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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 82 άτοµα (68 µε συµβάσεις ορισµένου
χρόνου, 7 µε συµβάσεις αορίστου χρόνου, 5 αποσπασµένοι και 2 µε έµµισθη εντολή). Στον ανωτέρω
αριθµό δεν συµπεριλαµβάνεται η Φωτίου (αποσπασµένη στην Επιτροπή Παιγνίων, το κόστος της
οποίας καλύπτεται από τον φορέα υποδοχής).
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 2013 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 .
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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
λογαριασµό της Επιτροπής µπορεί να είναι και ο φορέας υλοποίησης έργων και δράσεων που
προτείνονται αρµοδίως από την Επιτροπή προς έγκριση.

Κατά το 2013 πραγµατοποιήθηκαν 52 συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, κατά
τις οποίες ελήφθησαν αποφάσεις για 646 θέµατα.

1.3 Έλεγχοι, Επιθεωρήσεις, Επαληθεύσεις στην ΚτΠ Α.Ε.
Το 2014:
Α. ∆ιενεργήθηκαν (από εξωτερικούς ελεγκτικούς και εποπτεύοντες φορείς) συνολικά δεκαπέντε (15)
έλεγχοι, επιθεωρήσεις και επαληθεύσεις από εξωτερικούς ελεγκτικούς φορείς, µε τον εξής επιµερισµό:
δεκατρείς (13) έλεγχοι, επιθεωρήσεις και επαληθεύσεις από εξωτερικούς ελεγκτικούς φορείς, σε
δεκατρία (13) έργα, υποέργα και δράσεις της Εταιρείας και δύο (2) έλεγχοι στο Σύστηµα ∆ιαχειριστικής
Επάρκειας & Ποιότητας (Σ∆ΕΠ) ΚτΠ Α.Ε. ΩΣ ΕΦ∆ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ στο πλαίσιο των
οποίων ελέγχθηκαν δειγµατοληπτικά και όλες οι ∆ράσεις Κρατικών Ενισχύσεων. Αναλυτικά στοιχεία
δίνονται στον Πίνακα 1.3.1.
Πίνακας 1.3.1: Έλεγχοι, επιθεωρήσεις, επαληθεύσεις από εξωτερικούς ελεγκτικούς και
εποπτεύοντες φορείς
Ελεγκτικός Φορέας (Εξωτερικός) - Τύπος Ελέγχου
Ε∆ΕΛ - Έλεγχοι

Αριθµός

Αριθµός

Ελ. / Επιθ.
/ Επαλ.

Κωδ. ΟΠΣ /
∆ράσεων

3

2 + 1 στο
Σ∆ΕΠ ΚρΕν

10

9 + 1 στο
Σ∆ΕΠ ΚρΕν

2

2

15

15

(Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου)
ΕΥ∆ ΕΠ ΨΣ
(Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Ψηφιακή Σύγκλιση»)
ΕΥ∆ ΕΠ ∆Μ
(Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007 - 2013»)
ΣΥΝΟΛΟ

Β. Παρελήφθησαν δεκαοκτώ (18) εκθέσεις ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων από εξωτερικούς
φορείς (ΕΥ∆ ΕΠ ΨΣ, ΕΥ∆ ΕΠ ∆Μ και Ε∆ΕΛ), στις οποίες εστάλησαν οι κατάλληλες, κατά περίπτωση,
σχετικές απαντήσεις - αντιρρήσεις.
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Το 2014 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∆ ΕΠ ΨΣ - Μονάδα Β.
Επιπρόσθετα, εκκρεµεί η παραλαβή συνολικά οκτώ (8) εκθέσεων ελέγχων, επιθεωρήσεων,
επαληθεύσεων που διενεργήθηκαν κατά τα έτη 2012 και 2013, από: ΕΕΣ (1), ΕΕ Γ∆ ΠΠΑΑ (1) και ΕΥ∆
ΕΠ ΨΣ (6).
Γ. Το 2014 παρελήφθησαν πέντε (5) Αποφάσεις ∆ηµοσιονοµικών ∆ιορθώσεων, τα στοιχεία των οποίων
δίνονται στον Πίνακα 1.3.2.
Πίνακας 1.3.2: Στοιχεία Αποφάσεων ∆ηµοσιονοµικών ∆ιορθώσεων παραλαβής 2014
Έργο

(Κωδ. ΟΠΣ - Τίτλος Χρηµ/ση - Έκθεση)

271658 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΛΛΑ∆Α
(Χρηµ/ση: ΨΣ) Έκθεση:
15296/2012

Πηγή

Απόφαση
∆ηµ.
∆ιόρθωσης

Αιτιολογία

(Αρ. Πρωτ.
ΚτΠ Α.Ε.)

Έλεγχος
ΕΥ∆ ΕΠ
ΨΣ
159 /
[2012] 08-01-2014

307751 ∆ράση digi-lodge,
Πράξη: ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
WEBSITE ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ κ ΠΡΟΒΟΛΗ
ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆IΚΤYΟ--ΜΑΛΑΚΑΣΗ - ΒΕΡΓΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ---01000719 (Χρηµ/ση: ΨΣ) Έλεγχος
Έκθεση: 15473/2013
Ε∆ΕΛ
5136 /
[2013] 28-03-2014
307090 ∆ράση digi-lodge,
Πράξη: ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
WEBSITE ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ κ ΠΡΟΒΟΛΗ
ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆IΚΤYΟ--www.sangiovanni.gr ---01000247 - Χρηµ/ση: ΨΣ) Έλεγχος
Έκθεση: 15473/2013
Ε∆ΕΛ
5138 /
[2013] 28-03-2014

Π/Υ Έργου /
Υποέργου που
ελέγχθηκε

(€)

Οριστικό
Ποσό
Απόφασης
∆ηµ/κής
∆ιόρθωσης
(€)

Μη επιλέξιµος
ΦΠΑ σε δαπάνες
ταξιδίων
3.090.000,00

1.693,21

24.950,00

966,85

24.450,00

840,50

Μη εξειδίκευση επίτευξη των
στόχων της
Μελέτης
Επικοινωνιακής
Πολιτικής &
Οριζόντια
επέκταση

Μη εξειδίκευση επίτευξη των
στόχων της
Μελέτης
Επικοινωνιακής
Πολιτικής &
Οριζόντια
επέκταση
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307882 ∆ράση digi-lodge,
Πράξη: ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
WEBSITE ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ κ ΠΡΟΒΟΛΗ
ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆IΚΤYΟ--www.adani.gr---01-000743
(Χρηµ/ση: ΨΣ) - Έκθεση:
Έλεγχος
15473/2013
Ε∆ΕΛ
[2013]
447906 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΝ
LΙΝΕ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑ ΤΙΣ
∆/ΝΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΝΑ) ΜΕ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έλεγχος
(Χρηµ/ση: ΨΣ) - Έκθεση:
ΕΥ∆ ΕΠ
7784/2014
ΨΣ
[2014]
300670 - Υπ. 2
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΣΕΥ (ELENXIS)" Υποέργο
2: «Περιφερειακή
Πληροφοριακή Υποδοµή
Ελεγκτικών Υπηρεσιών»
(Χρηµ/ση: ΨΣ) - Έκθεση:
Έλεγχος
24291/2012
Ε∆ΕΛ
[2012]

5139 /
28-03-2014

Μη εξειδίκευση επίτευξη των
στόχων της
Μελέτης
Επικοινωνιακής
Πολιτικής &
Οριζόντια
επέκταση

30.000,00

18349 /
27-10-2014

Μη λειτουργία
∆ικτυακής Πύλης,
παρά την
ανάπτυξή της ως
µέρος του
φυσικού
αντικειµένου του
έργου

