφξκα, πνπ ζα αλαπηπρζεί ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ, ζπληζηά ηνλ 

θεληξηθφ ππιψλα γηα ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ 

ζηνλ γεσξγηθνχ ηνκέα. 

Μέζσ ηεο πιαηθφξκαο δεκηνπξγείηαη θνηλφηεηα ρξεζηψλ γηα ηνλ 

ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα, δηαζπλδένληαο παξαγσγνχο, 

νξγαλψζεηο, εξεπλεηηθά ηδξχκαηα, Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη εκπιεθφκελνπο 

κε ηε γε, ηελ παξαγσγή θαη ηε δηάζεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Ζ πιαηθφξκα 

ζα αλαγλσξίδεη ηηο αλάγθεο ηνπ θαιιηεξγεηή, ηνπ γεσξγηθνχ ζπκβνχινπ θαη 

ησλ νξγαλψζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη 

κέζσ ηεο θνηλφηεηαο ζα παξέρεη ζπκβνπιέο θαη ππεξεζίεο αλαθνξηθά κε 

ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο θαη κειέηεο πεξίπησζεο πνπ αθνξνχλ ην γεσξγηθφ 

ηνκέα. Ζ δηαζχλδεζε απηή ζα ζηεξίδεηαη ζηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ, ζηα αλνηθηά δεδνκέλα θαη ζηε γλψζε. 

Σα δεδνκέλα πνπ ζα ζπιιέγνληαη ζα αθνξνχλ φιεο ηηο ζπληζηψζεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αγξνηηθή παξαγσγή, δειαδή ην έδαθνο, ην θπηφ, ηελ 

αηκφζθαηξα, ην λεξφ, ηελ αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε θαη ηηο κεζφδνπο 
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παξαγσγήο. Σα δεδνκέλα απηά ζα κπνξνχλ παξάιιεια λα αμηνπνηνχληαη ζε 

εθαξκνγέο θαη άιισλ ηνκέσλ, φπσο ε κεηεσξνινγία, ην πεξηβάιινλ, ε 

βηνκεραλία ηξνθίκσλ. Γηα ην ιφγν απηφ ηα δεδνκέλα ησλ αηζζεηήξσλ ηνπ 

παξφληνο έξγνπ ζα παξέρνληαη αλνηρηά απφ εζληθή ππνδνκή απνζεηεξίνπ, 

ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ ηζηνχ, γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπο 

απφ ηξίηνπο. 

Ζ πιαηθφξκα ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ππνζπζηεκάησλ 

πνπ ζα αθνξνχλ, ελδεηθηηθά ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο (π.ρ. λεζηά), επηκέξνπο 

δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. απνκαθξπζκέλε παξαθνινχζεζε, ζπκβνπιεπηηθέο 

ππεξεζίεο θιπ.), θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο (π.ρ. δαθνθηνλία) θ.ά.  

 

Γηαδηθηπαθό εξγαιείν παξνρήο ζπκβνπιώλ Έμππλεο Γεσξγίαο ζηνπο 

παξαγσγνύο 

ηελ πξφηαζε γηα ηε λέα Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή (ΚΑΠ) 2021-2027 

πξνβιέπεηαη, ην αξγφηεξν κέρξη ην 2024, ε παξνρή ζηνπο αγξφηεο, 

δηθαηνχρνπο θνηλνηηθψλ εληζρχζεσλ, δηαδηθηπαθνχ εξγαιείνπ ζπκβνπιψλ γηα 

ηελ αεηθνξηθή ρξήζε ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ζηηο θαιιηέξγεηεο, κε ζηφρν ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα ηεζεί ζηε 

δηάζεζε ησλ παξαγσγψλ έλα δηαδηθηπαθφ εξγαιείν πξνζαξκνζκέλν ζην 

πξνθίι ηνπ θάζε θιάδνπ παξαγσγήο. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη ήδε 

ζρεδηάζεη θαη δηαζέηεη έλα πξσηφηππν εθαξκνγήο119, πνπ ζα ήηαλ δπλαηφ λα 

εθαξκνζηεί γηα ην ζθνπφ απηφ, ζπγθεληξψλνληαο ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα 

θαη βαζκνλνκψληαο ζρεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, φπσο ηα κνληέια αλάπηπμεο 

ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηα ηζνδχγηα ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ. 

θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη λα ηεζεί ζε πηινηηθή ιεηηνπξγία ην εξγαιείν πνπ 

έρεη αλαπηπρζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή είηε άιιν αληίζηνηρν πνπ ζα 

αλαπηπρζεί ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο έξγνπ θαη λα βαζκνλνκεζεί θαηάιιεια 

γηα ηηο ειιεληθέο ζπλζήθεο εθαξκνγήο ηνπ. Σν έξγν ζα εζηηάζεη, αξρηθά, ζηελ 

πξνζαξκνγή θαη αμηνιφγεζε ησλ κνληέισλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ αδψηνπ θαη 

ηνπ θσζθφξνπ ζε δχν αξφζηκεο θαιιηέξγεηεο (ζηηεξά θαη θαιακπφθη) θαη ζε 

δχν πνιπεηείο (δελδξψδε θαη ακπέιη). Ζ επηινγή ησλ θαιιηεξγεηψλ έγηλε κε 

θξηηήξην ηελ θαηαλάισζε ιηπαζκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηέο, ηνλ 

πεξηβαιινληηθφ αληίθηππν πνπ απηή επηθέξεη, θαζψο θαη ηελ επίδξαζε πνπ 

έρεη ζην θφζηνο παξαγσγήο. 

 

Τπεξεζίεο επθπνύο γεσξγίαο ζηα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ 

 Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, 

θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ε αλάγθε γηα ππεξεζίεο πνπ ηξνθνδνηνχληαη απφ ηελ 

επηζηεκνληθή γλψζε, νδεγνχληαη απφ ηα γεγνλφηα θαη πξνζθέξνπλ πνιχηηκεο 

ζπκβνπιέο ζηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. ε απηφ ην 

πιαίζην, σο αληηθείκελν ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

απαξαίηεησλ εξγαζηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ζπλφινπ ςεθηαθψλ 

ππεξεζηψλ κε εζηίαζε ζηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο επθπνχο 

γεσξγίαο, πξνζαξκνζκέλεο ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Κπθιάδσλ, κε 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζα επηηεπρζεί ε ππνζηήξημε ηνπ παξαγσγηθνχ 

κνληέινπ ηεο πεξηνρήο. Οη ππεξεζίεο, πνπ ζα αλαπηπρζνχλ, ζα αμηνπνηνχλ 

ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο αηρκήο (Big Data, IoT, Machine Learning 

θ.ιπ.), ζα επηηξέπνπλ ηε ζπλερή θαη απνκαθξπζκέλε παξαθνινχζεζε ησλ 

εδαθνθιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηε δπλαηφηεηα κεγηζηνπνίεζεο ηεο 

αμηνπνίεζεο ζεκαληηθψλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ θαη ζα αθνξνχλ ζηελ 

νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ησλ βνζθνηφπσλ θαζψο θαη ζηε 

                                                
119
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δηάζεζε ησλ ηνπηθψλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. 

Αλαιπηηθφηεξα, ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, αλακέλεηαη λα 

αλαπηπρζνχλ θαη λα παξαζρεζνχλ νη αθφινπζεο ππεξεζίεο ζηνπο 

σθεινχκελνπο, ππεξεζίεο απνκαθξπζκέλεο παξαθνινχζεζεο, 

ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, ππεξεζίεο παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο 

βνζθνηφπσλ, θαζψο θαη ειεθηξνληθή δηάζεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ. 

Δπηπξφζζεηα, ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ αλακέλεηαη λα 

παξαζρεζνχλ θαη κηα ζεηξά απφ ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο, νη νπνίεο ζα 

αθνξνχλ θαη‘ ειάρηζηνλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ζέζεο εγθαηάζηαζεο ζηαζκψλ θαη 

πεηξακαηηθψλ αγξνηεκαρίσλ, ηελ θαηαγξαθή εθαξκνγψλ, εηζξνψλ θαη 

εθξνψλ, ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία πεξηβαιινληηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηξίηεο 

πεγέο, ηελ παξαθνινχζεζε ππνδνκψλ, ηελ εθπαίδεπζε ρξεζηψλ, ηελ 

ελεκέξσζε εκπιεθνκέλσλ, θαζψο θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε νκάδσλ 

σθεινχκελσλ. 

 

Πηινηηθή Πιαηθόξκα γηα ηελ Ηρλειαζηκόηεηα Διιεληθνύ Σξνθίκνπ 

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο έξγνπ απνηειεί ε αλάπηπμε πηινηηθήο 

πιαηθφξκαο γηα ηελ ηρλειαζηκφηεηα, ηε δπλαηφηεηα δειαδή αλίρλεπζεο 

ακθίδξνκα (εκπξφο θαη πίζσ) φισλ ησλ κεηαθηλήζεσλ ζηελ αιπζίδα 

παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ηεο ηξνθήο, πεξηιακβάλνληαο δψα θαη δσηθά 

πξντφληα, ζπέξκα θαη έκβξπα, δσνηξνθέο θαη θπηά, ζπζθεπαζκέλα θαη λσπά 

πξντφληα. Ζ πιαηθφξκα ζα ιεηηνπξγεί ζε εζληθφ επίπεδν, ζπκβάιινληαο ζηε 

κείσζε ησλ επηπηψζεσλ νπνηαζδήπνηε λφζνπ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ηξνθή. Μέζσ ηεο ηρλειαζηκφηεηαο είλαη εθηθηφ λα έρνπκε κηα γξήγνξε 

απάληεζε ζε νπνηαδήπνηε πγεηνλνκηθή πξνεηδνπνίεζε, γηα ηελ θαιχηεξε 

πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ, ησλ δψσλ θαη ησλ θπηψλ. 

ηελ πιαηθφξκα ζα θαηαρσξείηαη θαη ζα ηεξείηαη θάζε βήκα ηεο 

αιπζίδαο, απφ ηελ παξαγσγή έσο ηελ ηειηθή δηάζεζε ησλ πξντφλησλ, 

πεξηιακβάλνληαο κεζφδνπο παξαγσγήο, εθηξνθήο, γεσγξαθηθήο 

πξνέιεπζεο, ηαπηφηεηαο παξαγσγνχ ή εθηξνθέα, πηζηνπνηεκέλσλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζήζεθαλ, πξσηνθφιισλ πνπ εθαξκφζηεθαλ θ.ά. Ζ 

πιεξνθνξία ζα είλαη δηαζέζηκε ζηηο αξρέο θαη ηνπο εκπιεθφκελνπο, 

δηαθπιάηηνληαο ηπρφλ εκπνξηθφ απφξξεην θαη πξνζσπηθά δεδνκέλα. 

Παξάιιεια, ε πιεξνθνξία πξνέιεπζεο ζα γλσζηνπνηείηαη ζε εηηθέηεο πνπ 

ζπλνδεχνπλ ην πξντφλ θαζψο θαη ζε δηθηπαθφ ηφπν πξνο ελεκέξσζε ηνπ 

θαηαλαισηή. Ζ πιαηθφξκα ζα δηαιεηνπξγεί κε ζπζηήκαηα ηρλειάηεζεο πνπ 

ηπρφλ ήδε εθαξκφδνληαη απφ επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαζψο θαη κε 

πιαηθφξκεο έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο (RASFF)120 γηα ηξνθέο θαη δσνηξνθέο 

θαζψο θαη πιαηθφξκεο δηαζπλνξηαθήο ηρλειαζηκφηεηαο (TRACES)121. 

Μέζσ ηεο πιαηθφξκαο, ζα δηεπθνιχλεηαη ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ εκπφξσλ θαη ησλ αξρψλ ειέγρνπ, ζα 

επηηαρχλνληαη νη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζα επνπηεχνληαη δηαδηθαζίεο 

ραξαθηεξηζκνχ θαη απφξξηςεο αθαηάιιεισλ ηξνθίκσλ. Σν ζχζηεκα κέζσ 

εξγαιείσλ ζηαηηζηηθήο θαη αλαιπηηθήο δεδνκέλσλ ζα επηηξέπεη ηε γξήγνξε 

αλαγλψξηζε πξνβιεκάησλ θαζψο θαη ηελ αλίρλεπζε πιαζηψλ 

πηζηνπνηεηηθψλ θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. 

Παξάιιεια, ζα εληζρχεηαη ε εκπηζηνζχλε ηνπ θαηαλαισηή θαη ησλ αγνξψλ 

ζηα ειιεληθά ηξφθηκα θαη ηελ ειιεληθή εηηθέηα. 

Γεδνκέλσλ ησλ απαηηήζεσλ πνπ ηίζεληαη απφ ηνλ πξφζθαην Καλνληζκφ 

ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ δσνηξνθψλ ζηελ Δπξσπατθή 
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Έλσζε (ΔΔ)122, ζην πηινηηθφ έξγν ζα επηρεηξείηαη εθαξκνγή ηεο ηρλειάηεζεο 

γηα επηιεγκέλεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ θαη αιπζίδεο ηξνθήο, κε ζθνπφ ηελ 

επίιπζε ησλ ζεζκηθψλ, ηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ δεηεκάησλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή. 

 

Φεθηαθή ράξηα ηνπ δηαηξνθηθνύ πινύηνπ ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο 

Πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία κηαο ςεθηαθήο ράξηαο - απνζεηεξίνπ θαη 

εθζεηεξίνπ ηνπ Αγξνηηθνχ πινχηνπ ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο κε έκθαζε ζηα 

πξντφληα αηρκήο (ΠΟΠ) θαη ζα έρεη ζαλ βαζηθφ ζηφρν ηελ αλάδεημε ησλ 

ηνπηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ αιιά θαη ηεο αμίαο ησλ ηνπηθψλ θαη παξαδνζηαθψλ 

πξντφλησλ αγξνηηθήο παξαγσγήο ηα νπνία αλαδεηθλχνπλ ηε γαζηξνλνκηθή 

θπζηνγλσκία ηεο εθάζηνηε Πεξηθέξεηαο. Σν ςεθηαθφ απνζεηήξην ζα είλαη 

πνιχγισζζν θαη ζα δνκεζεί κε βάζε ηελ πιαηθφξκα «Γηαζέζηκε Παξαγσγή» 

(Greek Farms) ε νπνία έρεη αλαπηπρζεί απφ ην ΤΠΑΑΣ θαη παξέρεηαη κέζσ 

ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο gov.gr. 

ηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε δηαζχλδεζε ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο κε 

ηνλ ηνπξηζκφ θαη πξνψζεζε ησλ ηνπηθψλ, παξαδνζηαθψλ θαη πςειήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο πξντφλησλ κέζσ απηνχ. 

Ζ ςεθηαθή ιχζε ζα παξέρεη πιεζψξα ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πξνο 

ηνπο ρξήζηεο. Οη ςεθηαθέο ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρνληαη πεξηιακβάλνπλ: 

• Δθαξκνγήο εηθνληθήο έθζεζε (virtual exhibition) ε νπνία ζα 

παξνπζηάδεη ηνλ δηαηξνθηθφ πινχην ηεο Διιάδαο θαη ην εμσηεξηθφ. 

• Φεθηαθέο εθαξκνγέο gaming γηα ηε δηαδξαζηηθή εμεξεχλεζε θαη 

γλσξηκία κε ηνλ αγξνηηθφ πινχην ηεο Διιάδαο ρξεζηκνπνηψληαο 

ζχγρξνλεο ηερληθέο παηρληδνπνίεζεο (gamification techniques) πνπ 

πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ ςεθηαθψλ επηζθεπηψλ. 

• Αλάπηπμε ειεθηξνληθνχ κεηξψνπ ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ πινχηνπ. Θα 

παξέρνληαη πιεξνθνξίεο (ηφπνη παξαγσγήο, ηα βαζηθά 

νξγαλνιεπηηθά/γεπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ζπλδπαζκνί γεχζεσλ, 

παξαδνζηαθέο ζπληαγέο θιπ), νη νπνίεο Θα δηαηίζεληαη ειεχζεξα ζην 

θνηλφ. 

• Φεθηαθέο ηνπξηζηηθέο δηαδξνκέο γαζηξνλνκίαο θαη γλσξηκίαο ηεο 

αγξνδηαηξνθηθήο θιεξνλνκηάο. 

 

e-Ηρζπόζθαια 

Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα δηαρείξηζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη 

ππεξεζηψλ ηεο Ηρζπφζθαιαο. Σν ζχζηεκα απηφ ζα παξέρεη πιήξσο ςεθηαθέο 

ππεξεζίεο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ηεο αγνξάο αιηείαο, ηφζν ζην θνκκάηη 

ηεο παξαγσγήο, φζν θαη ζε απηφ ηεο εκπνξίαο θαη δηνρέηεπζεο ησλ 

πξντφλησλ ζηελ ιηαληθή αγνξά. 

 

Φεθηαθόο Μεηαζρεκαηηζκόο ηεο Διιεληθήο Κηελνηξνθίαο 

Σν έξγν αθνξά ζηελ δεκηνπξγία πιαηθφξκαο, εθαξκνγήο θαη ππνδνκψλ 

γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαγξαθή ζσκαηηθψλ, 

βηνινγηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δψσλ.  

Σα δεδνκέλα ζα ζπιιέγνληαη κε ηε ρξήζε θνιάξσλ IoT (Internet of 

Things) κε ηελ ηερλνινγία Digitanimal γηα ηελ εθηξνθή ησλ δψσλ πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ εμ‘ απνζηάζεσο παξαθνινχζεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ δψσλ 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, επηηπγράλεηαη ε ηρλειαζηκφηεηα, 

ην ζηίγκα θαη ε ηαπηφηεηα ησλ δψσλ απφ ηε βνζθή έσο ηελ ηειηθή 

                                                
122

 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βι. Καλνληζκφο (ΔΔ) 2019/1381 – Γηαθάλεηα 

θαη βησζηκφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ ζηελ αιπζίδα ηξνθίκσλ ζηελ Δ.Δ. 
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θαηαλάισζε, κε πιεξνθνξίεο πνπ απνηππψλνληαη ζε Google Earth θαη είλαη 

δηαζέζηκεο ζηνλ θηελνηξφθν, αιιά θαη ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο. 

