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Θέµατα εσωτερικής οργάνωσης – λειτουργίας της ΚτΠ
Α.Ε.
1.1 Ανθρώπινο ∆υναµικό
Το προσωπικό της ΚτΠ Α.Ε., ανερχόταν σε 65 άτοµα (47 µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου, 7 µε συµβάσεις
αορίστου χρόνου, 7 µετακλητούς υπαλλήλους, 3 αποσπασµένους και 1 υπάλληλο µε έµµισθη εντολή).
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απαρτιζόταν από τον Πρόεδρο και 8 µέλη.

1.2 Τροποποιήσεις Θεσµικού πλαισίου Λειτουργίας Οργάνωση
Κατά το 2017 οι βασικές θεσµικές – κανονιστικές ρυθµίσεις που αφορούσαν στη λειτουργία της Εταιρείας
προκύπτουν µε το Υπηρεσιακό Οργανισµό και Γενικό Κανονισµό Προσωπικού της ΚτΠ Α.Ε. (2532/24-112015) µε τον οποίο προσδιορίζεται νέο οργανόγραµµα, προσαρµοσµένο στις τρέχουσες ανάγκες της
Εταιρείας.

1.3 Έλεγχοι, Επιθεωρήσεις, Επαληθεύσεις στην ΚτΠ Α.Ε.
Α. ∆ιενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων από εξωτερικούς φορείς
Το 2017 διενεργήθηκαν συνολικά δεκατέσσερις (14) έλεγχοι, επιθεωρήσεις και επαληθεύσεις, από
εξωτερικούς ελεγκτικούς και εποπτεύοντες φορείς, επί τριανταπέντε (35): έργων, υποέργων δηµόσιου τοµέα,
µε τον επιµερισµό ανά ελεγκτικό φορέα που δίνεται στον Πίνακα 1.3.1..
Πίνακας 1.3.1: Έλεγχοι, επιθεωρήσεις, επαληθεύσεις από εξωτερικούς ελεγκτικούς και
εποπτεύοντες φορείς, το 2017
ΣΥΝΟΛΟ
Αρ. Ελ.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (εξωτερικός)
Ε∆ΕΛ - Έλεγχος σε ΕΥ∆ ΕΠ ΨΣ και σε ΕΑΣΕ (Εθνική Αρχή Συντονισµού Εφαρµογής)
στο πλαίσιο των οποίων ελέγχθηκε και η ΚτΠ Α.Ε.
ΕΥ∆ ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΑΝΕΚ)
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ – ΤΠΕ
(τ. ΕΥ∆ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ (ΨΣ)) - Επιτόπιες Επαληθεύσεις
ΕΥ∆ ΕΠ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Μ∆Τ) - Επιτόπιες Επαληθεύσεις
ΣΥΝΟΛΟ

14

Αρ.
Ε/Υ

1

1

4
2

8
14

7

12
35

Αρ. Ελ.: Αριθµός Ελέγχων, Επιθεωρήσεων, Επαληθεύσεων
Αρ. Ε/Υ: Αριθµός Έργων (Κωδ. ΟΠΣ), Υποέργων,

Β. Παραλαβή Εκθέσεων ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων
Το 2017 παρελήφθησαν συνολικά τριανταέξι (36) εκθέσεις ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων από
εξωτερικούς ελεγκτικούς φορείς. Οι Εκθέσεις αυτές αφορούσαν ελέγχους, επιθεωρήσεις και επαληθεύσεις
που διενεργήθηκαν κατά τα έτη 2016 και 2017. Επισηµαίνεται ότι ο αριθµός των Εκθέσεων είναι µεγαλύτερος
από τον αριθµό των ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων στους οποίους αντιστοιχούν, καθώς για τον ίδιο
έλεγχο / επιθεώρηση / επαλήθευση µπορεί να παραλαµβάνονται προσωρινή και οριστική Έκθεση ή και ορθή
επανάληψή της, ή και Έκθεση κατόπιν αντιρρήσεων της ΚτΠ Α.Ε., ή ακόµα και η ίδια Έκθεση µε διαφορετικό
µέσο (πχ. e-mail, ταχυδροµικά) και χρόνο αποστολής. Για όλους τους ελέγχους, τις επιθεωρήσεις και τις
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επαληθεύσεις που διενεργήθηκαν το 2017, έχουν παραληφθεί (εντός 2017 και 2018, µέχρι σήµερα) οι
αντίστοιχες Εκθέσεις.

Γ.1. Παραλαβή Αποφάσεων ∆ηµοσιονοµικών ∆ιορθώσεων
Το 2017 παρελήφθησαν οκτώ (8) συνολικά Αποφάσεις ∆ηµοσιονοµικών ∆ιορθώσεων, εκ των οποίων:
(α) Μία (1) αφορούσε σε έλεγχο που διενεργήθηκε το 2013, από την Ε∆ΕΛ (Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού
Ελέγχου) (#0112133046) στο έργο: ΦΟΡΗΤΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ της ΨΗΦΙΑΚΕΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε., ως ∆ικαιούχου (επί των Kωδ. ΟΠΣ: 277538 και 277545, 277546, 277547, 277548,
277549, 277550), µε Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 7007/01-08-2017 (οίκ. Απόφασης: 2691/18-07-2017 ∆ιαβιβαστικού Απόφασης: 2719/20-07-2017), βάσει της Έκθεσης µε Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 675/2001-2014 (οίκ. ∆ιαβιβ.: 1630/07-09-2015), η οποία οριστικοποιήθηκε µε την Απόφαση µε Αρ. Πρωτ. ΚτΠ
Α.Ε. (ΕΙΣ): 24481/23-01-2015 (οίκ. 613/29-12-2014), κατόπιν επανελέγχου. Ποσό: 2.602.341,50 €.
(β) Μία (1) αφορούσε σε έλεγχο που διενεργήθηκε το 2014, από την Ε∆ΕΛ (#0114151011) στη ∆ράση: eservices, µε Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 1019/07-02-2017 (οίκ. Απόφασης: 329/24-01-2017,
∆ιαβιβαστικού: 452/31-01-2017), βάσει της Έκθεσης µε Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 33763/14-09-2016.
Ποσό: 1.564.002,05 €.
(γ) Μία (1) προέκυψε κατά τον έλεγχο προέγκρισης διαδικασίας ανάθεσης που διενεργήθηκε το 2017, από
την ΕΥ∆ ΕΠ Μ∆Τ (Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Μεταρρύθµιση
∆ηµόσιου Τοµέα”) στο Υπ. 2 (τ. Υπ. 3 του 296696) του έργου: “ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ "112" ΜΕ
ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ - ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ - Υποέργο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ CONTACT CENTER” - Kωδ. ΟΠΣ: 5004009. Απόφαση Μείωσης Ορίου Πληρωµών:
Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 12336/22-12-2017, βάσει της Απόφασης Σύµφωνης Γνώµης µε Αρ. Πρωτ.
ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 825/01-02-2017 (οίκ. 282/2017/30-01-2017). Ποσό: 7.766,96 €.
(δ) Πέντε (5) - συνολικού ποσού δηµοσιονοµικής διόρθωσης: 708.517,69 €, οι οποίες αφορούσαν σε έργα
δηµόσιου τοµέα, τα οποία ελέγχθηκαν στο διάστηµα 2013 - 2017:
• Μία (1) αφορούσε σε έλεγχο που διενεργήθηκε το 2013, από την ΕΥ∆ ΕΠ ∆Μ (Ειδική Υπηρεσία
∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “∆ιοικητική Μεταρρύθµιση”) στο έργο: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ∆ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΟΤΑ, µε Κωδ. ΟΠΣ: 299588, µε Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 3148/03-04-2017 (οίκ. 986/30-03-2017),
βάσει της Έκθεσης µε Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 14886/11-11-2013 (οίκ. 339/05-11-2013). Ποσό:
13.068,75 €.

•

Μία (1) αφορούσε σε έλεγχο που διενεργήθηκε το 2014, από την ΕΥ∆ ΕΠ ΨΣ (Ειδική Υπηρεσία
∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Ψηφιακή Σύγκλιση”) στο έργο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΟΠΣΕΥ (ELENXIS), µε Κωδ. ΟΠΣ: 300670,
µε Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 2232/10-03-2017 (οίκ. 151.453/ΨΣ663-Β/08-03-2017), βάσει της
Έκθεσης µε Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 11767/27-06-2014 (οίκ. ∆ιαβιβ.: 151.899/ΨΣ3479-Γ/25-062014, Έκθεσης: 3437-Γ/24-06-2014). Ποσό: 595.200,00 €.

•

Μία (1) αφορούσε σε έλεγχο που διενεργήθηκε το 2015, από την ΕΥ∆ ΕΠ ΨΣ στο έργο: ΠΕΣΥΠ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, µε Κωδ. ΟΠΣ: 303859, µε Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 1501/17-02-2017 (οίκ.
151.277/ΨΣ480-∆/15-02-2017), βάσει της Έκθεσης µε Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 16627/21-12-2016
(οίκ. ∆ιαβιβ.: 151.682/ΨΣ3250-∆/16-12-2016, Έγκρισης Έκθεσης: 3244-∆/15-12-2016, Έκθεσης:
1620-Γ/18-05-2016). Ποσό: 94.990,74 €.

•

Μία (1) αφορούσε σε έλεγχο που διενεργήθηκε το 2016, από την ΕΥ∆ ΕΠ ∆Μ στο Υποέργο 1 του
έργου: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, µε Κωδ. ΟΠΣ: 374325, µε Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 1723/23-02-2017 (οίκ.
151.352/ΨΣ564-∆/21-02-2017), βάσει της Έκθεσης µε Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 625/26-01-2017
(οίκ. ∆ιαβιβ.: 151.100/185-∆/25-01-2017, Έγκρισης: 180-∆/24-01-2017, Έκθεσης: 56-∆/12-012017).
Ποσό:
4.920,00
€.
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•

Μία (1) αφορούσε σε έλεγχο που διενεργήθηκε το 2017, από την ΕΥ∆ ΕΠ ∆Μ στο Υποέργο 2 του
έργου: ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ - Φάση Β, µε Κωδ. ΟΠΣ: 5003890, µε Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ):
6060/10-07-2017 (οίκ. 1985/10-07-2017), βάσει της Έκθεσης µε Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ)::
5868/30-06-2017 (οίκ. ∆ιαβιβ.: 1894/30-06-2017, Έκθεση: 1888/30-06-2017), OE 6084/11-07-2017
(οίκ. ∆ιαβιβ.: 1984/10-07-2017, Έκθεση: 1888/30-06-2017) H OE αφορά στον επιµερισµό της
δηµοσιονοµικής διόρθωσης για το Υποέργο 2, στα επιµέρους ∆ελτία ∆απανών. Ποσό: 338,29 €.