1.046.003,78

17.850,00

19821 /
27-11-2014

Μη εύρεση
µέρους
εξοπλισµού σε
φορέα

25.391.580,78

14086,76

ΣΥΝΟΛΟ

26.516.984,56

1.160,23

2.967,58

* Χρηµ/ση: Χρηµατοδότηση

1.4 Εργασίες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) ΚτΠ Α.Ε.
Κατά το 2014 οι κύριες δραστηριότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) ΚτΠ Α.Ε. ήταν
συνοπτικά, 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.
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3. Έλεγχος και υποβολή παρατηρήσεων και προτεινόµενων διορθώσεων επί των «Σηµειώσεων επί
των Οικονοµικών Καταστάσεων» της περιόδου: 01-01-2014 – 31-12-2014.
4. 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.
5. Υποστήριξη, στην εκπαιδευτικού χαρακτήρα προετοιµασία, των κατά περίπτωση εµπλεκόµενων
Υπεύθυνων Έργων / ∆ράσεων της Εταιρείας, σε ελέγχους, επιθεωρήσεις και επαληθεύσεις από
εξωτερικούς φορείς.
6. Συγκέντρωση και αποστολή του κατά περίπτωση ζητούµενου, από εξωτερικούς ελεγκτικούς
φορείς, υλικού τεκµηρίωσης, προ, κατά και κατόπιν ελέγχων, επιθεωρήσεων και επαληθεύσεων.
7. Σύνταξη (κατά περίπτωση) και έγκαιρη υποβολή αντιρρήσεων - απαντήσεων επί αποτελεσµάτων
εκθέσεων ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων.
8. Ενηµέρωση της σχεδιασµένης και τηρούµενης από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ)
βάσης δεδοµένων των εξωτερικών και εσωτερικών ελέγχων µε κάθε νέο στοιχείο - δεδοµένο που
προκύπτει χρονικά.
9. Παρακολούθηση της εξέλιξης της ικανοποίησης συστάσεων από εξωτερικούς ελέγχους,
επιθεωρήσεις, επαληθεύσεις και σχετική εξωτερική και εσωτερική (διοικητική πληροφόρηση)
επικοινωνία.
10. Παρακολούθηση τυχόν εξέλιξης της ικανοποίησης παρατηρήσεων από εσωτερικό έλεγχο έτους
2013.
11. Ενηµέρωση της ∆ιοίκησης, καθώς και των κατά περίπτωση αρµόδιων ∆ιευθυντών Επιχειρησιακών
Μονάδων / Υπεύθυνων Τοµέων / Τµηµάτων και λοιπών, κατά περίπτωση αρµόδιων στελεχών,
σχετικά µε θέµατα των ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων έργων και δράσεων.
12. Τακτική και κατά περίπτωση εξειδικευµένη ή έκτακτη διοικητική πληροφόρηση (κυρίως σε
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και Πρόεδρο ∆Σ), απολογιστική και προγραµµατική, επί:
(α) θεµάτων εσωτερικού ελέγχου (κατά περίπτωση)
(β) επί εξωτερικών ελέγχων, επιθεωρήσεων και επαληθεύσεων σε έργα / δράσεις και στο Σ∆ΕΠ
(Σύστηµα ∆ιαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας) της ΚτΠ Α.Ε., µε συγκέντρωση - καταγραφή
στοιχείων, στατιστική επεξεργασία δεδοµένων και υποβολή στη ∆ιοίκηση, σχετικών
αναλυτικών αναφορών (ανά τρίµηνο).
(γ) επί των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της ΚτΠ Α.Ε. (ανά εξάµηνο).
13. Επικαιροποίηση των υφιστάµενων διεργασιών, διαδικασιών και προτυποποιηµένων εντύπων της
ΥΕΕ ΚτΠ Α.Ε..

14. Παρουσιάσεις στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο: (α) προτάσεων επί της οργάνωσης και λειτουργίας της
Εταιρείας, µε ιδιαίτερη έµφαση στους ενδεχόµενους κινδύνους και (β) λοιπών θεµάτων της ΥΕΕ
ΚτΠ Α.Ε..
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15. Υποστήριξη, µε κατά περίπτωση απαραίτητα στοιχεία, δεδοµένα ή και κείµενα, της Νοµικής
Υπηρεσίας της Εταιρείας και συνεργατών της, σε θέµατα που αφορούν δηµοσιονοµικές διορθώσεις
οι οποίες απορρέουν από εξωτερικούς ελέγχους, επιθεωρήσεις και επαληθεύσεις.
16. Συµµετοχή στη σύνταξη τακτικών και έκτακτων ενηµερώσεων της Εταιρείας προς τρίτους, όπως:
στις τακτικές ενηµερώσεις εποπτεύοντος Υπουργού και στην Ετήσια Έκθεση Εταιρική ∆ιαχείριση.

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 31-12-2014, είχαν αναρτηθεί συνολικά (από ΚτΠ Α.Ε. και Ψηφιακές
Ενισχύσεις Α.Ε. και Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα) περισσότερες από 4.200 πράξεις.

1.6 Θέµατα Συστήµατος ∆ιαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας
(Σ∆ΕΠ) της ΚτΠ Α.Ε.
Το 2014 έγιναν:
Από το 2008 εφαρµόζεται στην ΚτΠ Α.Ε. Σύστηµα ∆ιαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας (Σ∆ΕΠ) το
οποίο έχει αναπτυχθεί και επικαιροποιείται εσωτερικά στην Εταιρεία.
Το Σ∆ΕΠ της ΚτΠ Α.Ε., βάσει του οποίου η Εταιρεία έχει λάβει ∆ιαχειριστική Επάρκεια (από το 2008,
κατόπιν ειδικής σχετικής αξιολόγησης), έχει σχεδιαστεί να ικανοποιεί:


Πρωτογενώς, τις απαιτήσεις των Κριτηρίων Μεταβατικής Περιόδου και το Σύστηµα ∆ιαχείρισης &
Ελέγχου (Σ∆Ε) ΕΣΠΑ



Συµπληρωµατικά, τις απαιτήσεις:
(α) του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2008 “Quality Management Systems - Requirements” και
(β) του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1429: “∆ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση
έργων δηµόσιου χαρακτήρα - Απαιτήσεις” (Managerial capability of organizations
implementing projects of public interest - Requirements), µε τον συνοδευτικό του οδηγό, το
πρότυπο ΕΛΟΤ 1431-2: “Οδηγός εφαρµογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισµούς υλοποίησης
δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών”.

Το 2014, έγιναν ορισµένες µόνο, κατά περίπτωση απαραίτητες, επικαιροποιήσεις και συµπληρώσεις σε
στοιχεία τεκµηρίωσης (∆ιαδικασίες και πρότυπα έντυπα) του εταιρικού Σ∆ΕΠ.

1.7 Παροχή υπηρεσιών από το Τµήµα Παραγωγικής Λειτουργίας
Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν το 2013 από το τµήµα παραγωγικής λειτουργίας,
διεκπεραιώθηκαν συνολικά από την αρχή της λειτουργίας της υπηρεσίας ticketing 105.000+ αιτήµατα
τελικών χρηστών (εκ των οποίων περί τα 9000+ αιτήµατα εξυπηρετήθηκαν το 2013) ενώ ταυτόχρονα
παρακολουθήθηκαν 51.000+ πάγια (assets) στοιχεία εξοπλισµού µέσω της πλατφόρµας του Τµήµατος.
Συνολικά, στο σχήµα διοίκησης που είναι σε εφαρµογή συµµετέχουν ενεργά 2.874 εγγεγραµµένοι
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χρήστες (τοπικοί διαχειριστές, υπεύθυνοι σηµείων, τελικοί χρήστες, στελέχη αναδόχων κα.) και πολλές
χιλιάδες ανώνυµων πολιτών σε 1300+ 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 56 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), ΕΟΠΥΥ). 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).
Επίσης στο Colocation data Center το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε µε πόρους της ΚτΠ ΑΕ και
µε την ενεργό συµµετοχή των στελεχών της Επιχειρησιακής Μονάδας ∆ιοίκησης και Οικονοµικής
∆ιαχείρισης φιλοξενείται µέρος των έργων ΤΠΕ τα οποία είναι σε παραγωγική λειτουργία (περίπου 42
ικριώµατα δικτυακά και εξυπηρετητών ).
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 και
λειτουργίας / συντήρησης υποστηρικτικών υποδοµών.
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Ολοκλήρωση & χρηµατοδότηση έργων του Γ’ ΚΠΣ
Η ΚτΠ Α.Ε. συνέχισε την προσπάθεια για την ολοκλήρωση των ηµιτελών συµβάσεων - έργων
του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ, συνολικής συµβατικής αξίας 22,5 εκατ.
Ευρώ µε ανεκτέλεστο οικονοµικό υπόλοιπο 11,8 εκατ. Ευρώ.
Η υφιστάµενη κατάσταση των ηµιτελών Συµβάσεων του Γ’ ΚΠΣ τα οποία δεν έχουν στην
παρούσα φάση ολοκληρωθεί έχει ως εξής:
Αριθµός
Συµβάσεων