Γηα ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ δψσλ ζα γίλεηαη ρξήζε 

drones ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε δηαρείξηζε ησλ βνζθνηφπσλ θαη επηπιένλ λα 

ζέηνπλ ζε ιεηηνπξγία ηνλ ςεθαζκφ ελεξγνπνηεηή εδάθνπο (ζπκβάιινπλ ζηε 

βειηίσζε θαη ηελ ελίζρπζε ησλ βνζθνηφπσλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

θαιχπηνληαη νη ζξεπηηθέο αλάγθεο ησλ δψσλ κέζα απφ ηε βφζθεζή ηνπο, θαη 

λα επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε απφδνζε θαζψο θαη ε εμνηθνλφκεζε ζην θφζηνο 

ηεο δηαηξoθήο.) 

 

Αλάιπζε θσηνγξαθηώλ θπηώλ κε computer vision γηα ηελ δηαπίζησζε 

αζζελεηώλ 

Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν αθνξά ζηελ δεκηνπξγία ππνδνκήο big data bio-

bank γηα ηελ απνζήθεπζε θσηνγξαθηψλ πςειήο αλάιπζεο κε metadata 

πεξηγξαθήο ηχπνπ, αζζελεηψλ, πεξηνρήο θ.ιπ. Δπίζεο πξνβιέπεη ηελ 

δεκηνπξγία ππνδνκήο εθπαίδεπζεο convolutional neural network (CNN) γηα 

ηελ απηφκαηε αλαγλψξηζεο ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

αληίζηνηρεο αζζέλεηεο. Γεκηνπξγία web application/portal φπνπ νη ρξήζηεο- 

αγξφηεο ζα κπνξνχλ λα βγάινπλ θσηνγξαθίεο απφ ην θηλεηφ ηνπο ηειέθσλν, 

απφ θπηά πνπ πηζαλψο λα έρνπλ θάπνηα αζζέλεηα θαη λα αλαγλσξίδεηαη 

απηφκαηα απφ ην εθπαηδεπκέλν λεπξσληθφ δίθηπν. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

δηαπίζησζε αζζελεηψλ, ζα δίλνληαη νδεγίεο ζεξαπείαο θαη πηζαλά 

θπηνθάξκαθα πξνο ρξήζε. 

Φεθηαθή πιαηθόξκα ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ ζπιινγήο, αλάιπζεο θαη 

δηαρείξηζεο εδαθνινγηθώλ δεδνκέλσλ ησλ θξαηηθώλ/ ηδησηηθώλ 

εδαθνινγηθώλ εξγαζηεξίσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ζρεδίσλ 

αλαδηάξζξσζεο θαιιηεξγεηώλ θαη βειηηζηνπνίεζεο γεσξγηθώλ 

πξαθηηθώλ 

ηφρνο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ είλαη ε αλάπηπμε ςεθηαθήο 

πιαηθφξκαο ζπιινγήο, αλάιπζεο θαη δηαρείξηζεο εδαθνινγηθψλ δεδνκέλσλ 

ησλ θξαηηθψλ θαη ηδησηηθψλ εδαθνινγηθψλ εξγαζηεξίσλ ηεο ρψξαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ην έξγν ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία κεηξψνπ εξγαζηεξίσλ ηα 

νπνία ζα ζπλδεζνχλ κε ηελ πιαηθφξκα. Σα ζπκβεβιεκέλα εδαθνινγηθά 

εξγαζηήξηα ζα είλαη ππνρξεσκέλα λα εηζάγνπλ ην ζηίγκα (ζέζε 

δεηγκαηνιεςίαο) θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ ελψ ζα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην ελζσκαησκέλν ινγηζκηθφ ιίπαλζεο ηεο πιαηθφξκαο 

πξνθεηκέλνπ λα δίλνπλ ελδεδεηγκέλεο ζπζηάζεηο ιίπαλζεο ζηνπο 

παξαγσγνχο. Θα αλαπηπρζνχλ θνηλά πξσηφθνιια αλάιπζεο θπζηθν-ρεκηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εδάθνπο θαη θπηηθψλ ηζηψλ πξνθεηκέλνπ ηα δεδνκέλα 

λα ζεσξνχληαη ελδεδεηγκέλα θαη ζπκβαηά κε ην ινγηζκηθφ ιίπαλζεο πνπ έρεη 

θηηάμεη ην Ηλζηηηνχην Δδαθνυδαηηθψλ Πφξσλ ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ, ην νπνίν 

θαιχπηεη πάλσ απφ 60 θαιιηέξγεηεο. Ζ ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο θαη ηνπ 

ινγηζκηθνχ ιίπαλζεο ζα γίλεηαη απφ νπνηνδήπνηε εδαθνινγηθφ εξγαζηήξην 

(θξαηηθφ ή ηδησηηθφ) εθφζνλ πιεξνί ηα εμήο θξηηήξηα α) νη αλαιχζεηο λα 

γίλνληαη κε βάζε ηα πξσηφθνιια πνπ νξίδεη ε πιαηθφξκα, β) ην εξγαζηήξην 

λα ζπκκεηέρεη 2 θνξέο ην ρξφλν ζε επίζεκν δηεξγαζηεξηαθφ έιεγρν πνπ ζα 

ειέγρεηαη απφ ην ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε νξζφηεηα 

ησλ απνηειεζκάησλ θαη γ) ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ θαη ησλ 

ζπζηάζεσλ ιίπαλζεο λα απνζεθεχνληαη κε γεσγξαθηθφ ζηίγκα ζηε γεσβάζε 

ηεο πιαηθφξκαο θαη λα γίλεηαη ζχλδεζε κε άιιεο βάζεηο δεδνκέλσλ (π.ρ. 

ΟΓΔ, Δζληθφ θηεκαηνιφγην). Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ηνπ παξαπάλσ 

εγρεηξήκαηνο είλαη φηη ζα ιπζεί ην κείδνλ πξφβιεκα ησλ απσιεηψλ ηεξάζηηνπ 
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φγθνπ εδαθνινγηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ αλαιχζεηο πνπ 

πιεξψλνπλ νη ίδηνη νη παξαγσγνί. Σα δεδνκέλα απηά επηθαηξνπνηνχληαη θάζε 

2-4 ρξφληα θαζψο νη ίδηνη παξαγσγνί επαλαιακβάλνπλ ηηο ίδηεο αλαιχζεηο. 

ηελ πιαηθφξκα ζα ελζσκαησζνχλ επίζεο θαη φιεο νη βάζεηο εδαθνινγηθψλ 

δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ. Ζ παξαπάλσ 

δξάζε ζα έρεη σο απνηέιεζκα: α) ηελ ηειηθή ζπλέλσζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

παξάγνπλ θξαηηθά θαη ηδησηηθά εδαθνινγηθά εξγαζηήξηα, ε νπνία ζα νδεγήζεη 

ζε ειαρηζηνπνίεζε ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ γηα ηε ζχληαμε 

εδαθνινγηθψλ ραξηψλ ιφγσ ηεο απηνκαηνπνηεκέλεο ζπλέλσζεο δεδνκέλσλ 

ηα νπνία ζα αλαλεψλνληαη απηφκαηα, β) ηνλ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο ησλ 

κεηξήζεσλ θαη ησλ δξάζεσλ ησλ εδαθνινγηθψλ εξγαζηεξίσλ θάησ απφ κία 

θνηλή νκπξέια πξσηνθφιισλ ειέγρνπ, γ) ηελ ειεχζεξε ρξήζε ησλ 

δεδνκέλσλ γηα ηε ζχληαμε ζρεδίσλ αλαδηάξζξσζεο θαιιηεξγεηψλ (είηε ζε 

ζπιινγηθφ είηε ζε επίπεδν αγξνηηθήο εθκεηάιιεπζεο, δ) ηελ ειεχζεξε ρξήζε 

ησλ δεδνκέλσλ απηψλ απφ παξφρνπο ηερλνινγηψλ γεσξγίαο αθξηβείαο, ην 

νπνίν ζα νδεγήζεη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο πξνο ηνπο 

παξαγσγνχο πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηηο θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο ηνπο, 

ε) ηελ ειεχζεξε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ απφ εξεπλεηηθνχο θνξείο γηα ηελ 

πξνψζεζε επηζηεκνληθψλ δξάζεσλ ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ.  

Φεθηνπνίεζε Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ γηα παξνρή 

ππεξεζηώλ ζηελ αλάπηπμε ηεο πξσηνγελνύο παξαγσγήο θαη ηξνθίκσλ  

Ο ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ εθκεηαιιεπφκελνο ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ςεθηαθήο 

ηερλνινγίαο θαη κε γλψκνλα ηελ εμππεξέηεζε ησλ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ 

θαλνληζκψλ θαη λφκσλ θαη ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζπλαιιαγήο ησλ 

πνιηηψλ, πξνρσξάεη ζηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζρεδηάδνληαο κηα 

ζεηξά ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ. Οη λέεο ππεξεζίεο ζηνρεχνπλ ζηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ ςεθηαθψλ αλαγθψλ ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ζπκβάιινληαο ζηελ 

θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ, ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ζηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο ηνπο. 

Δηδηθφηεξα νη πξνηεηλφκελεο δξάζεηο ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ 

ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ είλαη νη θάησζη: 

● Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε α) Γεκηνπξγία ειεθηξνληθήο 

πιαηθφξκαο γηα ηηο αλάγθεο πηζηνπνίεζεο πνηνηηθψλ πξντφλησλ 

ΠΟΠ, ΠΓΔ, ΒΗΟΛΟΓΗΚΑ, Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε, β) 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηα κε βάζεηο δεδνκέλσλ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (ΤπΑΑΣ) 

● Γηαιεηηνπξγηθφηεηα Π ΑΡΣΔΜΗ. Αθνξά ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ΑΡΣΔΜΗ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπ κε ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ (Μεηξψν Δληαίαο 

Δλίζρπζεο) ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ θαη ηηο Κηεληαηξηθέο Βάζεηο Γεδνκέλσλ 

(Μεηξψν Κηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο) ηνπ ΤπΑΑΣ 

● Γεκηνπξγία Δληαίνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο κεραλνγξαθηθήο 

ππνζηήξημεο ησλ Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ (ΔΠΑ..) ηνπ ΔΛΓΟ-

ΓΖΜΖΣΡΑ. Αθνξά ηε Γεκηνπξγία Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο 

ζηνλ ΔΛΓΟ ΓΖΜΖΣΡΑ γηα ηελ νξγάλσζε θαη παξαθνινχζεζε 

φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ Δπαγγεικαηηθψλ ηνπ ρνιψλ (ΔΠΑ..), 

φπσο είλαη ε θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ καζεηηθνχ́ δπλακηθνχ́ 

θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ́ πξνζσπηθνχ́ , ε παξαθνινχζεζε ησλ 

σξνινγίσλ πξνγξακκάησλ, ε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θιπ. 

● Αλαβάζκηζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ΔΛΓΟ ΓΖΜΖΣΡΑ. 

Αθνξά α) ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηεο ηζηνζειίδαο θαη ηελ 
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αλαβάζκηζε ηεο Πχιεο (portal) ΔΛΓΟ ΓΖΜΖΣΡΑ γηα ηελ ελίζρπζε 

ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηε βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο ησλ πνιηηψλ, 

β) ηελ Αλαβάζκηζε/αγνξά λένπ ινγηζηηθνχ παθέηνπ ζην πιαίζην 

αλαζρεδηαζκνχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ΔΛΓΟ 

ΓΖΜΖΣΡΑ, γ) ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ππαξρφλησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ 

● Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Θεξκνθεπίσλ - Γηρηπνθεπίσλ. Αθνξά ηελ 

Αλάπηπμε web-based ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ησλ ζεξκνθεπίσλ - 

δηρηπνθεπίσλ. 

Φεθηαθόο Μεηαζρεκαηηζκόο ΟΠΔΚΔΠΔ 

ην πιαίζην ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ, ν ΟΠΔΚΔΠΔ έρεη ήδε 

πξνρσξήζεη ζηελ αλάπηπμε ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαζψο θαη ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ δνκψλ πνπ 

ζπλαιιάζζνληαη κε ηνλ Οξγαληζκφ. Με ζηφρν ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο 

εμππεξέηεζεο ησλ παξαγσγηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ ζπληειεζηψλ ηεο 

αγξνηηθήο νηθνλνκίαο θαη ηελ επξεία εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο, ν ΟΠΔΚΔΠΔ πξνηείλεη ζεηξά δξάζεσλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ 

ζηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

ςεθηαθψλ αλαγθψλ ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα. 

Οη δξάζεηο πεξηιακβάλνπλ: 

● Δλνπνίεζε πθηζηάκελσλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ 

ΟΠΔΚΔΠΔ (ΔΓΣΔΔ θαη ΔΓΣΑΑ) γηα ηελ πξνζσπνπνηεκέλε 

πιεξνθφξεζε ησλ Αγξνηψλ θαη ηελ παξνρή ζηνηρείσλ πξνο ηε 

Γεκφζηα Γηνίθεζε 

● Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Απνκαθξπζκέλνπ Διέγρνπ 

δειψζεσλ θπηηθνχ θεθαιαίνπ (monitoring) θαη επηηφπησλ ειέγρσλ 

ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ 

● Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δζσηεξηθήο Οξγάλσζεο ηνπ 

ΟΠΔΚΔΠΔ (ERP) 

 

Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα ΔΛΓΑ 

Πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ελφο Φεθηαθνχ θέληξνπ δηεξγαζηψλ θαη ηελ 

δηαζχλδεζή ηνπ κε ππάξρνπζεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο ηνπ 

Οξγαληζκνχ. Ζ πινπνίεζε ηνπ Φεθηαθνχ θέληξνπ δηεξγαζηψλ ζα ζηεξίδεηαη 

πάλσ ζηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, ζα δηαρεηξίδεηαη θαη 

ζα αμηνπνηεί δεδνκέλα παξαηήξεζεο γεο θαη δεδνκέλα πξνεξρφκελα απφ 

κεηεσξνινγηθά ξαληάξ. θνπφο ηνπ Φεθηαθνχ θέληξνπ δηεξγαζηψλ, είλαη λα 

ππνζηεξίμεη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ησλ ηκεκάησλ ηνπ 

(Γηνίθεζε θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, εθηηκεηέο θαη αληαπνθξηηέο) θαζψο θαη 

ησλ αζθαιηζκέλσλ ζε απηφλ, ελζσκαηψλνληαο ςεθηαθέο ππεξεζίεο θαη 

ελδπλακψλνληαο βαζηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο φπσο: α) ηνπ νξγαλσηηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ, β) ηεο δηαρείξηζεο αηηεκάησλ θαηαζηξνθήο,  γ) ηεο 

εθηίκεζεο θαη δηαρείξηζεο ζπκβάλησλ, θαζψο θαη δ) ησλ εθηηκήζεσλ θαη 

απνδεκηψζεσλ. Σν Φεθηαθφ Κέληξν δηεξγαζηψλ ζα δηαζπλδεζεί κε 

ππάξρνπζεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο ηνπ Οξγαληζκνχ, 

επηηξέπνληαο ηελ ζπλνιηθή ςεθηνπνίεζε ππεξεζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ, θαζψο 

θαη ηελ επηηάρπλζε ησλ δηεξγαζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ (εθηίκεζε δεκηάο θαη 

απφδνζε απνδεκίσζεο) κε ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ. 
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εκαληηθφ δνκηθφ κέξνο ηνπ Φεθηαθνχ Κέληξνπ δηεξγαζηψλ, είλαη  ε 

αλάπηπμε ελφο δηθηχνπ κεηεσξνινγηθψλ ξαληάξ θαη ε δηαζχλδεζε ηνπο κε ην 

πθηζηάκελν δίθηπν κεηεσξνινγηθήο παξαθνινχζεζεο, ηνπο ζηαζκνχο 

επηθαλείαο ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη ηνπ ΤΠΑΑΣ.  

πλδπαζηηθά ηα δεδνκέλα παξαηήξεζεο γεο, κε ηελ παξαθνινχζεζε 

ησλ επηθξαηνπζψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηελ κειινληηθή εμέιημή ηνπο, ζα 

δψζεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ νξγαληζκφ λα πξαγκαηνπνηεί ζηνρεπκέλεο 

εθηηκήζεηο δεκηψλ θαζψο θαη λα εληζρχζεη ηελ εηνηκφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ 

ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ησλ επηπηψζεψλ ηεο ζηελ 

αγξνηηθή παξαγσγή.  