Επισηµαίνεται οτι για όλες τις παραπάνω Αποφάσεις ∆ηµοσιονοµικών ∆ιορθώσεων έχει ακολουθηθεί η
δικαστική οδός, εκτός από τις εξής δύο (2):
(α) την 12336/22-12-2017, η οποία αφορά στο Υπ. 2 (τ. Υπ. 3 του 296696) του έργου: “ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
& ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ "112" ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ - Υποέργο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ
ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ CONTACT CENTER”, µε Kωδ. ΟΠΣ: 5004009, ποσού: 7.774,18 €
και
(β) την 6060/10-07-2017 (οίκ. 1985/10-07-2017) η οποία αφορά στο Υποέργο 2 του έργου: ΕΘΝΙΚΟ
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ - Φάση Β, µε Κωδ. ΟΠΣ: 5003890, ποσού: 338,29 €.

Γ.2. Παραλαβή Αποφάσεων Άρσης ∆ηµοσιονοµικών ∆ιορθώσεων
Το 2017 παρελήφθη µία (1) Απόφαση Άρσης ∆ηµοσιονοµικής ∆ιόρθωσης µε Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 86/0901-2017 (οίκ. 151.680/ΨΣ3240-Β/15-12-2016). Η Απόφαση αυτή αφορά στην άρση της Απόφασης
∆ηµοσιονοµικής ∆ιόρθωσης µε Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. (ΕΙΣ): 18349/27-10-2014 (οίκ. 152.583/ΨΣ5895-Γ/2310-2014) για το έργο: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΝ LΙΝΕ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ∆/ΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΝΑ) ΜΕ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, µε Κωδ.
ΟΠΣ: 447906, ποσού: 17.850,00€.

1.4

Εργασίες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) ΚτΠ Α.Ε.

Κατά το 2017, οι κύριες δραστηριότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) ΚτΠ Α.Ε. ήταν συνοπτικά, οι
εξής:
 Έλεγχος περιπτώσεων σύγκρουσης των ιδιωτικών συµφερόντων των Μελών και του Προέδρου ∆Σ και
του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου µε τα συµφέροντα της επιχείρησης ή παράβασης των σχετικών
διατάξεων του Ν. 3429/2005.
 Εσωτερική ανάπτυξη (σε συνεργασία µε το Τµήµα Εταιρικής Πληροφορικής Υποστήριξης) ειδικού
εργαλείου (σε Access) για:
(α) την κλήρωση / επιλογή συµµετεχόντων σε Επιτροπές ∆ιαγωνισµών (Ε∆∆ΑΠ) και Επιτροπές
Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργων (ΕΠΠΕ) (εξωτερικών και Στελεχών ΚτΠ Α.Ε.)
(β) την παρακολούθηση των εργασιών τους (από πλευράς προθεσµιών)
(γ) εύκολη εξαγωγή των απαραίτητων από τον νόµο στοιχείων Πόθεν Έσχες που υποχρεούται από την
νοµοθεσία να υποβάλλει η ΚτΠ Α.Ε. στην αρµόδια υπηρεσία,



κατά τρόπο που να ελέγχεται τυχόν σύγκρουση συµφερόντων ή και ιδιοτήτων τους, προς εξασφάλιση
της ΚτΠ Α.Ε..
Εξέταση των Πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.
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1.5

Συντονισµός και γενική εποπτεία σε ελέγχους, επιθεωρήσεις, επαληθεύσεις από εξωτερικούς ελεγκτικούς
φορείς. Λειτουργία ως επικοινωνιακός κόµβος εντός και εκτός Εταιρείας για όλα τα θέµατα ελέγχων,
επιθεωρήσεων και επαληθεύσεων.
Συγκέντρωση και αποστολή του κατά περίπτωση ζητούµενου, από εξωτερικούς ελεγκτικούς φορείς,
υλικού τεκµηρίωσης, προ, κατά και κατόπιν ελέγχων, επιθεωρήσεων και επαληθεύσεων.
Κατά περίπτωση σύνταξη και υποβολή αντιρρήσεων / απαντήσεων επί αποτελεσµάτων εκθέσεων
ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων.
Ενηµέρωση της σχεδιασµένης και τηρούµενης από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) βάσης
δεδοµένων των εξωτερικών και εσωτερικών ελέγχων, επιθεωρήσεων και επαληθεύσεων µε κάθε νέο
στοιχείο - δεδοµένο σχετικό µε την παρακολούθηση της εξέλιξης της ικανοποίησης συστάσεων από
εξωτερικούς ελέγχους, επιθεωρήσεις, επαληθεύσεις και σχετική εξωτερική και εσωτερική (διοικητική
πληροφόρηση) επικοινωνία.
Υποστήριξη της Νοµικής Υπηρεσίας της Εταιρείας και συνεργατών της: (α) µε συγκέντρωση των κατά
περίπτωση απαραίτητων στοιχείων - δεδοµένων και (β) προετοιµασία σχετικών κειµένων, σε θέµατα
που αφορούν σε προσβαλλόµενες διαστικά δηµοσιονοµικές διορθώσεις οι οποίες προκύπτουν από
εξωτερικούς ελέγχους, επιθεωρήσεις και επαληθεύσεις.
Ενηµέρωση της ∆ιοίκησης, των κατά περίπτωση αρµόδιων ∆ιευθυντών ∆ιευθύνσεων και λοιπών, κατά
περίπτωση αρµόδιων στελεχών, σχετικά µε θέµατα των ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων
έργων και δράσεων.
Συµµετοχή στη σύνταξη τακτικών και έκτακτων ενηµερώσεων της Εταιρείας προς τρίτους, όπως: στις
τακτικές ενηµερώσεις εποπτεύοντος Υπουργού και στην Ετήσια Έκθεση Εταιρικής ∆ιαχείρισης.

Θέµατα Συστήµατος ∆ιαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας
(Σ∆ΕΠ) της ΚτΠ Α.Ε.

Το 2017 συνεχίστηκαν εκτεταµένες και πολλαπλές επικαιροποιήσεις στο εσωτερικά ανεπτυγµένο και
εφαρµοζόµενο εταιρικό Σύστηµα ∆ιαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας (Σ∆ΕΠ) της ΚτΠ Α.Ε., το οποίο
επιπρόσθετα εµπλουτίστηκε και µε νέες ∆ιαδικασίες και πρότυπα έντυπα, λόγω:
(α) ∆ηµοσίευσης και εφαρµογής του Συστήµατος ∆ιαχείρισης & Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 µε τις
διαδικασίες και τα πρότυπα του οποίου συντονίζεται, αντίστοιχα και κάθε φορά, η τεκµηρίωση του Σ∆ΕΠ
της ΚτΠ Α.Ε..
(β) Τροποποίησης στον Κανονισµό της Εταιρείας (ΦΕΚ 2532/Β/24-11-2015).
(γ) Μετάβασης σε ηλεκτρονικές διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων, µε κατάργηση του εταιρικού Κανονισµού
Προµηθειών.
(δ) Σηµαντικών και επαναλαµβανόµενων αλλαγών στην ισχύουσα νοµοθεσία (ιδίως λόγω της νοµοθεσίας
δηµοσίων συµβάσεων).

1.6 Εφαρµογή του Προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ στην ΚτΠ Α.Ε.
Στη διάρκεια του 2017, αναρτήθηκαν συνολικά 1.124 πράξεις, οι οποίες κατανέµονται ανά τύπο, σύµφωνα
µε τον πίνακα που ακολουθεί.

Τύπος Πράξης

Αριθµός
Πράξεων

(%) επί
Συνόλου

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

523

46,5%

∆ΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑ∆Α
ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

