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11 Θέµατα εσωτερικής οργάνωσης – λειτουργίας της ΚτΠ Α.Ε.
1.1 Ανθρώπινο ∆υναµικό
Το προσωπικό της ΚτΠ Α.Ε., κατόπιν των συγχωνεύσεων µε τις εταιρείες «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.»
και το «Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα» ανέρχεται σε 94 άτοµα (74 µε συµβάσεις
ορισµένου χρόνου, 12 µε συµβάσεις αορίστου χρόνου, 6 αποσπασµένοι και 2 µε έµµισθη εντολή).
Στο ανθρώπινο δυναµικό της εταιρείας περιλαµβάνονταν στο παρελθόν και εξωτερικοί συνεργάτες οι
οποίοι πραγµατοποιούσαν επί µέρους εργασίας µε συµβάσεις έργου. Λόγω της εφαρµογής του
Ν.3812/2009 από 30-06-2011 δεν υφίσταται πλέον καµία, αφού δεν υπάρχει σχετική δυνατότητα
σύναψης τέτοιου είδους συµβάσεων.

1.2 Τροποποιήσεις Θεσµικού πλαισίου Λειτουργίας - Οργάνωση
Κατά το 2012 οι βασικές θεσµικές – κανονιστικές ρυθµίσεις που αφορούσαν στη λειτουργία της
Εταιρείας ήταν οι εξής:
1) Η τελευταία εκ νέου κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας (ΦΕΚ 3187/Β/30-112012),
2) Ο νέος Υπηρεσιακός Οργανισµός και Γενικός Κανονισµός Προσωπικού της ΚτΠ Α.Ε. (ΦΕΚ
2541/Β/07-11-2011 και 2783/02-12-2011) µε τον οποίο προσδιορίζεται νέο οργανόγραµµα,
προσαρµοσµένο στις τρέχουσες ανάγκες της Εταιρείας
3) ∆υνάµει του άρθρου 62 του ν. 4002/2011 και της ΚΥΑ συγχώνευσης των υπουργών Υ∆ΜΗ∆
και ΥΠΑΑΝ (ΦΕΚ 2660/09-11-2011) η ΚτΠ Α.Ε. απορρόφησε δια συγχωνεύσεως την ανώνυµη
εταιρεία µε την επωνυµία «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.», και στο τέλος 2011 ολοκληρώθηκε
και η φυσική ένταξη του ανθρώπινου δυναµικού της συγχωνευόµενης στην ΚτΠ Α.Ε. εταιρείας
“Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.” στο δυναµικό της ΚτΠ Α.Ε.
4) Με την διάταξη της παρ. 10α του Άρθρου Πέµπτου του ν.4047/2012 που τροποποιεί το
άρθρο 61 του ν. 4002/2011 αποφασίστηκε η συγχώνευση µε απορρόφηση του Ν.Π.Ι.∆. µε
την επωνυµία. «Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα». Οι λοιπές σχετικές ενέργειες της
συγχώνευσης αναµένεται να ολοκληρωθούν τον 4ο/2012.
5) Σύµφωνα µε το ν. 4024/2011 και ειδικότερα µε το άρθρο 31 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η
εταιρεία ως Ν.Π.Ι.∆. του ∆ηµοσίου και ∆ΕΚΟ έχει υποχρέωση αναλογικής εφαρµογής των
διατάξεων µισθολογικής προσαρµογής στο ενιαίο µισθολόγιο, πλην όµως είναι απαραίτητες
εξουσιοδοτικές πράξεις για την εφαρµογή του, ενώ διαβιβάστηκε σχετικό ερώτηµα προς το
Υ∆ΜΗ∆/ΝΣΚ και την ΕΓ ∆ΕΚΟ, προκειµένου να αποσαφηνιστούν θέµατα για την εφαρµογή
του στην ΚτΠ Α.Ε..
6) Με την έναρξη ισχύος του ιδρυτικού νόµου για τη Σύσταση ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Σεπτέµβριος 2011), του ν. 4013/2011 , η ΚτΠ Α.Ε. έχει την υποχρέωση ως
Αναθέτουσα Αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 περ. δδ του νόµου αυτού να αποστέλλει
προς έγκριση στην Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων όλες τις αποφάσεις της για προσφυγή στη
διαδικασία διαπραγµάτευσης για την ανάθεση των δηµοσίων συµβάσεων σύµφωνα µε το
άρθρο 25 παρ. του Π.∆. 59/2007 και τα άρθρα 24 και 25 του Π.∆. 60/2007 .
7) Με την ΠΥΣ 7 /2011 (ΦΕΚ Α 102/4-5-11) συνιστάται η Επιτροπή Πληροφορικής και
Επικοινωνιών η οποία υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό και εισηγείται θέµατα προς το
Υπουργικό Συµβούλιο που αφορούν στον καθορισµό της στρατηγικής για την ανάπτυξη,
παρακολούθηση και διάδοση των ΤΠΕ στους τοµείς της κυβερνητικής πολιτικής. Με το άρθρο
6 της ΠΥΣ, η τεχνική υποστήριξη της Επιτροπής ανατίθεται στην ΚτΠ ΑΕ, η οποία για
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λογαριασµό της Επιτροπής µπορεί να είναι και ο φορέας υλοποίησης έργων και δράσεων που
προτείνονται αρµοδίως από την Επιτροπή προς έγκριση.

Κατά το 2012 πραγµατοποιήθηκαν 41 συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, κατά
τις οποίες ελήφθησαν αποφάσεις για 470 θέµατα.
Βασική προτεραιότητα κατά τους πρώτους µήνες του 2012 αποτέλεσε η απρόσκοπτη και οµαλή
υλοποίηση των δραστηριοτήτων κρατικών ενισχύσεων της συγχωνευόµενης «Ψηφιακές Ενισχύσεις
Α.Ε.», όπως και του Παρατηρητηρίου στη συνέχεια, στο πλαίσιο της συνολικής λειτουργίας και εντός
του Συστήµατος ∆ιαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας (Σ∆ΕΠ) της ΚτΠ Α.Ε..
Σηµαντική επίσης προτεραιότητα ήταν η µετακόµιση της Εταιρείας στους νέους χώρους που έχουν
παρασχεθεί από το ΥΠΟΙΚ στο κτήριο της ΓΓΠΣ και σε παρακείµενο µισθωµένο κτήριο, µε την
παράλληλη και βεβαρηµένη επιχειρησιακά και οικονοµικά µετακόµιση του Κέντρου ∆εδοµένων που
φιλοξενεί η Εταιρεία στο κτήριο που στεγαζόταν. Κατά τη διάρκεια του 2012 διασφαλίστηκε η
χρηµατοδότηση µεγάλου µέρους του κόστους µετεγκατάστασης του υφισταµένου Κέντρου ∆εδοµένων
και της δηµιουργίας κατάλληλων υποδοµών στο κτήριο της ΓΓΠΣ, µέσω συγχρηµατοδοτούµενου
έργου, ώστε να επιβαρυνθούν στο ελάχιστο δυνατό οι λειτουργικές δαπάνες που καλύπτονται µέσω
της Τεχνικής Βοήθειας, η οποία όπως περιγράφεται παρακάτω δεν είναι επαρκής.
Με την
µετεγκατάσταση εξοικονοµούνται πόροι άνω των 500.000 € ετησίως, λόγω του σηµαντικά
χαµηλότερου µισθώµατος που καταβάλει πλέον η Εταιρεία σε µηνιαία βάση από τον Μάιο του 2012. Η
µετεγκατάσταση του εξοπλισµού και των ανθρώπινων πόρων ολοκληρώθηκε µε επιτυχία τον
Αύγουστο του 2012.

1.3 Έλεγχοι & Επιθεωρήσεις σε έργα (Γ’ ΚΠΣ) της ΚτΠ Α.Ε.
Το 2012:
Α. ∆ιενεργήθηκαν συνολικά:
(α) ∆ώδεκα (12) επιτόπιες επαληθεύσεις:
 Ένδεκα (11) από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆) Επιχειρησιακού Προγράµµατος
(Ε.Π.) «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Ψ.Σ.) - Μονάδα Γ, σε ένδεκα (11) έργα.
 Μία (1) από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆) Επιχειρησιακού Προγράµµατος (Ε.Π.)
«∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» (∆.Μ.), σε δέκα (10) έργα.
και
(β) Πέντε (5) έλεγχοι από την Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε∆ΕΛ):
 Ένας (1) στο Σ∆ΕΠ της Εταιρείας (µε την ιδιότητα του Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης –
ΕΦ∆ Κρατικών Ενισχύσεων) και δειγµατοληπτικά σε δύο (2) ∆ράσεις Κρατικών Ενισχύσεων,
 Τέσσερις (4) (πλήρεις έλεγχοι) σε ∆ράσεις Κρατικών Ενισχύσεων.
Β. Παρελήφθησαν είκοσι τρείς (23) εκθέσεις ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων από εξωτερικούς
φορείς (ΕΥ∆ Ε.Π. Ψ.Σ., ΕΥ∆ Ε.Π. ∆.Μ. και Ε∆ΕΛ) και µία Απόφαση Εξέτασης Αντιρρήσεων, στις οποίες
εστάλησαν οι κατάλληλες κατά περίπτωση σχετικές απαντήσεις - αντιρρήσεις.
Το 2012 συνέχισε να εκκρεµεί η παραλαβή εκθέσεων έξι (6) έργων Γ’ ΚΠΣ της ΚτΠ Α.Ε., τα οποία
ελέγχθηκαν ή επιθεωρήθηκαν στο διάστηµα 2007 - 2008, από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ)
και την ΕΥ∆ Ε.Π. Ψ.Σ. - Μονάδα Β. Επισηµαίνεται η συνήθως σηµαντική χρονική καθυστέρηση στην
έκδοση και αποστολή εκθέσεων ελέγχων / επιθεωρήσεων στην ΚτΠ Α.Ε..
Γ. Αναφορικά µε τον έλεγχο του έργου: «Λειτουργία της ΚτΠ Α.Ε.», µε Κωδ. ΟΠΣ 69622 (Γ’ ΚΠΣ) που
διενεργήθηκε την περίοδο 24-11-2008 – 06-02-2009 και σε συνέχεια της σχετικής Απόφασης
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∆ηµοσιονοµικής ∆ιόρθωσης, της Ειδικής Υπηρεσίας “Αρχή Πληρωµής”, µε Αρ. Πρωτ.
23429/Α.Πλ.3071/30-05-2011 και Α∆Α: 4ΑΘΧΦ-Λ - (ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 5585/01-06-2011) που εκδόθηκε,
για το ποσό των 1.132.621,18 €, υποβλήθηκε από την ΚτΠ Α.Ε. σχετική έφεση στις 29-06-2011. Στις
14-07-2011 χορηγήθηκε “προσωρινή διαταγή" του Ελεγκτικού Συνεδρίου για «απαγόρευση πράξεων
εκτελέσεως από την αρµόδια ∆ΟΥ κατά της ΚτΠ Α.Ε.». Ακολούθως, υποβλήθηκε και αναµένεται η
απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε την οποία γίνεται δεκτή σχετική αίτηση αναστολής της ΚτΠ
Α.Ε. να µην καταβάλει προσωρινά και µέχρι την εκδίκαση της έφεσης το ποσόν που προαναφέρθηκε.
Η αναµενόµενη Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου φέρει τον αριθµό 412/2012.
∆. To 2012, η ΚτΠ Α.Ε. συνέδραµε το Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ∆ΟΕ), σε έρευνά του
σε ∆ικαιούχο ∆ράσης Κρατικών Ενισχύσεων, µε τη συγκέντρωση και αποστολή υλικού τεκµηρίωσης το
οποίο ζήτησε η συγκεκριµένη υπηρεσία.