 

 

9.14.3. Πίλαθαο 30: Έξγα Σνκέα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 

Έξγα Υξνληθφο 

Οξίδνληαο 

1. Αλαζρεδηαζκφο Γηαδηθαζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 

Μεζνπξφζεζκνο 

2. Φεθηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 

Μεζνπξφζεζκνο 

3. Δπηρεηξεζηαθφ Μεηξψν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.  Βξαρππξφζεζκνο 

4. Γηνηθεηηθφ Μεηξψν Φνξέσλ ηνπ Σνκέα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

θαη Σξνθίκσλ 

Βξαρππξφζεζκνο 

5. Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο ησλ Διέγρσλ ηνπ 

Αγξνδηαηξνθηθνχ Σνκέα 

Μεζνπξφζεζκνο 

6. Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Κεληξηθήο 

Γεσρσξηθήο Πιεξνθνξίαο ηνπ ΤΠΑΑΣ 

Βξαρππξφζεζκνο 

7. Πιαηθφξκα Γηάζεζεο Μειεηψλ Αλαπηπμηαθψλ Έξγσλ ηνπ 

Αγξνδηαηξνθηθνχ Σνκέα 

Βξαρππξφζεζκνο 

8. Αλαβάζκηζε πζηήκαηνο Διέγρνπ Αιηείαο Μεζνπξφζεζκνο 

9. Παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο θνηλήο αγξνηηθήο 

πνιηηηθήο θαη ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ κέζσ δεηθηψλ θαη 

ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ (e-CAP) 

Μεζνπξφζεζκνο 

10. Πιαηθφξκα Σειεθαηάξηηζεο (e-learning) γηα ηνλ 

Αγξνδηαηξνθηθφ Σνκέα 

Βξαρππξφζεζκνο 

11. Πιαηθφξκα Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ Γεσξγηθνχ 

Σνκέα 

Μεζνπξφζεζκνο 

12. Γηαδηθηπαθφ εξγαιείν παξνρήο ζπκβνπιψλ έμππλεο 

γεσξγίαο ζηνπο παξαγσγνχο 

Μεζνπξφζεζκνο 

13. Τπεξεζίεο επθπνχο γεσξγίαο ζηα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ Μεζνπξφζεζκνο 

14. Πηινηηθή πιαηθφξκα γηα ηελ ηρλειαζηκφηεηα ειιεληθνχ 

ηξνθίκνπ 

Μεζνπξφζεζκνο 

15. Φεθηαθή ράξηα ηνπ δηαηξνθηθνχ πινχηνπ ηεο Διιεληθήο 

Δπηθξάηεηαο 

Μεζνπξφζεζκνο 

16. e- Ηρζπφζθαια Μεζνπξφζεζκνο 
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17. Φεθηαθφο Μεηαζρεκαηηζκφο ηεο Διιεληθήο Κηελνηξνθίαο Μεζνπξφζεζκνο 

18. Αλάιπζε θσηνγξαθηψλ θπηψλ κε computer vision γηα ηελ 

δηαπίζησζε αζζελεηψλ 

Μεζνπξφζεζκνο 

19. Φεθηαθή πιαηθφξκα ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ ζπιινγήο, 

αλάιπζεο θαη δηαρείξηζεο εδαθνινγηθψλ δεδνκέλσλ ησλ 

θξαηηθψλ/ηδησηηθψλ εδαθνινγηθψλ εξγαζηεξίσλ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ζρεδίσλ αλαδηάξζξσζεο θαιιηεξγεηψλ θαη 

βειηηζηνπνίεζεο γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ 

Μεζνπξφζεζκνο 

20. Φεθηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΔΛΓΟ- ΓΖΜΖΣΡΑ γηα 

παξνρή ππεξεζηψλ ζηελ αλάπηπμε ηεο πξσηνγελνχο 

παξαγσγήο θαη ηξνθίκσλ  

Μεζνπξφζεζκνο 

21. Φεθηαθφο Μεηαζρεκαηηζκφο ΟΠΔΚΔΠΔ Μεζνπξφζεζκνο 

22. Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ΔΛΓΑ Μεζνπξφζεζκνο 

Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 
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9.15. Σνπξηζκόο 

 

9.15.1.ηξαηεγηθέο Καηεπζχλζεηο θαη ηφρνη 

Ο ηνπξηζηηθφο ηνκέαο ζπλεηζθέξεη κε πάλσ απφ ην 20% ηνπ ΑΔΠ ζηελ 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη παξάιιεια απαζρνιεί ην 25% ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ ηεο Διιάδαο, απνηειψληαο ην βαζηθφ κνριφ αλάπηπμεο ηεο 

ρψξαο. Αλαπηπζζφκελνο κε ηξηπιάζην ξπζκφ απφ ηνπο ππφινηπνπο ηνκείο, 

ζπκπαξαζχξεη ζηελ αλάπηπμε ηνπο θιάδνπο ησλ θαηαζθεπψλ, ησλ 

κεηαθνξψλ, ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, ελψ παξάιιεια 

παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ. 

Παξά ηελ πξφνδν πνπ ζεκεηψλεηαη ηα ηειεπηαία έηε ζε ζρέζε κε ηελ 

αμηνπνίεζε ΣΠΔ ζηνλ ρψξν ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ θαη ηε βειηίσζε ηεο 

δηαδηθηπαθήο παξνπζίαο ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ θαη ησλ ηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ 

θιάδνπ παξακέλεη ζε ρακειά επίπεδα ζπγθξηλφκελνο κε ηηο ηνπξηζηηθά 

πξνεγκέλεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. Σν «ςεθηαθφ έιιεηκκα» ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ 

θαηαδεηθλχεηαη ζηε κειέηε ηεο Oxford Economics, ην 2017, ζεκεηψλνληαο 

πσο κφιηο ην 17% ησλ ηνπξηζηηθψλ εζφδσλ ζηελ Διιάδα (έλαληη ηνπ 56% 

άιισλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ.) πξνέξρεηαη απφ θξαηήζεηο πνπ έρνπλ μεθηλήζεη ή θαη 

νινθιεξσζεί κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ123. 

Παξάιιεια, ε επίδξαζε θαηαιπηηθψλ ηερλνινγηψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ 

κνληέισλ, φπσο ε επηθξάηεζε δηεζλψλ πιαηθνξκψλ βξαρπρξφληαο 

κίζζσζεο θαηαιπκάησλ, ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο θξαηήζεσλ θαη νξγάλσζεο 

ηαμηδηψλ, αιιάδεη δξαζηηθά ην ράξηε ησλ ππεξεζηψλ ηνπξηζκνχ. 

Δπηπξνζζέησο, ην φιν νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ηνπ ηνπξηζκνχ δείρλεη λα είλαη 

εμαηξεηηθά επαίζζεην ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, φπσο νη πνιηηηθν-

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε γεηηνληθέο ρψξεο ή ζε πεξηνρέο κε 

αληαγσληζηηθά ηνπξηζηηθά πξντφληα ή ζε θαηαζηάζεηο, φπσο ε παλδεκία ηνπ 

COVID-19. 

Οη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζην ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

απμαλφκελεο απαηηήζεηο ησλ ηνπξηζηψλ γηα πξνζσπνπνηεκέλεο, ειθπζηηθέο 

θαη πνηνηηθέο εκπεηξίεο θαη ππεξεζίεο, επηβάιινπλ ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ 

πξνζπαζεηψλ γηα ηελ αθνκνίσζε ησλ λέσλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ. Απηφ 

αλακέλεηαη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο θαη 

δηαζπλδεζηκφηεηαο ηεο Διιάδαο, ηε βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ επηζθέπηε 

θαη ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο.  

Ζ ζηξαηεγηθή γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ απηψλ αλαπηχζζεηαη ζε 

ηξεηο ππιψλεο πνπ αθνξνχλ ζε : 

 

• αλάπηπμε πξνεγκέλσλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

εκπεηξίαο ηνπ επηζθέπηε πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην ηαμίδη 

ηνπ ζηε ρψξα καο. 

• πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο εκπινπηίδνληαο ην ςεθηαθφ 

πιηθφ γηα ηε ρψξα, αμηνπνηψληαο πνιιαπιέο πεγέο θαη 

ζπλεξγαζίεο κε παξφρνπο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, κε παξάιιειε 

ελίζρπζε ηνπ ηνκέα γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπ. 

• αλαβάζκηζε ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ γηα ηε δηνηθεηηθή 

ππνζηήξημε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα, εζηηάδνληαο ζε ζέκαηα 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ γηα ηε δηακφξθσζε 

πνιηηηθήο. 

                                                
123

 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βι. Oxford Economics, «The impact of online 

content on European Tourism, 2017», https://www.oxfordeconomics.com/recent-
releases/the-impact-of-online-content-on-european-tourism  

https://www.oxfordeconomics.com/recent-releases/the-impact-of-online-content-on-european-tourism
https://www.oxfordeconomics.com/recent-releases/the-impact-of-online-content-on-european-tourism
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9.15.2. Έξγα 

Φεθηνπνηήζεηο γηα ηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό, δεκηνπξγία απνζεηεξίνπ θαη 

ζεκαζηνινγηθή επηζεκείσζε πεξηερνκέλνπ 

εκαληηθφ ξφιν γηα ηελ αλάδεημε θαη πξνψζεζε ηνπ ειιεληθνχ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο απνηειεί ε δεκηνπξγία ειθπζηηθψλ ςεθηαθψλ 

εθαξκνγψλ, ηζηφηνπσλ θαη ςεθηαθψλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ 

παξέρνπλ νπζηαζηηθφ θαη πνηνηηθφ πεξηερφκελν. Βαζηθφ ζπζηαηηθφ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εξγαιείσλ απηψλ, απνηειεί ε ρξήζε πςειήο 

ςεθηαθήο πνηφηεηαο πξσηνγελνχο πιηθνχ, φπσο θσηνγξαθίεο, ηξηζδηάζηαηεο 

απεηθνλίζεηο, επηζηεκνληθέο ηεθκεξηψζεηο θαη πεξηγξαθέο ζε ζπρλά 

νκηινχκελεο γιψζζεο.  

 Γηα ην ιφγν απηφ ε αλνηρηή δηάζεζε πςειήο πνηφηεηαο θαη αηζζεηηθήο 

ςεθηνπνηεκέλνπ πεξηερνκέλνπ ζρεηηθά κε ηνλ πνιηηηζηηθφ θαη θπζηθφ πινχην 

ηεο ρψξαο, ζα εληζρχζεη θαη ζα δηεπθνιχλεη ηελ παξαγσγή εθαξκνγψλ, 

δηθηπαθψλ ηφπσλ, πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ θαη δεκνζηνγξαθηθψλ 

νδνηπνξηθψλ γηα ηνλ ηνπξηζκφ. Σν αλνηρηά δηαηηζέκελν ςεθηαθφ πιηθφ 

αλακέλεηαη λα εκπλεχζεη ηεεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε θαληαζία απηψλ πνπ 

πινπνηνχλ εθαξκνγέο θαη ςεθηαθέο δξάζεηο θαη παξάιιεια λα δηαρπζεί ζηα 

θνηλσληθά δίθηπα, εληζρχνληαο πνιιαπιαζηαζηηθά ηελ πξνβνιή θαη ηελ 

ηαπηφηεηα θαη αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο . 

Σν πεξηερφκελν ζα ηεξείηαη ζε ςεθηαθφ απνζεηήξην, ζα είλαη 

γεσεληνπηζκέλν (geotagged) θαη ζα έρεη επξεηεξηαζηεί θαηάιιεια, ψζηε λα 

δηεπθνιχλνληαη ε πινήγεζε θαη νη αλαδεηήζεηο. Λφγσ ηνπ πιήζνπο θαη ηεο 

εμεηδίθεπζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ θαη 

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ (ήιηνο-ζάιαζζα, γαζηξνλνκηθφο, 

γελεαινγηθφο, ζξεζθεπηηθφο, πνιηηηζκηθφο, επεμίαο, ηαηξηθφο, ηακαηηθφο, ηξίηεο 

ειηθίαο, εθπαηδεπηηθφο, ζπλεδξηαθφο, αγξνηνπξηζηηθφο, θπζηνδηθηθφο, 

πεδνπνξηθφο, νξεηλφο, ρεηκεξηλφο, αζιεηηθφο θ.ά.) είλαη αλαγθαία ε παξαγσγή 

πεξηερνκέλνπ αλά ζεκαηηθέο πεξηνρέο. 

Φεθηνπνηήζεηο πξνώζεζεο θαη ζηήξημεο ειιεληθνύ ηνπξηζηηθνύ 

πξντόληνο 

Μηα δέζκε έξγσλ ζηνρεχεη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο ςεθηαθήο παξνπζίαο 

ηνπ Διιεληθνχ Σνπξηζηηθνχ Πξντφληνο κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

visitgreece.gr, ψζηε λα απνθηήζεη ε ρψξα νινθιεξσκέλν θαλάιη πξνψζεζεο, 

πξνβνιήο θαη πσιήζεσλ ηνπ ζπλνιηθνχ θάζκαηνο ησλ πξννξηζκψλ, 

ππεξεζηψλ θαη ζεκαηηθψλ ηνπ κε δεκηνπξγία ηνπ αληίζηνηρνπ πεξηερνκέλνπ. 

Απηά ηα έξγα πεξηιακβάλνπλ: 

● Δθζπγρξνληζκφ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ Δ.Ο.Σ. πνπ απνηειεί 

ηνλ επίζεκν δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ κε 

εθαξκνγέο ηερλνινγίαο ηερλεηήο λνεκνζχλεο, απνζήθεπζεο θαη 

αλάιπζεο κεγάισλ δεδνκέλσλ (big data) θαη cloud computing. 

● Γεκηνπξγία ζχγρξνλνπ, επηθαηξνπνηεκέλνπ αξρηθνχ πεξηερνκέλνπ 

(θείκελα – θσηνγξαθίεο – video) γηα ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ 

Δ.Ο.Σ. θαη ηηο αληίζηνηρεο εθαξκνγέο ζε ειιεληθά θαη αγγιηθά. 

Δπηπξφζζεηα, Μεηάθξαζε- απφδνζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε νθηψ (8) 

γιψζζεο (πιένλ ηεο ειιεληθήο θαη αγγιηθήο). 

● Αλάπηπμε ςεθηαθψλ ζπζηεκάησλ - ηερλνινγηθή ππνδνκή γηα 

εθαξκνγέο ζηα πεξίπηεξα ηνπ Δ.Ο.Σ. πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε Γηεζλείο 

Σνπξηζηηθέο Δθζέζεηο.  
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● Αλάπηπμε εθαξκνγήο αλαδήηεζεο πξντφλησλ αλά ζεκαηηθή κνξθή 

θαη πξννξηζκφ. 

● Αλάπηπμε δηαδξαζηηθνχ ράξηε κε αλαθνξά/επηζήκαλζε φιεο ηεο 

ζρεηηθήο πιεξνθφξεζεο πνπ αλαδεηά ν ηαμηδηψηεο/επηζθέπηεο. 

χληνκν story-telling γηα ηνλ πξννξηζκφ. Δλδεηθηηθά, ζα 

απνηππψλνληαη πφξνη ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζε ζπλεξγαζία κε 

ηηο Πεξηθέξεηεο αιιά θαη Πχιεο εηζφδνπ, Πνιηηηζηηθνί Πφξνη, 

Τπνδνκέο εηδηθψλ κνξθψλ/ δξαζηεξηφηεηεο εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

Σέινο, ε εθαξκνγή ζα δηαζέηεη θηιηθφ πεξηβάιινλ γηα άηνκα κε 

αλαπεξία. 

Γεκηνπξγία εθαξκνγήο COVID-19 travel safe app  

Ζ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο έρεη σο ζηφρνπο:  

● Σε ζπλερή ελεκέξσζε κε δεδνκέλα πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (realtime 

data) γηα ηελ παλδεκηθή λφζν COVID-19 αλά Πεξηθέξεηα/πξννξηζκφ 

ζηελ Διιάδα. 

● Σε ζχλδεζε κε μελνδνρεία αλαθνξάο 

● Σελ ελεκέξσζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα ην θαζεζηψο πνπ ηζρχεη 

απφ ηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ ηαμηδηψηε πνπ επηζπκεί λα ηαμηδέςεη 

ζηελ Διιάδα θαη ηα ζπλαθφινπζα ηαμηδησηηθά έγγξαθα.  

● Σελ ελεκέξσζε γηα ηα λνζνθνκεία αλαθνξάο, ηηο πγεηνλνκηθέο 

ππεξεζίεο, ρξήζηκεο ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο αλά πεξηνρή ζε 

ζρέζε κε ηνλ COVID-19. 

● Σε δεκηνπξγία εηδηθνχ πεξηβάιινληνο γηα άηνκα κε αλαπεξία. 

● Σε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο δηαδξαζηηθφηεηαο κε ηνλ 

επηζθέπηε, ε παξνρή πην έμππλεο θαη εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο ζηνλ 

επηζθέπηε, βειηηζηνπνίεζε θαη κείσζε ρξφλνπ αληαπφθξηζεο ζε 

αηηήκαηα ηδησηψλ, επαγγεικαηηψλ θαη εθπξνζψπσλ Μ.Μ.Δ., 

βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ. 

Πιαηθόξκα γαζηξνλνκηθνύ ράξηε  

Σν πξνηεηλφκελν έξγν θαιείηαη λα δψζεη ιχζε ζηελ απνπζία πνηνηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ αλαθνξηθά κε ηνλ γαζηξνλνκηθφ ηνπξηζκφ ζηελ Διιάδα, ε 

νπνία πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ αμηφπηζηε πεγή κε θαζνιηθή αλαγλψξηζε 

ηφζν ζηνπο επαγγεικαηίεο φζν θαη ζην θνηλφ θαη λα είλαη δεκφζηα δηαζέζηκν 

θαη επαλαρξεζηκνπνηήζηκν κε εχθνιν ηξφπν ζε νπνηνλδήπνηε 

ελδηαθεξφκελν. Σν πιήζνο θαη ε εμεηδίθεπζε ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ 

θαζψο θαη ε πνηθηιία εηδψλ ηνπξηζκνχ (θαινθαηξηλφο, γαζηξνλνκηθφο, 

γελεαινγηθφο, ζξεζθεπηηθφο, πνιηηηζκηθφο, επεμίαο, ηαηξηθφο, αζιεηηθφο θ.α.) 

απαηηνχλ ηε ζπγθξφηεζε εμεηδηθεπκέλνπ ζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ. ην παξφλ 

έξγν πξαγκαηνπνηείηαη ε ιήςε ππεξεζηψλ γηα ηε ζπγθξφηεζε θαη επηκέιεηα 

ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ απφ ηδηψηε πάξνρν κε αληηθείκελν ηνλ γαζηξνλνκηθφ 

ηνπξηζκφ. Σν πεξηερφκελν ζα παξέρεηαη αλνηρηφ ζε επηρεηξήζεηο θαη ηδηψηεο 

γηα ηελ αλάπηπμε δηθηπαθψλ ηφπσλ πξνβνιήο ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ θαη 

δηαδξνκψλ, widgets, apps, δεκνζηνγξαθηθψλ νδνηπνξηθψλ θ.ιπ.. 

Αλάπηπμε δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ θαη εθαξκνγήο γηα θνξεηέο ζπζθεπέο γηα 

ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζβάζηκνπ ραξαθηήξα ηνπ ηνπξηζκνύ ζηελ Διιάδα 

Σν έξγν αθνξά ηελ αλάπηπμε ηζηνηφπνπ θαη εθαξκνγήο γηα θηλεηά 

ηειέθσλα, γηα ηελ παξνρή νινθιεξσκέλεο πιεξνθφξεζεο θαη πινήγεζεο 

αηφκσλ κε ακαμίδην/αλαπεξία. Σν πεξηερφκελν ηνπ ηζηνηφπνπ ζα 

πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα θαη ηηο 
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δηεπθνιχλζεηο ζε άηνκα κε αλαπεξία (ΑκεΑ) πνπ παξέρνληαη ζε δεκφζηνπο 

ρψξνπο θαη ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα, παλειιαδηθά. 