242

21,5%

124

11,0%

ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

105

9,3%
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ΣΥΜΒΑΣΗ

44

3,9%

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

40

3,6%

ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ

16

1,4%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

11

1,0%

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

11

1,0%

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

5

0,4%

ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

3

0,3%

1.124

100,00%

ΣΥΝΟΛΟ
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1.6

Παροχή υπηρεσιών από τη ∆ιεύθυνση Υποστήριξης
Υποδοµών

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών παραγωγικής λειτουργίας που προσφέρονται από τη ∆ιεύθυνση Υποστήριξης
Υποδοµών έχουν διεκπεραιωθεί συνολικά από την αρχή της λειτουργίας της υπηρεσίας ticketing περισσότερα
από 162.000 αιτήµατα τελικών χρηστών, εκ των οποίων περί τα 7900+ αιτήµατα εξυπηρετήθηκαν το 2017,
ενώ ταυτόχρονα παρακολουθήθηκαν 55.000+ πάγια (assets) στοιχεία εξοπλισµού µέσω της ίδιας
πλατφόρµας. Συνολικά, στο σχήµα διοίκησης που είναι σε εφαρµογή συµµετέχουν ενεργά 4828
εγγεγραµµένοι χρήστες (τοπικοί διαχειριστές, υπεύθυνοι σηµείων, τελικοί χρήστες, στελέχη αναδόχων κ.α.)
και πολλές χιλιάδες ανώνυµων πολιτών σε 1.300+ σηµεία έργων σε όλη την επικράτεια. Το δε portal του
Τµήµατος (http://productive.ktpae.gr) καταγράφει κατά µέσο όρο 4.500+ pageviews/ηµέρα (περίπου 1.200
µοναδικές επισκέψεις την ηµέρα).
Συνολικά, η ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Υποδοµών υποστηρίζει την Παραγωγική Λειτουργία 68 έργων ΤΠΕ –
µεταξύ των οποίων είναι η ∆ιαύγεια, ο Ερµής, τα ΟΠΣ των πρώην Ν.Α. (Πολεοδοµίες, ∆/νσεις Εµπορίου / ΑΕ,
Υγείας Πρόνοιας, Βιοµηχανίας/Ορυκτού) καθώς και έργα αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας (Κεντρικά
Συστήµατα Μηχανογράφησης Νοσοκοµείων τριών Υγειονοµικών Περιφερειών και Σύστηµα Συλλογής και
∆ιάχυσης ∆ιοικητικής Πληροφόρησης Μονάδων Υγείας (ΕΣΥnet), ΕΟΠΥΥ), το PKI Helpdesk για τα ΚΕΠ, Fiscal
Consolidation (οικονοµική συνένωση), Υποστήριξη Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Στοιχείων
Μισθοδοτούµενων από το Ελληνικό ∆ηµόσιο (Απογραφή ∆/Υ). Οι υπηρεσίες που προσφέρει η ∆ιεύθυνση
Υποστήριξης Υποδοµών προς τους Φορείς έχουν τύχει υψηλής αποδοχής από τους τελικούς χρήστες των
συνεργαζόµενων φορέων και συµπεριλαµβάνουν υπηρεσίες κεντρικής διαχείρισης έργων, τηλεφωνικό helpdesk έργων, ηλεκτρονικό (Web) service-desk έργων καθώς και ανάπτυξη και λειτουργία custom εφαρµογών
για διάφορους Φορείς-πελάτες που έχουν υποδειχθεί - συµπεριλαµβανοµένων του service-desk
(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 φιλοξενείται
µέρος των έργων ΤΠΕ διάφορων φορέων (π.χ. Υπ. ∆Α, Υπ. ΕΣ) τα οποία είναι σε παραγωγική λειτουργία (18
έργα σε 46 ικριώµατα µε δικτυακά και εξυπηρετητές) καθώς και τα έργα Ε∆ΙΤ και ΒΙ Υγείας. Επίσης
φιλοξενούνται συνολικά 13 έργα του Υπ. ∆Α σε 25 εικονικές µηχανές (Virtual Machines).
Ωστόσο, µέχρι σήµερα, παρά τα επανειληµµένα αιτήµατα που έγιναν από την ΚτΠ Α.Ε. προς τους φορείς –
Κυρίους των παραπάνω έργων, προκειµένου να διασφαλιστεί η χρηµατοδότηση σε σταθερή βάση είτε από
τους ίδιους είτε από το Υπ. ΕΣ µε σύναψη αντίστοιχων ΠΣ, δεν έχει καταστεί δυνατή η εξασφάλιση ικανής
χρηµατοδότησης για να καλυφθούν οι σχετικές δαπάνες οµαλής υποστήριξης της παραγωγικής λειτουργίας
και της λειτουργίας / συντήρησης των υποστηρικτικών υποδοµών και το όλο κόστος το επωµίζεται η ΚτΠ ΑΕ.
Τέλος από τον Ιανουάριο του 2017 τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία και η υποδοµή του Κυβερνητικού
Υπολογιστικού Νέφους, Government Cloud ή G-Cloud της ΚτΠ ΑΕ. Το G-Cloud στεγάζεται σε ένα νέο,
υπερσύγχρονο data center της ΚτΠ ΑΕ και παρέχει υπηρεσίες Infrastructure as a Service (IaaS) κυρίως, αλλά
και Software as a Service (SaaS) σε Φορείς του ∆ηµοσίου. Εντός του 2017 παρείχε υπηρεσίες ΙaaS σε 17
Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ηµόσιων Φορέων, ενώ αξίζει να σηµειωθεί πως άλλοι 60 Φορείς είχαν ήδη
ενδιαφερθεί για την φιλοξενία των Πληροφοριακών τους Συστηµάτων στο G-Cloud, µέσω υπηρεσίας IaaS.
Το κρισιµότερο φιλοξενούµενο Πληροφοριακό Σύστηµα είναι το «∆ιαύγεια», ενώ επίσης σηµαντικό και µε
κοινωνικό αντίκτυπο σύστηµα είναι το ΟΠΣΠΑ Υγείας/Πρόνοιας. Επιπλέον φιλοξενούνται
Πληροφοριακά Συστήµατα του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών, όπως το «Κεντρικό Σύστηµα Κληρώσεων»
και το «Σύστηµα Υπολογισµού Χιλιοµετρικής Απόστασης µεταξύ οικισµών» καθώς και συστήµατα του Υπ.
Πολιτισµού, του Υπ. Επικρατείας και άλλων σηµαντικών Υπουργείων.
Ο απολογισµός της παραγωγικής λειτουργίας του G-Cloud εντός του 2017 είναι απολύτως θετικός. ∆εν έχει
παρατηρηθεί κανένα πρόβληµα, η λειτουργία του G-Cloud και των Πληροφοριακών Συστηµάτων που
φιλοξενούνται σε αυτό παραµένει απρόσκοπτη, οι χρήστες των Πληροφοριακών Συστηµάτων παρατηρούν
πολύ καλύτερη και γρηγορότερη απόκριση των εφαρµογών τους, γεγονός που διευκολύνει σηµαντικά το
καθηµερινό τους έργο, αναβαθµίζοντας την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις.
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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 21,9 εκατ. Ευρώ µε
ανεκτέλεστο οικονοµικό υπόλοιπο 11,2 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

9

21.915.253,73 €

10.672.262,49 €

11.242.991,24 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΟ∆ΟΥ
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

Η εταιρεία στο προσεχές διάστηµα θα προσπαθήσει, για όσα έργα εξασφαλιστεί χρηµατοδότηση, να
προχωρήσει στην υπογραφή τροποποιηµένων συµβάσεων των ανωτέρω ηµιτελών έργων και για όσα
έργα δεν µπορεί να εξασφαλισθεί χρηµατοδότηση να εξετάσει την δυνατότητα εκκαθάρισης και λύσης
των συµβάσεων.
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Στοιχεία Έργων ∆ηµοσίου Τοµέα
Το 2017 η ΚτΠ ΑΕ συνέχισε την διαχείριση των ακόλουθων έργων που έχει ήδη αναλάβει:
ΣΤΑ∆ΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

16

990.993.568,00 €

20

185.001.135,36 €

-

-

31

140.529.991,61 €

Προγραµµατικές
Συµφωνίες
Ενταγµένα Τεχνικά
∆ελτία
∆ιακηρύξεις ∆ιαγωνισµοί
Υλοποίηση Συµβάσεων

Το 2017 η ΚτΠ ΑΕ προχώρησε στην υλοποίηση των ακόλουθων έργων που είχε αναλάβει, ως εξής:
Τ∆ΠΠ
ΕΘΝΙΚΟ
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ - Β
ΦΑΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΕ
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - Β
ΦΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΤΗΣ
ΚΤΠΑΕ-ΚΟΜΒΟΣ GCLOUD ΤΗΣ ΓΓΠΣ Β ΦΑΣΗ

ΕΠ
Μ∆Τ

ΕΠΑΝΕΚ

ΕΠΑΝΕΚ

MIS

Φυσικό Αντικείµενο

∆απάνες

Υπόλοιπο

500389
0

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΠΟΛΙΤΩΝ

1.087.337,72 €

812.762,82 €

500368
5

1.ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΕ
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆.
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (LOT1)

3.690.363,60 €

0,00 €

500393
6

1. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ
ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΚΟΜΒΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ
2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ
ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ &
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ,
∆ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
3. ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ
ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ &
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ,
∆ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

8.532.079,88 €

7.108.147,21 €
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΕ
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΤΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΑΝΑΤ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ,
ΗΠΕΙΡΟΥ,
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
∆ΥΤ ΕΛΛΑ∆Α
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΡΗΤΗ - Β ΦΑΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΕ
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΤΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ, Κ.
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ,
ΝΗΣΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
- Β ΦΑΣΗ

ΕΠΑΝΕΚ

ΠΑΑ
2014 2020

500368
6

1.ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΕ
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ (LOT1)
2.ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΕ
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ (LOT2)
3.ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΕ
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ (LOT3)

53.876.397,06 €

9.785.029,68 €

177291

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΕ
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΤΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,
Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΝΗΣΙΑ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

31.140.734,27 €

6.049.227,12 €

1.400.000,00 €

1.217.314,00 €

598.280,93 €

2.412.984,63 €

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ - Β
ΦΑΣΗ

Μ∆Τ

500778
0

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ
ΣΩΜΑΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ

Μ∆Τ

500258
3

1.ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ (ΝΑ)
1.ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΨΗΦΙΑΚH
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ
ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΣΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ "112" ΜΕ
ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗ
ΒΕΛΤΙΣΤΗ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΓΚΑΙΡΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ
ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μ∆Τ

Μ∆Τ

Μ∆Τ

500382
1

1.ΨΗΦΙΑΚH ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

1.918.380,83 €

4.845.586,94 €

500400
9

1.ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ
ΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ "112" ΜΕ
ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗ
ΒΕΛΤΙΣΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
2.ΕΡΓΑΣΙΕΣ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ
ΠΡΟΤΕΥΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ
CONTACT CENTER

155.483,60 €

3.237.083,09 €

500047
3

1.ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ
3.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

95,39 €

1.258.295,47 €

105.972,56

616.510,66 €

239.912,63 €

0€

324.532,41 €

1.419.288,41 €

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΘΕΣΗ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΜΕΣΩ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ
(Κ.Α.Σ.)