1.4 Εργασίες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) ΚτΠ Α.Ε.
Κατά το 2012 οι κύριες δραστηριότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) ΚτΠ Α.Ε., ήταν, σε
σύνοψη, οι εξής:
1. Έλεγχος περιπτώσεων σύγκρουσης των ιδιωτικών συµφερόντων των Μελών και του Προέδρου
∆Σ, περιλαµβανοµένου του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου µε τα συµφέροντα της επιχείρησης ή
παράβασης των σχετικών διατάξεων του Ν. 3429/2005.
2. Εξέταση των Πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.
3. Συντονισµός, οργάνωση και συµµετοχή σε ελέγχους, επιθεωρήσεις, επαληθεύσεις από
εξωτερικούς ελεγκτικούς φορείς. Λειτουργία ως επικοινωνιακός κόµβος εντός και εκτός Εταιρείας
για όλα τα θέµατα ελέγχων, επιθεωρήσεων και επαληθεύσεων.
4. Υποστήριξη, των κατά περίπτωση εµπλεκόµενων Υπεύθυνων Έργων / ∆ράσεων της Εταιρείας, σε
ελέγχους, επιθεωρήσεις και επαληθεύσεις από εξωτερικούς φορείς (ΕΥ∆ ΕΠ ΨΣ / ∆Μ και Ε∆ΕΛ).
5. Συγκέντρωση και αποστολή ζητούµενου (από εξωτερικούς ελεγκτικούς φορείς) υλικού
τεκµηρίωσης.
6. Σύνταξη αντιρρήσεων - απαντήσεων επί αποτελεσµάτων εκθέσεων ελέγχων, επιθεωρήσεων,
επαληθεύσεων.
7. Ενηµέρωση της ∆ιοίκησης, καθώς και των κατά περίπτωση αρµόδιων ∆ιευθυντών Επιχειρησιακών
Μονάδων / Υπεύθυνων Τοµέων / Τµηµάτων και λοιπών στελεχών για θέµατα των ελέγχων επιθεωρήσεων - επαληθεύσεων.
8. Τακτική και κατά περίπτωση εξειδικευµένη ή έκτακτη διοικητική πληροφόρηση (κυρίως σε
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και Πρόεδρο ∆Σ), απολογιστική και προγραµµατική:
(α) επί ελέγχων, επιθεωρήσεων και επαληθεύσεων σε έργα / δράσεις της ΚτΠ Α.Ε., µε
συγκέντρωση - καταγραφή στοιχείων, στατιστική επεξεργασία δεδοµένων και υποβολή στη
∆ιοίκηση, σχετικών αναλυτικών αναφορών (ανά τρίµηνο).
(β) επί των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της ΚτΠ Α.Ε. (ανά εξάµηνο).
9.

Συµµετοχή στη σύνταξη κάθε είδους ενηµέρωση η οποία έχει ζητηθεί από τη ∆ιοίκηση της
Εταιρείας ή σχετικά εντεταλµένα από αυτή στελέχη, όπως οι τακτικές ενηµερώσεις εποπτεύοντος
υπουργού και η έκθεση εταιρικής διαχείρισης.
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1.5 Εφαρµογή του Προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ στην ΚτΠ Α.Ε.
Από την ηµεροµηνία εκκίνησης εφαρµογής του Προγράµµατος στην Εταιρεία, σύµφωνα µε τον Ν.
3861/2010: 01-11-2010 µέχρι και 31-12-2012, είχαν αναρτηθεί συνολικά (από ΚτΠ Α.Ε. και Ψηφιακές
Ενισχύσεις Α.Ε. και Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα) περί τις 2.300 πράξεις, µε περίπου 600
από αυτές κατά το 2012.

1.6 Θέµατα Συστήµατος ∆ιαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας
(Σ∆ΕΠ) της ΚτΠ Α.Ε.
Το εσωτερικά ανεπτυγµένο, πιστοποιηµένο από το 2008 και εφαρµοζόµενο Σύστηµα ∆ιαχειριστικής
Επάρκειας & Ποιότητας (Σ∆ΕΠ) της ΚτΠ Α.Ε., αριθµεί σήµερα: εκατόν σαράντα τρεις (143) ∆ιεργασίες,
∆ιαδικασίες και Οδηγίες Εργασίας, καθώς και εξακόσια ογδόντα δύο (682) πρότυπα έντυπα, τα οποία
καλύπτουν όλες τις ιδιότητες (∆ικαιούχος / ΕΦ∆), δραστηριότητες, λειτουργίες και οργανικές µονάδες
της Εταιρείας.
Αναφορικά µε το Σ∆ΕΠ, η σηµαντικότερη εργασία η οποία έγινε το 2012, ήταν ο σχεδιασµός, η
ανάπτυξη και η θέση σε εφαρµογή: διεργασίας, διαδικασιών και πρότυπων εντύπων που αφορούν στη
λειτουργία της ΚτΠ Α.Ε. ως Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) ∆ράσεων Κρατικών Ενισχύσεων στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
Τον Φεβρουάριο 2012 παραδόθηκε στην Υπεύθυνη ∆ιαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας (Σ∆ΕΠ) η
τεκµηρίωση του Συστήµατος Ποιότητας της ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε. η οποία απορροφήθηκε από
την ΚτΠ Α.Ε.. Η διεργασία και οι σχετικές µε αυτή δώδεκα διαδικασίες που παρελήφθησαν,
µελετήθηκαν και διαπιστώθηκε ότι δεν ικανοποιούσαν το σύνολο των απαιτήσεων του Συστήµατος
∆ιαχείρισης & Ελέγχου (Σ∆Ε). Ειδικότερα και σε σύνοψη:
1. ∆εν περιλάµβαναν διαδικασίες σχετικές µε:
- ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ∆ΡΑΣΗΣ
- ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ
- ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ
- ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΕΥ∆ ΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
2. ∆εν υπήρχαν: (α) Πρόβλεψη ή διαδικασία για έλεγχο µακροχρόνιων δεσµεύσεων ∆ικαιούχων και (β)
∆ικλείδες ασφαλείας - σηµεία ελέγχου στα βήµατα των διαδικασιών, για έλεγχο τυχόν σύγκρουσης
συµφερόντων και θέµατα εµπιστευτικότητας - εχεµύθειας, ειδικά στις περιπτώσεις χρήσης αξιοποίησης εξωτερικών µελών ως αξιολογητές ή ελεγκτές σε επαληθεύσεις.
3. ∆εν εξασφαλιζόταν ιχνηλασιµότητα και απρόσκοπτη, τεκµηριωµένη διαδροµή ελέγχου.
4. ∆εν περιλάµβαναν (τυποποιηµένα) πρότυπα έντυπα τα οποία ήταν απαραίτητα τόσο λόγω
απαιτήσεων του Σ∆Ε, όσο και λόγω των καθηµερινών λειτουργικών αναγκών της Εταιρείας ως ΕΦ∆,
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την τυποποιηµένη λειτουργία στελεχών µε ίδιους ρόλους (όπως Υπ.
∆ράσεων).
Για τους παραπάνω λόγους, και κατόπιν συνεργασίας µε τα στελέχη της τ. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
Α.Ε., σχεδιάστηκε, συντάχθηκε εξ αρχής και κοινοποιήθηκε εσωτερικά, η πρώτη έκδοση των
διεργασιών, διαδικασιών και (τυποποιηµένων) πρότυπων εντύπων για τη λειτουργία της ΚτΠ Α.Ε. ως
Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) ∆ράσεων Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΣΠΑ) πλέον, σύµφωνα µε:
(α) το Σύστηµα ∆ιαχείρισης & Ελέγχου (Σ∆Ε) ΕΣΠΑ, (β) τη διοικητική νοοτροπία και λειτουργία της
ΚτΠ Α.Ε. και (γ) τη “λογική”, δοµή και µορφολογία - τυπολογία - γραµµογράφηση του ισχύοντος Σ∆ΕΠ
της ΚτΠ Α.Ε..
Το Α Τρίµηνο 2012 και προ σχετικού ελέγχου από την Ε∆ΕΛ, εµπλουτίστηκε µε τα παραπάνω στοιχεία
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το Εγχειρίδιο του Συστήµατος ∆ιαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας (Σ∆ΕΠ) της ΚτΠ Α.Ε. (νέα
ισχύουσα έκδοση: 1.3 / 30-03-2012). Στη συνέχεια και εντός του Τριµήνου 2012, έγινε περαιτέρω
επεξεργασία, εµπλουτισµός και επικαιροποίηση της παραπάνω τεκµηρίωσης.
Στη σηµερινή της µορφή, η τεκµηρίωση της οργάνωσης και λειτουργίας της ΚτΠ Α.Ε. ως Ενδιάµεσος
Φορέας ∆ιαχείρισης για ∆ράσεις Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΣΠΑ), περιλαµβάνει:
(α) Μία (1) ∆ιεργασία, στην οποία περιγράφεται πολύ συνοπτικά ο σχεδιασµός και η υλοποίηση
∆ράσεων Κρατικών Ενισχύσεων, µε αναφορά και οπτική απεικόνιση των σχετικών διαδικασιών και
της διασύνδεσής τους (∆ιεργασία D1-00: “Λειτουργία, Σχεδιασµός & Υλοποίηση ∆ράσεων Κρατικών
Ενισχύσεων της ΚτΠ Α.Ε. ως ΕΦ∆”).
(β) ∆εκαέξι (16) ∆ιαδικασίες, στις οποίες περιγράφονται αναλυτικά οι ενέργειες και τα έντυπα που
συµπληρώνονται από τον κατά περίπτωση αρµόδιο εργαζόµενο (στελέχη και ∆ιοίκηση) στο πλαίσιο
του συνολικού κύκλου µιας ∆ράσης Κρατικών Ενισχύσεων, από τον σχεδιασµό της, µέχρι την
πληρωµή των ∆ικαιούχων και τη σχετική εσωτερική διοικητική πληροφόρηση. Συγκεκριµένα, οι
διαδικασίες αυτές είναι οι εξής:
 D1-01: “Προκήρυξη & Πρόσκληση ∆ράσης Κρατικών Ενισχύσεων”