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
ΤΙΜΗΜΑ

∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΠ
ΚΤΠ

OIKONOMIKO
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΟ∆ΟΥ

10

22.534.618,75€

10.672.262,49€

11.862.356,26€

ΑΝΑΜΟΝΗ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
ΑΠΟ Π∆Ε

Το ∆εκέµβριο του 2013, για 6 έργα τα οποία κρίθηκε ότι υπάρχει επαρκής τεκµηρίωση
υποβλήθηκαν δηλώσεις «Μερικώς Ολοκληρωµένης Πράξης» προς την ΕΥ∆ Ψηφιακή Σύγκλιση
σύµφωνα στις οποίες δηλώνεται ότι το εκάστοτε έργο:
•

ολοκληρώθηκε µερικώς ως προς το φυσικό αντικείµενο και ότι το αποτέλεσµα είναι
λειτουργικό, επιτυγχάνοντας τους στόχους που είχαν τεθεί σύµφωνα µε τους όρους
της Απόφασης ένταξης, όπως αυτή ισχύει,

•

το ποσό που έχει καταβληθεί έως το τέλος του 2009 υπολείπεται του οικονοµικού
αντικειµένου που αντιστοιχεί στο υλοποιηθέν φυσικό αντικείµενο µε την αίρεση των
σχετικών παραλαβών καθώς και των εκατέρωθεν εκκαθαρίσεων µεταξύ των
συµβαλλοµένων µερών των σχετικών συµβάσεων.

Ως αποτέλεσµα της διαδικασίας αυτής, το Φεβρουάριο του 2014 εκδόθηκαν από την ΕΥ∆
∆ιαπιστωτικές Πράξεις µε τις οποίες αναγνωρίζονται ως επιλέξιµες δαπάνες ύψους 8Μ€ για 4
έργα, ενώ για τα υπόλοιπα διαπιστώνεται η µη ολοκλήρωση και ικανοποίηση των στόχων. Οι
αποφάσεις αυτές τελούν υπό την αίρεση αποδοχής τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο
πλαίσιο της αποδοχής της τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Κοινωνία της Πληροφορίας» που έχει υποβληθεί από το ΥΠΑΝ.
Η εταιρεία στο προσεχές διάστηµα προγραµµατίζει την υπογραφή τροποποιηµένων
συµβάσεων των ανωτέρω ηµιτελών έργων υπό την προϋπόθεση ότι θα διασφαλιστεί η
χρηµατοδότηση του ανεκτέλεστου υπολοίπου αυτών από το Π∆Ε. Ειδικότερα, µε
βάση την 18653/17-4-2014 εγκύκλιο της ΓΓ ∆ηµοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ για την έγκριση
και χρηµατοδότηση των έργων αυτών στο 2015 απαιτείται η ένταξή τους ως νέα έργα στο
Π∆Ε από τους αντίστοιχους Φορείς. Επισηµαίνεται ότι για το 2014, η ΚτΠ ΑΕ µερίµνησε στην
κατεύθυνση διασφάλισης χρηµατοδότησης του υπολοιπόµενου οικονοµικού αντικειµένου των
ηµιτελών έργων εντάσσοντας τις προβλεπόµενες δαπάνες τους στον προϋπολογισµό της, ο
οποίος εγκρίθηκε στις 30-4-2014 (ΦΕΚ Β’ 1074/30-4-2014). Ωστόσο οι προβλέψεις αυτές δεν
εντάχθηκαν στο Π∆Ε του Υ∆ΜΗ∆ (Φορέας Χρηµατοδότησης) και εποµένως δεν κατέστη
εφικτό να υπογραφούν οι τροποποιήσεις συµβάσεων που είχαν ήδη εγκριθεί από όλα τα
εµπλεκόµενα µέρη.
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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 150 (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. € (βλ.
Παράρτηµα Β’) .

3.2 Τεχνικά ∆ελτία Προτεινόµενων Πράξεων
Η ΚτΠ Α.Ε. στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, έχει ενταγµένα Τεχνικά ∆ελτία Προτεινόµενων Πράξεων
στα Ε.Π. “Ψηφιακή Σύγκλιση” και “∆ιοικητική Μεταρρύθµιση” συνολικής αξίας € 343 Μ€,
σύµφωνα µε την παρακάτω κατανοµή.
ΕΠ

Τ∆ΠΠ

Π/Υ

Ψηφιακή Σύγκλιση

38

236 Μ€

∆ιοικητική Μεταρρύθµιση

156

107 Μ€

ΣΥΝΟΛΟ

194

343 Μ€

Στις ανωτέρω πράξεις περιλαµβάνονται και σηµαντικά οριζόντια Έργα Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης και εξυπηρέτησης του πολίτη που υλοποιούνται για λογαριασµό του Υ∆ΜΗ∆
ήτοι:
•

«Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης Σχέσεων µε τους
Πολίτες και τις Επιχειρήσεις (CRMS)», µε κύριο στόχο την εξασφάλιση της
δυνατότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για την πλήρη υιοθέτηση κουλτούρας πολιτοκεντρικής εξυπηρέτησης σε όλο το εύρος του τρι-καναλικού συστήµατος
εξυπηρέτησης (Internet, Τηλέφωνο, Φυσική Παρουσία). Ως προϋπόθεση αυτού
αναγνωρίζεται η δηµιουργία και λειτουργία του νέου Ολοκληρωµένου Συστήµατος
∆ιαχείρισης Σχέσεων µε τους Πολίτες (CRMS - Citizen Relationship Management
System), φυσικά και νοµικά πρόσωπα, ως το απαραίτητο τεχνολογικό και
µεθοδολογικό εργαλείο. Η µεθόδευση των δραστηριοτήτων γίνεται έτσι ώστε το
Σύστηµα να υιοθετηθεί από κατά το δυνατόν περισσότερους φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης σε όλο το εύρος του τρικαναλικού συστήµατος εξυπηρέτησης και για
κατά το δυνατόν περισσότερες εξωστρεφείς υπηρεσίες εξυπηρέτησης (service
processes) της δηµόσιας διοίκησης. Συνολικού προϋπολογισµού €14,5 εκ.

•

«Εφαρµογή της Μεταρρύθµισης του ∆ηµοσιονοµικού Συστήµατος στην Κεντρική
∆ιοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση». Αφορά τη σταδιακή εγκαθίδρυση
αποτελεσµατικών µηχανισµών παρακολούθησης των οικονοµικών µεγεθών των
φορέων της Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που
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έχει αναλάβει η χώρα από τη συµµετοχή της στο µηχανισµό στήριξης που έχει
δηµιουργηθεί από την Ε.Ε. και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Οι δράσεις που
αφορούν στην Κεντρική ∆ιοίκηση έχουν ως κύριο σκοπό να εκσυγχρονίσουν τις
διαδικασίες κατάρτισης, εκτέλεσης και πληρωµών του Προϋπολογισµού καθώς και τις
διαδικασίες της Λογιστικής, των Αναφορών και του Ελέγχου, ενώ οι δράσεις που
αφορούν στη Γενική Κυβέρνηση έχουν ως σκοπό την υλοποίηση µηχανισµού
ενοποιηµένης παρακολούθησης και παραγωγής αναφορών για τον Προϋπολογισµό της
Γενικής Κυβέρνησης. Συνολικός προϋπολογισµός 20,3 Μ€
•

«Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση Τώρα». Αφορά στην παροχή ενός πακέτου υπηρεσιών
ανάπτυξης υπηρεσιών ∆ιαδικτύου µεταξύ των πληροφοριακών συστηµάτων των
φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (G2G Web Services) έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η
µεταξύ τους διαλειτουργικότητα και να διευκολύνεται µε αυτό τον τρόπο
η
συναλλαγή µεταξύ φορέων του κράτους (G2G), µεταξύ φορέων και επιχειρήσεων
(G2B) καθώς και η δηµιουργία και παροχή υπηρεσιών κοινού ενδιαφέροντος για τους
φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Συνολικού προϋπολογισµού €7,8 εκ.