Ζ εθαξκνγή ζα απαληά εξσηήκαηα κε βάζε ηελ ηνπνζεζία θαη ζα 

παξέρεη πιεξνθνξία θαη θαζνδήγεζε ζηα άηνκα κε αλαπεξία θαζψο θαη 

ζηνπο ζπλνδνχο ηνπο ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο πνπ κπνξνχλ λα θηλεζνχλ θαη 

λα πεξηεγεζνχλ ζε πφιεηο θαη παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο ηεο ρψξαο καο. Θα 

δίλνληαη επίζεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηεπθνιχλζεηο πνπ παξέρνληαη ζε άηνκα 

κε αλαπεξία απφ θαηαιχκαηα θαη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο παλειιαδηθά. Γηα 

ηελ πξφζβαζε θαη πεξηήγεζε ζε δεκφζηνπο ρψξνπο θαη ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα 

ζα πεξηγξάθνληαη νη παξερφκελεο ππνδνκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε αηφκσλ κε 

αλαπεξία. 

Σα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα αηφκσλ κε αλαπεξία πνπ 

ζα παξαρζνχλ θαη ζα αμηνπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ, ζα είλαη 

δηαζέζηκα αλνηρηά ζε ζρεηηθφ απνζεηήξην (βι. έξγν «Φεθηνπνηήζεηο γηα ηνλ 

Διιεληθφ Σνπξηζκφ, δεκηνπξγία απνζεηεξίνπ θαη ζεκαζηνινγηθή επηζεκείσζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ»). Ζ πξφζβαζε ζηελ εθαξκνγή θαη ζην δηθηπαθφ ηφπν θαη 

νη παξερφκελεο ιεηηνπξγίεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ηεξψληαο ηελ αλσλπκία 

ηνπ ρξήζηε, ελψ ηα δεδνκέλα ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ ρξεζηψλ κε ηελ 

εθαξκνγή (π.ρ. εξσηαπνθξίζεηο) ζα είλαη δηαζέζηκα ζηελ «Πιαηθφξκα 

επθπνχο ηνπξηζκνχ» πνπ πεξηγξάθεηαη ζε επφκελε παξάγξαθν. 

 

Αλάπηπμε δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη εθαξκνγήο γηα ηελ παξνρή ζπζηάζεσλ 

πξννξηζκώλ θαη δξαζηεξηνηήησλ γηα παηδηά 

Σν έξγν αθνξά ζηελ αλάπηπμε ηζηφηνπνπ θαη εθαξκνγήο γηα θνξεηέο 

ζπζθεπέο, γηα ηελ παξνρή ζπζηάζεσλ θαη νινθιεξσκέλεο πιεξνθφξεζεο ζε 

νηθνγέλεηεο, παηδηά θαη ζπλνδνχο, αλαθνξηθά κε πξννξηζκνχο, 

δξαζηεξηφηεηεο θαη αμηνζέαηα θηιηθά γηα ηα παηδηά θαη ηηο νηθνγέλεηεο. 

Ζ εθαξκνγή ζα απαληά εξσηήκαηα ρξεζηψλ θπξίσο κε βάζε ηελ 

ηνπνζεζία, παξέρνληαο ζπζηάζεηο θαη πιεξνθνξίεο γηα επηζθέςηκνπο 

ρψξνπο θαη δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. κνπζεία, ζεκαηηθά πάξθα, ζεάκαηα, 

ςπραγσγηθέο θαη δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο) πνπ είλαη θηιηθέο θαη εηδηθά 

ζρεδηαζκέλεο γηα παηδηά. Ζ εθαξκνγή κέζσ ησλ ζπζηάζεσλ ζα θέξλεη ζε 

επαθή θαη γλσξηκία ηνπο κηθξνχο επηζθέπηεο κε ηνλ θάζε ηφπν, ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηελ ηζηνξία ηνπ. 

Σα δεδνκέλα γχξσ απφ ηε ζεκαηηθή «Παηδί-Οηθνγέλεηα», πνπ ζα 

παξαρζνχλ θαη ζα αμηνπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ, ζα είλαη δηαζέζηκα 

αλνηρηά ζε ζρεηηθφ απνζεηήξην (βι. έξγν «Φεθηνπνηήζεηο γηα ηνλ Διιεληθφ 

Σνπξηζκφ, δεκηνπξγία απνζεηεξίνπ θαη ζεκαζηνινγηθή επηζεκείσζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ»). Ζ πξφζβαζε ζηελ εθαξκνγή θαη ην δηθηπαθφ ηφπν θαη νη 

παξερφκελεο ιεηηνπξγίεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ηεξψληαο ηελ αλσλπκία ηνπ 

ρξήζηε, ελψ ηα δεδνκέλα ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ ρξεζηψλ κε ηελ εθαξκνγή 

(π.ρ. εξσηαπνθξίζεηο) ζα είλαη δηαζέζηκα ζηελ «Πιαηθφξκα επθπνχο 

ηνπξηζκνχ» πνπ πεξηγξάθεηαη ζε επφκελε παξάγξαθν. 

πγθέληξσζε θαη Παξνπζίαζε Γεδνκέλσλ Σνπξηζηηθνύ Δλδηαθέξνληνο  

Σν έξγν αθνξά ζηε ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε 

παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ηνπξηζηηθφ ελδηαθέξνλ, φπσο δξνκνιφγηα 

κεηαθνξψλ (αθηνπιντθά, ΚΣΔΛ, αεξνπνξηθά), σξάξην αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, 

εθδειψζεηο ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο θ.ά., ελψ ην έξγν ζα πεξηιακβάλεη 

επίζεο ιεηηνπξγηθφηεηα έξεπλαο ηθαλνπνίεζεο. ην πιαίζην ηνπ ζπλερνχο 

εκπινπηηζκνχ ηνπ visitgreece.gr πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε αλάπηπμε 

ζπκπιεξσκαηηθψλ εθαξκνγψλ, φπσο ε δεκηνπξγία πιαηθφξκαο γηα ηελ 

νξγάλσζε πξνζσπνπνηεκέλσλ ηαμηδηψλ θαη δηαδξνκψλ θαη ε αλάπηπμε 
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ςεθηαθήο ιχζεο γηα ηελ αλάδεημε ηεο ρψξαο σο ειθπζηηθνχ πξννξηζκνχ γηα 

Ηακαηηθφ Σνπξηζκφ. 

Γεκηνπξγία πιαηθόξκαο επθπνύο ηνπξηζκνύ 

Ο ηνπξηζκφο απνηειεί έλα πνιχπινθν νηθνζχζηεκα ην νπνίν παξέρεη 

πξνο ηνλ επηζθέπηε ππεξεζίεο δηακνλήο, εζηίαζεο, ςπραγσγίαο θαη 

κεηαθνξψλ κεξηκλψληαο παξάιιεια γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ηνπ. Γηα 

ην ιφγν απηφ, ζην πιαίζην ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ είλαη αλαγθαία ε 

ζπγθξφηεζε πιαηθφξκαο επθπνχο ηνπξηζκνχ κε ζθνπφ ηελ ηεθκεξησκέλε 

δηακφξθσζε πνιηηηθήο θαη θαηεπζχλζεσλ γηα ηνλ ηνπξηζκφ ζε εζληθφ 

επίπεδν, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ επεμεξγαζκέλεο πιεξνθφξεζεο πξνο ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ηνπξηζκνχ, θαζψο θαη ηελ παξνρή 

αλνηθηψλ δεδνκέλσλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα.  

Ζ πιαηθφξκα επθπνχο ηνπξηζκνχ ζα ππνζηεξίδεηαη απφ απνζεηήξην 

γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ κε πιεζψξα δεδνκέλσλ απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο θαη 

ζα παξάγεη δείθηεο θαη νπηηθνπνηεκέλε πιεξνθνξία κε ηε ρξήζε ηερλνινγηψλ 

κεγάισλ δεδνκέλσλ θαη εξγαιείσλ επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο. Θα απνηειεί κηα 

δξάζε εζληθήο εκβέιεηαο θαη δχλαηαη λα έρεη εηαίξνπο ηνλ χλδεζκν 

Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΔΣΔ) θαζψο θαη άιινπο 

ζπιινγηθνχο θνξείο. Ζ ζπιινγή θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ 

ζα έρεη σο άκεζν ζηφρν ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ θαη κνληέισλ πξφβιεςεο 

γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. πγθεθξηκέλα, ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

γηα πξνγλσζηηθά κνληέια ηεο δηεζλνχο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο γηα ηελ Διιάδα 

θαη ηε δηακφξθσζε εηαηξηθήο ε εζληθήο ζηξαηεγηθήο. 

Παξάιιεια, είλαη αλαγθαία ε παξαθνινχζεζε θαη ε ζπλδηακφξθσζε 

πνιηηηθήο κε ηνπο ινηπνχο θνξείο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο θαη ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα ζπιιέγεη δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο 

αλαγθαίεο ππνδνκέο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο θαηαιχηεο γηα ηελ ηνπξηζηηθή 

αλάπηπμε θαη αθνξνχλ ζηελ ελέξγεηα, ζην λεξφ, ηε ζπλδεζηκφηεηα, ζηηο 

ππνδνκέο κεηαθνξψλ, ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα, ζηε δηαρείξηζε 

απνξξηκκάησλ, ζηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ, ζηελ αζθάιεηα, ζηελ πγεία 

θαζψο θαη ζην πνιηηηζκηθφ θαη θπζηθφ θεθάιαην. 

Δζληθό Παξαηεξεηήξην γηα ηελ επίηεπμε Βηώζηκεο Σνπξηζηηθήο 

Αλάπηπμεο 

Σν έξγν θηινδνμεί λα παξέρεη κηα ζεηξά πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ 

εξγαιείσλ θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ ζηνλ ηνπξηζκφ κε 

βάζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα. Σν Δζληθφ Παξαηεξεηήξην Βηψζηκεο Σνπξηζηηθήο 

Αλάπηπμεο αμηνπνηεί ηα ζηνηρεία θαη δεδνκέλα ηνπ Γνξπθφξνπ Λνγαξηαζκνχ 

Σνπξηζκνχ, αιιά θαη ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπξηζηηθήο αγνξάο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ ηνπξηζκνχ. Πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία κίαο 

θεληξηθήο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο κε δπλακηθφ πεξηερφκελν κε δπλαηφηεηα 

ζπιινγήο, απνζήθεπζεο, δηακνηξαζκνχ θαη νπηηθνπνίεζεο δεδνκέλσλ, ε 

απεηθφληζε κέζσ ελφο γεσγξαθηθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ζε έλαλ 

δηαδξαζηηθφ ράξηε φισλ ησλ δεηθηψλ θαη ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία, 

παξνπζίαζε θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ. Ζ πιαηθφξκα ζα ηξνθνδνηείηαη απφ 

ηνλ Γνξπθφξν Λνγαξηαζκφ Σνπξηζκνχ, ην Μεηξψν Σνπξηζηηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ θαη άιινπο Φνξείο Παξνρήο Γεδνκέλσλ. Μέζσ ηεο 

ζπκκεηνρήο ηεο ρψξαο ζε δηεζλείο πξσηνβνπιίεο θαη δίθηπα, ζα επηηεπρζεί ε 

ελαξκφληζε ηνπ ηνπξηζκνχ κε ηηο αξρέο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ε ζπζηεκαηηθή 

θαηαγξαθή, ζπιινγή θαη αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ 
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ηνπξηζκφ ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, αμηνπνηψληαο θάζε 

ζπλεξγαζία κε θνξείο ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα ηνλ ηνπξηζκφ, θαζψο θαη λέα 

εξγαιεία θαηαγξαθήο, ψζηε λα ππνζηεξηρζεί ε βηψζηκε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. 

Γεκηνπξγία πιαηθόξκαο e-MHTE θαη δηαιεηηνπξγηθόηεηα κε κεηξώα θαη 

ζπζηήκαηα ηνπ Γεκνζίνπ 

Σν ΜΖΣΔ απνηειεί κηα βάζε δεδνκέλσλ ησλ αδεηνδνηεκέλσλ 

ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε θεληξηθφ επίπεδν θαη ζε επίπεδν ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ. Σν πθηζηάκελν 

Μεηξψν, πεξηιακβάλεη κφλν ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ιακβάλνπλ 

Βεβαίσζε πλδξνκήο Ννκίκσλ Πξνυπνζέζεσλ (φπσο Σνπξηζηηθά γξαθεία, 

Γξαθεία ελνηθηάζεσο απηνθηλήησλ, Δπηρεηξήζεηο εθκίζζσζεο Μνηνζηθιεηψλ, 

θ.ά.). 

Γηα ηε δηνηθεηηθή εμππεξέηεζε αιιά θαη ηε δηαζθάιηζε ηνπ πγηνχο 

αληαγσληζκνχ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ e-ΜΖΣΔ. ηελ πιαηθφξκα ζα κεηαπέζνπλ ηα 

δεδνκέλα θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ πθηζηάκελνπ Μεηξψνπ Σνπξηζηηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ (ΜΖΣΔ) κε ζθνπφ λα παξέρνληαη βειηησκέλεο ππεξεζίεο. Θα 

ππνζηεξίδνληαη πιήξσο ειεθηξνληθά ε έθδνζε λέσλ αδεηψλ ιεηηνπξγίαο 

θαζψο θαη ε αλαλέσζε πθηζηάκελσλ, πεξηιακβάλνληαο ηα πιήξε ζηνηρεία 

ηφζν ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο φζν θαη ηνπ γεσρσξηθνχ πξνζδηνξηζκνχ 

ηεο. 

Σν e-MHTE ζα δηαιεηηνπξγεί κε ην Π notifybusiness.gov.gr ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ, ψζηε λα αληιεί δεδνκέλα ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα ηελ απνηχπσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη κε ηα ζπζηήκαηα ηνπ ΓΔΜΖ, ηεο ΑΑΓΔ, 

ησλ εκπιεθφκελσλ επηκειεηεξίσλ θ.ά. εθαξκφδνληαο ηελ πξαθηηθή «κφλνλ 

άπαμ» (once only). Πξνβιέπεηαη επίζεο ε  δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ην ζχζηεκα 

"ΔΡΓΑΝΖ", ελψ ζα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα εγγξαθνχλ ζην ζχζηεκα. 

Δληαίν ζύζηεκα ειεθηξνληθήο θαηαγξαθήο αθίμεσλ θαη αλαρσξήζεσλ 

ζηα ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα ηεο ρώξαο 

Τινπνίεζε εληαίνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο εγγξαθήο ησλ αθίμεσλ θαη 

ησλ αλαρσξήζεσλ ζηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα ηεο ρψξαο δηαδηθηπαθά, κέζα 

απφ έλα κνλαδηθφ ζεκείν. Σν ζχζηεκα ζα ζπκβάιεη ζηελ άκεζε ζπιινγή 

ζηνηρείσλ γηα ηηο αθίμεηο ζηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα θαζψο θαη ζηελ επηβνιή 

ηνπ θφξνπ δηακνλήο. Κξίλεηαη φηη ην έξγν ζα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά: 

● ζηελ απηνκαηνπνηεκέλε θαηαγξαθή θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ 

επηζθεπηψλ ζηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα ηεο ρψξαο 

● ζηελ ςεθηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εγγξαθήο ησλ επηζθεπηψλ 

(check-in) φισλ ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ θαη, επνκέλσο, ζηε 

βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ θαηαιπκάησλ 

● ζηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη ζηελ εθπφλεζε ζηαηηζηηθψλ 

εθζέζεσλ γηα ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε ζηνπο πξννξηζκνχο: ηα 

δεδνκέλα πνπ ζα ζπγθεληξψλνληαη ζην ζχζηεκα ζα επηηξέπνπλ 

ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο. 

● ζηνλ ππνινγηζκφ θαη ζηνλ έιεγρν θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ δηακνλήο. 

Φεθηνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ρσξνζέηεζεο, αδεηνδόηεζεο θαη 

αλαγλώξηζεο ηνπξηζηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ  
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Ζ ςεθηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ αδεηνδφηεζεο ηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ρσξνζέηεζεο ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ, αλαγλψξηζεο ησλ 

ηακαηηθψλ πεγψλ θαη ησλ αξρείσλ ζα επηηξέςεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη 

απνδνηηθφηεξε επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ησλ δχν ππιψλσλ δεκφζηαο 

ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Ζ επηηάρπλζε ζηελ 

εμππεξέηεζε ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ θαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

δηνηθεηηθψλ ελεξγεηψλ, ε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ βάξνπο θαη θφζηνπο θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεξε εθπιήξσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ επνπηείαο θαη ειέγρνπ 

απνηεινχλ άκεζα νθέιε ηεο ζρεδηαδφκελεο ςεθηνπνίεζεο. 

Γεκηνπξγία ζπζηήκαηνο ςεθηνπνίεζεο ηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

14 Πεξηθεξεηαθώλ Τπεξεζηώλ Σνπξηζκνύ  

Σν έξγν πεξηιακβάλεη αθ‘ ελφο ηελ εγθαηάζηαζε ππνζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο αιιεινγξαθίαο κε ρξήζε ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο κε ζθνπφ 

ηελ ειεθηξνληθή δηαρείξηζε θαη δηαθίλεζε ησλ εγγξάθσλ θαη αθεηέξνπ ηελ 

εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε ηεο ςεθηαθήο πιαηθφξκαο ρσξνζέηεζεο θαη 

αδεηνδφηεζεο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία 

ησλ ππεξεζηψλ απαηηείηαη αθ‘ εηέξνπ ε ςεθηνπνίεζε ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ 

ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ Σνπξηζκνχ, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ην 

ειεγθηηθφ έξγν ησλ ππεξεζηψλ. Σν έξγν ζα ζπκβάιεη επίζεο ζηελ 

αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ ξφινπ ησλ Π.Τ.Σ. ζηε δηακφξθσζε ηεο 

παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ζε πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν. Ζ δηαζχλδεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ κε ηελ θεληξηθή 

ππεξεζία, απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο ζηε 

δηαρείξηζε θαη δηαθίλεζε ησλ εγγξάθσλ. Όζνλ αθνξά ζηελ ςεθηνπνίεζε ηνπ 

πθηζηάκελνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ, απηή ζα δηεπθνιχλεη ηνλ επηηφπην έιεγρν ησλ 

ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Σα θιηκάθηα ειέγρνπ ζα απνθηήζνπλ πξφζβαζε 

ζηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο κέζσ θνξεηήο 

ηακπιέηαο (tablet), ζηελ νπνία ζα θαηαρσξίδνληαη θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

ειέγρνπ. 