(γ)



D1-02: “Επιλογή, Έγκριση & Ένταξη - Συµβάσεις Πράξεων ∆ράσης Κρατικών Ενισχύσεων”



D1-03: “Παρακολούθηση Υλοποίησης Πράξης Κρατικών Ενισχύσεων”



D1-04: “∆ιοικητική Επαλήθευση - Πιστοποίηση ∆απανών Πράξης Κρατικών Ενισχύσεων”



D1-05: “Επιτόπια Επαλήθευση - Πιστοποίηση ∆απανών Πράξης Κρατικών Ενισχύσεων”



D1-06: “∆ειγµατοληψία Επαληθεύσεων Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων”



D1-07: “Τροποποίηση Χρηµατοδότησης - Ένταξης Πράξης / Σύµβαση Κρατικών Ενισχύσεων”



D1-08: “Ανάκληση Χρηµατοδότησης - Ένταξης Πράξης / Λύση Σύµβασης Πράξης Κρατικών
Ενισχύσεων”



D1-09: “∆ηµοσιονοµική ∆ιόρθωση & Ανάκτηση Αχρεωστήτως / Παρανόµως Καταβληθέντων
Ποσών Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων



D1-10: “Ολοκλήρωση Πράξης Κρατικών Ενισχύσεων”



D1-11: “Παρακολούθηση µετά την Ολοκλήρωση Πράξης Κρατικών Ενισχύσεων”



D1-12: “∆ιοικητική Πληροφόρηση επί ∆ράσεων Κρατικών Ενισχύσεων”



D1-13: “∆ήλωση Παρατυπιών Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση”



D1-14: “Συµµετοχή στην Κατάρτιση Πιστοποιηµένων ∆ηλώσεων ∆απανών Κρατικών
Ενισχύσεων”



D1-15: “Λειτουργίες ΚτΠ Α.Ε. ως Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης” και



Β12-07: “Πληρωµή ∆ικαιούχων Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων”

Εκατόν δώδεκα (112) πρότυπα έντυπα (µη περιλαµβανοµένων των κατά περίπτωση
χρησιµοποιούµενων πρότυπων εντύπων της ΕΥ∆) τα οποία συµπληρώνονται, διακινούνται και
αρχειοθετούνται στο πλαίσιο των παραπάνω διαδικασιών, προκειµένου για την ουσιαστική και
τυπική ικανοποίηση τόσο των απαιτήσεων της σχετικής νοµοθεσίας και του Σ∆Ε, όσο και των
καθηµερινών λειτουργικών αναγκών του Τοµέα Κρατικών Ενισχύσεων.
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Κατόπιν αυτού, οργανώθηκε και υλοποιήθηκε ειδική σχετική εσωτερική εκπαίδευση του ανθρώπινου
δυναµικού του Τοµέα Σχεδιασµού & Υποστήριξης ∆ράσεων Κρατικών Ενισχύσεων, περιλαµβανοµένου
και του ∆ιευθυντή της Επιχειρησιακής Μονάδας Τεχνικής Υποστήριξης Σχεδιασµού & Υλοποίησης
Έργων & ∆ράσεων.
Αντίστοιχα, παραδόθηκε στην Υπεύθυνη ∆ιαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας (Σ∆ΕΠ) και µελετήθηκε
η τεκµηρίωση του Συστήµατος Ποιότητας του Παρατηρητηρίου για την Ψηφιακή Ελλάδα, κατόπιν της
απορρόφησής του από την ΚτΠ Α.Ε.. Από την µελέτη αυτή δεν προέκυψε η ανάγκη σχετικής
τροποποίησης ή προσθήκης στο ισχύον εταιρικό Σ∆ΕΠ.
Τέλος, το 2012 έγιναν επικαιροποιήσεις και συµπληρώσεις σε στοιχεία τεκµηρίωσης του εταιρικού
Σ∆ΕΠ που αφορούν ειδικότερα στα εξής: (α) Εισηγήσεις προς ∆ιοίκηση, (β) Επιλογή Αναδόχου, (γ)
Επιτροπές και (δ) Αναφερόµενο θεσµικό πλαίσιο.

1.7 Παροχή υπηρεσιών από το Τµήµα Παραγωγικής Λειτουργίας
Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν το 2012 από το τµήµα παραγωγικής λειτουργίας,
διεκπεραιώθηκαν 89.000+ αιτήµατα τελικών χρηστών ενώ ταυτόχρονα παρακολουθήθηκαν 50.000+
πάγια (assets) στοιχεία εξοπλισµού µέσω της πλατφόρµας του Τµήµατος. Συνολικά, στο σχήµα
διοίκησης που είναι σε εφαρµογή συµµετέχουν ενεργά 2.240+ εγγεγραµµένοι χρήστες (τοπικοί
διαχειριστές, υπεύθυνοι σηµείων, τελικοί χρήστες, στελέχη αναδόχων κα.) και πολλές χιλιάδες
ανώνυµων πολιτών σε 800+ σηµεία έργων σε όλη την επικράτεια. Το δε portal του Τµήµατος
(http://productive.ktpae.gr) καταγράφει κατά µέσο όρο 6.000+ pageviews/ηµέρα (περίπου 1.500
µοναδικές επισκέψεις την ηµέρα).
Συνολικά, το Τµήµα υποστηρίζει την Παραγωγική Λειτουργία 48 έργων ΤΠΕ – µεταξύ των οποίων είναι
η ∆ιαύγεια, ο Ερµής, τα ΟΠΣ των πρώην Ν.Α. (Πολεοδοµίες, ∆/νσεις Εµπορίου Ανάπτυξης Υγείας
Πρόνοιας) καθώς και έργα αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Κεντρικά
Συστήµατα Μηχανογράφησης Νοσοκοµείων τριών Υγειονοµικών Περιφερειών και Σύστηµα Συλλογής
και ∆ιάχυσης ∆ιοικητικής Πληροφόρησης Μονάδων Υγείας (ΕΣΥnet)). Οι υπηρεσίες που προσφέρει το
Τµήµα προς τους Φορείς έχουν τύχει υψηλής αποδοχής από τους τελικούς χρήστες των
συνεργαζόµενων φορέων και συµπεριλαµβάνουν υπηρεσίες κεντρικής διαχείρισης έργων, τηλεφωνικό
help-desk έργων, ηλεκτρονικό (Web) service-desk έργων καθώς και ανάπτυξη και λειτουργία custom
εφαρµογών για διάφορους Φορείς-πελάτες που έχουν υποδειχθεί - συµπεριλαµβανοµένων του servicedesk (http://ticketing.ktpae.gr/ticketing/), του ΕΣΥnet (http://apps.ktpae.gr/HospitalReports), και του
eKallikratis (http://ticketing.ktpae.gr/kallikratis).
Ωστόσο, µέχρι σήµερα, παρά τα επανηλειµµένα αιτήµατα που έγιναν από την ΚτΠ Α.Ε. προς τους
φορείς – Κυρίους των έργων αυτών, προκειµένου να διασφαλιστεί η χρηµατοδότηση σε σταθερή βάση
από Υ∆ΜΗ∆ και ΥΠΕΣ µε σύναψη αντίστοιχων ΠΣ, δεν έχει καταστεί δυνατή η εξασφάλιση ικανής
χρηµατοδότησης για να καλυφθούν οι σχετικές δαπάνες υποστήριξης της παραγωγικής λειτουργίας.
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22 Ολοκλήρωση & χρηµατοδότηση έργων του Γ’ ΚΠΣ
Η ΚτΠ Α.Ε. κατά τη διάρκεια του 2012 έδωσε ιδιαίτερο βάρος και κατέβαλε σηµαντική
προσπάθεια για την ολοκλήρωση 39 ηµιτελών συµβάσεων - έργων του Ε.Π. «Κοινωνία της
Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ, συνολικής συµβατικής αξίας 103,88 εκατ. Ευρώ µε ανεκτέλεστο
οικονοµικό υπόλοιπο 50,83 εκατ. Ευρώ.
Με ενέργειες που έγιναν καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της
χρηµατοδότησης κατά το δυνατόν από συγχρηµατοδοτούµενα από το ΕΣΠΑ κονδύλια. Τελικά
έργα που αντιστοιχούν περίπου στα 2/3 του Προϋπολογισµού των Συµβάσεων, κρίθηκαν ως
µεταφερόµενα ή συνεχιζόµενα στο ΕΣΠΑ, ενώ η κάλυψη των δαπανών για τα υπόλοιπα θα
βαρύνει το εθνικό σκέλος του Π∆Ε.
Η υφιστάµενη κατάσταση των ηµιτελών έργων του Γ’ ΚΠΣ τα οποία δεν έχουν στην παρούσα
φάση ολοκληρωθεί έχει ως εξής:
Αριθµός
Συµβάσεων

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
ΤΙΜΗΜΑ

∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΠ
ΚΤΠ ή ΕΠ ΨΣ

OIKONOMIKO
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

9

€ 31.285.333,79

€ 12.140.742,08

€ 19.144.591,71

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΟ∆ΟΥ
∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΜΕ ΦΟΡΕΑ ή/και
ΑΝΑ∆ΟΧΟ

Σηµειώνεται ότι η πρόοδος στις διαπραγµατεύσεις µε τους φορείς και τους αναδόχους για την
τροποποίηση των συµβάσεων σε ηµιτελή έργα του Γ’ ΚΠΣ σηµειώνει µεγάλες καθυστερήσεις,
κυρίως λόγω των θεσµικών και οργανωτικών µεταβολών που έχουν γίνει σε πολλούς φορείς
κατά τα 2 τελευταία χρόνια (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ στους ΟΤΑ, Πολεοδοµίες, συγχωνεύσεις φορέων
και υπηρεσιών, δηµοσιονοµικές µειώσεις κλπ).

