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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου
Ανάκαμψης
Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 25, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας: 105 64
Πληροφορίες: Η. Χατζηλίας
Τηλέφωνο: 210 3338983
Email: rrfagov@minfin.gr

 

Προς: Yπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων 
Σταδίου 29
Αθήνα, 105 59
Mail: ypourgos_erg@yeka.gr

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης του Έργου «Ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για την 
παρακολούθηση της αγοράς εργασίας (ΑΡΙΑΔΝΗ) – Δράση 16750» (Κωδικός ΟΠΣ 
ΤΑ 5150046)

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων» (Α΄ 119).

Έχει υπογραφεί
ψηφιακά από τον/την:
DIMITRA BATRA
 2021-11-11
 16:39:57+02:00
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5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

8. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

9. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις 
για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α΄ 135) .   

10. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147).

11. Τα άρθρα 270 έως και 281 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης 
ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α΄207) και ιδίως το άρθρο 272 για την σύσταση στο 
Υπουργείο Οικονομικών της αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου 
Ανάκαμψης.

12. Την υπ’ αριθ. 119126EΞ2021/29.09.2021 – ΦΕΚ Β’ 4498/29.09.2021 υπουργική απόφαση 
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας.

13. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 257/06.11.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου 
Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 931).

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
(L 57/17).

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 10ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).

16. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που 
εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών 
(ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) 
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αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της 
απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 (L 193/1)

17. Την υπ’ αριθ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας (στο εξής το «Σ.Α.Α.»).

18. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα 
(ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).

19. Το εγκεκριμένο Εγχειρίδιο Διαδικασιών του ΤΑΑ.

20. Η ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣ ΤΑ του Τεχνικού Δελτίου Έργου «Ενιαίο πληροφοριακό 
σύστημα για την παρακολούθηση της αγοράς εργασίας (ΑΡΙΑΔΝΗ) - SUB1. Single IT system 
for the Labour Market Monitoring ARIADNE» της Δράσης με ID: 16750, και MIS: 5150046 και 
ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής στο ΟΠΣ ΤΑ 27/10/2021 και ώρα 12.42 μετά 
των υποβληθέντων συνοδευτικών εγγράφων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την Ένταξη του Έργου «Ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση της αγοράς 
εργασίας (ΑΡΙΑΔΝΗ)» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar) 3. Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή

Άξονας (Component) 3.1 Αύξηση των θέσεων εργασίας και προώθηση 

της συμμετοχής στην αγορά εργασίας

Τίτλος Δράσης (Measure) 16750 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός 

Συστημάτων Εργασίας

Υπουργείο Ευθύνης
1011400 - Yπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων

 Φορέας Υλοποίησης1
1011400 - Yπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων

1 Σε περίπτωση περισσότερων φορέων υλοποίησης τροποποιείται αναλόγως το σχετικό 
πεδίο
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Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Η δημόσια δαπάνη του έργου που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων ανέρχεται σε 31.000.000,00 όπως αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα:  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΤΙΤΛΟΣ  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΠΔΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

ΠΔΕ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
(ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ 

ΕΤΟΥΣ)
2021ΤΑ03400000 Ενιαίο 

πληροφοριακό 
σύστημα για την 
παρακολούθηση 
της αγοράς 
εργασίας 
(ΑΡΙΑΔΝΗ)

31.000.000,00

Ο ΦΠΑ αποτελεί επιλέξιμη δημόσια δαπάνη και περιλαμβάνεται στον ανωτέρω 
προϋπολογισμό. 

Γ. ΟΡΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

A/A Ορόσημ
ο/ 

στόχος

Ονομασία Ποιοτικοί 
δείκτες 
(για τα 

ορόσημα)

Ποσοτικοί δείκτες
(για τους στόχους)

Χρονοδιάγραμ
μα 

ολοκλήρωσης

Περιγραφή οροσήμου -
στόχου

Ορόσημο 
Έργου

Μονάδα 
μέτρηση

ς

Τ
ι
μ
ή
β
ά
σ
η
ς 

Στ
όχ
ος

Τρίμηνο Έτος

134 16750 Ανάθεση
σύμβασης 
για 
πληροφορι
ακά 
συστήματα
εργασίας

Κοινοποίηση 
της 
ανάθεσης 
συμβάσεων

4o 2022 Ολοκλήρωση της 
ανάθεσης συμβάσεων 

για τα ακόλουθα:
— Ενιαίο 

πληροφοριακό 
σύστημα για την 
παρακολούθηση 
αγοράς εργασίας 

(ΑΡΙΑΔΝΗ)
— Υγιεινή και 

Ασφάλεια στους 
χώρους εργασίας 

— Διαδικασία 
καθορισμού του 

νόμιμου κατώτατου 
μισθού

— Ψηφιοποίηση του 
ιστορικού ασφάλισης 
του Ενιαίου Ταμείου 
Συντάξεων (e-ΕΦΚΑ)