•

«Ενιαίο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνου Κεφαλαίου στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση» (HRMS).
Με στόχο την ανάπτυξη και λειτουργία µιας κεντρικής οργανωσιακής και διοικητικής
πλατφόρµας για τη διαχείριση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου της ∆ηµόσιας διοίκησης.
Συνολικού προϋπολογισµού €17,8 εκ.

•

Αντίστοιχα, περιλαµβάνονται οριζόντια έργα προτεραιότητας όπως το «Εθνικό
Ληξιαρχείο», µε στόχο τη δηµιουργία Μητρώου Πολιτών, το οποίο θα προκύψει
ύστερα από αυτοµατοποιηµένη αντιπαραβολή, βελτίωση της ποιότητας και
διασύνδεση των στοιχείων δηµοτικής κατάστασης, τα οποία θα τηρούνται στη βάση
δεδοµένων του
Εθνικού ∆ηµοτολογίου, µε τα ληξιαρχικά στοιχεία που θα
ψηφιοποιηθούν/ καταχωρηθούν στο πλαίσιο των έργων ψηφιοποίησης του Εθνικού
Ληξιαρχείου. Συνολικός προϋπολογισµός €42 εκ.

Επιπρόσθετα, η παραγωγική δραστηριότητα της ΚτΠ Α.Ε. ως προς τα δηµόσια έργα
περιλαµβάνει και τα εξής (status 12/2014):
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

ΦΑΣΗ

Π/Υ (Μ€)

ΠΛΗΘΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

1,1

12

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ RFP

2

2

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ RFP

1,5

1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ RFP

-

-

ΩΡΙΜΑΣΝΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
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ΦΑΣΗ

Π/Υ (Μ€)

ΠΛΗΘΟΣ

ΔΙΚ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ

25,0

7

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

13,8

3

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

1,1

4

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

13,2

5

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

18,9

7

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

88,0

35

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ

69,5

153

ΑΝΕΝΕΡΓΑ

16,1

12

ΣΥΝΟΛΟ

250,2

241

ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ:

ΦΑΣΗ

Π/Υ (Μ€)

ΠΛΗΘΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

0,2

2

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ RFP

1,5

1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

-

-

ΔΙΚ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ

11,7

3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

-

-

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

-

-

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5,3

2

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

17,1

5

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

86,7

29

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

50,0

21

3,9

2

176,4

65

ΩΡΙΜΑΝΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΝΕΝΕΡΓΟ
ΣΥΝΟΛΑ

13/34

ΕΠ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ:

ΦΑΣΗ

Π/Υ (Μ€)

ΠΛΗΘΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

0,9

10

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ RFP

0,5

1

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ RFP

1,5

1

ΔΙΚ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ

13,3

4

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

13,8

3

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

1,1

4

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

7,9

3

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1,8

2

1,3

6

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

19,5

132

ΑΝΕΝΕΡΓΟ

12,2

10

ΣΥΝΟΛΑ

73,8

176

ΩΡΙΜΑΝΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
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Τέλος, όσον αφορά τα Μεγάλα Έργα ΨΣ (ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, Rural Broadband, MAN) η κατάσταση
τον ∆εκέµβριο του 2014 είναι η εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Π/Υ

ΠΛΗΘΟΣ

∆ιαβούλευση

0€

0

Προέγκριση

0€

0

Προκήρυξη

0€

∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
∆ικαιολογητικά

0€

0

159,5 Μ€

2

Οικονοµικά

12,8Μ€

1

Προέγκριση

444,1Μ€

2

168Μ€

2

784,4Μ €

7

Τεχνικά

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ

3.3 Προκηρύξεις Σηµαντικών Έργων
Στο ίδιο χρονικό διάστηµα η ΚτΠ Α.Ε προχώρησε στην προκήρυξη των κάτωθι σηµαντικών
έργων,:

1. «Ψηφιακή Υπηρεσία Ειδοποίησης και Αντιµετώπισης Πυρκαγιάς € 12.389.164,95
2. «Προµήθεια, εγκατάσταση και παραµετροποίηση συµπληρωµατικού εξοπλισµού
κέντρου δεδοµένων ΓΓΠΣ € 1.500.000,00
3. ∆ηµιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης € 1.675.105,00
«

3.4 Κατακυρώσεις - Συµβάσεις - Παραλαβές
Εντός του 2014 όσον αφορά τα δηµόσια έργα πληροφορικής:
•
•
•
•
•

Κατακυρώθηκαν 21 έργα ύψους 57Μ€
Υπεγράφησαν 20 συµβάσεις συνολικού τιµήµατος άνω των 47Μ€
Υπεγράφησαν 10 ατοµικές συµβάσεις αυτεπιστασίας συνολικού τιµήµατος περί των
400Κ€
Πραγµατοποιήθηκαν ενδιάµεσες παραλαβές αξίας άνω των 10Μ€
Παραλήφθηκαν οριστικά 7 συµβάσεις αξίας 9Μ€
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Όσο αφορά τα έργα τηλεπικοινωνιών, εντός του 2014 κατακυρώθηκε και συµβασιοποιήθηκε
το έργο RURAL BROADBAND µε συνολικό τίµηµα σύµβασης κάτι παραπάνω από τα 161 Μ€.
Επίσης κατακυρώθηκε και συµβασιοποιήθηκε το ΜΑΝ µε συνολικό τίµηµα σύµβασης κάτι
παραπάνω από 5 Μ€.
Οι ανωτέρω δαπάνες αφορούν κατά κύριο λόγο σε έργα που χρηµατοδοτούνται από τα
Επιχειρησιακά Προγράµµατα "Ψηφιακή Σύγκλιση" και "∆ιοικητική Μεταρρύθµιση" του ΕΣΠΑ,
ενώ εξαίρεση αποτελεί το έργο RURAL BROADBAND το οποίο χρηµατοδοτείται και από το ΕΠ
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (πέραν του ΕΠ ΨΣ και ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης).
Αναλυτική παρουσίαση των βασικών οικονοµικών στοιχείων των εν λόγω έργων παρατίθεται
στα συνηµµένα Παραρτήµατα Β και Γ.