Μ∆Τ

500044
9

ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Μ∆Τ

500046
7

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΠΕΠ
ΑΤΤΙΚΗΣ

377051

1.ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ:
“ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ
ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (K.A.Σ.),
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ (Σ.Μ.) ΚΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
(Κ.Σ.Ν.Μ.) – ∆ΙΑΘΕΣΗ
ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕΣΩ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ”
2.ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΈΤΟΙΜΟ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ)
1.ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
2.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
3.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
1. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
ΕΚ∆ΟΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ
∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΕ

Μ∆Τ

500063
4

E GOV NOW

Μ∆Τ

500802
8

ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Μ∆Τ

500100
6

ΣΥΝΟΛΟ
∆ΑΠΑΝΩΝ

1. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ
ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΟΥ Ν.3907/2011
2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΡΑ
2. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΘΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΤΟ ΠΕ∆ΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1.ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
2.ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

1.276.141,48 €

962.942,42 €

19.840,00 €

406.289.80 €

- €

129.630,40 €

100.675.188,76
€

39.854.802,85
€

3.1 Σηµαντικά Έργα Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
& Υποδοµών ΤΠΕ
Η ΚτΠ Α.Ε. στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής για την προώθηση της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης στην Ελλάδα και ως βασική δοµή στήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης έχει προχωρήσει σηµαντικά στην ανάπτυξη κρίσιµων υποδοµών & δράσεων ΤΠΕ
που θα αποτελέσουν την βάση για την ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στη ∆ηµόσια
∆ιοίκηση και την ανάπτυξη των υποδοµών πληροφορικής και της ευρυζωνικότητας σε όλη τη χώρα:

3.1.1 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/27-12012) παραχωρήθηκε η Υποστήριξη και ∆ιαχείριση της Λειτουργίας του Ενιαίου Έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι
στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. µε χρηµατοδότηση από ΚΑΕ του Τακτικού Προϋπολογισµού.
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 Ανάπτυξης και Τουρισµού συγκροτήθηκε διακοµµατική
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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 υπογράφηκαν στις 30/05/2014 και ξεκίνησε η υλοποίησή
του.
Εντός του 2017 ο βαθµός ολοκλήρωσης των συµβάσεων ανήλθε στο 100,00%, αφού είχαν ήδη
ολοκληρωθεί από τις 30.09.2016 Παρόλα αυτά οι Ανάδοχοι συνεχίζουν έκτοτε να παρέχουν ανελλιπώς
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς τους 4.500 φορείς του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε τους
όρους και τις προϋποθέσεις των σχετικών συµβάσεων παρόλο που έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύς τους.
Στο πλαίσιο αυτό και µέχρι το τέλος του 2017 γαι το σύνολο του έργου υλοποιήθηκαν τα εξής:
Πραγµατοποιθείσες µεταβολές φορέων και χρήση
υπηρεσιών ∆ικτύου στο σύνολο του έργου
Ενεργοποίηση κόµβων ΜΑΝ ΣΥΖΕΥΞΙΣ
Μετάπτωση φορέων ΣΥΖΕΥΞΙΣ στο ΜΑΝ
Αντικαταστάσεις φορέων ΣΥΖΕΥΞΙΣ µε νέους

67
671
88

Αναβαθµίσεις φορέων ΣΥΖΕΥΞΙΣ (εξωσυµβατικά)

318

Αναβαθµίσεις Μεσαίων φορέων ΣΥΖΕΥΞΙΣ

148

Μετεγκαταστάσεις φορέων

155

Ενεργοποίηση Off-net τηλεφωνίας (φορείς)

2489

Ενεργοποίηση φορητότητας τηλεφωνίας (φορείς)

37

Αναβάθµιση email quota (φορείς)

82

Αποστολή sms µέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ Gateway

1.348.903

Η ΚτΠ Α.Ε. έχει ενηµερώσει τον Κύριο του Έργου για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν τόσο για τη
σύναψη νέας σύµβασης για τη κάλυψη της περιόδου µέχρι την υπογραφή του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, όσο και
για την αποπληρωµή του κόστους παραγωγικής λειτουργίας του δικτύου από τη λήξη των συµβάσεων
του στις 30/09/2016 και µέχρι την υπογραφή νέας σύµβασης.

3.1.2 Εθνικό ∆ίκτυο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (∆ΙΚΤΥΟ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ )
Παράλληλα µε την παραπάνω δράση η ΚτΠ Α.Ε. υλοποιεί και το νέο έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ συνολικού
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 27-1-2012)
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.
Σύσταση αρµόδιας ∆ιακοµµατικής Επιτροπής 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
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διαβούλευση τον Ιούλιο του 2011 και ακολούθως το Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2013 ετέθησαν
σε 2η δηµόσια διαβούλευση σε σώµα τεύχους διακήρυξης (5 τεύχη).
4. Έγκριση των τελικών τευχών διακήρυξης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ από τη ∆ιακοµµατική Επιτροπή τον
Ιούνιο 2013 και απόφαση για την προκήρυξή τους.
5. Προκηρύχθηκαν οι αντίστοιχοι διαγωνισµοί για τα πέντε (5) υποέργα (28-03-2014, 10-07-2014
και 11-07-2014)
6.
Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προσφορών και κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα των
διαγωνισµών για τα υποέργα Νησίδων 1-8 και Ασύρµατης Νησίδας (2-12-2014)
7. Ολοκληρώθηκε το 2016 η αξιολόγηση των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών για τα άλλα τρία
συγχρηµατοδοτούµενα υποέργα (Υποδοµές, SIX-DC και ISP-SLA), αφού µεσολάβησαν ένδικες
ενστάσεις από πλευράς των υποψήφιων αναδόχων. Σηµειώνεται ότι η κατακύρωση του
αποτελέσµατος των διαγωνισµών εκκρεµεί µέχρι να διασφαλιστεί η χρηµατοδότηση των έργων
αυτών.
8. Υποβλήθηκαν προς έγκριση στο Κύριο του Έργου (νυν Υπουργείο ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης)
τα σχέδια των συµβάσεων για τα δύο υποέργα των νησίδων.
Στην τρέχουσα χρονική περίοδο δεν υπήρξε κάποια ουσιαστική εξέλιξη στην υλοποίηση του έργου,
λόγω της συνεχιζόµενης εκκρεµότητας που υφίσταται στη διασφάλιση της χρηµατοδότησης αυτού.
Ωστόσο, συνεχίστηκαν από την ΚτΠ ΑΕ οι διοικητικές και λοιπές ενέργειες που ήταν αναγκαίες για την
υλοποίηση του έργου. Έτσι συνεχίσθηκε η συνεργασία µε το Υπουργείο ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης
για τη χρηµατοδότηση του έργου καθώς και η επικοινωνία µε τους φορείς για την επικαιροποίηση των
σηµείων παρουσίας των φορέων που θα ενταχθούν στο δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ». Ειδικότερα, στην
περίοδο αναφοράς, έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για την εξειδίκευση του έργου στο Ε.Π. «ΕΠΑνΕΚ»
του ΕΣΠΑ 2014-2020. Παράλληλα, συστάθηκε µε απόφαση της Υπουργού ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου, αρµόδια για τη διαµόρφωση του Φακέλου Μεγάλου
Έργου (ΦΜΕ), που θα υποβληθεί στην ΕΕ, προκειµένου το έργο να λάβει χρηµατοδότηση από το
ΕΣΠΑ 2014-2020. Η Ο∆Ε, υπό το συντονισµό της ΚτΠ ΑΕ, ξεκίνησε τη διαµόρφωση του ΦΜΕ.
Στην επόµενη διαχειριστική περίοδο, αναµένεται να συνεχισθούν οι ενέργειες για τη χρηµατοδότηση
του έργου. Ειδικότερα, αναµένεται να ολοκληρωθεί η διαµόρφωση του ΦΜΕ και να υποβληθεί στην
ΕΕ προς έγκριση. Παράλληλα θα συνεχισθούν και οι ενέργειες για τη χρηµατοδότηση των άλλων δύο
έργων από τον τακτικό Προϋπολογισµό. Επισηµαίνεται ότι µε τη διασφάλιση της χρηµατοδότησης
του έργου, θα µπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία κατακύρωσης του αποτελέσµατος των
διαγωνισµών, που εκκρεµεί στα τρία υποέργα Υποδοµές, SIX-DC και ISP-SLA. Επιπροσθέτως,
αναµένεται να συνεχισθεί και η επικοινωνία µε τους φορείς για την επικαιροποίηση των σηµείων
παρουσίας αυτών στο δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ».

3.1.3 Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδοµών σε Αγροτικές Λευκές
Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες
Εκµετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδοµών µε Σ∆ΙΤ 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 µε
Σ∆ΙΤ» - 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 προκειµένου η ΚτΠ ΑΕ να αναλάβει
την υλοποίηση του εν λόγω έργου.
Το Έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδοµών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής
Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκµετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδοµών µε Σ∆ΙΤ» είναι µία Σύµπραξη
µεταξύ του ∆ηµόσιου και του Ιδιωτικού Τοµέα της µορφής ΒΟΤ (Build, Operate, Transfer) για την
παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών χοντρικής στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους µε την αξιοποίηση
της υποδοµής (δίκτυο) που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Έργου.
Το Έργο εστιάζει σε λευκές αγροτικές περιοχές της ελληνικής επικράτειας, σε γεωγραφικά
οριοθετηµένες δηλαδή περιοχές παρέµβασης οι οποίες καλύπτουν αθροιστικά τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
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Αποτελούν κυρίως ορεινές και µειονεκτικές περιοχές, σύµφωνα µε το άρθρο 50 του
Κανονισµού (ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνέχεια του πλαισίου
εφαρµογής των ΟΠΑΑΧ της Γ προγραµµατικής περιόδου(«αγροτικές» περιοχές στο πλαίσιο
του Έργου).
• Αποτελούν περιοχές στις οποίες δεν παρέχεται ευρυζωνική πρόσβαση και ταυτόχρονα δεν
υπάρχουν σχέδια από ιδιώτες επενδυτές να αναπτύξουν κατάλληλη υποδοµή για παροχή
ευρυζωνικών υπηρεσιών στο εγγύς µέλλον(«λευκές» περιοχές στο πλαίσιο του Έργου).
Το έργο 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 συγκρίσιµους µε αυτούς των προνοµιούχων 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 τη δική τους στρατηγική
ιδιωτικών επενδύσεων στις περιοχές παρέµβασης.
Οι οικισµοί που συνθέτουν το πεδίο εφαρµογής του Έργου οµαδοποιούνται σε τρεις (3) διακριτές
γεωγραφικές ενότητες/ ζώνες.