— Νέο ολοκληρωμένο 
πληροφοριακό 

σύστημα του e-ΕΦΚΑ 
(ΕΦΚΑ IITS)

Oρόσημο
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Δ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο Φορέας Υλοποίησης και το Υπουργείο Ευθύνης υποχρεούνται να υλοποιήσουν το έργο 
σύμφωνα με τα συνημμένα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της απόφασης ένταξης. 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Παράρτημα Ι : ΤΔΕ
2. Παράρτημα ΙΙ: Υποχρεώσεις Υπουργείου Ευθύνης - Φορέα Υλοποίησης 

Κοινοποίηση: 
- Γραφείο Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κ. Χατζηδάκη (μέσω email: 
ypourgos_erg@yeka.gr)
- Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. I. Τσακίρη (μέσω email: 
deputy.minister@mnec.gr) 
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ (μέσω email: hellaskps@mnec.gr) 

Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Υπουργού Οικονομικών κ. Χ. Σταϊκούρα 
- Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Θ. Σκυλακάκη

— Αναβάθμιση του 
συστήματος ψηφιακής 
απονομής συντάξεων

(ΑΤΛΑΣ)

mailto:deputy.minister@mnec.gr
mailto:hellaskps@mnec.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΔΕ (επισυνάπτεται)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το Υπουργείο Ευθύνης και ο Φορέας Υλοποίησης του Έργου «Ενιαίο πληροφοριακό 
σύστημα για την παρακολούθηση της αγοράς εργασίας (ΑΡΙΑΔΝΗ)» αναλαμβάνουν να 
τηρήσουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

1. ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 

(i) Να τηρούν την Ενωσιακή και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της υλοποίησης 
του Έργου και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις 
κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την 
προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες. Στο βαθμό που θα χρησιμοποιηθεί ο νόμος 
Ν.4808/21 προηγείται διατύπωση ερωτήματος προς την ΕΑΔΔΗΣΥ.

(ii) Να τηρούν τις δεσμεύσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/240, συμπεριλαμβανομένης της 
επίτευξης  των στόχων για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, της αρχής «μη 
πρόκλησης σημαντικής βλάβης», της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της 
αποτελεσματικής πρόληψης της απάτης και της σύγκρουσης συμφερόντων, της 
αποφυγής διπλής χρηματοδότησης. 

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 

Α Το Υπουργείο Ευθύνης αναλαμβάνει:

i. Να Διασφαλίσει την πλήρη και έγκαιρη καταχώριση από τον Φορέα υλοποίησης στο ΟΠΣ 
ΤΑ των αναγκαίων δεδομένων, στοιχείων και πληροφοριών για την παρακολούθηση, 
αξιολόγηση, δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και έλεγχο της Έργο.

ii. Να υποστηρίζει το Φορέα υλοποίησης και να μεριμνά για την διοικητική και 
επιχειρησιακή του επάρκεια καθ΄όλη την διάρκεια υλοποίησης του Έργου. 

iii. Να συντονίζει και να παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο του Έργου και να υποστηρίζει 
τον Φορέα Υλοποίησης στην ορθή τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και 
επίτευξης Οροσήμων και Στόχων. 

iv. Να Ενημερώνει την Υπηρεσία Συντονισμού για την πρόοδο υλοποίησης του Έργου, την 
επίτευξη των Οροσήμων και Στόχων και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που 
ανακύπτουν κατά την υλοποίησή τους.

v. Να βεβαιώνει εγγράφως την επίτευξη των Επιχειρησιακών ρυθμίσεων και των 
Οροσήμων/Στόχων του Έργου μετά τη σχετική δήλωση του Φορέα Υλοποίησης, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών. 
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vi. Να ορίζει την αρμόδια υπηρεσία ή/και συλλογικό όργανο συντονισμού για την 
επικοινωνία με την Υπηρεσία Συντονισμού αναφορικά με την παρακολούθηση, τον 
συντονισμό και την επιτάχυνση της υλοποίησης του Έργου 

vii. Να μεριμνά ως Φορέας Χρηματοδότησης, για τη διάθεση των απαιτούμενων κατ’ έτος 
πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και να εποπτεύει τις 
πραγματοποιθείσες πληρωμές του Έργου. 