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
διακοµµατική επιτροπή για τις διαδικασίες ανάθεσης του έργου η οποία επανασυστάθηκε µετά
τις εκλογές του Ιουνίου 2012.
Η ∆ιακοµµατική Επιτροπή του έργου µε το πρακτικό 19/21-05-2013 ενέκρινε τα τεύχη
συµβάσεων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι και αποφάσισε τη συνέχεια της διαδικασίας του προσυµβατικού
ελέγχου µε την αποστολή των τευχών συµβάσεων του έργου στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Κατόπιν της τελικής έγκρισης της ∆ιακοµµατικής Επιτροπής του Έργου, η ΚτΠ Α.Ε.
προχώρησε στην έκδοση της Απόφασης Κατακύρωσης των επτά (7) ∆ιαγωνισµών στις
23.05.2013 και κατέθεσε τα σχετικά τεύχη συµβάσεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο προς έγκριση.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο µε την 4002/16-10-2013 απόφασή του ενέκρινε τις συµβάσεις του
ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι.
Οι επτά (7) συµβάσεις του εν λόγω έργου υπογράφτηκαν στις 30/05/2014 και το έργο διανύει
ήδη το 2ο εξάµηνο της υλοποίησης του.
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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 616 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)
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 ∆ικτύων. Οι 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).
8. Έγκριση των τελικών τευχών διακήρυξης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ από τη ∆ιακοµµατική
Επιτροπή τον Ιούνιο 2013 και απόφαση για την προκήρυξή τους.
9. 2η Υποβολή από ΚτΠ Α.Ε. του Φακέλου Μεγάλου Έργου (ΦΜΕ) για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΙΙ στην ΕΥ∆ ΨΣ και στην DG REGIO (Ολοκληρώθηκε το Νοέµβριο 2013).
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10. Υποβολή στην ΕΥ∆ ΨΣ Τροποποιηµένου Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης,
στο οποίο αποτυπώνονται οι µεταβολές κατά τη διαδικασία έγκρισης του έργου
από τη ∆ιακοµµατική Επιτροπή (19-12-2013)
Σηµαντική προϋπόθεση για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι µέσω της γνωστής νοµοθετικής ρύθµισης
(ν.3979/2011 άρθρο 38 όπως ισχύει) η σύσταση και λειτουργία στη Γενική Γραµµατεία
∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών του Ενιαίου Συστήµατος Πληρωµών
(Ε.ΣΥ.Π.) για την πληρωµή των δαπανών όλων των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών των
φορέων του δηµοσίου και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα µε χρήση Ολοκληρωµένου
Πληροφοριακού Συστήµατος. Η έναρξη της λειτουργίας του ΕΣΥΠ πραγµατοποιήθηκε µε την
ΚΥΑ 2/5482/0026/24-2-2014.
Στην τρέχουσα χρονική περίοδο έχει εκδοθεί η έγκριση από την EE / DG REGIO και η
απόφαση ένταξης της ΕΥ∆ του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για το τροποποιηµένο τεχνικό
δελτίο του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, ενώ στο 2ο και 3ο τρίµηνο δηµοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις και για τα
πέντε υποέργα του έργου. Επιπροσθέτως, ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των τριών
από τα πέντε υποέργα ήτοι των τηλεπικοινωνιακών νησίδων, της ασύρµατης νησίδας και του
υποέργου «SIX». Αντίθετα, η διαδικασία αξιολόγησης για τα υποέργα υποδοµών και «ISPSLA» βρίσκεται σε εξέλιξη, δεδοµένου ότι και για τα δύο αυτά έργα υποβλήθηκαν αιτήσεις
ασφαλιστικών µέτρων από υποψήφιους αναδόχους, οι οποίες καθυστέρησαν την εξέλιξη τους.
Ένας άλλος παράγοντας που καθυστερεί την εξέλιξη και των πέντε υποέργων είναι η
ανασυγκρότηση της ∆ιακοµµατικής Επιτροπής εξαιτίας της αλλαγής της Πολιτικής Ηγεσίας.
Εκτιµάται ότι – εφόσον διευθετηθεί άµεσα το θέµα της ∆ιακοµµατικής Επιτροπής και
ολοκληρωθούν σύντοµα οι δικαστικές ενέργειες που απορρέουν από τις αιτήσεις
ασφαλιστικών µέτρων – τότε η υλοποίηση των πέντε υποέργων θα συνεχιστεί µέσα στο 1ο
τρίµηνο της επόµενης περιόδου (2015), χωρίς άλλες καθυστερήσεις και ειδικότερα θα
εγκριθούν οι συµβάσεις για τα υποέργα των νησίδων και του «SIX» και θα κατακυρωθεί το
αποτέλεσµα των διαγωνισµών των έργων υποδοµών και «ISP-SLA».
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 αναµένεται µετά την
υπουργική απόφαση έναρξης του ΕΣΥΠ να ξεκινήσει η παραγωγική του λειτουργία.
Στα πλαίσια της Προγραµµατικής Συµφωνίας του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ έχουν συµπεριληφθεί και
δορυφορικές δράσεις για το έργο, ύψους 7,2 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 καθώς επίσης και επιλογή Συµβούλου
∆ιαλειτουργικότητας και Τεχνικής Υποστήριξης για την βέλτιστη αλληλεπίδραση όλων των
έργων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ κλπ. Μέρος του Τ∆Ε έχει ενταχθεί στο ΕΠ ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση,
και τον Σεπτέµβριο του 2013 υποβλήθηκε τροποποιηµένο Τ∆Ε για εκµετάλλευση της
Πρόσκλησης αυτής.
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Η Κοινωνία της Πληροφορίας για τα ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι και ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ θα πρέπει να
χρηµατοδοτείται µε συγκεκριµένη διαχειριστική αµοιβή ετήσιου ύψους 1,5 εκ. €, η οποία θα
καλύπτεται από την Τεχνική Βοήθεια και 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 ∆ιαχείρισης 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).
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.
Το έργο βρίσκεται σε φάση υπογραφής σύµβασης.
Στο ίδιο Τεχνικό ∆ελτίο έχει προβλεφθεί η κατασκευή των υποδοµών (οικοδοµικά, συστήµατα
παροχής αδιάλειπτης ισχύος, κλιµατισµός κλπ), συνολικού προϋπολογισµού περίπου 5 εκ €,
που θα φιλοξενήσουν το Κέντρο ∆εδοµένων του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Το έργο προκηρύχθηκε
στις 3/07//2013 και βρίσκεται σε φάση υπογραφής Σύµβασης

4) Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών ∆ακτυλίων (ΜΑΝ) µε Εθνικά ∆ίκτυα
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
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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. Στις 4/2/2013 υπογράφηκε νέα Προγραµµατική Συµφωνία µε τη Γενική
Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων.
5. Στις 22/11/2013 τα 12 τµήµατα κατακυρώθηκαν στις εταιρείες ΟΤΕ (9
τµήµατα) και ΙΝΤΡΑΚΑΤ (3 τµήµατα).
Στην παρούσα φάση έχουν υπογραφεί οι συµβάσεις του έργου (Φεβρουάριος 2014) και έχει
ξεκινήσει η διετής υλοποίηση του έργου.

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. Ενώ στις 4-2-2013 υπογράφηκε η Προγραµµατική
Συµφωνία µεταξύ της ΚτΠ ΑΕ και του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων/ Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων.
Η ∆ράση σκοπεύει:
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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 συγκρίσιµους µε αυτούς των προνοµοιούχων ήδη περιοχών
ώστε να µειωθεί ο κίνδυνος διεύρυνσης 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 / διαχείριση για µια προκαθορισµένη
χρονική περίοδο (15 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 15ετούς περιόδου λειτουργίας από τον συγκεκριµένο
Ανάδοχο, θα προκηρυχθεί νέα διαγωνιστική διαδικασία για νέο Ανάδοχο Λειτουργίας και
∆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
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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οι ISP’S οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση στο δίκτυο, θα προσφέρουν υπηρεσίες λιανικής στους
τελικούς χρήστες.
Κατά τη διάρκεια του έτους 2013 έχουν υλοποιηθεί τα κάτωθι:

•

Στις 4-2-2013 υπογράφηκε η Προγραµµατική Συµφωνία µεταξύ της ΚτΠ ΑΕ και του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων/
Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

•

Από τον Ιανουάριο του 2013 έως τον Ιούλιο του 2013 σε συνεργασία µε την οµάδα
Jaspers πραγµατοποιήθηκαν εκ νέου οι Μελέτες του έργου και συµπληρώθηκε ο
Φάκελος Μεγάλου Έργου

•

τον Αύγουστο του 2013 κατατέθηκε εκ νέου ο Φάκελος Μεγάλου Έργου στην DG
regio

•

τον Αύγουστο του 2013 ανακοινώθηκε η προκαταρκτική προκήρυξη του έργου

«Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της
Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης – Αξιοποίησης των
Υποδομών» στον Ευρωπαϊκό Τύπο
•

από τις 14/10/2013 μέχρι τις 25/10/2013 πραγματοποιήθηκε εκ νέου Δημόσια
Διαβούλευση του τεύχους προκήρυξης και της σύμβασης σύμπραξης του έργου

•

Από 21/10/2013 έως 8/11/2013 πραγματοποιήθηκε
διαβούλευση των περιοχών του έργου.

•

Τον Σεπτέµβριο του 2013 τροποποιήθηκαν οι αποφάσεις ένταξης του έργου στα ΕΠ
ΨΣ, ΠΕΠ ΜΑΚ-ΘΡΑΚ και Αγροτικής Ανάπτυξης.