Αλάπηπμε θαηλνηόκνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ πιεξνθόξεζε ησλ 

επηζθεπηώλ 

Σν έξγν αθνξά ηελ αλάπηπμε ελφο θαηλνηφκνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα 

παξέρεη πιεξνθνξίεο ζην θνηλφ (ηνπξίζηεο, πνιίηεο θ.ιπ.) βαζηζκέλν ζε 

ηερλνινγία ηερλεηήο λνεκνζχλεο. πγθεθξηκέλα, ην έξγν αλαθέξεηαη ζε έλαλ 

κεραληζκφ επηθνηλσλίαο (Chatbot) πνπ ιεηηνπξγεί κέζσ πξνζσπηθψλ 

εθαξκνγψλ επηθνηλσλίαο (Messenger, Viber, θ.ιπ.) Ζ εθαξκνγή ζα 

απνηειέζεη έλα ζχγρξνλν θαη απνηειεζκαηηθφ θαλάιη επηθνηλσλίαο, ε νπνία 

ζα θαιχπηεη φινπο ηνπο ρξήζηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δεκνθηιείο 

εθαξκνγέο επηθνηλσλίαο. Ζ βαζηθή δηεπαθή κεηαμχ ζπζηήκαηνο θαη θνηλνχ ζα 

είλαη ην chatbot, ην νπνίν ζα αλαγλσξίδεη ηε γιψζζα νκηιίαο (Διιεληθά, 

Αγγιηθά, Γεξκαληθά, Γαιιηθά θ.ιπ.) θαη ζα παξέρεη δνκεκέλεο απαληήζεηο 

ζηελ ίδηα γιψζζα. Σν ζχζηεκα ζα δηαζπλδεζεί κε πνιιέο πεγέο, έηζη ψζηε λα 

κπνξεί λα πξνζθέξεη έλα επξχ θάζκα ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ. 

Μέζσ απηνχ ηνπ κεραληζκνχ, ζεκαληηθέο (ηνπξηζηηθέο) πιεξνθνξίεο ζα 

παξέρνληαη κε γξήγνξν θαη απιφ ηξφπν θαη επίζεο ζα παξέρνληαη πνιιέο 

ρξήζηκεο ππεξεζίεο, φπσο: 

● Απνηειεζκαηηθή αλαδήηεζε γηα ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα. 

● Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απνζηάζεηο ηαμηδίσλ, λαχινπο, εηζηηήξηα. 

● Πιεξνθνξίεο, φπσο σξάξηα ιεηηνπξγίαο. 

● Υάξηεο, πξνζβαζηκφηεηα θ.ιπ.. 

● Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε κέζα κεηαθνξάο.  
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● Τπνβνιή εξσηήζεσλ / θαηαγγειηψλ. 

● Υξήζε νπνηαζδήπνηε ππεξεζίαο παξερφκελεο απφ ηνλ Διιεληθφ 

Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ. 

● πρλέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε εζηίαζε, δηαζθέδαζε θ.ιπ.. 

Δπίζεο, ζα κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ πιεξνθνξίεο ζε εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν 

ζρεηηθά κε: 

● Νέεο δξαζηεξηφηεηεο θαη πξσηνβνπιίεο. 

● Θέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πνιηηηζκφ, ζεκαηηθέο εθδειψζεηο 

θ.ιπ.. 

● Απεξγίεο, ζηάζεηο εξγαζίαο θαη ηπρφλ δεηήκαηα πνπ επεξεάδνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο ή ηνπξηζηηθνχο 

πξννξηζκνχο. 

● Πιεξνθνξίεο γηα δξνκνιφγηα αεξνπιάλσλ, πινίσλ, ιεσθνξείσλ, 

ηξέλσλ. 

● πλεξγαζία κε ελψζεηο ηαμί θ.ιπ.. 

● Πξφγλσζε θαηξνχ. 

● Χξεο ιεηηνπξγίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ρψξνπο πνιηηηζηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο θ.ιπ.. 

● Γηάθνξεο αλαθνηλψζεηο. 

 

 

9.15.3. Πίλαθαο 31: Έξγα Σνκέα Σνπξηζκνχ 

Έξγα Υξνληθόο Οξίδνληαο 

1. Φεθηνπνηήζεηο γηα ηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ, δεκηνπξγία 

απνζεηεξίνπ θαη ζεκαζηνινγηθή επηζεκείσζε 

πεξηερνκέλνπ 

Μεζνπξφζεζκνο 

2. Φεθηνπνηήζεηο πξνψζεζεο θαη ζηήξημεο ηνπ ειιεληθνχ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο  
Μεζνπξφζεζκνο 

3. Γεκηνπξγία εθαξκνγήο COVID-19 travel safe app Βξαρππξφζεζκνο 

4. Πιαηθφξκα γαζηξνλνκηθνχ ράξηε Μεζνπξφζεζκνο 

5. Αλάπηπμε δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ θαη εθαξκνγήο γηα 

θνξεηέο ζπζθεπέο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζβάζηκνπ 

ραξαθηήξα ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα 

Βξαρππξφζεζκνο 

6. Αλάπηπμε δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη εθαξκνγήο γηα ηελ 

παξνρή ζπζηάζεσλ πξννξηζκψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

γηα παηδηά 

Βξαρππξφζεζκνο 

7. πγθέληξσζε θαη Παξνπζίαζε Γεδνκέλσλ Σνπξηζηηθνχ 

Δλδηαθέξνληνο 

Μεζνπξφζεζκνο 

8. Γεκηνπξγία πιαηθφξκαο επθπνχο ηνπξηζκνχ Μεζνπξφζεζκνο 
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9. Δζληθφ Παξαηεξεηήξην γηα ηελ επίηεπμε Βηψζηκεο 

Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο 

Μεζνπξφζεζκνο 

10. Γεκηνπξγία πιαηθφξκαο e-MHTE θαη 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε κεηξψα θαη ζπζηήκαηα ηνπ 

Γεκνζίνπ  

Μεζνπξφζεζκνο 

11. Δληαίν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο θαηαγξαθήο αθίμεσλ θαη 

αλαρσξήζεσλ ζηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα ηεο ρψξαο 

Μεζνπξφζεζκνο 

12. Φεθηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ ρσξνζέηεζεο, 

αδεηνδφηεζεο θαη αλαγλψξηζεο ηνπξηζηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ 

Μεζνπξφζεζκνο 

13. Γεκηνπξγία ζπζηήκαηνο ςεθηνπνίεζεο ηεο εζσηεξηθήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ 14 Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ 

Σνπξηζκνχ 

Μεζνπξφζεζκνο 

14. Αλάπηπμε θαηλνηφκνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ πιεξνθφξεζε 

ησλ επηζθεπηψλ 

Μεζνπξφζεζκνο 

Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 
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9.16. Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 

 

9.16.1. ηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο θαη ζηφρνη 

 

Απνζηνιή ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ είλαη ε άζθεζε ηεο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο ηεο ρψξαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο 

δηεζλείο ζρέζεηο, ηε δηεζλή ζπλεξγαζία θαη ηε δηεζλή πνιηηηθή, ηε δηεζλή 

εθπξνζψπεζε, ηελ πξνάζπηζε ησλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ ζην εμσηεξηθφ 

θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο λνκηκφηεηαο. To Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ 

απνηειεί ηνλ θεληξηθφ ζπληνληζηή γηα ηε δηακφξθσζε κηαο ζχγρξνλεο θαη 

απνηειεζκαηηθήο εζληθήο πνιηηηθήο ζηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ, ηελ 

πξνψζεζε ησλ εμαγσγψλ θαη ηε ζπλνιηθή εμσζηξεθή αλάπηπμε ηεο 

ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Δπηπιένλ, κέζσ ησλ Πξνμεληθψλ Αξρψλ, ην 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ εμππεξεηεί Έιιελεο θαη μέλνπο πνιίηεο ζε ζέκαηα 

πξνμεληθήο θχζεσο, ιεηηνπξγψληαο σο ζεκείν επαθήο κε ηελ ειιεληθή 

Γεκφζηα Γηνίθεζε. ην πιαίζην ηεο δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, πινπνηείηαη δέζκε έξγσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

αλαβάζκηζε ζρεηηθψλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ, κε ζηφρν ηε ζσξάθηζε ησλ 

δηαθηλνχκελσλ πιεξνθνξηψλ, ηε βειηίσζε, αμηνπνίεζε θαη επεμεξγαζία ηεο 

παξερφκελεο ελεκέξσζεο, θαζψο θαη ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ 

πνιηηψλ. 

Υάξε ζην δίθηπν Αξρψλ ζην εμσηεξηθφ (127 πξεζβείεο θαη πξνμελεία θαη 

59 Γξαθεία ΟΔΤ), ππάξρνπλ «αληέλεο» ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ 

γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ειιεληθψλ νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ ζπκθεξφλησλ, 

δηαζέζηκεο ηφζν ζρεηηθά κε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ Τπνπξγείνπ φζν θαη ηνπ 

EnterpriseGreece. Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη θνξείο εμσζηξέθεηαο 

ιεηηνπξγνχλ κε εληαίν ηξφπν θαη απνθηνχλ θνηλή θνπιηνχξα επηρεηξεζηαθήο 

ιεηηνπξγίαο. Μάιηζηα, γηα ηελ εμσζηξέθεηα έρεη ήδε εμαζθαιηζηεί πξφγξακκα 

ηερληθήο βνήζεηαο απφ ηελ νιιαλδηθή θπβέξλεζε γηα ηελ θαιχηεξε πινπνίεζε 

ηεο εζληθήο πνιηηηθήο. 

Σν Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηα Τπνπξγεία 

Δζσηεξηθψλ, Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 

αλαιακβάλεη ζεηξά πξσηνβνπιηψλ κε ζηφρν ηOλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ 

ησλ δηαδηθαζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

πξνμεληθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ηελ ηαρχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε 

εμππεξέηεζε ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ ζην εμσηεξηθφ. 

Δθζπγρξνληζκόο ιεηηνπξγίαο Πξνμεληθώλ Αξρώλ 

Με γλψκνλα ηε βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

πνπ παξέρεη ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, απινπνηνχληαη νη δηαδηθαζίεο 

ρνξήγεζεο εγγξάθσλ ζηνπο Έιιελεο ηεο αιινδαπήο, κέζσ δηαζχλδεζεο 

ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ησλ Αξρψλ Δμσηεξηθνχ κε ηηο αξκφδηεο 

αξρέο ηεο ρψξαο. 

πγθεθξηκέλα, πξνσζείηαη ε απεπζείαο δηαζχλδεζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο «Μεηξψν Πνιηηψλ» ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε ηηο 

Πξνμεληθέο Αξρέο, έηζη ψζηε ε θαηαρψξηζε ησλ ιεμηαξρηθψλ πξάμεσλ λα 

πξαγκαηνπνηείηαη εθεμήο κε ςεθηαθφ ηξφπν (Ν.4674/20). Με ηνλ ηξφπν απηφ, 

θαηαξγείηαη ε ρξνλνβφξα δηαδηθαζία ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ησλ 

αηηήζεσλ ζην Δηδηθφ Λεμηαξρείν Αζελψλ, ην νπνίν εθεμήο ζα επηιακβάλεηαη 

ζε εμαηξεηηθέο κφλνλ πεξηπηψζεηο. Δπηπιένλ, πξνσζείηαη ε δηαζχλδεζε κε ηε 

Γ/λζε ηξαηνινγίαο (ΤΠΔΘΑ) θαη ηε Γ/λζε Γηαβαηεξίσλ (ΤΠΡΟΠΟ). Μέζα 

απφ απηή ηελ παξέκβαζε δηεπθνιχλεηαη ε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία κέζσ 

εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο εηθνληθήο ππνβνήζεζεο πξνο ηνπο πνιίηεο,γηα 
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ηαρχηεξε εμππεξέηεζε θαη πεξηνξηζκφ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ εξγαζηψλ. Δηδηθή 

ειεθηξνληθή εθαξκνγή chat ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ Πξνμεληθψλ Αξρψλ, 

αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ νη ηερλνινγίεο ηερλεηήο 

λνεκνζχλεο, ζα απαληά κε απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν ζε εξσηήκαηα 

πξνμεληθήο θχζεσο.(έλαξμε πηινηηθήο εθαξκνγήο εληφο 2020). 

Παξάιιεια, εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα εμ απνζηάζεσο εμππεξέηεζεο 

πνιηηψλ ζηα πξφηππα ησλ εθαξκνγψλ myAADElive θαη myKEPlive. Δλ 

πξνθεηκέλσ, νη ελδηαθεξφκελνη πνιίηεο ζα εμππεξεηνχληαη απφ πξνμεληθφ 

ππάιιειν κέζσ βηληενθιήζεο ζε πξνθαζνξηζκέλε εκέξα θαη ψξα γηα 

ππνζέζεηο, νη νπνίεο δελ απαηηνχλ απηνπξφζσπε παξνπζία. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν, εμππεξεηείηαη κε ηνλ βέιηηζην ηξφπν ε one-stop-shop δηαδηθαζία, 

θαζψο θάζε πνιίηεο ζα ζπλαιιάζζεηαη κε ηελ Πξνμεληθή Αξρή κφλν κηα 

θνξά, φηαλ απαηηείηαη ηαπηνπξνζσπία θαη απνθιεηζηηθά ειεθηξνληθά ζηηο 

ππφινηπεο πεξηπηψζεηο, ελψ ηαπηφρξνλα πεξηνξίδεηαη θαη ν δηνηθεηηθφο 

θφξηνο εξγαζηψλ. 

Δπίζεο, ηίζεηαη ζε εθαξκνγή λέα δηαδηθαζία επίζεκεο κεηάθξαζεο κε 

πηζηνπνηεκέλνπο κεηαθξαζηέο, ζηα πξφηππα ησλ πεξηζζφηεξσλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ. Παξάιιεια, αλαβαζκίδνληαη θαη ζσξαθίδνληαη ηα 

ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα δηαθίλεζεο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ Κεληξηθήο 

Τπεξεζίαο θαη Αξρψλ Δμσηεξηθνχ (ΖΓΔ, N-VIS, EES), ελψ γηα πξψηε θνξά 

ζα εγθαηαζηαζεί ην Δπξσπατθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ Αδεηνδφηεζεο 

Σαμηδίνπ (ETIAS) θαη ζα αλαπηπρζεί ζχζηεκα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο κε ην 

νπνίν ζα ζπλδένληαη νη Αξρέο Δμσηεξηθνχ κε ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία. 

Δπηπιένλ, γηα ηνπο αηηνχκελνπο ςεθνθφξνπο πξνβιέπεηαη ε εγγξαθή 

ηνπο ζε Δηδηθφ Δθιεθηνξηθφ Μεηξψν Δμσηεξηθνχ κέζσ ειεθηξνληθήο 

πιαηθφξκαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ.  

Αθφκε, ζα δεκηνπξγεζεί Μεηξψν Διιήλσλ ηνπ Δμσηεξηθνχ ζην νπνίν ζα 

εγγξάθνληαη νη ελδηαθεξφκελνη απηνβνχισο, δίλνληαο πξνζσπηθά ηνπο 

ζηνηρεία, ηνλ ηφπν θαηνηθίαο θαη ην επάγγεικά ηνπο. θνπφο είλαη ε 

απνηχπσζε ηνπ ειιεληζκνχ ηεο δηαζπνξάο, ην κέγεζνο θαη ε γεσγξαθηθή ηνπ 

θαηαλνκή (πνζνηηθά δεδνκέλα), νη δηάθνξνη ηχπνη νξγάλσζεο θαζψο θαη ηα 

επαγγεικαηηθά πεδία ζηα νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη (πνηνηηθά δεδνκέλα). 

Θσξάθηζε θαη εμνξζνινγηζκόο ςεθηαθώλ ιεηηνπξγηώλ Τπνπξγείνπ 

Δμσηεξηθώλ 

Ζ αλαβάζκηζε ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πεξηιακβάλεη, εθηφο απφ ηηο 

πξνσζνχκελεο δξάζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο 

ηνπο πνιίηεο, δξάζεηο γηα ηε ζσξάθηζε θαη ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο 

δηαθηλνχκελεο πιεξνθνξίαο. 

Σν έξγν αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε ελφο Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο, ην 

νπνίν ζα πεξηιακβάλεηαη ζηελ ςεθηαθή νκπξέια ηνπ www.gov.gr θαη ζα είλαη 

έλαο εκπηζηεπηηθφο επηρεηξεζηαθφο ρψξνο, φπνπ ζα ελζσκαηψλνληαη νη 

θφκβνη επηθνηλσλίαο ηνπ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ κε ηα άιια Τπνπξγεία θαη 

ππεξεζίεο θαη ζην νπνίν νη ππάιιεινη ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ζα έρνπλ 

πξφζβαζε κε έλαλ εηδηθφ θιεηδάξηζκν. ε απηφ ην ζχζηεκα, ν ππάιιεινο-

ρξήζηεο ζα έρεη ηελ επθαηξία λα επηηειεί εξγαζίεο νη νπνίεο κέρξη ηψξα 

απαηηνχζαλ ηελ απνζηνιή εγγξάθσλ κέζσ δηπισκαηηθνχ ηαρπδξνκείνπ ή 

fax, θαζπζηεξψληαο ηελ επεμεξγαζία ησλ αηηεκάησλ θαη δπζρεξαίλνληαο ηε 

θχζε ηεο εξγαζίαο. ε απηφ ην πιαίζην, ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη αθφινπζεο 

παξεκβάζεηο:  

Δηδηθφηεξα, αλαβαζκίδεηαη ε ζχλζεηε θαη επξεία ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαθίλεζεο δηαβαζκηζκέλεο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο 

(ΖΓΔ), κε επέθηαζε ησλ ππνδνκψλ δηαζχλδεζεο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο 

κε ηηο δηπισκαηηθέο αξρέο ηεο Δμσηεξηθήο Τπεξεζίαο (έξγν ΔΠΑ-ΔΠ 
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Μεηαξξχζκηζε Γεκφζηνπ Σνκέα). Ζ πξφβιεςε επηηπρνχο αλαβάζκηζεο 

ζπλίζηαηαη ζηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ, ρξήκαηνο, ηελ ελίζρπζε ηεο 

αζθάιεηαο ζηηο επηθνηλσλίεο ηεο θαηά ιφγν αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δμσηεξηθψλ. 