33 Στοιχεία υλοποίησης έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
3.1 Προγραµµατικές Συµφωνίες
Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ η ΚτΠ Α.Ε. έχει υπογράψει ένα σηµαντικό αριθµό από Προγραµµατικές
Συµφωνίες συνολικά περισσότερες από 140 (εκ των οποίων 105 µε τους Οργανισµούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) στο πλαίσιο του Καλλικράτη) συνολικού προϋπολογισµού άνω των 1,5
δις Ευρώ., συµπεριλαµβανοµένου του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ που ανέρχεται στα 615 εκατ. €.
Ειδικά για το 2012 υπογράφησαν 10 Προγραµµατικές Συµφωνίες ύψους 1 δις € (βλέπε
Παράρτηµα Α΄)

3.2 Τεχνικά ∆ελτία Προτεινόµενων Πράξεων
Η ΚτΠ Α.Ε. στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, έχει προχωρήσει στην υποβολή Τεχνικών ∆ελτίων
Προτεινόµενων Πράξεων στα Ε.Π. “Ψηφιακή Σύγκλιση” και “∆ιοικητική Μεταρρύθµιση”
συνολικής αξίας € 879 Μ, σύµφωνα µε την παρακάτω κατανοµή.
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ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Π/Υ

Τ∆ΠΠ

ΥΠΟΕΡΓΑ

RFP/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Ενταγµένα

451,5Μ €

45

99

79

Υπό Ένταξη

4Μ €

2

2

1

ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ
(ΨΣ+Τ/Π)

630Μ €

1

20

5

ΣΥΝΟΛΟ

1.085,5Μ €

48

121

85

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Π/Υ

Τ∆ΠΠ

ΥΠΟΕΡΓΑ

RFP/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Ενταγµένα

132Μ €

66

154

112

Υπό Ένταξη

7Μ €

3

7

5

ΣΥΝΟΛΟ

139Μ €

69

161

117

ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π. Ψ.Σ. & ∆.Μ.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Π/Υ

Τ∆ΠΠ

ΥΠΟΕΡΓΑ

RFP/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Ενταγµένα

583,5Μ €

111

253

191

Υπό Ένταξη

11Μ €

3

7

5

ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ
(ΨΣ+Τ/Π)

630Μ €

1

20

5

ΣΥΝΟΛΟ

1.224,5Μ €

117

282

202

Ειδικότερα στοιχεία για το 2012 δίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ για το Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση”
και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ για το Ε.Π. “∆ιοικητική Μεταρρύθµιση”.
Επιπρόσθετα, η παραγωγική δραστηριότητα της ΚτΠ Α.Ε. ως προς τα δηµόσια έργα
περιλαµβάνει και τα εξής:

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

Π/Υ

ΠΛΗΘΟΣ

64Μ €

23
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Π/Υ

ΠΛΗΘΟΣ

22,5Μ €

13

Διαβούλευση

20Μ €

3

Προέγκριση

5,5Μ €

2

Προκήρυξη

16Μ €

5

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

95,5Μ €

23

Δικαιολογητικά

12,5Μ€

3

Τεχνικά

48,5Μ €

13

Οικονομικά

30Μ€

4

Προέγκριση / Σύμβαση

4,5Μ €

3

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

28Μ €

7

41,5Μ €

13

12,5Μ € / 1,5Μ €

6//5

Κατάρτιση

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
ΑΝΕΝΕΡΓΑ / ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ

243Μ €

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Π/Υ

ΠΛΗΘΟΣ

68,5Μ €

32

Κατάρτιση

35Μ €

23

Διαβούλευση

20Μ €

4

Προέγκριση

0

0

Προκήρυξη

13,5Μ €

5

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

17Μ €

5

Δικαιολογητικά

0

0

15Μ €

2

0

0

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

Τεχνικά
Οικονομικά
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Προέγκριση / Σύμβαση

2Μ €

5

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

6Μ €

10

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ

3Μ €

26

11Μ € / 1,5Μ €

27//11

107Μ €

111

ΑΝΕΝΕΡΓΑ / ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Π/Υ

ΠΛΗΘΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

132,5Μ €

55

Κατάρτιση

57,5Μ €

36

Διαβούλευση

40Μ €

7

Προέγκριση

5,5

2

Προκήρυξη

29,5Μ €

10

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

112,5Μ €

28

Δικαιολογητικά

12,5Μ €

3

Τεχνικά

63,5Μ €

15

Οικονομικά

30Μ €

4

Προέγκριση / Σύμβαση

6,5Μ €

8

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

34Μ €

17

44,5Μ €

39

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΕΣ

23,5Μ €

33

ΣΥΝΟΛΟ

350Μ €

188

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
ΑΝΕΝΕΡΓΑ /
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Τέλος, όσον αφορά τα Μεγάλα Έργα ΨΣ (ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, Rural Broadband, MAN) η κατάσταση
τον ∆εκέµβριο του 2012 είναι η εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Π/Υ

ΠΛΗΘΟΣ

∆ιαβούλευση

630Μ €

5

Προέγκριση

130,5Μ € (+71Μ
€)

1

7Μ €

1

838Μ €

7

∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

Προκήρυξη

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
∆ικαιολογητικά
Τεχνικά
Οικονοµικά
Προέγκριση
ΣΥΝΟΛΟ

3.3 Προκηρύξεις Σηµαντικών Έργων
Στο ίδιο χρονικό διάστηµα η ΚτΠ Α.Ε προχώρησε στην προκήρυξη σηµαντικών έργων, όπως
τα παρακάτω :
1. «Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδοµές ΚτΠ Α.Ε. - Κόµβος G-Cloud της ΓΓΠΣ»
προϋπολογισµού € 14.709.570,00
2. «Αναβάθµιση Ψηφιακών Υπηρεσιών Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(ΑΣΕΠ)» προϋπολογισµού € 6.979.260,75
3.

«Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών ∆ακτυλίων Με Εθνικά ∆ίκτυα» προϋπολογισµού €
6.979.020,00

4. Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων, προϋπολογισµού 4.748.611,60€
5. Προµήθεια περιφερειακού εξοπλισµού για την υποστήριξη των Ηλεκτρονικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, προϋπολογισµού 3.955.750,00
6.

«Υπηρεσίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή και την Επεξεργασία των ∆ηλώσεων
Περιουσιακής Κατάστασης - ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ», προϋπολογισµού € 832.500,00
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3.4 Συµβάσεις
Εντός του 2012 ολοκληρώθηκε σηµαντικός αριθµός έργων που είχαν ξεκινήσει κατά το Γ’ ΚΠΣ
και αφορούν τους κρίσιµους τοµείς της Υγείας και της Οικονοµίας:
•

Έργο ∆ίκτυο Υγείας 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, αξίας 1,9Μ €

•

Επέκταση του Έργου «Φίλιππος» για ΤΠΕ στα Στρατιωτικά Νοσοκοµεία, αξίας 1,5Μ €

•

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ηµοσιονοµικής Πολιτική του Υπουργείου
Οικονοµικών, αξίας 6Μ €

•

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Ελεγκτικών Υπηρεσιών –ΟΠΣΕΥ, αξίας 20Μ €

•

Υπηρεσίες Φορολογίας για την εξυπηρέτηση του Πολίτη – TAXISNET, αξίας 0,8Μ €

Στο ίδιο χρονικό διάστηµα ολοκληρώθηκε το σύνολο των συµβάσεων που αφορούσαν το
Πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ καθώς και δύο εκ των τριών συµβάσεων για την υλοποίηση του
Έργου «Αναµόρφωση ∆ηµοσιονοµικής Πληροφόρησης & Ανάπτυξη Συστήµατος
Ενοποιηµένων Χρηµατοοικονοµικών Αναφορών Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σύµφωνα µε
το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Λογαριασµών “Ε5Α 95” και το Εγχειρίδιο ∆ηµόσιας
Χρηµατοοικονοµικής Στατιστικής “GSFΜ2001”» 5,64 εκ. € Το Έργο είναι εξαιρετικά κρίσιµο
στην παρούσα οικονοµική συγκυρία, δεδοµένου ότι συµβάλλει στην συγκέντρωση, αξιοπιστία
και οµογενοποίηση µε βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα των απολογιστικών οικονοµικών
στοιχείων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Τέλος, ολοκληρώθηκαν 3 συµβάσεις που
αφορούσαν τις µελέτες και το πιλοτικό έργο της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (0,5Μ €)
καθώς και 1 σύµβαση που αφορούσε Ανάπτυξη ∆ικτύου Μετεωρολογικών Σταθµών της ΕΜΥ
(2Μ €).
Παράλληλα, υπογράφηκε µεγάλος αριθµός συµβάσεων, (άνω
των 75 συµβάσεων,
προϋπολογισµού άνω των 11 εκατ. € ), µε χρηµατοδότηση από τα Ε.Π. ∆.Μ και Ψ.Σ.. (βλέπε
Παράρτηµα ∆΄)

3.5 Έργα Οριζόντιων Υποδοµών
Η ΚτΠ Α.Ε. στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής για την προώθηση της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης στην Ελλάδα και ως βασική δοµή στήριξης του Υπουργείου ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης έχει προχωρήσει σηµαντικά στην ανάπτυξη
πέντε κρίσιµων οριζόντιων δράσεων ΤΠΕ που θα αποτελέσουν την βάση για την ανάπτυξη της
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας
σε όλη τη χώρα:

1) Εθνικό ∆ίκτυο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι
Με την Υπουργική Απόφαση ΥΑΠ/Φ.19.6/Γ/61/394 (ΦΕΚ 1566Β/24-9-2010) και ακολούθως µε
την ΚΥΑ Υ∆ΜΗ∆/ΥΠΟΙΚ 10/2012/2280/25-1-2012 έναρξης του ∆ικτύου ∆ηµοσίου Τοµέα (ΦΕΚ
69Β/27-1-2012) παραχωρήθηκε η Υποστήριξη και ∆ιαχείριση της Λειτουργίας του Ενιαίου
Έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
Επιπροσθέτως το συγκεκριµένο έργο µε την Υπουργική Απόφαση ΥΑΠ/Φ.19.6/Γ/71/521 (ΦΕΚ
1878Β/1-12-10) ορίστηκε ως έργο σηµαντικής οικονοµικής αξίας και ακολούθως µε την ΚΥΑ
Π1/2000/25-5-2011 του Υπ. Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας συγκροτήθηκε
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διακοµµατική επιτροπή για τις διαδικασίες ανάθεσης του έργου η οποία επανασυστάθηκε µετά
τις εκλογές του Ιουνίου 2012.
Το ΥΠΟΙΚ µε το ΓΓ∆Π/2/38870Α/12-8-2011, ενέκρινε, αίτηµα του Υ∆ΙΜΗ∆, για πιστώσεις από
τον τακτικό προϋπολογισµό, για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι για έργο 28 µηνών από 1-9-2011,
προϋπολογισµού 50,67 εκ. € (αντιστοιχεί στο έργο της διακοµµατικής), έγκριση που
αποτελούσε προϋπόθεση για την έναρξη των διαδικασιών της ∆ιακοµµατικής.
Στις παραπάνω αποφάσεις, εγκρίσεις και επιστολές ρητά ορίζεται και προβλέπεται η παροχή
διαχειριστικής αµοιβής της ΚτΠ Α.Ε. (~748.000 € ετησίως) για την παρακολούθηση της
υλοποίησης του συγκεκριµένου έργου.
Το συγκεριµένο έργο βρίσκεται ακόµα «εις χείρας» της διακοµµατικής επιτροπής και
συγκεκριµένα στο στάδιο της κατακύρωσης στις εταιρίες ΟΤΕ & FORTHNET µετά από
διαδικασία διαπραγµάτευσης λόγω Τεχνικής Μοναδικότητας.
Στη διαδικασία αυτή η διακοµµατική επιτροπή πέτυχε εκπτώσεις της τάξης του 5-10% στο
οικονοµικό αντικείµενο του αρχικά σχεδιασµένου έργου καταλήγοντας σε τελικό συνολικό
οικονοµικό αντικειµενο 46,3 εκ €.
Εκτιµάται, µετά τον προσυµβατικό έλεγχο από το Ελ. Συνέδριο, υπογραφή συµβάσεων µε
τους δύο αναδόχους, τον Ιούνιο του 2013.