•

Στις 14-11-2013 δόθηκε η σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων – Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων για την
προκήρυξη του έργου

•

Στις 19-11-2013 δόθηκε η σύµφωνη γνώµη της Ειδική Γραµµατεία
∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα για την προκήρυξη του έργου

•

Τον Νοέµβριο 2013 κατατέθηκε εκ νέου o φάκελος στην DG COMP.

•

Στις 21/11/2013 προκηρύχθηκε το έργο.

εκ νέου Δημόσια

Συµπράξεων

Κατά τη διάρκεια του έτους 2014 έχουν υλοποιηθεί τα κάτωθι:
1. Κατατέθηκαν οι προσφορές από τους υποψηφίους αναδόχους για τις τρεις (3)
Γεωγραφικές Ζώνες. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που συµµετείχαν στη διαδικασία ήταν η
ΟΤΕ Α.Ε. και η Ένωση Intrakat – Intracom Holdings & HOL. Αξιολογήθηκαν οι
προσφορές των υποψηφίων αναδόχων ως προς τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής, τις
Τεχνικές και τις Οικονοµικές Προσφορές. Οι δύο (2) Ανάδοχοι προχώρησαν στην
επόµενη Φάση κατακύρωσης του Έργου.
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2. Κατόπιν των αποτελεσµάτων αξιολόγησης, οι Γεωγραφικές Ζώνες 1 & 3
κατακυρώθηκαν στην ΟΤΕ Α.Ε. και η Γεωγραφική Ζώνη 2 στην Ένωση Intrakat Intracom Holdings και HOL A.E.
Ο συµβατικός προϋπολογισµός του Έργου, κατανεµηµένος στα τρία Τεχνικά ∆ελτία
Χρηµατοδότησης έχει ως εξής:

Lot 1
Ε.Π. Ψηφιακή
Σύγκλιση,
Π.Ε.Π.
Μακεδονία –
Θράκη,
Ε.Π. Αγροτική
Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2007
- 2013
Σύνολα

Lot 2

Lot 3

23,955,010.00 € 36,815,940.00 € 48,384,060.00 €

5,271,948.00 €

0.00 €

0.00 €

15,148,520.00 € 23,484,059.94 €

8,001,554.00 €

44,375,478.00
€

60,299,999.94
€

56,385,614.00 161,061,091.94 €
€

3. Ιδρύθηκαν οι τρεις (3) νέες Α.Ε.Ε.Σ, οι οποίες ανέλαβαν την υλοποίηση του Έργου
στις τρεις (3) Γεωγραφικές Ζώνες. Ειδικότερα,
•
•

•

«ΟΤΕ RURAL NORTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ» για τη Γεωγραφική Ζώνη 1
«RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ»
για τη Γεωγραφική Ζώνη 2
«ΟΤΕ RURAL SOUTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ»
για τη Γεωγραφική Ζώνη 3

4. Η ΚτΠ Α.Ε. κατήρτισε τους κατάλληλους Φακέλους του Έργου (ανά Γεωγραφική
Ζώνη) οι οποίοι απεστάλησαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυµβατικό έλεγχο.

5. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τους Φακέλους το ∆εκέµβριο του 2014.
6. Οι τρεις (3) Α.Ε.Ε.Σ. υπέβαλαν τα κατάλληλα ∆ικαιολογητικά Συµβασιοποίησης και
στις 29.12.2014 υπεγράφησαν οι Συµβάσεις Σύµπραξης του Έργου και ξεκίνησε η
υλοποίηση του Έργου.

7. Στις 30.12.2014 κατεβλήθησαν από την ΚτΠ Α.Ε. οι προκαταβολές του Έργου
για τα 2 από τα τρία Τεχνικά Δελτία (ΨΣ και ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης).
Το Έργο πλέον βρίσκεται σε Φάση Υλοποίησης σε όλα τα LOTs
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Παρουσίαση ∆ράσεων 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
2014 είναι οι παρακάτω:
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 συνεχίστηκαν έως και 30/05/2012.
Κατά το έτος 2014, 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:
Κατάσταση
Υποβολές Προτάσεων
Εντάξεις Πράξεων
Απεντάξεις/Παραιτήσεις
Αιτήµατα Ολοκλήρωσης
Αιτήµατα Εκταµίευσης
Προκαταβολές
Πληρωµές
Σύνολο Πληρωµών
∆ηλωµένες ∆απάνες στο ΟΠΣ

2)

Πλήθος
2291
855
170
676
675
0
670
670
670

∆ηµόσια ∆απάνη
33,592,531.00 €
12,877,840.07
2,515,024.85
10,125,892.06
9,486,228.95
0.00
9,344,464.11

€
€
€
€
€
€

9,344,464.11 €
9,344,464.11 €

«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 2014, η πρόοδος της δράσης digi-lodge, συνολικού προϋπολογισµού
34.430.136,00 € εστιάστηκε στα εξής:
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Κατάσταση
Υποβολές Προτάσεων
Εντάξεις Πράξεων
Απεντάξεις/Παραιτήσεις

Πλήθος
3945
2985
1125

Αιτήµατα Ολοκλήρωσης
Αιτήµατα Εκταµίευσης
Προκαταβολές
Πληρωµές
Σύνολο Πληρωµών
∆ηλωµένες ∆απάνες στο ΟΠΣ

1752
1555
226
1251
1477
1475

3)

∆ηµόσια ∆απάνη
59,445,555.20 €
44,962,501.52 €
16,097,922.69 €
26,487,326.79
23,426,684.28
1,792,707.61
20,448,234.82
22,240,942.43
22,222,231.75

€
€
€
€
€
€

«Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεµπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών
επενδύσεων» : digi-retail

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 2014, η πρόοδος της δράσης digi-retail, συνολικού προϋπολογισµού
98.776.782,00 € εστιάστηκε στα εξής:
Κατάσταση
Υποβολές Προτάσεων
Εντάξεις Πράξεων
Απεντάξεις/Παραιτήσεις
Αιτήµατα Ολοκλήρωσης
Αιτήµατα Εκταµίευσης

Πλήθος
4450
3020
1139
1375
843

Σύνολο Πληρωµών
∆ηλωµένες ∆απάνες στο ΟΠΣ

663
663

∆ηµόσια ∆απάνη
112,002,469.59
77,507,715.61
26,813,021.95
37,692,440.39
20,941,138.42

€
€
€
€
€

16,681,146.46 €
16,681,146.46 €

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 2014, η πρόοδος της δράσης digi-content, συνολικού προϋπολογισµού
16.643.081,00 € εστιάστηκε στα εξής:
Κατάσταση
Υποβολές Προτάσεων
Εντάξεις Πράξεων
Απεντάξεις/Παραιτήσεις
Αιτήµατα Ολοκλήρωσης
Αιτήµατα Εκταµίευσης

Πλήθος
355
241
76
141
95

∆ηµόσια ∆απάνη
20,090,562.59
14,619,170.03
4,653,443.55
7,986,804.17
5,089,362.00

€
€
€
€
€
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Προκαταβολές
Πληρωµές
Σύνολο Πληρωµών
∆ηλωµένες ∆απάνες στο ΟΠΣ

3
87
90
90

94,936.19
4,994,425.80
5,089,361.99
5,089,361.99

€
€
€
€

5. «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 2014, η πρόοδος της δράσης ICT4Growth, συνολικού προϋπολογισµού
120.000.000,00€ εστιάστηκε στα εξής:
Κατάσταση
Υποβολές Προτάσεων
Εγκεκριµένες Πράξεις

Πλήθος
260
171

∆ηµόσια ∆απάνη
136,310,943.51 €
73,807,423.42 €

Ενταγµένες Πράξεις
Ανάκληση έγκρισης
Απεντάξεις/Παραιτήσεις
Ενδιάµεση Έκθεση Προόδου
Αιτήµατα Ολοκλήρωσης
Αιτήµατα Εκταµίευσης