•

Ζώνη
(Lot)

Νοµοί

Πληθυσµ
ός

Οικισµ
οί

1

19

170.884

1.188

2

15

185.043

1.864

3

17

169.360

2.025

525.287

5.077

Σύνολα:

Το έργο αποτελείται από δύο φάσεις:
Φάση A: Αφορά την περίοδο κατασκευής του έργου, όπου το καινούργιο δίκτυο θα αναπτυχθεί και
οι πρώτες ευρυζωνικές υπηρεσίες θα εγκατασταθούν. Η διάρκειά της θα είναι 24 µήνες.
Φάση B: Αφορά στην περίοδο µετά την ολοκλήρωση της υποδοµής και την ενεργοποίηση των
παρεχόµενων υπηρεσιών. Η συνολική διάρκεια της φάσης Β θα είναι 15 έτη.
Ο συµβασιοποιηµένος προϋπολογισµός ανήλθε στο ποσό των εκατό εξήντα ενός εκατοµµυρίων
εξήντα ενός χιλιάδων ενενήντα ενός ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (161.061.091,94 €).
Γεωγραφική
ζώνη 1
Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα
«Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηµατικότητα,
Καινοτοµία» - ΕΠΑνΕΚ 20142020 (Πρώην Ε.Π. Ψηφιακή
Σύγκλιση 2007-2013)
Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα
«Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηµατικότητα,
Καινοτοµία» - ΕΠΑνΕΚ 20142020 (Πρώην Π.Ε.Π. Μακεδονία
– Θράκη 2007-2013)
Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2014 – 2020 (Ε.Π.
Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
2007 – 2013)

Γεωγραφική
ζώνη 2

Γεωγραφική
ζώνη 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 €
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Σύνολα

44.375.478,00
€

60.299.999,94
€

56.385.614,00
€

Κατά τη διάρκεια του έτους 2017 έχουν υλοποιηθεί τα κάτωθι:
1. Πιστοποιήθηκε και παρελήφθη επιτυχώς το Ορόσηµο Α3 της Φάσης Α, για τη Γεωγραφική
Ζώνη 1. Η Πληθυσµιακή κάλυψη που επετεύχθη έφτασε στο 100,04% (810 οικισµοί αντί 803
και 162.684 αντί 162.617 κάτοικοι). Έτσι ολοκληρώθηκε στη Γεωγραφική Ζώνη 1 (στις
4/10/2017) η Φάση Α’ του έργου. Πλέον το έργο διανύει την Φάση Β’ (Περίοδος Υπηρεσιών
- Operate) που αφορά στην διαχείριση, εµπορική εκµετάλλευση του δικτύου και στην παροχή
των προβλεπόµενων υπηρεσιών. Παρέχεται πλέον Εµπορική ∆ιαθεσιµότητα Υπηρεσιών στο
σύνολο των παρεληφθέντων Οικισµών – κατοίκων ενώ έχει πλέον καταβληθεί το σύνολο της
χρηµατοδοτικής συµβολής, ήτοι 44.375.478,00€.
2. Πιστοποιήθηκε και παρελήφθη επιτυχώς το Ορόσηµο Α2 της Φάσης Α, για τη Γεωγραφική
Ζώνη 2. Η Πληθυσµιακή κάλυψη που επετεύχθη ξεπέρασε το 60% (61,11%) καθώς συνολικά
έχουν παραληφθεί 569 οικισµοί µε κάλυψη συνολικού πληθυσµού 102.974 κατοίκων. Οι
δαπάνες που πιστοποιήθηκαν έφτασαν στα 19.137.685,39 € ενώ τελικά κατεβλήθη στον ΙΦΣ
το ποσό των 10.128.675,94 € (λόγω του περιορισµού του ποσοστού της Καταβολής
Χρηµατοδοτικής Συµβολής ΚτΠ για το Ορόσηµο Α2 του Έργου στο 25% καθώς και λόγω
απόσβεσης της προκαταβολής).
3. Πιστοποιήθηκε και παρελήφθη επιτυχώς το Ορόσηµο Α3 της Φάσης Α, για τη Γεωγραφική
Ζώνη 3. Η Πληθυσµιακή κάλυψη που επετεύχθη έφτασε στο 100,06% (1453 οικισµοί αντί
1426 και 161.005 αντί 160.915 κάτοικοι). Έτσι ολοκληρώθηκε στη Γεωγραφική Ζώνη 3 (στις
5/12/2017) η Φάση Α’ του έργου. Πλέον το έργο διανύει την Φάση Β’ (Περίοδος Υπηρεσιών
- Operate) που αφορά στην διαχείριση, εµπορική εκµετάλλευση του δικτύου και στην παροχή
των προβλεπόµενων υπηρεσιών. Παρέχεται πλέον Εµπορική ∆ιαθεσιµότητα Υπηρεσιών στο
σύνολο των παρεληφθέντων Οικισµών – κατοίκων ενώ έχει πλέον καταβληθεί το σύνολο της
χρηµατοδοτικής συµβολής, ήτοι 56.385.614,00€.
4. Ξεκίνησε και η εµπορική διάθεση των υπηρεσιών του έργου στη Γεωγραφική Ζώνη 2, για
συγκεκριµένους οικισµούς οι οποίοι είχαν ήδη παραληφθεί συµβατικά στα πλαίσια κάποιου
οροσήµου (Α1, Α2). Από τους παρεληφθέντες οικισµούς (569) οι 121 είναι ήδη εµπορικά
διαθέσιµοι (48.277 κάτοικοι από 102.974).
Η υλοποίηση του Έργου, που συνεχίζεται στην Προγραµµατική Περίοδο 2014 – 2020, καθώς έχει
χαρακτηριστεί ως Έργο – phasing, έχει ολοκληρωθεί στις Γεωγραφικές Ζώνες 1 & 3 ενώ έχει
παρατηρηθεί µια υστέρηση στην Γεωγραφική Ζώνη 2. Εντός του 2018 αναµένεται να
ολοκληρωθεί το έργο στη Γεωγραφική Ζώνη 2 και να αποπληρωθεί πλήρως.

3.1.4 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 (08/12/10), 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.
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Το έργο αυτό εντός του 2017 είχε ήδη ολοκληρώσει και παραλάβει οριστικά όλο τον εξοπλισµό και
τα λογισµικά που προβλέπονταν, είχε ολοκληρώσει την φάση της δοκιµαστικής του λειτουργίας και
είχε εκκινήσει την µονοετή φάση παραγωγικής του λειτουργίας. Η υπολογιστική υποδοµή του G-Cloud
(εξυπηρετητές, αποθηκευτικός χώρος, µνήµη RAM, δίκτυο, ασφάλεια) έχει σχεδιαστεί µε
αρχιτεκτονική υψηλής διαθεσιµότητας, δηµιουργώντας ένα περιβάλλον αποδοτικό, εύκολα
διαχειρίσιµο, σταθερό και ασφαλές. Η διαθεσιµότητά του είναι της τάξης του 99,75 % και η υλοποίηση
των µέτρων ασφάλειας που λαµβάνονται είναι σύµφωνη µε το πρότυπο ασφάλειας ISO 27001:2013.
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της όσο αφορά την ΚτΠ ΑΕ είναι:

•

11.000 εικονικοί πυρήνες επεξεργαστή (virtual cores) / 2.780 φυσικοί πυρήνες
επεξεργαστή (physical cores),

•

35ΤB µνήµη RAM για τους εξυπηρετητές

•

325ΤΒ αποθηκευτικός χώρος (σχεδιάζεται επέκταση χωρητικότητας κατά άλλα 325TB)

Στο ίδιο Τεχνικό ∆ελτίο είχε 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.
Εντός του 2017 το παραπάνω έργο παραλήφθηκε οριστικά. Στο πλαίσιο του έργου κατασκευάστηκε
ένας νέος χώρος Data Center για το G-Cloud, που πληροί τις υψηλότερες και αυστηρότερες διεθνείς
προδιαγραφές λειτουργίας και ασφάλειας, σύµφωνα µε το πρότυπο Tier III κατά Uptime Institute.
Όλη η ηλεκτροµηχανολογική υποδοµή είναι µε διπλές τροφοδοσίες ρεύµατος και ψύξης, παρέχοντας
διαθεσιµότητα της τάξης του 99,982 % (< 1,6 ώρες το χρόνο downtime).
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του Data Center του G-Cloud είναι τα εξής:

•

Ωφέλιµη ισχύς παροχής - 1.000 kW, εγκατεστηµένη ισχύς 2 x 2.500 kVA – Το σύνολο των
συστηµάτων µε διπλό βρόχο

•

Σύστηµα ψύξης (ισχύς 3 x 500kW) µε κλιµατιστικές µονάδες νερού ανάµεσα στα ικριώµατα
(in row)

•

Αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης / κατάσβεσης (VESDA)

•

Εγγυηµένα ασφαλές περιβάλλον φυσικής πρόσβασης

•

Τεχνολογία free cooling για ορθολογική διαχείριση, χρήση και εξοικονόµηση ενέργειας

Πληροφορίες σχετικά µε το G-Cloud, τις παρεχόµενες υπηρεσίες του και τις προϋποθέσεις φιλοξενίας
σε αυτό δίνονται µέσω του portal του G-Cloud: www.gcloud.ktpae.gr

Ηλεκτρονική ∆ιακυβένρηση Τώρα (eGovNow)
Σκοπός της δράσης «Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση Τώρα» είναι η επίτευξη διαλειτουργικότητας µεταξύ
των Πληροφοριακών Συστηµάτων των Φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, µέσω της παροχής
υπηρεσιών από εξωτερικούς Αναδόχους για την ανάπτυξη υπηρεσιών ∆ιαδικτύου. (G2G Web
Services). Το φυσικό αντικείµενο αφορά στην ανάπτυξη υπηρεσιών ∆ιαδικτύου µεταξύ των
πληροφοριακών συστηµάτων των φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης έτσι ώστε να διευκολύνεται ή/και
να επιτυγχάνεται η µεταξύ τους διαλειτουργικότητα (Περίπου 70 υπηρεσίες/διεπαφές ∆ιαδικτύου
µεταξύ των πληροφοριακών συστηµάτων των φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (G2G Web Services)).
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Για την αποτελεσµατική λειτουργία της κυρίας δράσης (Υποέργο 1), απαιτούνται επιπρόσθετα µια
σειρά από υποστηρικτικές δράσεις, ως εξής:
1. Προσδιορισµός Φορέων και συναλλαγών που θα αποτελέσουν το πεδίο εφαρµογής του Έργου
2. Κόµβος Παροχής και Τεκµηρίωσης ∆ιεπαφών Φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
3. Ωρίµανση των εσωτερικών διαδικασιών και του περιβάλλοντος φορέων υποδοχής (ίδια µέσα)
Κατά την περίοδο αναφοράς αναφορά µε την Συµφωνία Πλαίσιο, υπογράφηκαν και υλοποιούνται 4
εκτελεστικές Συµβάσεις στον Τοµέα Υγείας, είναι προς κατακύρωση 2 εκτελεστικές συµβάσεις του
Τοµέα Εργασίας, ενώ έχουν ολοκληρωθεί άλλες 9 εκτελεστικές προσκλήσεις οι οποίες αναµένεται να
προκηρυχθούν. Το υποέργο 2 «Προσδιορισµός Φορέων και συναλλαγών που θα αποτελέσουν το
πεδίο εφαρµογής του Έργου», ολοκληρώθηκε επιτυχώς.
H διαδικασία ένταξης του συνολικού έργου στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μεταρρύθµιση
∆ηµοσίου Τοµέα» η οποία εκκινήθει µε την από 16/05/2017 Πρόσκληση 21 (Α∆Α: 7Θ3Ν465ΧΙ8-ΑΥΕ),
ολοκληρώθηκε µε την από 15/12/2017 απόφαση µη έγκρισης του συνολικού έργου από το Υπουργείο
Ψηφιακής Πολιτικής (Α∆Α: 7ΘΗΒ465ΧΘ0-ΣΛΚ).