Β. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:

i. Να υλοποιήσει αποτελεσματικά το Έργο και να διασφαλίσει την επίτευξη των 
Επιχειρησιακών ρυθμίσεων και των Οροσήμων και Στόχων αυτού , σύμφωνα με τους 
όρους της Απόφασης Ένταξης και τις διατάξεις και διαδικασίες του ΣΔΕ.

ii. Να προβαίνει, όπου απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου, στη σύναψη 
συμβάσεων ή/και την παρακολούθηση της εκτέλεσης αυτών, σύμφωνα με την 
εφαρμοστέα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

iii. Να καταχωρεί στο ΟΠΣ ΤΑ τα δεδομένα τα οποία είναι αναγκαία για την 
παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και έλεγχο  
του Έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο διαδικασιών και κατά 
περίπτωση, να διασφαλίζει την καταχώρηση των ανωτέρω δεδομένων από τον 
Ανάδοχο και να επιβεβαιώνει την ορθότητα και πληρότητά τους.

iv. Να αναθέσει σε Ανεξάρτητο Ελεγκτή την επιβεβαίωση της επίτευξης των  
Οροσήμου/Στόχου του Έργου και να υποβάλει τις εκθέσεις αυτού στην Υπηρεσία 
Συντονισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών. Ο 
Ανεξάρτητος Ελεγκτής επιλέγεται σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 εφόσον ο Φορέας 
υλοποίησης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του, άλλως σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους για τον Φορέα υλοποίησης κανόνες περί ανάθεσης συμβάσεων.

v. Να συντάσσει και υποβάλλει στην Υπηρεσία Συντονισμού, μέσω του ΟΠΣ ΤΑ, τα 
τυποποιημένα έντυπα προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για την 
ορθή διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο του Έργου, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο διαδικασιών. 

vi. Να υποβάλει στην Υπηρεσία Συντονισμού σχέδια διακήρυξης, σύμβασης ή 
τροποποίησης αυτής προκειμένου να λαμβάνει σύμφωνη γνώμη, όπου απαιτείται, 
για τις αντίστοιχες διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης 
δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις Έργων  που εκτελούνται με ίδια μέσα, 
υποχρεούται να υποβάλλει αίτημα εξέτασης για τροποποίηση της απόφασης 
υλοποίησης με ίδια μέσα. 
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vii. Να εποπτεύει τα στάδια εκτέλεσης των συμβάσεων του Έργου από τον Ανάδοχο και 
να προβαίνει στην πληρωμή του Αναδόχου,  σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε 
σύμβασης.  

viii. Να συντάσσει και υποβάλλει στην Υπηρεσία Συντονισμού, μέσω του οικείου 
Υπουργείου Ευθύνης, τυχόν αίτημα τροποποίησης του ΤΔΕ ή και της Απόφασης 
Ένταξης.

ix. Να τηρεί ηλεκτρονικό και έγχαρτο φάκελο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για 
το Έργο, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και 
Ελέγχου και του Εγχειριδίου διαδικασιών και να παρέχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε 
όλα τα στοιχεία αυτού σε κάθε αρμόδιο όργανο, τον οποίο διατηρούν για πέντε (5) 
έτη μετά την αποπληρωμή της Δράσης ή του Έργου, εκτός εάν προβλέπεται 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από άλλες ειδικότερες διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας.

x. Να παρέχει αμελλητί τις πληροφορίες που ζητούνται από την Υπηρεσία Συντονισμού 
ή/και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης 
του Έργου.

xi. Να τηρεί το θεσμικό πλαίσιο, που αφορά στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

xii. Να αποστέλλει όλα τα αναγκαία στοιχεία και διευκολύνει την πρόσβαση στελεχών ή 
εξουσιοδοτημένων οργάνων της Υπηρεσίας Συντονισμού, της Ε.Δ.ΕΛ., της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της OLAF, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, καθώς και του Ανεξάρτητου Ελεγκτή  στην έδρα τους, στον τόπο 
υλοποίησης των Δράσεων/Έργων, ή/και στην έδρα του Αναδόχου προκειμένου να 
πραγματοποιηθούν έλεγχοι ή/και επιθεωρήσεις γραφείου ή/και επιτόπιοι έλεγχοι 
ή/και επιτόπιες επισκέψεις και μεριμνούν ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην 
εκτέλεση κονδυλίων του ΤΑΑ να εκχωρούν τα ισοδύναμα δικαιώματα.

xiii. Να συλλέγει, σε τακτά χρονικά διαστήματα,  τα απαιτούμενα δεδομένα για τους 
κοινούς και τυχόν ειδικούς δείκτες που ορίζονται από τον Κανονισμό και να 
διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά, στην Υπηρεσία Συντονισμού τουλάχιστον μία φορά τον 
χρόνο ή εντός των προθεσμιών που αυτή θέτει.

3.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 

Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται:

(i) Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης του Έργου, ο οποίος θα 
εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, 
των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να 
εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει 
τη νομιμότητα και κανονικότητά τους. 
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(ii) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την Έργο, στην οποία θα καταχωρούνται 
όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται μέσω 
των Δελτίων Παρακολούθησης Υλοποίησης Έργου. 