2) Εθνικό ∆ίκτυο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΕΣΥΠ/ΤΗΛΕ∆ & ∆∆Τ (∆ΙΚΤΥΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ)

ΙΙ

&

Παράλληλα µε την παραπάνω δράση η ΚτΠ Α.Ε. δροµολογεί µε το νέο έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ
προϋπολογισµού 630 εκ €, που αφορά στην επέκταση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι σε 34.000 σηµεία µε
παράλληλη βελτίωση των σηµερινών υπηρεσιών αλλά και παροχή νέων υπηρεσιών
προστιθέµενης αξίας. Προς τούτο, έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί τα παρακάτω : :
1. Υπογραφή ΚΥΑ των Υ∆ΜΗ∆ και ΥΠΟΙΚ για την ενεργοποίηση του άρθρου 39 του
ν.3979/2011 όπως ισχύει , µε την οποία ανατέθηκε η επιχειρησιακή ∆ιαχείριση
του ∆ικτύου ∆ηµοσίου Τοµέα (∆∆Τ) στην ΚτΠ Α.Ε. (Ολοκληρώθηκε στις 27-12012)
2. Υπογραφή Προγραµµατικής Συµφωνίας µεταξύ της ΚτΠ Α.Ε.- Υ∆ΜΗ∆ για την
υλοποίηση του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ καθώς και δορυφορικών δράσεων συνολικού
προϋπολογισµού 640 εκ ευρώ (Ολοκληρώθηκε στις 27-1-2012)
3. Υποβολή στην ΕΥ∆ ΨΣ Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης, για το µέρος
του έργου που αφορά υποδοµές (προϋπολογισµού 172.284.684,60 €),
στο
πλαίσιο της πρόσκλησης 32 που αφορά στην κοινοτική χρηµατοδότηση των
συγκεκριµένων υποδοµών. Αναµένεται η ολοκλήρωση των απαραίτητων
διαδικασιών για τον ορισµό της ΚτΠ Α.Ε. ως δικαιούχου της σχετικής δράσης.
(Ολοκληρώθηκε στις 27-1-2012)
4. Υποβολή από ΚτΠ Α.Ε. Φάκελος Μεγάλου Έργου (ΦΜΕ) για το έργο στην ΕΥ∆
ΨΣ (Ολοκληρώθηκε στις 1-2-2012)
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5. Υπογραφή ΚΥΑ των Υ∆ΜΗ∆ και ΥΠΟΙΚ µε την οποία να ορίζεται η σχετική
σύµβαση (-εις) του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ ως σηµαντικής οικονοµικής και τεχνολογικής
αξίας. (Ολοκληρώθηκε στις 24-2-2012)
6. Το έργο πήρε ένταξη στο «ΕΠ Ψηφ. Σύγκλιση» ύψους 172,3 εκ € αναφορικά µε
την κοινοτική χρηµατοδότηση και «Εγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης» από το
ΥΠΟΙΚ ύψους 458,2 εκ € σχετικά µε την χρηµατοδότηση από το ΕΣΥΠ (Τακτικός
Προυπολογισµός).
7. Ακολούθως συστάθηκε αρµόδια ∆ιακοµµατική Επιτροπή µε την υπ’ αριθµ.
Π1/384/21−12−2012 (ΦΕΚ 578/ΥΟ∆∆) κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών, ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύωνΟι τεχνικές
προδιαγραφές του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ τέθηκαν από την ΚτΠ Α.Ε. σε δηµόσια
διαβούλευση τον Ιούλιο του 2011 και ακολούθως το Φεβρουάριο και Μάρτιο του
2013 ετέθησαν σε 2η δηµόσια διαβούλευση σε σώµα τεύχους διακήρυξης (5
τεύχη).
Σηµαντική προϋπόθεση για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι µέσω
(ν.3979/2011 άρθρο 38 όπως ισχύει) η σύσταση και
∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών
(Ε.ΣΥ.Π.) για την πληρωµή των δαπανών όλων των
φορέων του δηµοσίου και του ευρύτερου δηµοσίου
Πληροφοριακού Συστήµατος.

της γνωστής νοµοθετικής ρύθµισης
λειτουργία στη Γενική Γραµµατεία
του Ενιαίου Συστήµατος Πληρωµών
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών των
τοµέα µε χρήση Ολοκληρωµένου

Στην τρέχουσα χρονική περίοδο, για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, µεσούσης της λειτουργίας της
διακοµµατικής επιτροπής, αναµένεται η εξασφάλιση των πιστώσεων τόσο των Εθνικών όσο
και των κοινοτικών µετά από έναρξη λειτουργίας του ΕΣΥΠ και επανυποβολή του Φακέλου
Μεγάλου Έργου στο τέλος Μαΐου 2013 αντίστοιχα. Εκτιµάται προκήρυξη των 5 τευχών
διακήρυξης τον Ιούνιο του 2013.
Το προσδοκώµενο όφελος της συγκεκριµένης δράσης είναι η µείωση των τηλεπικοινωνιακών
τελών του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα µέσα στο ευρύτερο πλαίσιο µείωσης
των δηµόσιων δαπανών στο 50%.
Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΚτΠ Α.Ε.) µε προγραµµατική συµφωνία µε τη
ΓΓ∆Π/ΥΠΟΙΚ, ορίστηκε ως δικαιούχος για τη δηµιουργία και λειτουργία πληροφοριακού
συστήµατος µε την ονοµασία ΤΗΛΕ∆ µε χρηµατοδότηση 70.000 € περίπου, από το Ε.Π.
∆ιοικητική Μεταρρύθµιση, έργο το οποίο ήδη έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε δοκιµαστική
λειτουργία.
Στα πλαίσια της Προγραµµατικής Συµφωνίας του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ έχουν συµπεριληφθεί και
δορυφορικές δράσεις για το έργο, ύψους 10 εκ €, που θα χρηµατοδοτηθούν από το Ε.Π.
∆ιοικητική Μεταρρύθµιση στο πλαίσιο της πρόσκλησης 62. Οι βασικοί επιδιωκόµενοι στόχοι
είναι, ενδεικτικά, η διαρκής αποτύπωση φορέων / κτιρίων δηµοσίου, ο προσδιορισµός
Πολιτικής ασφάλειας του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, η βέλτιστη διαχείριση του Εξοπλισµού Τηλεπικοινωνιών
του ∆ηµοσίου, εφαρµογές κινητών επικοινωνιών, κλπ. Μέρος του Τ∆Ε έχει ενταχθεί στο ΕΠ
∆ιοικητική Μεταρρύθµιση, και άµεσα υποβάλεται τροποποιηµένο Τ∆Ε για εκµετάλευση της
Πρόσκλησης αυτής.
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Η Κοινωνία της Πληροφορίας τόσο για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ όσο και για το ΕΣΥΠ/ΤΗΛΕ∆ θα πρέπει
να χρηµατοδοτείται (µέσω τροποποίησης της υφιστάµενης Προγραµµατικής Συµφωνίας) µε
συγκεκριµένη διαχειριστική αµοιβή ετήσιου ύψους 1,5 εκ. €, η οποία θα καλύπτεται µέχρι την
λήξη της διαχειριστικής περιόδου του ΕΣΠΑ από την Τεχνική Βοήθεια και µετά από τον
Τακτικό Π/Υ του Κράτους.
Η ΚτΠ Α.Ε. έχει οριστεί µε την ΚΥΑ Υ∆ΜΗ∆/ΥΠΟΙΚ 10/2012/2280/25-1-2012 έναρξης του
∆ικτύου ∆ηµοσίου Τοµέα (ΦΕΚ 69Β/27-1-2012) ως Φορέας Επιχειρησιακής ∆ιαχείρησης του
∆ικτύου ∆ηµοσίου Τοµέα (αρ. 39, ν3979/2011). Σύµφωνα µε το πλαίσιο αυτό η ΚτΠ Α.Ε.
µέσω πληροφοριακού συστήµατος στηρίζει το ρόλο του Υ∆ΜΗ∆/ΥΑΠ ως αρµόδιου οργάνου
για την παραγγελιοδοσία τηλεπικοινωνιών από τους φορείς του δηµοσίου για την κάλυψη των
αντίστοιχων αναγκών τους. Η ΚτΠ Α.Ε. µε προγραµµατικές συµφωνίες µετατρέπει τις ανάγκες
σε έργα (βλέπε ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι – ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ κ.λ.π.) και κατόπιν ακολουθούνται οι νόµιµες
διαγωνιστικές διαδικασίες.

3) Κέντρο ∆εδοµένων της ΚτΠ Α.Ε.
Η ΚτΠ Α.Ε. έχει την συνολική ευθύνη σχεδιασµού και υλοποίησης της ∆ράσης «Κεντρικές
Υπολογιστικές Υποδοµές ΚτΠ Α.Ε.», µε την οποία υλοποιούνται σύγχρονες, προηγµένες
υπολογιστικές υποδοµές εξοπλισµού και λογισµικού για την παροχή υπηρεσιών υπολογιστικού
νέφους (cloud computing) προς Φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης από πόρους του ΕΣΠΑ. Το
αντίστοιχο έργο της ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονοµικών έχει ανατεθεί µε Υπουργική Απόφαση
στην ΚτΠ ΑΕ βάσει της οποίας υπογράφηκε σχετική Προγραµµατική Συµφωνία (8/12/10), το
δε Τ∆ΠΠ υποβλήθηκε προς έγκριση από την ΚτΠ Α.Ε. στις 5/5/11. Ο συνολικός
Προϋπολογισµός των δύο έργων ανέρχεται στα 22 εκατ. € (µε ΦΠΑ).
Από την συνεργασία των δύο φορέων προέκυψε κοινό τεύχος διακήρυξης των υποέργων που
αφορούν στις υπολογιστικές υποδοµές και στο λογισµικό, προϋπολογισµού € 14,7 εκατ. €, το
οποίο τέθηκε σε ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση (22/6/11 – 22/7/11). Το τεύχος διακήρυξης που
προέκυψε από την επεξεργασία της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης υποβλήθηκε προς έγκριση από
την ΕΥ∆ ΨΣ στις 12/7/11 (η τελική έγκριση δόθηκε στις 1/3/12 και ο διαγωνισµός
προκηρύχθηκε αρχικά στις 6/3/12. Ακολούθησαν 2 µεταθέσεις και τελικά έγινε κατάθεση
προσφορών στις 22/06/2012. Κατέθεσαν προσφορές 6 σχήµατα. Το έργο βρίσκεται σε φάση
Τεχνικής αξιολόγησης µε 5 υποψήφια σχήµατα.
Αντικείµενο του έργου αυτού είναι ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η θέση σε πλήρη
λειτουργία δύο Κεντρικών Υπολογιστικών Κέντρων - της ΚτΠ Α.Ε. και της ΓΓΠΣ, τα οποία θα
παρέχουν υπολογιστική και αποθηκευτική ισχύ µέσω προηγµένων οριζόντιων υποδοµών
υλικού (servers, storage, network, backup) και λογισµικού ΤΠΕ (virtualization) βάσει SLA
υψηλών προδιαγραφών.
Αυτές οι υποδοµές θα καλύψουν το σύνολο των αναγκών φιλοξενίας και λειτουργίας των
κεντρικών συστηµάτων πρωτίστως δράσεων για τις οποίες οι Φορείς Λειτουργίας του Έργου
είναι ∆ικαιούχοι στα πλαίσια της τέταρτης προγραµµατικής περιόδου αλλά και άλλων
κεντρικών συστηµάτων τρίτων Φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που θα υποδειχθούν.

4) Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών ∆ακτυλίων (ΜΑΝ) µε Εθνικά ∆ίκτυα
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Στο πλαίσιο αναβάθµισης λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, έχουν κατασκευαστεί και
λειτουργούν ένα σύνολο δικτύων πανελλαδικής εµβέλειας τα οποία διασύνδεουν φορείς του
∆ηµόσιου Τοµέα, προσφέροντάς τους προηγµένες τηλεµατικές υπηρεσίες. Τέτοια Εθνικά
∆ίκτυα είναι το ∆ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο και το Εθνικό ∆ίκτυο
Έρευνας και Τεχνολογίας. Παράλληλα, στο πλαίσιο του 3ου ΚΠΣ, υλοποιήθηκαν τα
Μητροπολιτικά Ευρυζωνικά ∆ίκτυα Οπτικών Ινών (ΜΑΝ) τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να
προσφέρουν υπηρεσίες διασύνδεσης υψηλής ταχύτητας σε τοπικό επίπεδο, σε φορείς
δηµόσιου ενδιαφέροντος σε 68 αστικές περιοχές της χώρας.
Η λειτουργική και τεχνική ολοκλήρωση των ανωτέρω δράσεων (ΜΑΝ µε Εθνικά ∆ίκτυα) θα
συνδυάζει για τους 4.000 περίπου διασυνδεδεµένους δηµόσιους φορείς σε αυτά, υψηλής
ταχύτητας σύνδεση σε µητροπολιτικό επίπεδο και παράλληλα πρόσβαση στις σύγχρονες
ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχουν τα προαναφερθέντα ∆ίκτυα στους χρήστες τους
(τηλεφωνία – διαδίκτυο – πανελλαδική σύνδεση). Επιπρόσθετα, η προαναφερθείσα τεχνική
και λειτουργική ολοκλήρωση, λειτουργεί ενισχυτικά στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και
στην υλοποίηση νέων υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση.
Το φυσικό αντικείµενο της εν λόγω δράσης αφορά :
•
αφενός στη θέση σε λειτουργία/ενεργοποίηση των 68 ΜΑΝ, µε παροχή υπηρεσιών
υποστήριξης και συντήρησης της υποδοµής για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών, και αφετέρου
•

στη «λογική συγκέντρωση» και προετοιµασία τους για σύνδεση µε τα Εθνικά ∆ίκτυα.

Στα πλαίσια αυτά η ΚτΠ Α.Ε. υπέγραψε στις 24/11/2011 σχετική Προγραµµατική Συµφωνία µε
την Ειδική Γραµµατεία Ψηφιακού Σχεδιασµού συνολικού προϋπολογισµού 7.000.000€. Στις
29/11/2011 υπεβλήθηκε στην ΕΥ∆ Ψ.Σ. προς έγκριση το σχετικό Τ∆ΠΠ στην πρόσκληση 33.
Η ένταξη της πράξης αποφασίστηκε στις 27/1/2012. Το έργο :
1. προκηρύχθηκε στις 3/8/2012 σε 12 γεωγραφικά τµήµατα – LOTS
(Περιφέρειες πλην της Αττικής) µε προϋπολογισµό 6.979.020,00 € µε Φ.Π.Α.
και διάρκεια 24 µήνες.
2. ∆ιενέργεια διαγωνισµού (αποσφράγιση) έγινε στις 28-9-2012
3. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι ήταν 6
4. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συνεχίζουν 4 εταιρίες για τεχνική
αξιολόγηση
Η ΠΣ αρχικά είχε ως κύριο του έργου την ΕΓ Ψηφιακού Σχεδιασµού. Έγινε αλλαγή του
Κύριου του έργου (ΓΓ Επικοινωνιών) και εκτιµάται ότι η Τεχνική αξιολόγηση θα ξεκινήσει
εντός του δευτερου δεκαπενθηµε΄ρου του Απριλίου 2013.

5) «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδοµών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές
της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκµετάλλευσης Αξιοποίησης των Υποδοµών » - RURAL BROADBAND
To 2011 η ΚτΠ Α.Ε προχώρησε σε συµφωνία µε την Ειδική Γραµµατεία Ψηφιακού Σχεδιασµού
για την ανάληψη ως ∆ικαιούχος της ∆ράσης «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδοµών σε Αγροτικές
Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκµετάλλευσης - Αξιοποίησης των
Υποδοµών » - RURAL BROADBAND. Στις αρχές του 2012 προχώρησαν οι διαδικασίες που
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αφορούν τη χρηµατοδότηση της πράξης συνολικής δηµόσιας δαπάνης περίπου 200Μ €
(ένταξη Έργου στο ΕΣΠΑ), καθώς και η δηµοπράτηση του Έργου.
Η ∆ράση σκοπεύει:
1)
στην παροχή ικανοποιητικής ευρυζωνικής κάλυψης (πληθυσµιακή και γεωγραφική)
στις περιοχές παρέµβασης σύµφωνα µε τους στόχους της Digital Agenda 2020.
2)
στην παροχή ικανοποιητικών υπηρεσιών διασύνδεσης των τελικών χρηστών µε όρους
ταχύτητας, ποιότητας και τιµής συγκρίσηµους µε αυτούς των προνοµοιούχων ήδη περιοχών
ώστε να µειωθεί ο κίνδυνος διεύρυσνης του ψηφιακού χάσµατος.
3)
στην ανάπτυξη ισχυρής µε µελλοντική διάρκεια και προοπτική εξελίξιµης δικτυακής
υποδοµής που να µπορεί να υποστηρίξει µεσοπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους στόχους της
Ψηφιακής Ατζέντας 2020.
4)
στην ενίσχυση του πραγµατικού ανταγωνισµού και αποτροπή της πιθανότητας να
αποκτήσει κάποιος πάροχος πλεονεκτική θέση έναντι των άλλων.
5)
στην διευκόλυνση των υπαρχόντων παρόχων να υλοποιήσουν την δική τους
στρατηγική ιδιωτικών επενδύσεων στις περιοχές παρέµβασης.
Όσον αφορά στη Μεθοδολογία επίτευξης των παραπάνω στόχων αναφέρονται τα εξής:
•
Θα αναπτυχθεί (Φάση Α: Περίοδος Κατασκευής)1
και θα λειτουργήσει (Φάση B:
Περίοδος Λειτουργίας)2 µία ∆ηµόσια ∆ικτυακή Υποδοµή που θα υποστηρίξει την παροχή
ευρυζωνικών υπηρεσιών στις περιοχές παρέµβασης.
•
Το δίκτυο θα είναι ανοικτό και διαθέσιµο για χρήση σε όλους τους παρόχους λιανικής
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών οι οποίοι θα ήθελαν να προσφέρουν ευρυζωνικές υπηρεσίες
στους τελικούς χρήστες (πολίτες και επιχειρήσεις).
•
Η κατασκευή του δικτύου και η λειτουργία / διαχείρισή για µια προκαθορισµένη
χρονική περίοδο (10 χρόνια), θα ανατεθεί σε Αναδόχους µέσω ανοικτής διαγωνιστικής
διαδικασίας (∆ηµόσια Προµήθεια). Το έργο θα υλοποιηθεί µέσω της διαδικασίας των Σ∆ΙΤ. Η
δράση έχει ήδη ενταχθεί στον κατάλογο Έργων Σ∆ΙΤ.
•
Η ιδιοκτησία της δικτυακής υποδοµής που θα κατασκευαστεί και αναπτυχθεί θα
παραµείνει ∆ηµόσια. Μετά το τέλος της 10ετούς περιόδου λειτουργίας από τον συγκεκριµένο
Ανάδοχο, θα προκηρυχθεί νέα διαγωνιστική διαδικασία για νέο Ανάδοχο Λειτουργίας και

1

Φάση A: Είναι η περίοδος κατασκευής της Υποδομής, όπου το νέο δίκτυο θα αναπτυχθεί και η παροχή των
πρώτων ευρυζωνικών υπηρεσιών θα είναι δυνατόν να προσφερθεί. Η διάρκειά της υπολογίζεται να είναι
μικρότερη από 3 χρόνια.
2