Ενιαίο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνου Κεφαλαίου στη ∆ηµόσια
∆ιοικηση (HRMS)
Αντικείµενο του έργου αποτελεί η ανάλυση, ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη, η παραµετροποίηση, η
υλοποίηση, η εφαρµογή και η θέση σε λειτουργία ενός ολοκληρωµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης
Ανθρώπινου ∆υναµικού για τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, όπου θα σχεδιάζονται, θα εφαρµόζονται και θα
παρακολουθούνται οι πολιτικές και στρατηγικές αποφάσεις σε θέµατα του Ανθρώπινου ∆υναµικού και
θα υποστηρίζεται ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και αποτίµηση της ενιαίας πολιτικής διαχείρισης του
Ανθρώπινου ∆υναµικού στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση.
Το Σύστηµα θα εγκατασταθεί κεντρικά στο νέο Κέντρο ∆εδοµένων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στους
χώρους της Αναθέτουσας Αρχής (GCloud ΚτΠ Α.Ε.) και θα είναι διαθέσιµο αποµακρυσµένα στους
Φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, οι οποίοι θα υποδειχθούν και θα αποτελούν χρήστες του συστήµατος.
Η στρατηγική προσέγγιση για τη ∆ιαχείριση Ανθρώπινου ∆υναµικού στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση
διαµορφώνεται γύρω από τέσσερις διακριτούς πυλώνες:
• ∆ιοικητική οργάνωση – αφορά στον προσδιορισµό και εφαρµογή του νέου οργανωτικού
µοντέλου του επιτελικού κράτους, σύµφωνα µε το οποίο οι κεντρικές υπηρεσίες θα είναι
αρµόδιες για τον καθορισµό της πολιτικής, παρακολούθηση της εφαρµογής και παροχή
υποστήριξης προς όλες τις διευθύνσεις των Φορέων.
• Περιεχόµενο αφορά στον προσδιορισµό των πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης
προσωπικού
• Σύστηµα ΤΠΕ – για τη συνολική διαχείριση προσωπικού
• Ενίσχυση των διευθύνσεων ανθρώπινου δυναµικού – αφορά στη στελέχωση και εκπαίδευση
των διευθύνσεων Ανθρώπινου ∆υναµικού των Υπουργείων και της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου
∆υναµικού στο Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.
Το Έργο αποτελείται από τα παρακάτω Υποέργα:
1ο Υποέργο: «Υπηρεσίες διαχείρισης και υποστήριξης του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου
∆υναµικού »
2ο Υποέργο: «Ωρίµανση των εσωτερικών διαδικασιών και περιβάλλοντος Φορέων Υποδοχής»,
κατηγορίας υλοποίηση µε ιδία µέσα
3ο Υποέργο: «Υπηρεσίες υλοποίησης Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού»
4ο Υποέργο: «Υπηρεσίες υλοποίησης και παραµετροποίησης Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου
∆υναµικού για λοιπούς φορείς»
5ο Υποέργο: «Προµήθεια και εγκατάσταση λογισµικού υποστήριξης του Συστήµατος ∆ιαχείρισης
Ανθρώπινου ∆υναµικού»
Στην περίοδο αναφοράς το Υπουργείο ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, απέστειλε στην ΓΓΨΠ, αίτηµα
για την ένταξη του έργου στο Ε.Π. Μ∆Τ και αναµένεται η συνέχιση των εργασιών για την πλήρη
ένταξη του έργου.
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Ενιαίο Σύστηµα Εξυπηρέτησης Πολιτών (CRMS)
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Το έργο επιδιώκει :
Την αξιοποίηση από τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι σύγχρονες
πλατφόρµες διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών και ροών εργασίας
(BusinessProcessManagementSuites).
Τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των συναλλασσόµενων φυσικών και νοµικών προσώπων και των
χρηστών δηµοσίων υπαλλήλων, µε τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στο σύνολό της µέσα από ένα ενιαίο
(unified) περιβάλλον.
Τη δυνατότητα της ∆ηµοσίας ∆ιοίκησης να έχει συγκεντρωτική αλλά και προσωποποιηµένη, έγκαιρη
και έγκυρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των χρηστών πολιτών / επιχειρήσεων / δηµοσίων
υπαλλήλων.
Την ενιαία και τυποποιηµένη διαχείριση – επικαιροποίηση των προδιαγραφών των εντύπων, των
πληροφοριών και των δικαιολογητικών που πρέπει να συγκεντρώνει η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση
προκειµένου να εξυπηρετήσει όλα τα συναλλασσόµενα µε αυτή φυσικά και νοµικά πρόσωπα καθώς
και τους χρήστες δηµοσίους υπαλλήλους.
Την ολοκληρωµένη διαχείριση, παρακολούθηση των ροών εργασίας, µέσα από ένα ενιαίο και
ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης και παρακολούθησης ηλεκτρονικής εργασίας και συνεργασίας.
Την έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κλπ µε τη χρήση µερικώς ή πλήρως αυτοµατοποιηµένων
διαδικασιών και υπηρεσιών.
Την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση εγγράφων και την επανα-χρησιµοποίησή τους από τους χρήστες του
Συστήµατος.
Την πιστοποιηµένη ανταλλαγή ηλεκτρονικών εγγράφων µεταξύ δηµόσιων υπηρεσιών.
Τη λειτουργική (operational) ενσωµάτωση από τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση της επιχειρησιακής λογικής και
του κανονιστικού πλαισίου (businessrules, workflowrules), τα οποία εµπλέκονται στην διεκπεραίωση
των υποθέσεων που θα υλοποιηθούν.
Την ενσωµάτωση και λειτουργία στην καθηµερινή δραστηριότητα των φορέων της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης ενιαίων κανόνων και διαδικασιών διοίκησης και διαχείρισης των πόρων (ανθρώπινων και
µη) που είναι αναγκαίοι για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.
Το έργο αναµένεται να ενταχθεί στο Ε.Π. Μεταρρύθµιση ∆ηµοσίου Τοµέα.