Παξάιιεια, δξνκνινγείηαη έξγν πνπ αθνξά ζηελ ςεθηνπνίεζε ηνπ 

Ηζηνξηθνχ θαη Γηπισκαηηθνχ αξρείνπ απφ ην 1924 θαη εληεχζελ, πνπ ζα 

ζπκβάιεη ζηελ ηαρχηεξε θαη επθνιφηεξε πξνζπέιαζε θαη αμηνπνίεζε εχξνπο 

πιεξνθνξηψλ θαη αξρεηαθνχ πιηθφ. 

Δπηπιένλ, έρνπλ γίλεη ήδε νη πξψηεο ελέξγεηεο γηα ρξεζηκνπνίεζε ηεο 

Σερλεηήο Ννεκνζχλεο σο εξγαιείν άζθεζεο δεκφζηαο δηπισκαηίαο, κε 

ζηφρν ηε δπλαηφηεηα έγθαηξεο πξφβιεςεο γεσπνιηηηθψλ εμειίμεσλ, ράξαμεο 

ζηξαηεγηθήο (πνιηηηθήο) επηξξνήο, νηθνλνκηθήο δηείζδπζεο ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζε μέλεο αγνξέο θαη πξνζέιθπζεο Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ 

(Foreign Direct Investment). Σν εξγαιείν ηεο Σερλεηήο Ννεκνζχλεο είλαη 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ πιεξνθφξεζε πνπ παξέρεηαη απφ ην χζηεκα 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθίλεζεο Δγγξάθσλ (ΖΓΔ) θαη ην Ηζηνξηθφ θαη Γηπισκαηηθφ 

Αξρείν. 

Δπηπιένλ, πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζεί έλα λέν δίθηπν e-mail πνπ ζα είλαη 

πξνζβάζηκν κφλν απφ ηνπο ππαιιήινπο θαη ην νπνίν ζα επηηξέπεη ηελ 

κεηάδνζε κε-πηζηνπνηεκέλεο αιιεινγξαθίαο θαζψο θαη αιιεινγξαθίαο 

ρακειήο δηαβάζκηζεο.  

Παξάιιεια, δξνκνινγείηαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ αζθαιψλ 

επηθνηλσληψλ ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία θαη ζε φιεο ηηο Πξεζβείεο, ζηηο 

Μφληκεο Αληηπξνζσπείεο θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο Πξνμεληθέο Αξρέο εηδηθνχ 

ελδηαθέξνληνο. 

Σαπηφρξνλα, αλαβαζκίδεηαη θαη πξνζαξκφδεηαη ζηα λέα θαλνληζηηθά 

πιαίζηα ην ζχζηεκα ζεψξεζεο θαξηψλ εηζφδνπ ζε πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ (N-

VIS) (έξγν Δπξσπατθνχ Σακείνπ Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο) θαη δεκηνπξγείηαη, 

ζε ζπλεξγαζία κε ην ΤΠΡΟΠΟ, πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Δηζφδνπ-Δμφδνπ 

(EES), ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη νη πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ πνπ 

εηζέξρνληαη ζην έδαθνο schengen (έξγν Δπξσπατθνχ Σακείνπ Δζσηεξηθήο 

Αζθάιεηαο). 

Δπηπιένλ, εθζπγρξνλίδεηαη ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ, κε ςεθηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη δηαζχλδεζεο Κεληξηθήο 

Τπεξεζίαο κε ηηο Αξρέο ηνπ Δμσηεξηθνχ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε ΓΓΟΤ ηνπ 

Τπνπξγείνπ ζα έρεη ινγηζηηθή απεηθφληζε ησλ νηθνλνκηθψλ θάζε Αξρήο 

Δμσηεξηθνχ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ελψ, παξάιιεια, θαηαξγείηαη ε ρξνλνβφξα 

θαη θνζηνβφξα δηαδηθαζία απνζηνιήο εγγξάθσλ. 

Αθφκε, πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο παξνπζίαζεο 

αεξνλαπηηθψλ επεηζνδίσλ (παξαβηάζεσλ) ζε ειεθηξνληθνχο ράξηεο. Δπίζεο, 

πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία ελφο κνληέξλνπ ςεθηαθνχ επηρεηξεζηαθνχ θέληξνπ 

ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ζχγρξνλεο θαη αζθαιείο ηερλνινγηθέο ππνδνκέο, 

ηερλνινγίεο παξαθνινχζεζεο θξίζεσλ θαη δηνίθεζεο, θαζψο θαη βαζηθά θαη 

ελαιιαθηηθά αζθαιή ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο. Δπηπιένλ ζα παξέρεηαη εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε γηα ην πξνζσπηθφ. 

Σέινο, ην ΤΠΔΞ ζπλεξγάδεηαη ήδε κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο (Γ.Γ.Γ.Π.) θαη ηελ ΓΓΠΓΓ γηα ηελ έγθπξε θαη 

έγθαηξε ελαξκφληζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θαλφλσλ θαη ηνπ λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ φπνπ ρξεηαζηεί ηελ επίηεπμε απμεκέλεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ην 

επηθείκελν έξγν «GOV-ERP». 

Δλίζρπζε ηνπ νξγαληζκνύ EnterpriseGreece 

Ο νξγαληζκφο EnterpriseGreece εληζρχεηαη θαη αλαδηνξγαλψλεηαη, κε 

βάζε ηηο δηεζλείο βέιηηζηεο πξαθηηθέο, πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζεη έλα 
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ζχγρξνλν βξαρίνλα ζηήξημεο ηεο εμσζηξεθνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, 

εθάκηιιν ησλ αληίζηνηρσλ επηηπρεκέλσλ θνξέσλ ηνπ εμσηεξηθνχ. 

ηελ παξνχζα ρξνληθή πεξίνδν δηακνξθψλνληαη ν λένο θαλνληζκφο 

ιεηηνπξγίαο, ελψ ζα αθνινπζήζνπλ δξάζεηο επηκφξθσζεο θαη εθπαίδεπζεο 

ησλ ζηειερψλ πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ ελδπλάκσζε ησλ ςεθηαθψλ 

δεμηνηήησλ. Ο ςεθηαθφο εθζπγρξνληζκφο ηνπ ΤπΔμ είλαη απαξαίηεηνο ηφζν 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ζπλεξγαζία κε ηηο Αξρέο εμσηεξηθνχ φζν θαη γηα 

ηε ζχλδεζε θαη ζπλεξγαζία κε ηηο Πεξηθέξεηεο κέζσ ησλ νπνίσλ ζα 

επεθηαζνχλ νη ηνπηθέο εμαγσγέο θαη ζα εληνπηζηνχλ θαη σξηκάζνπλ ηνπηθέο 

επελδπηηθέο επθαηξίεο. 

Δζληθή ζηξαηεγηθή εμσζηξέθεηαο 

Σν EnterpriseGreece ζα απνηειέζεη ην θχξην φξγαλν πινπνίεζεο ηεο 

Δζληθήο ηξαηεγηθήο Δμσζηξέθεηαο, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ πξνζέιθπζε 

μέλσλ επελδχζεσλ, ηελ πξνψζεζε εμαγσγψλ, θαζψο θαη ηε βειηίσζε ηεο 

εηθφλαο ηεο ρψξαο ζην εμσηεξηθφ. 

ην πιαίζην απηφ πινπνηείηαη κία δέζκε δξάζεσλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη: 

1.  ε φ,ηη αθνξά ηελ εμππεξέηεζε θαη ηε δηάδξαζε κε ηηο επηρεηξήζεηο 

πξφθεηηαη λα πινπνηεζεί ε Δζληθή Φεθηαθή Πχιε Δμσζηξέθεηαο. Με 

δηθαηνχρν ην αλαβαζκηζκέλν EnterpriseGreece, ε πχιε ζα 

ελνπνηήζεη ην πεξηερφκελν πνπ παξάγεηαη απφ ηα Γξαθεία ΟΔΤ θαη 

απφ ην EnterpriseGreece, φπσο θαη απφ άιιεο θξαηηθέο πεγέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εμσζηξέθεηα. Δλζσκαηψλνληαο βέιηηζηεο 

πξαθηηθέο ηνπ εμσηεξηθνχ, ν ρξήζηεο ζα βξίζθεη εχθνια θαη 

δηαδξαζηηθά ηελ πιεξνθνξία πνπ ρξεηάδεηαη ζε έλα εληαίν portal, 

πξνθεηκέλνπ λα εμάγεη ή λα επελδχζεη ζηελ Διιάδα. 

2.  ε φ,ηη αθνξά ηελ θιαδηθή ζηφρεπζε, νη λέεο ηερλνινγίεο απνηεινχλ 

ζηξαηεγηθή πξνηεξαηφηεηα, νπφηε αλαπηχζζνληαη ςεθηαθά εξγαιεία 

εμσζηξέθεηαο θαη δηεπθφιπλζεο ησλ επελδχζεσλ ζηνλ θιάδν απηφ, 

ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ θαη ην 

Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

3.  Με ηελ αλάδεημε ηεο επηζηεκνληθήο δηπισκαηίαο, ζα εθπαηδεπηνχλ 

ζηειέρε θαη ζα αλαπηπρζνχλ πξνγξάκκαηα ζε πφιεηο-ζηφρνπο κε 

έληνλε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηηο ηερλνινγίεο αηρκήο, π.ρ. 

Βνζηψλε, αλ Φξαλζίζθν, Λνλδίλν. ηφρνο είλαη ην δίθηπν ηεο 

νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο λα αλαπηχμεη ζπλέξγεηεο θαη δίθηπα 

ζπλεξγαζίαο ζηηο ελ ιφγσ πφιεηο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε 

πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, ε πξνψζεζε επθαηξηψλ γηα ηηο ειιεληθέο 

εηαηξείεο, αιιά θαη ε ελίζρπζε ηεο εηθφλαο ηεο ρψξαο καο ζε απηφ ηνλ 

ηνκέα. 

4.  Πξνσζνχληαη νη δπλακηθνί θιάδνη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα κε ζηφρν 

ηελ ηφλσζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. (πκβνχιην Τπνπξγψλ 

Δμσηεξηθψλ ζε ζχλζεζε Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ, Παγθφζκηνο 

Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ, θ.ά). Ήδε μεθίλεζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

θνξείο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (e-commerce), κε ζηφρν ηε 

ζπζηεκαηηθή αλάδεημε ηνπ θιάδνπ θαη ησλ ζεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζηα αληίζηνηρα forums ηεο Δ.Δ.. 

5.  Αλαδηακνξθψλεηαη θαη ηνπνζεηείηαη ζε λένπο ζηξαηεγηθνχο άμνλεο ε 

εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ δηαζπλνξηαθνχ εκπνξίνπ 

(TradeFacilitation) θαη εληαηηθνπνηείηαη ε απινπνίεζε θαη ε 
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ςεθηνπνίεζε ησλ πξν-ηεισλεηαθψλ θαη ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ 

γχξσ απφ ηελ εληαία ςεθηαθή ζπξίδα «SingleWindow». 

Με ηηο αλσηέξσ δξάζεηο εληζρχεηαη ε δεκηνπξγία κηαο θαηλνχξγηαο 

ηαπηφηεηαο γηα ηε ζχγρξνλε Διιάδα (πξσηνβνπιία Repositioning Greece), ε 

νπνία αλαθάκπηεη θαη επελδχεη ζηελ θαηλνηνκία, ζην ςεθηαθφ ηεο κέιινλ θαη 

ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο. 

9.16.2. Έξγα 

Δζληθή Φεθηαθή Πύιε Δμσζηξέθεηαο 

Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ θαη Δμσζηξέθεηαο 

ιακβάλεη ππφςε ην λέν πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθψλεηαη παγθνζκίσο γηα ηηο 

επελδχζεηο θαη ην εκπφξην θαη έηζη ε ζηξαηεγηθή ηεο εζηηάδεη ζηελ θαιχηεξε 

πιεξνθφξεζε θαη ππνζηήξημε ησλ μέλσλ επελδπηψλ θαη ησλ Διιήλσλ 

εμαγσγέσλ. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε ζρεδηάδεη θαη πινπνηεί δξάζεηο γηα ηελ 

πξνζέιθπζε επελδπηηθήο θαη γεληθφηεξα επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηε 

ρψξα, ηελ νινθιεξσκέλε ππνζηήξημε ησλ μέλσλ επελδπηψλ θαη ηε βειηίσζε 

ηεο επελδπηηθήο εκπεηξίαο. Δπίζεο, δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

εμσζηξέθεηαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, ζηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ 

ζπκκαρηψλ ζην εμσηεξηθφ, ζηελ πξνψζεζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζε λέεο 

αγνξέο, αιιά θαη ζηελ εδξαίσζή ηνπο ζε ππάξρνπζεο. 

Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε ζπληνληζκέλε πξνβνιή θαη αμηνπνίεζε ησλ 

αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ρψξαο πξνο ηε δηεζλή επελδπηηθή 

θνηλφηεηα θαη παξάιιεια ε δηθηχσζε θαη δηεπθφιπλζε ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζην εμσηεξηθφ, κε εληαίν ηξφπν, ζπλέρεηα θαη ζπζηεκαηηθφηεηα. 

Ο ζπληνληζκφο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ εμσζηξέθεηαο, φπσο θαη ν 

ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηνπο, απνηεινχλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα 

κπνξέζεη ε ρψξα απνηειεζκαηηθά λα πξνζειθχζεη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο 

θαη λα ζηεξίμεη ηηο εμαγσγέο ηεο. 

Αμηνπνηψληαο ην γεγνλφο φηη πιένλ φια ηα «εξγαιεία» εμσζηξέθεηαο 

(EnterpriseGreece, ΟΔΤ-Agora, πνιπκεξήο θαη δηκεξήο δηπισκαηία) είλαη 

πιένλ ππφ ηελ εληαία αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, 

δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ελνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηε 

δηάζεζή ηνπ κέζα απφ κηα ςεθηαθή πιαηθφξκα εμσζηξέθεηαο ηεο 

θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ζε εζληθφ επίπεδν, ε νπνία ζα είλαη κέξνο ηεο 

νκπξέιαο ηνπ gov.gr. Έηζη ε Δζληθή Φεθηαθή Πχιε Δμσζηξέθεηαο ζα 

απνηειεί κηα εληαία θαη θνηλή πιαηθφξκα γηα ηελ θάιπςε επηρεηξεζηαθψλ 

απαηηήζεσλ ησλ ππεξεζηψλ εμσζηξέθεηαο. Θα ελζσκαηψζεη, 

αλαδηακνξθψζεη θαη επεθηείλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ πθηζηάκελσλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ 

(http://www.agora.mfa.gr) θαη ηνπ EnterpriseGreece 

(www.enterprisegreece.gov.gr). 

Δλδεηθηηθά, ε πχιε ζα πεξηιακβάλεη απνηχπσζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

νηθνλνκηθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, παξνπζίαζε ηεο ρψξαο κε 

πξνηεξαηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, παξνπζίαζε θιάδσλ, θαζψο θαη 

παξνπζίαζε ζηνηρείσλ παξαγσγήο, κεηξψσλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ. 

Αλαδηάξζξσζε Μεηαθξαζηηθήο Τπεξεζίαο 

Ζ Μεηαθξαζηηθή Τπεξεζία θαηαξγείηαη θαη ε δηαδηθαζία κεηάθξαζεο - 

πηζηνπνίεζεο εγγξάθσλ ηδησηψλ αληηθαζίζηαηαη απφ δηαδηθαζία κε 

πηζηνπνηεκέλνπο κεηαθξαζηέο, ζηα πξφηππα ησλ πεξηζζφηεξσλ 

http://www.agora.mfa.gr/
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επξσπατθψλ ρσξψλ. Δηδηθφηεξα, θάζε ηδηψηεο ζα κπνξεί λα απεπζχλεηαη 

ζηνλ πηζηνπνηεκέλν κεηαθξαζηή ηεο επηινγήο ηνπ θαη λα εμππεξεηείηαη 

άκεζα θαη γξήγνξα. Ζ επηινγή ζα γίλεηαη απφ θαηάινγν πηζηνπνηεκέλσλ 

κεηαθξαζηψλ (ζα πηζηνπνηνχληαη θαηφπηλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ απφ αξκφδην 

εμεηαζηηθφ θνξέα), πνπ ζα αλαξηάηαη ζηα θαηά ηφπνπο Πξσηνδηθεία ή 

Γηθεγνξηθνχο θαη πκβνιαηνγξαθηθνχο πιιφγνπο ή απφ ζπζηαζείζα γηα ηνλ 

ζθνπφ αλεμάξηεηε Τπεξεζία Μεηάθξαζεο θαη Πηζηνπνίεζεο. Οη 

πηζηνπνηεκέλνη κεηαθξαζηέο ζα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε Μεηξψν 

Μεηαθξαζηψλ, ζα είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ αθξίβεηα θαη εγθπξφηεηα ηεο 

κεηάθξαζεο, ε νπνία ζα πηζηνπνηείηαη απφ επίζεκε (κνλαδηθή γηα θαζέλα) 

ζθξαγίδα ή απφ ςεθηαθή ππνγξαθή θαη κνλαδηθφ αξηζκφ κεηάθξαζεο 

(barcode). Δπηπιένλ, ζα είλαη ππνρξεσκέλνη λα δηαηεξνχλ ςεθηαθφ αξρείν 

κεηαθξάζεσλ θαη λα θαηαρσξίδνπλ ςεθηαθά θάζε πξάμε ζε ειεθηξνληθφ 

θαηάινγν ηεο Τπεξεζίαο Μεηάθξαζεο θαη Πηζηνπνίεζεο ή άιιεο 

επνπηεχνπζαο αξρήο. 