Φάση B: Είναι η περίοδος μετά την κατασκευή της υποδομής που είναι πλέον έτοιμη να προσφέρει τις πρώτες
ευρυζωνικές υπηρεσίες. Η Φάση B μπορεί να έχει μια επικάλυψη με τη Φάση Α (στην περίπτωση που κάποια
μέρη της υποδομής έχουν τεθεί σε λειτουργία σε σχέση με κάποια άλλα). Η συνολική διάρκεια της Φασης Β
είναι 10 χρόνια.
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∆ιαχείρισης της Υποδοµής. Η «διάρκεια ζωής» της παθητικής υποδοµής που θα κατασκευαστεί
υπολογίζεται στα 20 περίπου έτη.
•
Ο επιλεγείς Ανάδοχος δεν θα προσφέρει εµπορικές υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες
παρά µόνον υπηρεσίες χοντρικής σε τρίτους αδειοδοτηµένους παρόχους (ISP’S). Απεναντίας
οι ISP’S οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση στο δίκτυο, θα προσφέρουν υπηρεσίες λιανικής στους
τελικούς χρήστες.
Κατά τη διάρκεια του έτους 2012 έχουν υλοποιηθεί τα κάτωθι:
1. Στις 23/2/2012 υπεγράφη προγραµµατική συµφωνία µεταξύ της Ειδικής Γραµµατείας
Ψηφιακού Σχεδιασµού και της ΚτΠ Α.Ε..
2. Στις 5/3/2012 και 7/3/2012 υποβλήθηκαν τα Τεχνικά ∆ελτία Προτεινόµενης Πράξης
στην ΕΥ∆ Ψ.Σ. (τρία Τ∆ΠΠ)
3. Στις 17/4/2012 και 18/4/2012 ελήφθησαν οι σχετικές αποφάσεις ένταξης από την ΕΥ∆
Ψ.Σ..
4. Σχέδιο Τεύχους ∆ιακήρυξης αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Ειδικής Γραµµατείας
Ψηφιακού Σχεδιασµού προς ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση κατά το διάστηµα 3 Μαρτίου έως
και την ∆ευτέρα 9 Απριλίου 2012.
5. Με την υπ. αριθµ. 12807/14-05-2012 ΚτΠ Α.Ε. συστήθηκε Οµάδα Εργασίας
(αποτελεούµενη από στελέχη του Κυρίου του Έργου, της ΕΥ∆ Ψ.Σ., της Ειδικής
Γραµµατείας Σ∆ΙΤ και της ΚτΠ Α.Ε.) για την επεξεργασία των σχολίων της
∆ιαβούλευσης και την οριστικοποίηση του τεύχους ∆ιακήρυξης.
6. Στις 3/8/2012 το τεύχος ∆ιακήρυξης όπως αυτό διαµορφώθηκε µετά τις εργασίες της
Οµάδας Εργασίας διαβιβάστηκε προς προέγκριση στην ΕΥ∆ Ψ.Σ..
7. Στις 8/11/2012 κοινοποιήθηκαν στην Εταιρεία παρατηρήσεις από την Digi Regio
σχετικά µε το Φάκελο Μεγάλου Έργου που υποβλήθηκε στην ΕΕ.
8. Μετά από σχετικό αίτηµα της πολιτικής ηγεσίας ενεπλάκησαν στο Έργο οι Jaspers ως
σύµβουλοι όσον αφορά το Φάκελο του Μεγάλου Έργου.
9. Απαιτείται επικαιροποίηση του Φακέλου Μεγάλου Έργου και εκ νέου υποβολή του στη
Digi Regio – εργασία που αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τα µέσα Απριλίου
2013.

44 Παρουσίαση δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων (πρώην
ΨΗΦΕΝ Α.Ε.)
Με την απορρόφηση της ΨΗΦΕΝ Α.Ε., στην παραγωγική δραστηριότητα της ΚτΠ Α.Ε.
περιλαµβάνεται πλέον το σύνολο των δράσεων που βρίσκονταν σε εξέλιξη ή σε σχεδιασµό
από αυτήν. Λόγω της συγχώνευσης η ΚτΠ Α.Ε. καθίσταται πλέον ο κύριος Ενδιάµεσος
Φορέας ∆ιαχείρισης των δράσεων κρατικών ενισχύσεων σε θέµατα ΤΠΕ του Ε.Π. Ψηφιακή
Σύγκλιση. Οι δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που υλοποιούνται και η εξέλιξη τους κατά το
2012 είναι οι παρακάτω:
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1) «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή
ασφάλεια» - e-security
Η δράση απευθύνεται σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις που πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια και
χρηµατοδοτεί δαπάνες που αφορούν στην προµήθεια εξοπλισµού, λογισµικού και υπηρεσιών
µε στόχο την αποτελεσµατικότερη πρόληψη και αντιµετώπιση ψηφιακών κινδύνων και
απειλών εις βάρος των επιχειρήσεων. Οι υποβολές αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης
ξεκίνησαν στις 7/5/2009 και συνεχίζονται έως και σήµερα.
Κατά το έτος 2012, η πρόοδος της δράσης e-security που αφορά την ενίσχυση
επιχειρήσεων για επενδύσεις στην ψηφιακή ασφάλεια, συνολικού προϋπολογισµού
10.500.000,00 € εστιάστηκε στα εξής:
•

Ένταξη 701 πράξεων δικαιούχων

•

Αξιολόγηση 2291 αιτήσεων δικαιούχων

•

Παραλαβή, έλεγχος και πιστοποίηση 650 αιτηµάτων ολοκλήρωσης συνολικής
δηµόσιας δαπάνης 9.200.371,00 €

•

Πληρωµή 640 δικαιούχων για την πιστοποίηση εγκεκριµένων πράξεων ύψους
9.055.414,00 €

2) «Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυµάτων για τη
∆ηµιουργία ∆ιαδικτυακών Τόπων Προβολής και Συστηµάτων Ηλεκτρονικών
Κρατήσεων» - digi-lodge
Η δράση αφορά την υλοποίηση επενδύσεων στον τοµέα του τουρισµού από επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή τουριστικά καταλύµατα, όσον αφορά την ανάπτυξη
νέων εφαρµογών διαδικτυακής προβολής και επικοινωνίας τους µε δυνατότητες ηλεκτρονικών
κρατήσεων και για την ολοκλήρωση αυτών των εφαρµογών µε υφιστάµενα ή νέα συστήµατα
βέλτιστων πρακτικών µηχανογράφησης τουριστικών µονάδων.
Οι υποβολές αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης ξεκίνησαν στις 15/9/2009 και ολοκληρώθηκαν
στις 28/2/2011.
Κατά το έτος 2012, η πρόοδος της δράσης digi-lodge, συνολικού προϋπολογισµού
45.000.000,00€ εστιάστηκε στα εξής:
•

Ένταξη 1860 πράξεων δικαιούχων

•

Παραλαβή 1.657 αιτηµάτων ολοκλήρωσης

•

Έλεγχο και πιστοποίηση 1.340 αιτηµάτων ολοκλήρωσης συνολικής δηµόσιας δαπάνης
19.341.912,86 €

•

Πληρωµή 1252 δικαιούχων για την πιστοποίηση εγκεκριµένων πράξεων ύψους
18.159.526,56 €

3) «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεµπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών
επενδύσεων» - digi-retail
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Η δράση αφορά στην υλοποίηση στοχευµένων επενδύσεων στον τοµέα του λιανεµπορίου,
από υφιστάµενες επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας και δεν
εµπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισµού De Minimis.
Κατά το έτος 2012, η πρόοδος της δράσης digi-retail, συνολικού προϋπολογισµού
98.776.783,00 € εστιάστηκε στα εξής:
•

Υποβολή αιτήσεων από τις 14/1/2011 έως τις 21/3/2011

•

Ένταξη 2.529 πράξεων δικαιούχων

•

Αξιολόγηση 3.632 αιτήσεων δικαιούχων

•

Εξέταση 221 ενστάσεων.

4) «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στον τοµέα του
ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχοµένου» - digi-content
Η δράση απευθύνεται στη βιοµηχανία εµπορικού και δηµιουργικού περιεχοµένου για τη
δηµιουργία ψηφιοποιηµένων αγαθών και υπηρεσιών µε στόχο την ενίσχυση δηµιουργίας και
ηλεκτρονικής διανοµής ελληνικού ευρυζωνικού περιεχοµένου στον τοµέα των επιστηµών, των
εκδόσεων και της ενηµέρωσης.
Κατά το έτος 2012, η πρόοδος της δράσης digi-content, συνολικού προϋπολογισµού
16.643.081,45 € εστιάστηκε στα εξής:
•

Ένταξη 236 πράξεων δικαιούχων

•

Παραλαβή 113 αιτηµάτων ολοκλήρωσης

•

Έλεγχο και πιστοποίηση 16 αιτηµάτων ολοκλήρωσης συνολικής δηµόσιας δαπάνης
842.769,80 €

•

Πληρωµή 12 δικαιούχων για την πιστοποίηση εγκεκριµένων πράξεων ύψους
873.536,24 €.

5) «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόµων εφαρµογών σε
‘έξυπνες’ συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταµπλέτες» digi-mobile
Η δράση αφορά στην ενίσχυση µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων προκειµένου να
αξιοποιήσουν τη διεθνή δυναµική και να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέα κοινά-στόχους,
παρέχοντας νέες ψηφιακές δυνατότητες και υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας µέσω
καινοτόµων εφαρµογών επί συσκευών κινητών επικοινωνιών smartphones και tablet-pc.
Κατά το έτος 2012, η πρόοδος της δράσης digi-mobile, συνολικού προϋπολογισµού
15.000.000,00€ εστιάστηκε στα εξής:
Έναρξη στις 31/1/2012 της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για το Ε.Π. Ψηφιακή
Σύγκλιση και τα ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης, Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας - Ηπείρου και έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά 7.921 αιτήσεις.
Εκκρεµεί η υποβολή των αιτήσεων από τις επιχειρήσεις του ΠΕΠ Αττική.
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•

Αξιολογήσεις 1.392 αιτήσεων δικαιούχων

•

Απορρίψεις 1.114 αιτήσεις µε απόφαση ∆Σ

•

Έχουν εγκριθεί 112 αιτήσεις ως εξής:

•

o

59 αιτήσεων µε προβλεπόµενη ∆∆ 392.885,50€ από το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου
και Κρήτης (µε απόφαση ∆Σ)

o

53 αιτήσεων µε προβλεπόµενη ∆∆ 368.025,00€ από το ΕΠ ΨΣ (µε απόφαση
Γνωµοδοτικής Επιτροπής και χρειάζεται και η απόφαση ∆Σ)

Έχουν αξιολογηθεί 142 αιτήσεις από την οµάδα αξιολόγησης και είναι διαθέσιµες για
Γνωµοδοτική Επιτροπή (ΓΕ)

Από την ανάλυση των δεδοµένων υποβολής-αξιολόγησης, παρατηρήθηκε συγκέντρωση
µεγάλου µέρους του προϋπολογισµού της δράσης σε προτάσεις που αντιστοιχούν σε έναν
πολύ µικρό αριθµό προµηθευτών, οι οποίοι παρέχουν τυποποιηµένο προϊόν/ υπηρεσία.
Εστάλη στην ΚτΠ Α.Ε. αίτηµα από την ΕΥ∆ Ψ.Σ. για διευθέτηση του θέµατος µε τη
διερεύνηση ενδεχόµενων διορθωτικών ενεργειών προς αποφυγή αρνητικών συνεπειών. Στο
πλαίσιο αυτό ανατέθηκε σε δικηγορικό γραφείο η παροχή γνωµοδοτικών νοµικών υπηρεσιών,
σύµφωνα µε την οποία προκύπτουν κίνδυνοι σχετικά µε τη συµβατότητα της εξέλιξης του
διαγωνισµού µε το ευρωπαϊκό δίκαιο κρατικών ενισχύσεων (πιθανή στρέβλωση του
ανταγωνισµού µέσω της έµµεσης ενίσχυσης περιορισµένου αριθµού προµηθευτών σε
συνδυασµό µε τη διαδικασία επιλογής FIFO που ισχύει για τη δράση).
Στο πλαίσιο αυτό διακόπηκε τον 9/2012 η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων συµµετοχής.
6)

«Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων
ανάπτυξης – παροχής καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέµενης
αξίας» ICT4Growth

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής και
επιχειρησιακής καινοτοµίας, µέσα από την υλοποίηση αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων µε
απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών Προστιθέµενης Αξίας. Οι επενδύσεις των
δικαιούχων στο πλαίσιο της δράσης στοχεύουν κυρίως:
•

Στην ενίσχυση της υγιούς επιχειρηµατικότητας µε την κατάλληλη αξιοποίηση των
ΤΠΕ.