134
10
0
22
0
0

58,002,006.08
3,776,666.48
0.00
4,146,580.10
0.00
0.00

€
€
€
€
€
€

Προκαταβολές
Πληρωµές
Σύνολο Πληρωµών
∆ηλωµένες ∆απάνες στο ΟΠΣ

34
0
34
34

9,837,813.83
0.00
9,837,813.83
9,837,813.83

€
€
€
€
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Παρουσίαση αποτελεσµάτων Παρατηρητηρίου για τη
∆ιοικητική Μεταρρύθµιση
Εντός του 2014 το Παρατηρητήριο για τη ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση ολοκλήρωσε και
παρέλαβε οριστικά 1 έργο:
5.1

«Προώθηση των υπηρεσιών διάγνωσης & ανάδειξης των ωφελειών της
ενσωµάτωσης των ΤΠΕ στην καθηµερινή ζωή των πολιτών & της
ψηφιακής ένταξης (Ενέργειες ∆ηµοσιότητας - Προβολής)»

Το εν λόγω έργο αφορά την προβολή και δηµοσιότητα στοιχείων/ αποτελεσµάτων ερευνών
του έργου του Παρατηρητηρίου για τη ∆Μ: «Υπηρεσίες διάγνωσης του βαθµού ενσωµάτωσης
των ΤΠΕ στην καθηµερινή ζωή των πολιτών & της ψηφιακής ένταξης». Στο πλαίσιο του έργου
υλοποιήθηκαν τα εξής:
•
•
•

∆ηµιουργία πληροφοριακών γραφηµάτων (infographics)
Ανάπτυξη διαδραστικής εφαρµογής για την οπτικοποίηση των δεδοµένων της έρευνας
i2010 (http://icteval.ktpae.gr/stats/delivery2/)
∆ηµιουργία εντύπου µε πληροφοριακά γραφήµατα (infographics) µε τους
σηµαντικότερους δείκτες του έργου, το οποίο τυπώθηκε σε 1000 αντίτυπα και
διανεµήθηκε στα σηµαντικότερα εθνικά συνέδρια ΤΠΕ, σε Υπουργεία,
ενδιαφερόµενους
πολίτες
κλπ.
(http://icteval.ktpae.gr/stats/delivery2/files/ktp_fin_pdf_002.pdf).

5.2

Προγραμματισμός Έργων

Για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων, το Παρατηρητήριο προχώρησε στην
επικαιροποίηση του επιχειρησιακού του σχεδίου και στην επέκταση αυτού µέχρι το 2018
(2015-2018). Τo προαναφερθέν επιχειρησιακό σχέδιο αποδίδεται µε συνοπτική περιγραφή
παρακάτω και περιλαµβάνει τις ακόλουθες ενέργειες/δράσεις:
1. Μελέτη του βαθµού ενσωµάτωσης των ΤΠΕ στη λειτουργία των επιχειρήσεων
(Πρόταση υπό ένταξη)
Το φυσικό αντικείµενο του έργου περιλαµβάνει την υλοποίηση των απαιτούµενων ερευνών
διάγνωσης / προσδιορισµού του βαθµού ενσωµάτωσης των ΤΠΕ στη λειτουργία των
επιχειρήσεων & βελτίωσης της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και ειδικότερα
περιλαµβάνει την υλοποίηση των ακόλουθων ερευνών και µελετών:
• Αναλυτική αποτύπωση της χρήσης, της αξιοποίησης αλλά και των επιδράσεων των ΤΠΕ σε
όλο το εύρος των λειτουργιών των επιχειρήσεων, καθώς και στην Ελληνική οικονοµία
συνολικά:
• Έρευνα προσδιορισµού της συµβολής των ΤΠΕ στη λειτουργία των επιχειρήσεων &
βελτίωσης της παραγωγικότητας, για τα αναφοράς,
• Έρευνα σε επιχειρήσεις του κλάδου ΤΠΕ, για τα έτη αναφοράς,
• Έρευνα των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων των επιχειρήσεων ΤΠΕ, για τα έτη αναφοράς,
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• Μελέτη προσδιορισµού των δεικτών της εθνικής στρατηγικής για ΤΠΕ, για τα έτη
αναφοράς.
• Έρευνα Βαθµού ενσωµάτωσης των Πράσινων ΤΠΕ (Green ICT) στην καθηµερινή
λειτουργία των Επιχειρήσεων και του ∆ηµοσίου τοµέα.
Ο προϋπολογισµός εκτιµάται στις 450.000,00€ για 2 έτη αναφοράς.

2. Μελέτη για το βαθµό ενσωµάτωσης των ΤΠΕ στην καθηµερινή ζωή των
πολιτών και την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση (Πρόταση υπό ένταξη)
Το φυσικό αντικείµενο του έργου αφορά στην υλοποίηση των απαιτούµενων ερευνών
διάγνωσης / προσδιορισµού του βαθµού ενσωµάτωσης των ΤΠΕ στην καθηµερινή ζωή των
πολιτών, οι οποίες θα δηµιουργήσουν ένα πλέγµα πληροφόρησης, και αντίστοιχο ψηφιακό
περιεχόµενο, το οποίο θα παρέχει µία ξεκάθαρη εικόνα αναφορικά µε τις επιδράσεις και την
αξιοποίηση των ΤΠΕ στην καθηµερινή ζωή των πολιτών και θα συµβάλλει στη διαµόρφωση
των κατάλληλων πολιτικών ενθάρρυνσης της αξιοποίησης των ΤΠΕ από τους πολίτες.
Ειδικότερα, το έργο περιλαµβάνει την υλοποίηση των ακόλουθων ερευνών και µελετών:
•

Έρευνα για την πρόσβαση των πολιτών στο ∆ιαδίκτυο και τη χρήση αυτού, για τα έτη
αναφοράς
o

•

Επιµέρους έρευνες για ειδικές πληθυσµιακές οµάδες που εµφανίζουν ψηφιακό
χάσµα

Έρευνα ειδικών πτυχών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα, για τα έτη
αναφοράς, η οποία θα περιλαµβάνει:
o

Έρευνα καταγραφής για την προσφορά ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ∆ηµοσίου

o

Μελέτη αξιολόγησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τη σκοπιά των τελικών
χρηστών, και συγκεκριµένα:
α) Έρευνα ικανοποίησης από την υπάρχουσα προσφορά υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης,
β) διερεύνηση της πραγµατικής ζήτησης σε επίπεδο πλήθους και είδους
υπηρεσιών,
γ) αξιολόγηση των υπηρεσιών και συλλογή προτάσεων για την άµεση βελτίωσή
τους

Ο προϋπολογισµός εκτιµάται στις 400.000,00€ για 2 έτη αναφοράς.

3.

Υπηρεσίες διερεύνησης ειδικών πτυχών της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης: Η
οπτική του πολίτη και η ανάπτυξη καινοτόµων εφαρµογών eGovernment 2.0
(Πρόταση υπό ένταξη)
Το παρόν έργο αφορά στην υλοποίηση των απαιτούµενων ερευνών διάγνωσης /
προσδιορισµού του βαθµού ενσωµάτωσης των ΤΠΕ στις διαδικασίες της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και της επιτευχθείσας προόδου προς τους στρατηγικούς στόχους που έχουν τεθεί για την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Επιπλέον, έµφαση θα δοθεί στις δυνατότητες αξιοποίησης των
εργαλείων της νέας εποχής του διαδικτύου «web 2.0», προς την κατεύθυνση της
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συµµετοχικής διακυβέρνησης και της χρήσης ανοιχτών δεδοµένων του δηµοσίου για
ανάπτυξη καινοτόµων εφαρµογών στην υπηρεσία του πολίτη. Το έργο περιλαµβάνει δύο
διακριτά µέρη/ έρευνες:
•

Έρευνα σε πολίτες αναφορικά µε ειδικές πτυχές της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης

• Έρευνα για την ανάπτυξη των εφαρµογών Web 2.0 στη διακυβέρνηση
Ο προϋπολογισµός εκτιµάται στις 150.000,00€ για 2 έτη αναφοράς.