Δπξσπατθό ύζηεκα Πιεξνθνξηώλ θαη Αδεηνδόηεζεο Σαμηδηνύ 

Tν έξγν «Δπξσπατθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ θαη Αδεηνδφηεζεο 

Σαμηδηνχ» (European Travel Information and Authorization System - ETIAS), 

αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην 2022. Σν ελ ιφγσ χζηεκα ζα 

επεμεξγάδεηαη θαη ζα ρνξεγεί, κε απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία, ηελ άδεηα 

εηζφδνπ ζε πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ πνπ δελ ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ 

ζεψξεζε γηα λα δηέιζνπλ ηα εμσηεξηθά ζχλνξα («ππνρξέσζε ζεψξεζεο») 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Μελπκάησλ Έθηαθηεο Αλάγθεο Διιήλσλ ηνπ 

Δμσηεξηθνύ 

Σν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Διιήλσλ ηνπ Δμσηεξηθνχ πξνβιέπεη ηελ 

απνζηνιή εηδνπνηήζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο (Messaging Alert System for 

Greeks Abroad - MASGA) ζε Έιιελεο πνιίηεο ζην εμσηεξηθφ. Με απηφ ην 

ζχζηεκα, ζε πεξηφδνπο θξίζεο, θπζηθψλ ή κε θαηαζηξνθψλ, ζπγθξνχζεσλ 

θ.ιπ., φζνη Έιιελεο πνιίηεο ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ εγγξαθεί απηνβνχισο ζην 

ζχζηεκα, ζα ιακβάλνπλ έλα e-mail ή/θαη SMS, κε ελεκεξψζεηο, ψζηε λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο, θαζψο θαη νδεγίεο γηα ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο αζθάιεηα. 

Πιαηθόξκα γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηε δηεπθόιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη 

ηεο ζπλεξγαζίαο ζηα παηδηά κε αλαπεξία, ζηνπο λένπο δεκηνπξγνύο θαη 

θνηηεηέο πνηθίισλ επηζηεκνληθώλ θαη θαιιηηερληθώλ Πεδίσλ ηνπ 

Απόδεκνπ Διιεληζκνύ 

Ζ πξφλνηα γηα θαζνιηθή πξνζβαζηµφηεηα ζην πεξηερφµελν απφ άηνµα µε 

αλαπεξία είλαη πξψηηζηεο πξνηεξαηφηεηαο. Ζ πιαηθφξκα ζα απεπζχλεηαη 

ζηνπο µαζεηέο ησλ ζρνιείσλ ηεο Διιάδνο αιιά θαη ηνπ Απφδεµνπ 

Διιεληζµνχ, ζηα παηδηά µε αλαπεξία, ζηνπο λένπο δεµηνπξγνχο, ζηνπο 

ζπνπδαζηέο θαη θνηηεηέο πνηθίισλ επηζηεµνληθψλ θαη θαιιηηερληθψλ Πεδίσλ, 

θαη ζα αλαπηπρζεί, ζα ιεηηνπξγήζεη κε ζθνπφ λα ελψλεη, λα δηεπθνιχλεη θαη λα 

δίλεη πξφζβαζε ζε θάζε ελδηαθεξφµελν λα µνηξαζηεί ηηο γλψζεηο, ηηο ηδέεο θαη 

ηηο δεμηφηεηέο ηνπ.  

 

 

9.16.3. Πίλαθαο 32: Έξγα Σνκέα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο 
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Έξγν Υξνληθόο 

Οξίδνληαο 

1. Δζληθή Φεθηαθή Πχιε Δμσζηξέθεηαο 
Μεζνπξφζεζκνο 

2. Αλαδηάξζξσζε Μεηαθξαζηηθήο Τπεξεζίαο Μεζνπξφζεζκνο 

3. Δπξσπατθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ θαη Αδεηνδφηεζεο 

Σαμηδηνχ 

Μεζνπξφζεζκνο 

4. Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Μελπκάησλ Έθηαθηεο Αλάγθεο 

Διιήλσλ ηνπ Δμσηεξηθνχ 

Μεζνπξφζεζκνο 

5. Πιαηθφξκα γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ δηεπθφιπλζε ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ζηα παηδηά κε 

αλαπεξία, ζηνπο λένπο δεκηνπξγνχο θαη θνηηεηέο 

πνηθίισλ επηζηεκνληθψλ θαη θαιιηηερληθψλ Πεδίσλ ηνπ 

Απφδεκνπ Διιεληζκνχ 

Μεζνπξφζεζκνο 

Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 
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9.17. Μεηαλάζηεπζε θαη Άζπιν 

 

9.17.1.ηξαηεγηθέο Καηεπζχλζεηο θαη ηφρνη 

 

Ζ κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή θαη ην άζπιν απνηεινχλ θνηλή επζχλε ηφζν 

ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) φζν θαη ησλ ρσξψλ 

δηακεηαθφκηζεο θαη πξνέιεπζεο ηνπ εθάζηνηε πνιίηε ηξίηεο ρψξαο. Ζ 

εθαξκνγή θνηλψλ πνιηηηθψλ ζε έλα πιαίζην βαζηζκέλν ζηελ ακνηβαία 

εκπηζηνζχλε θαη αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη ησλ ζεζκηθψλ 

νξγάλσλ ηεο Δ.Δ. είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ φπσο: 

α) ε δηαρείξηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ πνπ εηζέξρνληαη ζηελ Διιάδα θαη 

ζηελ Δπξψπε επξχηεξα, β) ν ζεβαζκφο ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηηνχλησλ 

δηεζλή πξνζηαζία θαη άζπιν γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο, γ) ε πξνζηαζία ησλ 

αζπλφδεπησλ αλειίθσλ.  

H Διιάδα έξρεηαη αληηκέησπε κε καδηθέο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ απφ 

ηελ Αζία θαη ηελ Αθξηθή. πγθεθξηκέλα, ε Διιάδα, σο πξψηε ρψξα 

ππνδνρήο, θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά κεγάιν φγθν 

κεηαλαζηεπηηθψλ θαη πξνζθπγηθψλ ξνψλ, ζην πιαίζην ελφο θξάηνπο δηθαίνπ, 

εθαξκφδνληαο δηεζλείο θαη επξσπατθέο ζπλζήθεο. Παξνπζηάδεηαη, ινηπφλ, ε 

αλάγθε νξγάλσζεο ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο κε ηε δεκηνπξγία κεραληζκψλ 

ππνδνρήο, ηαπηνπνίεζεο, κεηεγθαηάζηαζεο ή ελζσκάησζεο ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ καδψλ θαη ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ απινχζηεπζε, 

απνζαθήληζε θαη ζπληφκεπζε ηεο δηαδηθαζίαο αζχινπ κε ρξήζε ςεθηαθψλ 

ηερλνινγηψλ. Δπηπιένλ, ην ΟΠ Μεηαλάζηεπζεο απνηειεί ην βαζηθφ εξγαιείν 

δηαρείξηζεο φιεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Νφκηκεο Μεηαλάζηεπζεο, ην νπνίν ήδε 

ζήκεξα δηαρεηξίδεηαη ηηο ππνζέζεηο ησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ θαη ε 

πξνγξακκαηηδφκελε επέθηαζή ηνπ πεξηιακβάλεη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ data 

center, πξνζζήθε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ηνπ παξφληνο ζπζηήκαηνο θαη 

ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ΑΛΚΤΟΝΖ ΗΗ (ζχζηεκα ειεθηξνληθήο 

δηαρείξηζεο αηηήζεσλ αζχινπ) θαη ηελ αλάπηπμε επηπιένλ ππνζπζηεκάησλ, 

κε ζθνπφ ηελ εμάιεηςε ηεο αλάγθεο θπζηθήο παξνπζίαο ησλ πνιηηψλ ζηηο 

Τπεξεζίεο. Παξάιιεια, ην ζχζηεκα ΤΠΔΡΗΧΝ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε εμέιημε, 

ζηνρεχεη ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ΚΤΣ, ησλ ΚΔΓΝ θαη ησλ Γνκψλ 

Φηινμελίαο, πεξηιακβάλεη αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ησλ αηηνχλησλ 

άζπιν, πξνβιέπεηαη λα δηαιεηηνπξγεί κε ην ΑΛΚΤΟΝΖ ΗΗ σο βαζηθφ εξγαιείν 

γηα ηνλ έιεγρν α) ηεο πξφζβαζεο ζηηο δνκέο (είζνδνο – έμνδνο κέζσ ηνπξληθέ 

αζθαιείαο, κε επίδεημε αηνκηθήο θάξηαο κεηαλάζηε, κέινο ΜΚΟ, εξγαδφκελνπ 

θαη ηαπηφρξνλε ρξήζε απνηππψκαηνο), β) ησλ παξνρψλ αλά άηνκν κε ρξήζε 

ηεο άλσζη αηνκηθήο θάξηαο (θαγεηφ, πξνκήζεηεο ξνπρηζκνχ θ.ιπ.) θαζψο θαη 

γ) ησλ κεηαθηλήζεσλ κεηαμχ ησλ ΚΤΣ, ησλ ΚΔΓΝ θαη ησλ Γνκψλ Φηινμελίαο. 

Δπηπιένλ, ην έξγν πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία Mobile Application πνπ ζα 

παξέρεη πξνζσπνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο ζηνλ ρξήζηε, ζα απνηειεί ηελ 

ειεθηξνληθή ζπξίδα ηνπ αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία αίηεζεο αζχινπ ηνπ θαη 

ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ Τπεξεζία γηα πξνζσπνπνηεκέλε ελεκέξσζε. ε 

ζπλδπαζκφ κε ηα παξαπάλσ αλακέλεηαη λα εθαξκνζηεί ην ζχζηεκα ΡΔΑ, ην 

νπνίν ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζε φια ηα ΚΤΣ, ηηο ΚΔΓΝ θαη ηηο Γνκέο 

Φηινμελίαο παξνρήο πςειήο ηαρχηεηαο δηαδηθηχνπ κε ζπκκεηξηθφ θχθισκα 

800 Mbps αλά εγθαηάζηαζε θαη επηπιένλ ζπκκεηξηθφ θχθισκα 100 Mbps κε 

ην Police On Line. 

 Σν ειιεληθφ θξάηνο, κέζα απφ ηηο Τπεξεζίεο Τπνδνρήο θαη 

Σαπηνπνίεζεο, επηρεηξεί λα δηαρεηξηζηεί ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ 

εηζέξρνληαη ζηε ρψξα, κε ηελ ππαγσγή ηνπο ζε δηαδηθαζίεο πξψηεο 

ππνδνρήο. Ζ φιε δηαρείξηζε γίλεηαη αθφκε δπζθνιφηεξε εμαηηίαο ηεο 

γισζζηθήο πνιπκνξθίαο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ αιιά θαη ηεο 
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έιιεηςεο έγθπξσλ ηαπηνπνηεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ απφ ηηο ρψξεο 

πξνέιεπζήο ηνπο. ην πιαίζην απηφ, ε δηεξκελεία καδί κε ηε δηακφξθσζε 

θνηλψλ θαλφλσλ θαη πξνηχπσλ γηα ηελ απνδνρή θαη δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ 

θαη εγγξάθσλ γίλνληαη θαζεκεξηλή δηαδηθαζηηθή αλάγθε, εηδηθά ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα πξνσζεζνχλ είηε ζε άιια 

θέληξα θαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. είηε ζηε ρψξα απφ ηελ νπνία εηζήιζαλ. Ζ 

ρξήζε ζπζηεκάησλ ηειεδηεξκελείαο θαη ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε βάζε 

επξσπατθά θαη δηεζλή πξφηππα κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ππεξεζηψλ, θνξέσλ, 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη θξαηψλ-κειψλ θξίλεηαη απνιχησο αλαγθαία, έξγα ηα 

νπνία ην αξκφδην Τπνπξγείν ήδε πινπνηεί. Δπίζεο, ε παξαθνινχζεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ειιεληθψλ θαη μέλσλ Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ (ΜΚΟ) 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζέκαηα δηεζλνχο πξνζηαζίαο, κεηαλάζηεπζεο θαη 

θνηλσληθήο έληαμεο πξαγκαηνπνηείηαη θαιχηεξα κέζα απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρεηηθνχ ςεθηαθνχ Μεηξψνπ. 

 Παξάιιεια, νη λφκηκνη κεηαλάζηεο (ή/ θαη νη έρνληεο ιάβεη ζεηηθή 

απφθαζε αζχινπ) πνπ βξίζθνληαη ζηε ρψξα ζα πξέπεη λα εμππεξεηνχληαη 

ζπλερψο κέζα απφ ηελ έθδνζε-αλαλέσζε αδεηψλ παξακνλήο θαη 

ηαμηδησηηθψλ εγγξάθσλ, εθφζνλ πιεξνχληαη νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο, 

φπσο π.ρ. ε επαλέλσζε νηθνγελεηψλ, ε πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ, νη 

ζπνπδέο, ε πξνζσξηλή δηακνλή θ.ιπ.. Ζ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηεο 

πιαηθφξκαο ειεθηξνληθνχ ξαληεβνχ απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ή ηνπο 

δηθεγφξνπο πνπ ηνπο εθπξνζσπνχλ ζα ζπκβάιεη ζηελ πνηνηηθφηεξε 

εμππεξέηεζε θαη εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 Δπίζεο, ε παξνρή λέσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, φπσο π.ρ. ε 

θαηάζεζε ειεθηξνληθήο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε ή αλαλέσζε ησλ αδεηψλ 

δηακνλήο, ε δεκηνπξγία εθαξκνγψλ αλάγλσζεο ειεθηξνληθψλ θαξηψλ 

πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ, κέζσ ησλ νπνίσλ ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο 

εμνπζηνδνηεκέλνπο ππαιιήινπο ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ λα δηαβάδνπλ ηε 

γλεζηφηεηα ηεο άδεηαο δηακνλήο, ζα ιεηηνπξγήζνπλ θαηαιπηηθά ζηε κείσζε 

ησλ νπξψλ αλακνλήο θαη ηνπ ζπλσζηηζκνχ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. Σέινο, ε 

εθηχπσζε ησλ αδεηψλ δηακνλήο κε βάζε ην κνξθφηππν ηνπ απηνηεινχο 

εγγξάθνπ, φπσο απηφ νξίδεηαη ζηελ ειιεληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία 

(θαλνληζκφο ΔΚ/1030/2002 φπσο ηζρχεη), θαζψο θαη ε έθδνζε ηεο εηδηθήο 

βεβαίσζεο λφκηκεο δηακνλήο ζα δηεπθνιχλεη ηνπο δηθαηνχρνπο πνιίηεο ηξίησλ 

ρσξψλ, φζν θαη ην ζρεηηθφ έιεγρν απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. 

 

9.17.2. Έξγα 

Οινθιεξσκέλν ζύζηεκα δηαρείξηζεο αζύινπ – Αιθπόλε ΗΗ 

ήκεξα ε δηαρείξηζε ησλ αηηήζεσλ γηα άζπιν γίλεηαη θπξίσο κέζα απφ 

εθαξκνγέο πνπ έρνπλ ζηελή δηαζχλδεζε θαη ππνζηήξημε απφ ηα ζπζηήκαηα 

ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, παξέρνληαο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο γηα ηελ 

θαηαγξαθή θαη ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ αηηνχλησλ άζπιν. 

ηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο, 

πνπ ζα δηαιεηηνπξγεί φπνπ απαηηείηαη κε ηα ζπζηήκαηα ηεο Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο –φπσο ην ζχζηεκα Υαξηνγξάθεζεο Κπθινθνξίαο Αιινδαπψλ - 

ελψ παξάιιεια ζα δηεξεπλεζεί ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ζπζηήκαηα ηεο 

Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ θαη ηελ Τπεξεζία 

 

Αξσγήο θαη Έξγσλ ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Παιαηζηίληνπο Πξφζθπγεο ζηελ Δγγχο 

Αλαηνιή (UNWRA). Σν ελ ιφγσ ζχζηεκα ήδε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Σακείν 

Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο.  

Σν έξγν ζα παξέρεη πνιπγισζζηθέο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο γηα ηνπο 

αηηνχληεο άζπιν πνπ έρνπλ πεξάζεη ην πξψην ζηάδην θαηαγξαθήο θαη 
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ζπλέληεπμεο παξέρνληαο: α) ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ζπκπιεξσκαηηθψλ ή 

επηθαηξνπνηεκέλσλ εγγξάθσλ, β) ηελ ππνβνιή κεηαγελέζηεξσλ αηηήζεσλ γηα 

δηάθνξα δεηήκαηα, φπσο: i) ε νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, ii) ε θαηάζεζε 

πξνζθπγήο, iii) ε παξαίηεζε απφ ηελ αίηεζε (αλάθιεζε ηεο βνχιεζεο), iv) ε 

ζηέγαζε, v) ε δήισζε απψιεηαο/ θινπήο Γειηίνπ Αηηνχληνο Γηεζλή 

Πξνζηαζία (ΓΑΓΠ) / Άδεηαο Γηακνλήο Δληαίνπ Σχπνπ (ΑΓΔΣ) θαη ζηε 

ζπλέρεηα, ε επαλέθδνζε απηψλ, vi) ε αλαλέσζε ΓΑΓΠ, vii) ε αίηεζε γηα 

ρνξήγεζε/ επαλέθδνζε ηαμηδησηηθψλ εγγξάθσλ (TDV)124. 

 Σέινο, ην έξγν ζα αμηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ηειεδηεξκελείαο πνπ 

παξέρνληαη απφ άιιεο δξάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζχινπ. 

  

ύζηεκα Τπεξίσλ 

Σν ζχζηεκα Τπεξίσλ ζα απνηειέζεη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο αηηνχλησλ 

άζπιν, αλαθνξηθά κε φιεο ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο Τπνδνρήο θαη 

Σαπηνπνίεζεο. Θα πεξηιακβάλεη αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ησλ 

αηηνχλησλ άζπιν θαη ζα δηαιεηηνπξγεί κε ην ΑΛΚΤΟΝΖ ΗΗ αλαθνξηθά κε ηελ 

αίηεζε αζχινπ ηνπ κεηαλάζηε. Δπηπιένλ, ζα είλαη ην βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ΚΤΣ, ησλ ΚΔΓΝ θαη ησλ Γνκψλ Φηινμελίαο, θαζψο 

ζα έρεη ηελ επζχλε ηνπ ειέγρνπ πξφζβαζεο (είζνδνο – έμνδνο κέζσ ηνπξληθέ 

αζθαιείαο, κε επίδεημε αηνκηθήο θάξηαο κεηαλάζηε, κέινο ΜΚΟ, εξγαδφκελνπ 

θαη ηαπηφρξνλε ρξήζε απνηππψκαηνο), ηεο παξαθνινχζεζεο παξνρψλ αλά 

κεηαλάζηε κε ρξήζε αηνκηθήο θάξηαο (θαγεηφ, πξνκήζεηεο ξνπρηζκνχ θ.ιπ.) 