•

Στην ουσιαστική ενδυνάµωση του κλάδου υπηρεσιών ΤΠΕ της ελληνικής οικονοµίας
(σε όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας).

•

Στη δηµιουργία νέων προϊόντων, υπηρεσιών και περιεχοµένου προστιθέµενης αξίας
που δύναται να έχουν εµπορική προοπτική και βιωσιµότητα.

Κατά το έτος 2012, η πρόοδος της δράσης ICT4Growth, συνολικού προϋπολογισµού
120.000.000,00€ εστιάστηκε στη προκήρυξη της δράσης (13102/ΨΣ5980/19-3-2012), και
στην ολοκλήρωση υποδοµής για την λειτουργία της ∆ράσης.
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55 Βασικοί στόχοι παραγωγικής δραστηριότητας για το 1ο
εξάµηνο του 2013
Βασικοί Στόχοι για το 1Ο εξάµηνο του 2013 είναι οι παρακάτω :

∆ηµόσια Έργα
o

∆ηµοπράτηση σηµαντικών Έργων όπως α) το Έργο για τη ∆ηµοσιονοµική
Μεταρρύθµιση στη Κεντρική και Γενική Κυβέρνηση, β) Το Ενιαίο Σύστηµα
Εξυπηρέτησης Πολιτών, γ) το Ενιαίο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου, δ)
το Έργο RURAL BROADBAND, ε) Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ καθώς και επιµέρους έργα ιδιαίτερα
σηµαντικά για τους φορείς για τους οποίους απευθύνονται όπως το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη, η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας, η Επιτροπή Ανταγωνισµού,
το Μουσείο Ακρόπολης κλπ

o

Ολοκλήρωση διαδικασιών αξιολόγησης και έναρξη υλοποίησης των έργων που
δηµοπρατήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2011

o

Ολοκλήρωση µε επιτυχή τρόπο των ηµιτελών έργων που αναφέρθηκαν στις
παραπάνω παραγράφους

o

Συµβασιοποίηση έργων ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι και ΤΗΛΕ∆

Κρατικές Ενισχύσεις
-

-

Αποπληρωµές δικαιούχων στις δράσεις που υλοποιούνται:
o

e-security: Αποπληρωµή δηµόσιας δαπάνης ύψους 356.500,00 €

o

digi-lodge: Πιστοποίηση εκκρεµών αιτηµάτων
αποπληρωµή δηµόσιας δαπάνης ύψους 2.000.000,00 €

ολοκλήρωσης

και

o

digi-content: Πιστοποίηση εκκρεµών αιτηµάτων
αποπληρωµή δηµόσιας δαπάνης ύψους 2.500.000,00 €

ολοκλήρωσης

και

o

digi-retail: Πληρωµή προκαταβολών και αποπληρωµή πιστοποιηµένων
αιτηµάτων ολοκλήρωσης ύψους 4.400.000,00 €

o

digi-mobile: Έγκριση επανασχεδιασµού δράσης, τροποποίησης ΥΑ και
οδηγών, προετοιµασία για υποβολή επενδυτικών σχεδίων.

∆ράση ICT4GROWTH:
o

∆ηµιουργία µητρώου αξιολογητών αιτήσεων

o

Έναρξη υποβολή αιτήσεων από δυνητικούς δικαιούχους

o

Αξιολόγηση Αιτήσεων

∆ιοίκηση και Λειτουργία της Εταιρείας
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o

Εξασφάλιση της χρηµατοδότησης της εταιρείας µε τρόπο που θα ανταποκρίνεται
χρονικά στις ανάγκες της και δεν θα δηµιουργεί προβλήµατα στις χρηµατοροές της
επιβαρύνοντας αντίστοιχα το µετοχικό της κεφάλαιο

o

Ενεργοποίηση των Προγραµµατικών συµφωνιών µε τους αρµόδιους φορείς για την
ανάληψη της παραγωγικής λειτουργίας έργων και παράλληλη εξασφάλιση των
σχετικών πόρων που απαιτούνται για την εκτέλεση των σχετικών δραστηριοτήτων

o

Αναδιοργάνωση της εταιρείας µε την καθιέρωση ενός πιο λειτουργικού και
αποτελεσµατικού οργανογράµµατος

o

Καθιέρωση Στοχοθεσίας σε όλους τους τοµείς και δραστηριότητες της εταιρείας, η
οποία θα παρακολουθείται και ελέγχεται σε επίπεδο τριµήνου

o

Ανάπτυξη και εφαρµογή επικοινωνιακής πολιτικής για την ανάδειξη τόσο των
δραστηριοτήτων της εταιρείας όσο και των έργων που διαχειρίζεται

o

Αξιοποίηση πληροφοριακών συστηµάτων και εργαλείων για την αποτελεσµατικότερη
εκτέλεση των διαδικασιών της εταιρείας και την υποστήριξη της απαιτούµενης
διοικητικής πληροφόρησης

66 Οικονοµικά στοιχεία
6.1 Λειτουργικές ∆απάνες και τόκοι δανείου

Λ/ΜΟΣ

2012

2011

60

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ∆Α
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

3.971.898

3.532.066

12,5%

61

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ∆Α
ΤΡΙΤΩΝ

1.129.765

899.276

25,6%

62

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

850.696

1.044.265

-18,5%

63

ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

383.069

295.930

29,4%

64

∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α

292.358

267.637

9,2%

66

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

23.126

142.662

-83,8%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ

6.650.912

6.181.836

ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ
ΕΞΟ∆Α

17.906

571.663

6.668.818

6.753.499

65

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ&
& ΤΟΚΩΝ

% ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

7,6%

-96,9%

-1,3%
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Οι Πραγµατοποιηµένες Λειτουργικές ∆απάνες της ΚτΠ Α.Ε. το 2012 ανήλθαν σε 6.650.912 €,
ενώ το 2011 ήταν 6.181.836 €.
Παρουσιάζουν δηλαδή αύξηση της τάξης του 7,6 % σε σχέση µε το 2011.
Αντίστοιχα, το σύνολο των δαπανών και των τόκων δανείων της Εταιρίας το 2012 ανήλθαν σε
6.668.818 €, ενώ το 2011 ήταν 6.753.499 €.
Παρουσιάζουν δηλαδή µείωση της τάξης του 17 % σε σχέση µε το 2010

6.2 Τραπεζικά Υπόλοιπα και δανειακές υποχρεώσεις την
31/12/2012
Τα τραπεζικά υπόλοιπα της Εταιρίας την 31/12/2012 παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα :
ΤΡΑΠΕΖΙΚA ΥΠΟΛΟΙΠΑ 31/12/2012
Μετοχικό Κεφάλαιο

1.655.109

Υπόλοιπα έργων

9.962.968

ΣΥΝΟΛΟ

11.518.077

Και οι δανειακές υποχρεώσεις την 31/12/2011, αντίστοιχα :
∆ΑΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK-ERGASIAS
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ
ΕΡΓΩΝ

EUR

0207/300029750

0

ΛΟΙΠΩΝ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΕΡΓΩΝ

EUR

0207/030029749

550.370,55

EUR

0026 207 66300030019

0

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ

550.370,55

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚτΠ Α.Ε.

Tο υπόλοιπο του δανείου αφορά το έργο του Γ΄ΚΠΣ «Ανάπτυξη on line υπηρεσιών για τις
∆ιευθύνσεις των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων µε αρµοδιότητες του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης &Τροφίµων» για το οποίο δεν έχει καταστεί εφικτή η αποπληρωµή του διότι έχει
απενταχθεί από την ∆ιαχειριστική Αρχή από το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας. Για την
εξασφάλιση της χρηµατοδότησης του η ΚτΠ Α.Ε. προέβει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
για την ένταξη του στην πρόσκληση 10 του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση. Αναµένεται άµεσα η
υπογραφή του σχετικού Τεχνικού ∆ελτίου από τον αρµόδιο Υπουργό Υ∆ΜΗ∆, για να
ακολουθήσει η διαβίβαση του στην ΕΥ∆ Ε.Π. Ψ.Σ..
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6.3 Πρόσθετα πληροφοριακά οικονοµικά στοιχεία
Α) Η εξέλιξη των εσόδων και δαπανών στα έτη 2012 - 2011 (σε απόλυτη και σχετική
µεταβολή)
Β) Βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες και συγκεκριµένα:
-Ρευστότητας
-∆ανειακής Επιβάρυνσης
-Αποδοτικότητας Κεφαλαίου
I. Εξέλιξη εσόδων και δαπανών
Πραγµατοποιηµένες

Μεταβολή

% Μεταβολή

2012

2011

Επιχορηγήσεις
και λοιπά
έσοδα

37.761.087

30.422.664

7.338.423

24%

∆απάνες

38.917.648

32.323.781

6.593.867

20%

ΙΙ. Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες
2012

2011

Άµεση Ρευστότητα

1,46

2,83

∆ιαθέσιµα + Απαιτήσεις

16.536.577

45.065.065

Βραχυπρόθεσµες
Χρηµατοοικονοµικές
Υποχρεώσεις

11.300.200

15.942.822

∆ανειακή
Επιβάρυνση

1,93

2,27

Βραχυπρόθεσµες
Χρηµατοοικονοµικές
Υποχρεώσεις

11.300.200

15.942.822

Ίδια Κεφάλαια

5.860.320

7.017.128
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2012

2011

Αποδοτικότητα
Ιδίων Κεφαλαίων

-20%

-26%

Αποτελέσµατα Χρήσεως

-1.156.808

-1.901.117

Ίδια Κεφάλαια

5.860.320

7.017.128

Αθήνα 17 Απριλίου 2012

Ο Πρόεδρος ∆Σ

Η Γραµµατέας ∆Σ

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα έκθεση που αποτελείται από 28 σελίδες είναι αυτή που
αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 22/4/2013
ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Αρ Μ ΣΟΕΛ 12001

Αρ Μ ΣΟΕΛ 14611

Αρ Μ ΣΟΕΛ 12251
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
µέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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