Μητρώο Πολιτών – Εθνικό Ληξιαρχείο
Αντικείµενο του έργου αποτελεί κατά κύριο λόγο η προµήθεια, ανάπτυξη, εγκατάσταση και θέση σε
λειτουργία Κεντρικής Υποδοµής Εθνικού Ληξιαρχείου και ∆ηµοτολογίου, όπου θα καταγράφονται, θα
µεταβάλλονται και θα παρακολουθούνται µε σύγχρονο και συστηµατικό τρόπο όλες οι νέες
ληξιαρχικές πράξεις που δηλώνονται/ δηµιουργούνται στα τοπικά Ληξιαρχεία καθώς και η πλειοψηφία
των υφιστάµενων ληξιαρχικών πράξεων των ληξιαρχείων της χώρας.
Κύριος σκοπός του έργου είναι η γρήγορη και αποτελεσµατική εξυπηρέτηση του πολίτη κατά τις
συναλλαγές του µε τα τοπικά Ληξιαρχεία της χώρας, τους ∆ήµους ή άλλους φορείς του ∆ηµοσίου
Τοµέα, καθώς και η διαλειτουργικότητα φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε την κεντρική υποδοµή
του Εθνικού Ληξιαρχείου που θα δηµιουργηθεί.
Ειδικότερα, το εν λόγω έργο περιέχει µια σειρά από δράσεις ως ακολούθως:
- Τη δηµιουργία υποδοµής σε όλα τα Ληξιαρχεία της χώρας (όπου και σε όποια έκταση απαιτηθεί εξοπλισµός, δικτυακή υποδοµή)
- Τη δηµιουργία/διαµόρφωση Υπολογιστικού Κέντρου (computer room) στο ΥΠΕΣ (εγκατάσταση
εξοπλισµού, λογισµικού, κλπ.)
- Τη δηµιουργία βάσης δεδοµένων Μητρώου Πολιτών, αποτελούµενη από Ληξιαρχικά στοιχεία και
στοιχεία δηµοτικής κατάστασης Πολιτών ύστερα από ταυτοποίηση
- Τη διασύνδεση εξουσιοδοτηµένων φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (φορείς ∆ιαλειτουργικότητας)
µε την κεντρική υποδοµή (Μητρώο Πολιτών), µε στόχο την απευθείας παροχή ληξιαρχικών στοιχείων
σε αυτούς
- Την υποστήριξη (help desk, on the job training) των εµπλεκοµένων στο έργο φορέων στη χρήση
και διαχείριση των νέων εφαρµογών
- Την εκπαίδευση των εµπλεκοµένων στο έργο φορέων στη χρήση και διαχείριση των νέων
εφαρµογών
- Την ψηφιοποίηση της πλειοψηφίας των υφιστάµενων ληξιαρχικών πράξεων
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Παρακάτω παρατίθεται ο αναλυτικός πίνακας Υποέργων:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1
Πληροφοριακό Σύστηµα Μητρώου Πολιτών
ΥΠΟΕΡΓΟ 2
Μηχανογράφηση Ληξιαρχείων
ΥΠΟΕΡΓΟ 3
Ψηφιοποίηση Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων Οµάδας Α’
ΥΠΟΕΡΓΟ 4
Ψηφιοποίηση Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων Οµάδας Γ’
Υποστηρικτικές ∆ράσεις Ψηφιοποίησης και Στήριξης της Μετάβασης και
ΥΠΟΕΡΓΟ 5
Επιχειρησιακής Λειτουργίας
ΥΠΟΕΡΓΟ 6
(Απεντάχθη
Εξάπλωση - Εκπαίδευση - Υποστήριξη ∆ήµων
κε)
Άσκηση ∆ικαιώµατος Προαίρεσης µε ∆ιαπραγµάτευση, χωρίς προηγούµενη
ΥΠΟΕΡΓΟ 7
δηµοσίευση προκήρυξης του Υποέργου 1 Πληροφοριακό Σύστηµα Μητρώου
Πολιτών
Μόνο το Υποέργο 1: «Πληροφοριακό Σύστηµα Μητρώου Πολιτών» βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα Υποέργα
2, 3 & 4 έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί στον Κύριο του Έργου. Για το Υποέργο 5 η δράση Β έχει
ολοκληρωθεί. Οι δράσεις Α και Γ δεν έχουν σηµειώσει κάποια εξέλιξη και αναµένεται απάντηση του
ΥΠΕΣ ως προς τη σκοπιµότητα υλοποίησής τους και πιθανή απένταξή τους από το Τεχνικό ∆ελτίο
Πράξης. Τέλος, πραγµατοποιήθηκε η απένταξη του υποέργου 6, βάσει της σχετικής επιστολής του
Κυρίου του Έργου.
Αναλυτικότερα για το Υποέργο 1 εγκρίθηκε από την ΕΥ∆ «Μ∆Τ» (υπ’ αρ 9747/30-10-2017 Απόφαση
της ΕΥ∆ Μ∆Τ) η Τροποποίηση της σύµβασης 1223 για τη µετεγκατάσταση της κύριας υποδοµής στις
κεντρικές υπολογιστικές υποδοµές της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ) του
Υπουργείου Οικονοµικών. Ως προς την πορεία του έργου, η ΕΠΠΕ µε το πρακτικό 62/25-10-2017,
εισηγήθηκε κατά πλειοψηφία την παραλαβή της Φάσης 7: «Πιλοτική Λειτουργία» για τα
υποσυστήµατα Ληξιαρχείου, ∆ηµοτολογίου & Υφιστάµενης ∆ιαλειτουργικότητας. Η εισήγηση
παραλαβής των εν λόγω παραδοτέων, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης σηµατοδοτεί την
έναρξη της Φάσης 9: «∆οκιµαστική Παραγωγική Λειτουργία» για τα εξής υποσυστήµατα: ∆ιαχείρισης
Ληξιαρχικών Πράξεων και Ροής Εργασιών, ∆ηµοτολογίου, ∆ιαλειτουργικότητας – Υφιστάµενη
∆ιαλειτουργικότητα, Γενικής ∆ιαχείρισης και Στατιστικών. Το ΥΠΕΣ θα πρέπει να εκδώσει σχετική
Υπουργική Απόφαση και σαφείς οδηγίες προς τους ∆ήµους σχετικά µε την επίσηµη έναρξη της
παραγωγικής λειτουργίας και σαφείς οδηγίες σχετικά µε τις αλλαγές σε πρότυπα, επιχειρησιακές
διαδικασίες και ηµεροµηνίες διακοπής των υφιστάµενων εφαρµογών. Τέλος, σε εξέλιξη είναι και η
Φάση 11 (Υποσύστηµα Μηχανισµού ∆ιαλειτουργικότητας Μητρώων (BROKER)).

Εφαρµογή της Μεταρρύθµισης του ∆ηµοσιονοµικού Συστήµατος
στην Κεντρική ∆ιοίκηση και τη Λοιπή Γενική Κυβέρνηση (ERP)
Το έργο προβλέπει δράσεις που αναφέρονται σε λειτουργίες οικονοµικής διαχείρισης
• φορέων της Κεντρικής ∆ιοίκησης και
• φορέων της Γενικής Κυβέρνησης,
Για την Κεντρική ∆ιοίκηση (Υπουργεία, Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις, & ορισµένες Ανεξάρτητες
Αρχές) σκοπός του έργου είναι ο εκσυγχρονισµός των διαδικασιών κατάρτισης, εκτέλεσης και
πληρωµών του Προϋπολογισµού, καθώς και των διαδικασιών της Λογιστικής και του Ελέγχου.
Οι κυριότερες αλλαγές που θα επέλθουν στο υφιστάµενο σύστηµα προϋπολογισµού είναι ότι η
αρµόδια Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών κάθε Υπουργείου θα µπορεί να διαχειρίζεται τον
Π/Υ του Υπουργείου σε όλα τα στάδια από την κατάρτιση µέχρι τον απολογισµό, τη διαχείριση
δεσµεύσεων, τιµολογίων κλπ. Οι φορείς της Κεντρικής ∆ιοίκησης θα έχουν πρόσβαση σε
πληροφοριακό σύστηµα που θα τους επιτρέπει να προετοιµάζουν, να διαχειρίζονται και να παράγουν
αναφορές σχετικά µε την παρακολούθηση του προϋπολογισµού τους. Θα υπάρχει η δυνατότητα να
ορίζονται µηνιαίοι στόχοι δαπανών σε διάφορά επίπεδα λεπτοµέρειας επιµέρους στόχων και να
παρακολουθούνται οι στόχοι αυτοί κατά την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισµού.
Για την Γενική Κυβέρνηση (Νοσοκοµεία, Ασφαλιστικά Ταµεία, ΟΤΑ, κλπ.) οι δράσεις έχουν ως
σκοπό την υλοποίηση µηχανισµού ενοποιηµένης παρακολούθησης και παραγωγής αναφορών για τον
Προϋπολογισµό της Γενικής Κυβέρνησης. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται τα εξής:
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 Ενσωµάτωση στο υφιστάµενο σύστηµα ∆ηµοσιονοµικών Αναφορών επί πλέον Φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης ώστε να παρακολουθούνται απολογιστικά και σε µηνιαία βάση τα οικονοµικά τους
στοιχεία.
 Ανάπτυξη µηχανισµού για την ενοποιηµένη παρακολούθηση και παραγωγή αναφορών για τον
Προϋπολογισµό των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Το σύστηµα θα πρέπει να επιτρέπει την
παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του Προϋπολογισµού µε βάση µηνιαίους, τριµηνιαίους, και
ετήσιους στόχους σε διαφορετικά επίπεδα οµαδοποίησης των στοιχείων και να ενηµερώνει για τις
τυχόν αποκλίσεις.
Το Σύστηµα θα εγκατασταθεί κεντρικά στο Κέντρο ∆εδοµένων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και θα είναι
διαθέσιµο αποµακρυσµένα στους Φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, οι οποίοι θα υποδειχθούν και θα
αποτελούν χρήστες του συστήµατος.
Το έργο αναµένεται να ενταχθεί στο Ε.Π. Μεταρρύθµιση ∆ηµοσίου Τοµέα.

Παρουσίαση ∆ράσεων Κρατικών Ενισχύσεων
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. έχει καταστεί πλέον ο κύριος Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης των δράσεων
κρατικών ενισχύσεων σε θέµατα ΤΠΕ του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση. Επιπρόσθετα, η εταιρεία έχει
αναλάβει την υλοποίηση της δράσης «Επιχορήγηση της ΚΤΠ ΑΕ για εκσυγχρονισµό Πρατηρίων Υγρών
Καυσίµων»: e-gas που χρηµατοδοτείται από το Εθνικό Σκέλος του Π∆Ε.
Κατά το έτος 2017, µε την υπ’ αρ. πρωτ. 34164ΓΓ∆Ε ΕΣΠΑ/22-03-2017 Απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα ∆ηµοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ ανακλήθηκε η ένταξη των Πράξεων των ∆ράσεων
Κρατικών Ενισχύσεων «Digi-Retail», «Digi-Lodge», «Digi-Content», «e-security» και «ICT4GROWTH»
από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΕΣΠΑ 2007-2013 για διαχειριστικούς λόγους. Με την υπ’ αρ. πρωτ.
71148/27-06-2017 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, αποφασίστηκε
η χρηµατοδότηση της ∆ράσης «ICT4GROWTH» από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) και
µε την υπ’ αρ. 81958/21-07-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
αποφασίστηκε η χρηµατοδότηση από το Π∆Ε των ∆ράσεων «Digi-Retail» και «Digi-Lodge».

Οι δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που υλοποιούνται και η εξέλιξη τους κατά το 2017 είναι οι
παρακάτω:

1)

«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.
Κατά το έτος 2017, η πρόοδος της δράσης digi-lodge, συνολικού προϋπολογισµού 34.430.136,00
€ εστιάστηκε στην αποπληρωµή 37 έργων συνολικής ∆ηµόσιας ∆απάνης ύψους 519.689,09 €.