5.3

Προγραμματισμός Εσωτερικών Μελετών & Δευτερογενών
Αναλύσεων

Οι εσωτερικές µελέτες υλοποιούνται αποκλειστικά από τα στελέχη του Παρατηρητηρίου και οι
περισσότερες επαναλαµβάνονται ετησίως, ενώ κάθε χρόνο προγραµµατίζονται και νέες
ανάλογα µε τις ανάγκες που προκύπτουν. Ενδεικτικά για το έτος 2015 αναφέρονται οι εξής:
•
•
•
•
•
•

Μέτρηση των δεικτών του Ε.Π. Ψ.Σ.
Η πρόοδος του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Βαθµολογίου (Digital Scoreboard)
Η χρήση των ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις
Η χρήση των ΤΠΕ από τους πολίτες
E-gov στην Ελλάδα
Η χρήση των ΤΠΕ από τα παιδιά 8-15 ετών

Βασικοί στόχοι παραγωγικής δραστηριότητας για το 1ο
εξάµηνο του 2015
Βασικοί Στόχοι για το 2015 είναι οι παρακάτω :

∆ηµόσια Έργα
o

Επιτυχής ολοκλήρωση των έργων που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης και δεν
δύναται να µεταφερθούν στην επόµενη προγραµµατική περίοδο.

o

Επιτυχής ολοκλήρωση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του Rural
Broadband που αφορά στο ΕΣΠΑ, προκειµένου να µπορέσει να γίνει οµαλά έργο
«γέφυρα» στο ΣΕΣ 2014-2020

o

Υπογραφή συµβάσεων των έργων που βρίσκονται στο τελικό στάδιο αξιολόγησης

o

∆ηµοπράτηση των Έργων που αποµένουν, µε έµφαση στα µεγάλα έργα «Ενιαίο
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου»

o

∆ιασφάλιση χρηµατοδότησης ή απολογισµός των ηµιτελών έργων που αναφέρθηκαν
στις παραπάνω παραγράφους

o

Συµβασιοποίηση όλων των υποέργων του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ & διασφάλιση της
«γέφυρας» µε το ΣΕΣ 2014-2020
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Κρατικές Ενισχύσεις
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2015 ΑΝΑ Ti
A/A

∆ράση

1

digi-retail

2

T1

T2

T3

T4

8,200,000.00 €

6,000,000.00 €

5,500,000.00 €

3,500,000.00 €

digi-content

550,000.00 €

700,000.00 €

850,000.00 €

500,000.00 €

3

digi-lodge

400,000.00 €

500,000.00 €

300,000.00 €

350,000.00 €

4

e-security

5

ict4growth
ΣΥΝΟΛΟ

0.00 €

22,539.24 €

0.00 €

0.00 €

23,340,630.69 €

16,999,934.93 €

2,572,457.82 €

15,530,950.97 €

32,490,630.69 €

24,222,474.17 €

9,222,457.82 €

19,880,950.97 €

∆ιοίκηση και Λειτουργία της Εταιρείας
o

Εξασφάλιση της χρηµατοδότησης της Εταιρείας µε τρόπο που θα ανταποκρίνεται
χρονικά στις ανάγκες της και δεν θα δηµιουργεί προβλήµατα στις χρηµατορροές 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.

o

Επικαιροποίηση, περιλαµβανοµένων αλλαγών και συµπληρώσεων του εταιρικού Σ∆ΕΠ,
κατόπιν: (α) της θεσµοθέτησης του Συστήµατος ∆ιαχείρισης & Ελέγχου του νέου
ΕΣΠΑ, (β) της αποκρυστάλλωσης της πρακτικής λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, (γ) της
έκδοσης νέου οργανογράµµατος και (δ) αποσαφήνισης της λειτουργίας της Εταιρείας
(στο πλαίσιο της σχετικής εθνικής στρατηγικής).

30/34

Οικονοµικά στοιχεία
7.1 Λειτουργικές ∆απάνες και τόκοι δανείου

Λ/ΜΟΣ

2014

2013

60

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ∆Α
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2.681.667

2.936.163

-8,7%

61

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ∆Α
ΤΡΙΤΩΝ

913.316

1.083.558

-15,7%

62

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

179.790

171.454

4,9%

63

ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

312.626

324.143

-3,6%

64

∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α

310.577

271.257

14,5%

66

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

94.032

113.737

-17,3%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ

4.492.008

4.900.312

-8,3%

ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ
ΕΞΟ∆Α

15.077

15.097

-0,01%

4.507.085

4.915.409

-8,3%

65

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ&
& ΤΟΚΩΝ

% ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Οι πραγµατοποιηµένες Λειτουργικές ∆απάνες της ΚτΠ Α.Ε. το 2014 ανήλθαν
σε 4.492.008 €, ενώ για το έτος 2013 ήταν 4.900.31
3 €, παρουσιάζοντας µείωση της τάξης του 6,2 % σε σχέση µε το 2013.
Αντίστοιχα, το σύνολο των δαπανών και των τόκων δανείων της Εταιρίας το
2014 ανήλθαν σε 4.507.085€, ενώ το έτος 2013 ήταν 4.915.410€.

7.2 Τραπεζικά Υπόλοιπα και δανειακές υποχρεώσεις την
31/12/2014

Τα τραπεζικά υπόλοιπα της Εταιρίας την 31/12/2014 παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα :
ΤΡΑΠΕΖΙΚA ΥΠΟΛΟΙΠΑ 31/12/2014
Μετοχικό Κεφάλαιο

1.157.622
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Υπόλοιπα έργων

7.429.613

ΣΥΝΟΛΟ

8.587.235

Και οι δανειακές υποχρεώσεις την 31/12/2014, αντίστοιχα :

∆ΑΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK-ERGASIAS
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ
ΕΡΓΩΝ

EUR

0207/300029750

0

ΛΟΙΠΩΝ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΕΡΓΩΝ

EUR

0207/030029749

93.243

EUR

0026 207 66300030019

0

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ

93.243

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 ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας. Για
την εξασφάλιση της χρηµατοδότησης του η ΚτΠ προέβη σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για την ένταξη του στην πρόσκληση 10 του ΕΠ
Ψηφιακή Σύγκλισης. Εκδόθηκε απόφαση επιχορήγησης 456 χιλ και
πραγµατοποιήθηκε η αντίστοιχη εκταµίευση.
.

7.3 Πρόσθετα πληροφοριακά οικονοµικά στοιχεία

Α) Η εξέλιξη των εσόδων και δαπανών στα έτη 2014 - 2013 (σε απόλυτη και σχετική
µεταβολή)
Β) Βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες και συγκεκριµένα:
-Ρευστότητας
-∆ανειακής Επιβάρυνσης
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-Αποδοτικότητας Κεφαλαίου

I. Εξέλιξη εσόδων και δαπανών
Πραγµατοποιηµένες
2014

2013

Επιχορηγήσεις
και λοιπά
έσοδα

79.519.838

30.674.103

∆απάνες

45.147.300

27.920.182

Μεταβολή

% Μεταβολή

7.082.219

62%

11.101.617

39%

ΙΙ. Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες

2014

2013

Άµεση Ρευστότητα

3,06

1,69

∆ιαθέσιµα + Απαιτήσεις

59.632.756

14.515.803

Βραχυπρόθεσµες
Χρηµατοοικονοµικές
Υποχρεώσεις

19.444.422

8.590.209

∆ανειακή
Επιβάρυνση

12,11

1,48

Βραχυπρόθεσµες
Χρηµατοοικονοµικές
Υποχρεώσεις

59.632.756

8.590.209

Ίδια Κεφάλαια

4.922.565

5.784.384
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2014

2013

Αποδοτικότητα
Ιδίων Κεφαλαίων

-42%

-21%

Αποτελέσµατα Χρήσεως

-2.094.987

-1.233.168

Ίδια Κεφάλαια

4.922.565

5.784.384

Αθήνα 8 Iουνίου 2015

Η Γραµµατέας ∆Σ

Ο Πρόεδρος ∆Σ

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα έκθεση που αποτελείται από 34 σελίδες είναι αυτή που
αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 8/6/2015.
ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Αρ Μ ΣΟΕΛ 12001

Αρ Μ ΣΟΕΛ 14611

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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