θαη ησλ κεηαθηλήζεσλ κεηαμχ ησλ ΚΤΣ, ησλ ΚΔΓΝ θαη ησλ Γνκψλ 

Φηινμελίαο. Παξάιιεια, ην έξγν πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία Mobile 

Application πνπ ζα παξέρεη πξνζσπνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο ζηνλ ρξήζηε, 

ζα απνηειεί ηελ ειεθηξνληθή ζπξίδα ηνπ αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία αίηεζεο 

αζχινπ ηνπ θαη ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ Τπεξεζία γηα πξνζσπνπνηεκέλε 

ελεκέξσζε. 

Κέληξν Γεδνκέλσλ πςειήο δηαζεζηκόηεηαο (Tier-4 Datacenter) 

Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ηνπ 

αζχινπ ππάξρνπλ επί κέξνπο θέληξα δεδνκέλσλ ζην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ, ζηελ Τπεξεζία Αζχινπ, ζηελ Τπεξεζία Τπνδνρήο θαη 

Σαπηνπνίεζεο θαη ηέινο, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαλάζηεπζεο 

θαη Αζχινπ. Γεδνκέλνπ φηη ηα θέληξα δεδνκέλσλ πξέπεη λα θαιχπηνπλ 

πςειέο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο, εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη θηινμελνχλ 

βηνκεηξηθά δεδνκέλα αληίζηνηρα κε απηά ησλ δηαβαηεξίσλ, έρεη 

πξνγξακκαηηζηεί ε ζπγθέληξσζε φιεο ηεο πθηζηάκελεο ππνδνκήο ζε λέεο 

εγθαηαζηάζεηο, φπνπ έρεη εμαζθαιηζηεί ε αλαβάζκηζε απηή ηεο ππνδνκήο 

αιιά θαη ε δεκηνπξγία θέληξνπ δεδνκέλσλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο επηπέδνπ 

4-Tier125.  

Φεθηνπνίεζε & ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ Αξρείνπ Νόκηκεο 

Μεηαλάζηεπζεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ΤΜΑ & Απνθεληξσκέλσλ 

Γηνηθήζεσλ ζε όιε ηελ Διιάδα 

Ζ ςεθηνπνίεζε θαη ε ειεθηξνληθή αξρεηνζέηεζε ησλ εγγξάθσλ πνπ 

πεξηέρνληαη ζηνπο αηνκηθνχο θαθέινπο ησλ Πνιηηψλ Σξίησλ Υσξψλ (Π.Σ.Υ.) 

ζηε Γηεχζπλζε Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαλάζηεπζεο 

θαη Αζχινπ, έρεη σο ζηφρν ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο δηαρείξηζεο θαη 

                                                
124

 TDV: Titre De Voyage 
125

 Υποδομή 2N+1 δηλαδή διπλάσια από αυτή που απαιτείται για τη λειτουργία 

συν ένα αντίγραφο ασφαλείας. 
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απνζήθεπζεο ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ, απφ ηηο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ θαη ηνπο άιινπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ (π.ρ.: Τπεξεζίεο 

Ηζαγέλεηαο, Γεκνηνιφγην, Λεμηαξρείν – Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Α.Α.Γ.Δ, 

Αζθαιηζηηθνί Φνξείο, θ.ιπ.) πνπ ζπλαιιάζζνληαη καδί ηνπ, κε απψηεξν 

ζθνπφ: (α) Σελ απινπνίεζε ηεο εχξεζεο ησλ εγγξάθσλ, (β) Σελ 

εμνηθνλφκεζε ρψξνπ γηα ηελ αξρεηνζέηεζε θαη ρξφλνπ γηα ηελ αλαδήηεζή 

ηνπο, (γ) Σελ απνθπγή απψιεηάο ηνπο, (δ) Σελ εμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο 

ησλ επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη θπξηφηεξν (ε) Σελ απνθπγή 

άζθνπεο ρξήζεο ραξηηνχ. Σν ζχζηεκα ζα έρεη δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ην ΟΠ 

Μεηαλάζηεπζε.  

Φεθηνπνίεζε & ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ Αξρείνπ Τπεξεζίαο 

Αζύινπ 

Ζ ςεθηνπνίεζε θαη ε ειεθηξνληθή αξρεηνζέηεζε ησλ εγγξάθσλ πνπ 

πεξηέρνληαη ζηνπο αηνκηθνχο θαθέινπο ησλ Αηηνχλησλ Άζπιν ζηελ Τπεξεζία 

Αζχινπ, έρεη σο ζηφρν ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο δηαρείξηζεο θαη απνζήθεπζεο 

ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ, απφ ηηο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη 

ηνπο άιινπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ (π.ρ.: Γεληθή Γηεχζπλζε Μεηαλαζηεπηηθήο 

Πνιηηηθήο, Διιεληθή Αζηπλνκία, Α.Α.Γ.Δ, Αζθαιηζηηθνί Φνξείο, θ.ιπ.) πνπ 

ζπλαιιάζζνληαη καδί ηνπ, κε απψηεξν ζθνπφ: (α) Σελ απινπνίεζε ηεο 

εχξεζεο ησλ εγγξάθσλ, (β) Σελ εμνηθνλφκεζε ρψξνπ γηα ηελ αξρεηνζέηεζε 

θαη ρξφλνπ γηα ηελ αλαδήηεζή ηνπο, (γ) Σελ απνθπγή απψιεηάο ηνπο, (δ) Σελ 

εμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη 

θπξηφηεξν (ε) Σελ απνθπγή άζθνπεο ρξήζεο ραξηηνχ. Σν ζχζηεκα ζα έρεη 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ην Αιθπφλε ΗΗ. 

ύζηεκα Κέληαπξνοηελ πινπνίεζε νινθιεξσκέλνπ ςεθηαθνχ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο ειεθηξνληθήο θαη θπζηθήο αζθάιεηαο πεξηκεηξηθά θαη εληφο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ. Πεξηιακβάλεη θεληξηθή δηαρείξηζε απφ ηελ έδξα ηνπ 

Τπνπξγείνπ θαη ηηο θάησζη ππεξεζίεο: 

● εκαηνδφηεζε ζπλαγεξκψλ παξαβίαζεο ηεο πεξηκέηξνπ κε ρξήζε 

θακεξψλ θαη αιγνξίζκσλ αλάιπζεο θίλεζεο. 

● εκαηνδφηεζε ζπλαγεξκψλ θσηηάο, ππξαλίρλεπζεο, έθλνκεο 

ζπκπεξηθνξάο αηφκσλ ή νκάδσλ αηφκσλ ζε ρψξνπο ζπλάζξνηζεο 

εζσηεξηθά ηεο εγθαηάζηαζεο. 

● Απηφκαηε ή θαη‘ επηινγή κεηάδνζε ερεηηθψλ κελπκάησλ ζηελ 

πεξίκεηξν θαη ζε θεληξηθά ζεκεία ηεο εγθαηάζηαζεο. 

● εκαηνδφηεζε ζπλαγεξκψλ ππξεηνχ (πςειήο ζεξκνθξαζίαο) 

εηζεξρνκέλσλ ζηελ εγθαηάζηαζε. 

● εκαηνδφηεζε ζπλαγεξκνχ πξνζπάζεηαο εηζφδνπ απαγνξεπκέλσλ 

αληηθεηκέλσλ ή νπζηψλ κε ρξήζε αθηηλνζθνπηθψλ ζπζθεπψλ θαη 

ζπζθεπψλ αλίρλεπζεο κεηαιιηθψλ αληηθεηκέλσλ. 

 

εκεηψλεηαη φηη ζε φια ηα ζηάδηα ζρεδίαζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ 

πζηήκαηνο  Κέληαπξνο ζα δηαζθαιηζηνχλ πςειφηαηεο εγγπήζεηο πξνζηαζίαο 

ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ κέζσ ησλ θαηάιιεισλ ηερληθψλ θαη 

νξγαλσηηθψλ κέηξσλ. 

ύζηεκα Ρέα 

Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ Τπνπξγείνπ απνηειεί ε παξνρή ππεξεζηψλ 

πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηνπο αηηνχληεο άζπιν αιιά θαη ε ελίζρπζε ηνπ 
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αηζζήκαηνο αζθάιεηαο θαη γηα ηνπο θηινμελνχκελνπο ζηα ΚΤΣ, ηηο ΚΔΓΝ θαη 

ηηο Γνκέο αιιά θαη ζηνπο θαηνίθνπο ησλ φκνξσλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. ηα 

πιαίζηα απηά πξνρσξάεη ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ΡΔΑ. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη επεηδή αξθεηέο απφ ηηο Γνκέο ηνπ Τπνπξγείνπ βξίζθνληαη ζε 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ή/θαη ζε πεξηνρέο πνπ ζήκεξα δελ ππάξρεη 

δπλαηφηεηα γξήγνξεο πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν, κε ην ελ ιφγσ έξγν ζα 

δεκηνπξγεζεί απφ ηνλ αλάδνρν ππνδνκή πνπ ζα κπνξέζεη λα εμππεξεηήζεη 

θαη ελδηάκεζνπο πξννξηζκνχο (απφ ην Κεληξηθφ Γίθηπν ζηελ Δγθαηάζηαζε 

ηνπ ΤΜΑ). 

  

9.17.3. Πίλαθαο 33: Έξγα Σνκέα Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζχινπ 

Έξγν Υξνληθόο Οξίδνληαο 

1. Οινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζχινπ – 

Αιθπφλε ΗΗ 

Βξαρππξφζεζκνο 

2. χζηεκα Τπεξίσλ Μεζνπξφζεζκνο 

3. Κέληξν δεδνκέλσλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο (Tier-4 

Data center) 

Βξαρππξφζεζκνο 

4. Φεθηνπνίεζε & χζηεκα Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ 

Αξρείνπ Νφκηκεο Μεηαλάζηεπζεο Κεληξηθήο 

Τπεξεζίαο ΤΜΑ & Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ ζε 

φιε ηελ Διιάδα 

Μεζνπξφζεζκνο 

5. Φεθηνπνίεζε & χζηεκα Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ 

Αξρείνπ Τπεξεζίαο Αζχινπ 

Μεζνπξφζεζκνο 

6. χζηεκα Κέληαπξνο Μεζνπξφζεζκνο 

7.   χζηεκα Ρέα Μεζνπξφζεζκνο 

Πεγή: ηδία επεμεξγαζία 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10. ΔΠΗΛΟΓΟ 

Ζ αλαγλψξηζε ηεο ΒΦΜ σο ιεηηνπξγηθνχ θαη απνηειεζκαηηθνχ 

εξγαιείνπ, θαη κάιηζηα ζε ζπλζήθεο πςειψλ απαηηήζεσλ θαη δπζθνιηψλ, δελ 

πξφθεηηαη λα γίλεη ζην κέιινλ. πληειέζηεθε ήδε. Καηά ην έηνο 2020, νη 

έθηαθηεο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο απαίηεζαλ άκεζεο ιχζεηο. Ζ αξρηηεθηνληθή θαη 

ε κεζνδνινγία πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ΒΦΜ δνθηκάζηεθαλ θαη δνθηκάδνληαη 

ζηελ πξάμε θαζ΄φιν ην έηνο, ελψ ήδε ζεκαληηθά έξγα πνπ βξίζθνληαλ ζηνλ 

νδηθφ ράξηε ηεο ΒΦΜ  ζρεδηάζηεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ ζε αζθπθηηθά 

ρξνλνδηαγξάκκαηα, κέζα ζηελ παλδεκία, ψζηε λα εμππεξεηεζνχλ νη αλάγθεο 

ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Δηδηθφηεξα, θάπνηα απφ ηα νξηδφληηα έξγα 

πνπ πεξηγξάθνληαη πινπνηήζεθαλ λσξίηεξα, ψζηε λα απνηειέζνπλ ηε βάζε 

πάλσ ζηελ νπνία ζα νηθνδνκεζνχλ ηα ππνινηπα έξγα πξνηεξαηφηεηαο. Πξηλ 

αθφκε θηάζεη ε ΒΦΜ ζηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε θαη ηελ νινθιήξσζή ηεο, νη 

δνκέο θαη νη κέζνδνί ηεο δνθηκάζηεθαλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. 

Γεκηνχξγεζαλ  ςεθηαθά έξγα πςειήο σθέιεηαο, ηα νπνία έρνπλ ήδε, 

ζήκεξα, ζεηηθφ αληίθηππν ζηε δσή εθαηνκκπξίσλ πνιηηψλ θαη ζηελ 

αλαβάζκηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ θξάηνπο. 

Όπσο είπακε θαη ζηελ αξρή, ε Διιάδα πξέπεη λα θάλεη πνιχ γξήγνξα 

πνιχ κεγάια άικαηα. Πξέπεη λα θαηνξζψζεη κέζα ζηα επφκελα ιίγα ρξφληα 

λα πινπνηήζεη απηά πνπ δελ έθαλε ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο θαη, 

παξάιιεια, λα είλαη έηνηκε, κε ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο, δνκέο θαη 

κεζνδνινγίεο, γηα λα πξνρσξήζεη θαη ζε θάζε λέν άικα πνπ ζα απαηηήζνπλ 

νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο.  

Δίλαη πνιιά θαη ζεκαληηθά ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ, ψζηε ε 

Διιάδα λα πιεζηάζεη ηνλ κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο σο 

πξνο ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο. Αξθεηά απφ ηα έξγα πνπ αλαθέξνληαη ζηε Βίβιν Φεθηαθνχ 

Μεηαζρεκαηηζκνχ έρνπλ ήδε πινπνηεζεί ζε άιιεο ρψξεο. Σν λα 

πξνζεγγίζνπκε ην επίπεδν εθείλσλ ησλ ρσξψλ δελ είλαη απιά ζέκα 

επξσπατθήο ζπλνρήο ή άκηιιαο. Δίλαη δήηεκα επηβίσζεο ηεο νηθνλνκίαο καο.  

Καζψο ν θφζκνο εμειίζζεηαη θαη αιιάδεη, ηα θξάηε επηηπγράλνπλ ή 

πζηεξνχλ αλάινγα κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο εμειίμεηο, 

λα πηνζεηνχλ ηηο αιιαγέο. Κάζε θαζπζηέξεζε δελ ζεκαίλεη κφλν φηη νη 

εμειίμεηο θαη νη αιιαγέο πνπ εθθξεκνχλ ζα ζπζζσξεχνληαη, θαη ε απφζηαζε 

θάζε ρψξαο απφ ηελ αηρκή ηεο πξνφδνπ ζα κεγαιψλεη. εκαίλεη φηη ε ρψξα 

ζα δπζθνιεχεηαη πεξηζζφηεξν λα παξάγεη αληαγσληζηηθά πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο. Θα δπζθνιεχεηαη πεξηζζφηεξν λα εθπαηδεχεη θαη λα θαηαξηίδεη 

πςειήο πνηφηεηαο αλζξψπηλν δπλακηθφ. Θα δπζθνιεχεηαη πεξηζζφηεξν λα 

πξνζειθχζεη ζεκαληηθέο μέλεο επελδχζεηο. Κάζε θαζπζηέξεζε πξνζαξκνγήο 

ζηηο λέεο εμειίμεηο ζεκαίλεη πην αλαηκηθή αλάπηπμε θαη ιηγφηεξν αληαγσληζηηθή 

νηθνλνκία. Ζ δηθή καο ρψξα δελ έρεη ηελ πνιπηέιεηα λα θαζπζηεξεί άιιν. 

Τπάξρνπλ δχν ιφγνη πνπ καο θάλνπλ λα αηελίδνπκε ην κέιινλ κε 

ζηγνπξηά. Ο πξψηνο έρεη λα θάλεη κε ηε ρξεκαηνδφηεζε. Οη επξσπατθνί πφξνη 

πνπ εμαζθάιηζε ε ρψξα καο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο 

παλδεκίαο απφ ην Σακείν Αλάθακςεο, αιιά θαη ην λέν ΔΠΑ, καδί κε ηα 

ρακειά επηηφθηα δαλεηζκνχ θαη ηελ πιεζψξα άιισλ δνκψλ ρξεκαηνδφηεζεο 

έξγσλ ζαλ απηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ΒΦΜ, εγγπψληαη φηη ζην επφκελν 

δηάζηεκα ζα κπνξέζνπλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ δξάζεηο θαη έξγα πνπ ζην 

παξειζφλ ήηαλ αλέθηθην λα πινπνηεζνχλ - θαη κάιηζηα ηαπηφρξνλα. 
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Ο δεχηεξνο ιφγνο είλαη ε ίδηα ε ΒΦΜ. Γηαηί εθηφο απφ έλα ξεαιηζηηθφ 

νδηθφ ράξηε κε ηα απαξαίηεηα έξγα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ, ηα θξίζηκα 

ζπζηαηηθά επηηπρίαο έρνπλ ήδε ελζσκαησζεί: Ζ ιεηηνπξγηθή κεζνδνινγία, κε 

ηελ νπνία απηά ηα έξγα ζα ζρεδηάδνληαη, ζα πινπνηνχληαη θαη ζα 

ζπληεξνχληαη ζην κέιινλ θαζψο θαη ε αξρηηεθηνληθή ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ πνπ εγγπάηαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ έξγσλ απηψλ. 

Γη‘ απηνχο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ησλ εμαζθαιηζκέλσλ θαη δηαζέζηκσλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ, ηεο ―εκπξνζζνβαξνχο‖ αξρηηεθηνληθήο θαη ησλ 

έξγσλ πξνηεξαηφηεηαο, καδί κε ηελ πξφηππε θαη νμπδεξθή κεζνδνινγία γηα 

ηνλ ζρεδηαζκφ κειινληηθψλ έξγσλ, ε πξφθιεζε ηεο Φεθηαθήο Διιάδαο είλαη 

έλαο εθηθηφο ζηφρνο. Ζ Βίβινο Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ, κε ηελ 

απηνπεπνίζεζε ηνπ αλαγλσξηζκέλνπ ―ζηξαηεγηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ 

φπινπ‖, αλαιακβάλεη λα νδεγήζεη ηε ρψξα θαη ην θξάηνο ζηελ θαηάθηεζε ηνπ 

ςεθηαθνχ πιενλεθηήκαηνο, γηα ηνπο πνιίηεο θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο.  