2)

«Ενίσχυση επιχειρήσεων
επενδύσεων» : digi-retail

λιανεµπορίου

για

την

υλοποίηση

ψηφιακών
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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 2017, η πρόοδος της δράσης digi-retail, συνολικού προϋπολογισµού 98.776.782,00 €
εστιάστηκε στα εξής:
Κατάσταση
Πλήθος
∆ηµόσια ∆απάνη
Απεντάξεις/Παραιτήσεις
201
5.271.938,40 €
Αιτήµατα Εκταµίευσης
50
1.487.330,45 €
Σύνολο Πληρωµών
94
2.587.853,73 €

3) «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.
Κατά το έτος 2017, µε την υπ’ αρ. πρωτ. 34164ΓΓ∆Ε ΕΣΠΑ/22-03-2017 Απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα ∆ηµοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ ανακλήθηκε η ένταξη των Πράξεων της ∆ράσης από το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΕΣΠΑ 2007-2013 για διαχειριστικούς λόγους και µε την υπ’ αρ. πρωτ.
71148/27-06-2017 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, αποφασίστηκε
η ένταξη στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) εκατόν είκοσι ενός (121) Πράξεων της ∆ράσης
συνολικής ∆ηµόσιας ∆απάνης ύψους 37.224.199,00€.
Η πρόοδος της δράσης ICT4Growth, συνολικού προϋπολογισµού 72.700,00 0,00€ εστιάστηκε κυρίως
στη διαδικασία πιστοποίησης και καταβολής της αναλογούσας επιχορήγησης προς τους ∆ικαιούχους
αυτής. Πιο συγκεκριµένα ολοκληρώθηκε η πιστοποίηση εκατόν δύο έργων (102) εκ των οποίων:
• Ένας ∆ικαιούχος υπέβαλε αίτηµα παραίτησης από τη ∆ράση.
• Απορρίφθηκαν πέντε έργα, συνολικής δηµόσιας δαπάνης ύψους 1.035.593,94€.
• Εγκρίθηκαν ενενήντα έξι έργα, συνολικής δηµόσιας δαπάνης ύψους 28.644.758,89 €.
• Καταβλήθηκε η αναλογούσα επιχορήγηση σε ογδόντα ∆ικαιούχους, ύψους 22.152.287,55€

4) «Επιχορήγηση της ΚΤΠ ΑΕ για εκσυγχρονισµό Πρατηρίων Υγρών Καυσίµων»: egas
Η δράση αφορά στην υλοποίηση στοχευµένων επενδύσεων στους τοµείς των πρατηρίων υγρών
καυσίµων ή/και εγκαταστάσεων πωλητών πετρελαίου θέρµανσης από επιχειρήσεις που λειτουργούν
εντός της Ελληνικής Επικράτειας και δεν εµπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισµού De Minimis. Το
είδος της ενισχύσεως είναι ∆ηµόσια Eπιχορήγηση προς τους δικαιούχους για την κάλυψη τµήµατος
της δαπάνης εγκατάστασης εξοπλισµού Ολοκληρωµένου Συστήµατος Ελέγχου Εισροών – Εκροών και
αφορά στην κατ΄ αποκοπή ενίσχυση ανά µονάδα εξοπλισµού.
Κατά το έτος 2017, η πρόοδος της δράσης e-gas, συνολικού προϋπολογισµού 29.400,00 0,00 €
εστιάστηκε στα εξής:
Κατάσταση
Πλήθος
∆ηµόσια ∆απάνη
88
706.700,00 €
Υποβολές Προτάσεων
138
760.800,00 €
Εντάξεις Πράξεων
Απεντάξεις/Παραιτήσεις

5

26.350,00 €

Αιτήµατα Ολοκλήρωσης

125

701.700,00 €

Αιτήµατα Εκταµίευσης

227

1.110.913,84 €

227

1.110.913,84 €

Σύνολο Πληρωµών
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Βασικοί στόχοι παραγωγικής δραστηριότητας για το
1ο εξάµηνο του 2018
Βασικοί Στόχοι για το 1ο εξάµηνο του 2018 είναι οι παρακάτω :

∆ηµόσια Έργα
o

Επιτυχής ολοκλήρωση των έργων που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης.

o

Υπογραφή συµβάσεων των έργων που βρίσκονται στο τελικό στάδιο αξιολόγησης

o

∆ηµοπράτηση των Έργων που αποµένουν, µε έµφαση στα µεγάλα έργα

o

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

o

Συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας όλων των υποέργων του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ και
εξασφάλιση της χρηµατοδότησης αυτού.

∆ιεύθυνση Υποστήριξης Υποδοµών
o Παρακολούθηση παραγωγικής λειτουργίας του Σύζευξις Ι
o Συνέχιση της υλοποίησης σύµφωνα µε τα ισχύοντα χρονοδιαγράµµατα του Rural Broadband
o Συνέχιση και εξέλιξη της παρακολούθησης της παραγωγικής λειτουργίας των περιοχών όπου
ξεκίνησε η παροχή υπηρεσιών του Rural Broadband

o Συνέχιση και επαύξηση της παραγωγικής λειτουργίας του G-Cloud.
o Εντατικοποίηση της ενηµέρωσης των ∆ηµόσιων Φορέων σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα των
παρεχόµενων υπηρεσιών από το G-Cloud και τις προϋποθέσεις φιλοξενίας σε αυτό.

o Νέες προωθητικές ενέργειες για το G-Cloud
o Έναρξη ενεργειών για την πιστοποίηση κατά ISO 27001 τόσο του G-Cloud όσο και της ΚτΠ ΑΕ
o Έναρξη ενεργειών για προετοιµασία τόσο του G-Cloud όσο και της ΚτΠ ΑΕ σύµφωνα µε τον
Ευρωπαϊκό Κανονισµό του GDPR

o Προσπάθεια βελτιστοποίησης και ανανέωσης της πληροφοριακής υποδοµής της ΚτΠ ΑΕ τόσο σε
επίπεδο εξοπλισµού όσο και σε επίπεδο εφαρµογών / λογισµικών.

Κρατικές Ενισχύσεις
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2017 ΑΝΑ TΡΙΜΗΝΟ
A/A

∆ράση

1

digi-retail

2

digi-content

3

T1

T2

T3

T4

0,00 €

0,00 €

0,00 €

11.626.949,57 €

127.197,96 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

digi-lodge

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.853.580,58 €

4

ict4growth

0,00 €

0,00 €

0,00 €

37.224.199,00 €

5

eGas

213.650,40 €

1.226.755,91 €

2.715.921,62 €

2.715.921,62 €

340.848,36 €

1.226.755,91 €

2.715.921,62 €

53.420.650,77€

ΣΥΝΟΛΟ

∆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 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

Στελέχωση της Εταιρείας σε εφαρµογή του οργανογράµµατος.

o

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

o

Αξιοποίηση και επέκταση των 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:
o

της θεσµοθέτησης του Συστήµατος ∆ιαχείρισης & Ελέγχου του νέου ΕΣΠΑ,

o

της ενσωµάτωσης στην λειτουργία της εταιρείας των απαιτήσεων από την
υποχρέωση χρήσης του ΕΣΗ∆ΗΣ,

o

της ενσωµάτωσης στην λειτουργία της εταιρείας των αλλαγών από την εφαρµογή
της κείµενης νοµοθεσίας (ν.4412/16).
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Οικονοµικά στοιχεία
6.1 Λειτουργικές ∆απάνες και τόκοι δανείου
Λ/ΜΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

61

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ∆Α
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ∆Α
ΤΡΙΤΩΝ

62

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

60

63
64
66

ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

65

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ
ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ
ΕΞΟ∆Α
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ &
ΤΟΚΩΝ

2017

2016

%
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

2.294.766,96

2.254.419,53

1,79%

872.816,46

649.915,28

34,30%

196.228,47
260.161,93
102.859,84
7.505,96

184.984,02

6,08%

153.488,54
89.373,07
6.660,96

69,50%
15,09%
12,69%

3.734.339,62

3.338.841,40

11,85%

4.527,14

3.990,74

13,44%

3.738.866,76

3.342.832,14

11,85%

Οι πραγµατοποιηµένες Λειτουργικές ∆απάνες της ΚτΠ Α.Ε. το 2017 ανήλθαν σε 3.734.339,62 €, ενώ
για το έτος 2016 ήταν 3.338.841,40 €, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 11,85% σε σχέση µε
το 2016.
Αντίστοιχα, το σύνολο των δαπανών και των τόκων δανείων της Εταιρίας το 2017 ανήλθαν σε
3.738.866,76€, ενώ το έτος 2016 ήταν 3.342.832,14€.
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6.2 Τραπεζικά Υπόλοιπα την 31/12/2017
Τα τραπεζικά υπόλοιπα της Εταιρίας την 31/12/2017 παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα :

ΤΡΑΠΕΖΙΚA ΥΠΟΛΟΙΠΑ 31/12/2017
Μετοχικό Κεφάλαιο

1.666.294,47

Υπόλοιπα έργων

17.624.472,38

ΣΥΝΟΛΟ

19.290.766,85

6.3 Πρόσθετα πληροφοριακά οικονοµικά στοιχεία
Α) Η εξέλιξη των εσόδων και δαπανών στα έτη 2017- 2016 (σε απόλυτη και σχετική µεταβολή)
Β) Βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες και συγκεκριµένα:
-Άµεσης Ρευστότητας
-Οικονοµικής Αυτάρκειας της Εταιρείας
-∆ανειακή Εξάρτηση της Εταιρείας
I. Εξέλιξη εσόδων και δαπανών
Πραγµατοποιηµένες
Μεταβολή
2017
2016
Επιχορηγήσεις και
λοιπά έσοδα

102.058.108,41

76.657.549,03

25.400.559,38

∆απάνες

118.966.879,95

97.561.967,93

21.404.912,02

2017
1,37

2016
2,45

32.806.294,00

56.760.953,51

23.917.729,48

23.207.638,27

ΙΙ. Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες
Άµεση Ρευστότητα
∆ιαθέσιµα + Απαιτήσεις
Βραχυπρόθεσµες Χρηµατοοικονοµικές
Υποχρεώσεις

Η µεταβολή του δείκτη Άµεσης Ρευστότητας οφείλεται κυρίως στην µείωση των Απαιτήσεων της Εταιρείας.

Οικονοµική Αυτάρκεια της Εταιρείας
Καθαρή θέση

2017
0,10
4.569.789,81

2016
0,06
4.585.380,41

Σύνολο Υποχρεώσεων

45.238.820,01

73.645.611,48

Η µεταβολή του δείκτη Οικονοµικής Αυτάρκειας οφείλεται στην µείωση των Υποχρεώσεων της Εταιρείας.

∆ανειακή Εξάρτηση της Εταιρείας

2017
0,09

2016
0,06

Καθαρή θέση

4.569.789,81

4.585.380,41

Σύνολο Παθητικού

49.808.609,82

78.230.991,89

Η µεταβολή του δείκτη ∆ανειακής Εξάρτησης οφείλεται στην µείωση των Υποχρεώσεων της Εταιρείας.
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Μοσχάτο, 1η Αυγούστου 2018

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 2/08/2018.
ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΣΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αρ Μ ΣΟΕΛ 27541

ΤΣΟΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αρ Μ ΣΟΕΛ 28411

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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