4. ΕΛΕΓΧΟΙ 

Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται:

(i) Να θέτει στη διάθεση της ΕΥΣΤΑ, της ΕΔΕΛ, του Ανεξάρτητου Ελεγκτή και όλων των 
εθνικών και ευρωπαϊκών ελεγκτικών οργάνων, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη 
διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία του 
Έργου.  

(ii) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά 
ελεγκτικά όργανα και τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή, τόσο στην έδρα του, όσο και στους 
χώρους υλοποίησης του Έργου, και να διευκολύνει τον έλεγχο (διοικητικό ή/και 
επιτόπιο) προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση του Έργου, 
εφόσον ζητηθεί.

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Το Υπουργείο Ευθύνης και ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνουν:

i. Να μεριμνούν ώστε να δίδεται επαρκής πληροφόρηση και δημοσιότητα στις 
Δράσεις/Έργα, σύμφωνα με τον Κανονισμό, τη Χρηματοδοτική Συμφωνία, τη 
Συμφωνία Χορήγησης Δανείου και τη Στρατηγική Δημοσιότητας και τον Οδηγό 
Επικοινωνίας της Υπηρεσίας Συντονισμού.

ii. Να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του ΤΑΑ που 
δημοσιοποιεί η ΕΥΣΤΑ και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του Υπουργείου 
Ευθύνης και του Φορέα Υλοποίησης και του Έργου, σύνοψη του Έργου, ημερομηνία 
έναρξης του Έργου, ημερομηνία λήξης του Έργου, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, 
ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της 
τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης του Έργου. 

iii. Να προβάλλουν σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που υλοποιούν, 
το έμβλημα της Ένωσης, με αναφορά στην Ένωση με την ένδειξη «χρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU» και να τίθεται το έμβλημα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

iv. Να αναρτούν στον διαδικτυακό τόπο τους, αν υπάρχει, στοιχεία του Έργου, όπως 
σύντομη περιγραφή, ανάλογη με το επίπεδο της στήριξης, στόχους και 
αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση.

6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Οι φορείς υλοποίησης αναλαμβάνουν:

(i) Να διατηρούν όλα τα πρωτότυπα έγγραφα και ιδίως τα λογιστικά και φορολογικά 
αρχεία για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών μετά την ολοκλήρωση του Έργου, εκτός 
εάν προβλέπεται μεγαλύτερο διάστημα από άλλες ειδικότερες διατάξεις της εθνικής 
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και ενωσιακής νομοθεσίας και να παρέχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα όργανα 
ελέγχου. Σε περίπτωση που είναι σε εξέλιξη έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές 
διαδικασίες, διεκδίκηση απαιτήσεων σχετικά με την επιχορήγηση ή διαπιστωθούν 
συστηματικά ή επαναλαμβανόμενα σφάλματα, παρατυπίες, απάτη ή αθέτηση 
υποχρεώσεων, τα έγγραφα και αρχεία πρέπει να διατηρούνται μέχρι να 
ολοκληρωθούν οι εν λόγω έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες ή διεκδίκηση 
απαιτήσεων. Εάν οι διοικητικές ή οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται 
δειγματοληπτικά, τηρούνται αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη 
δειγματοληπτική μέθοδο και καθορίζουν τις δράσεις ή τις συναλλαγές που 
επιλέγονται προς επαλήθευση.
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ΣΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΡΓΟΤ 

 Σαμείου Ανάκαμψησ 

 
Α: Σαυτότητα Ζργου 

A.1 Πυλϊνασ Ανάκαμψθσ (Pillar) Κωδ.: 3 Περιγραφι: Employment, skills and 
social coherence 

Α.2 Άξονασ (Component) Κωδ: 3.1 Περιγραφι: Increasing job creation and 
participation in the labour 
market 

Α.3 Σίτλοσ Δράςθσ (Measure)  Digital Transformation of Labour Systems 

A.4 Κωδικόσ Δράςθσ (Measure) 16750 

A.5 Προχπολογιςμόσ Δράςθσ 
(Measure) ςτο ΕΑΑ 

€ 95.321.900 

A.6 Σίτλοσ Ζργου (Subproject) ςτο 
ΕΑΑ  

Ενιαίο Πλθροφοριακό φςτθμα Παρακολοφκθςθσ τθσ Αγοράσ Εργαςίασ 

 

Α.7 Κωδικόσ ΣΔΕ / ΟΠ ΣΑ  

Α.8 Θμερομθνία Τποβολισ ΣΔΕ  

Α.9 Θμερομθνία ζνταξθσ ςτο ΣΑ  

Α.10 Προχπολογιςμόσ Ζργου 
(Subproject) ςτο ΕΑΑ 
(ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ) 

€ 31.000.000,00 

Α.11 Προτεινόμενοσ προχπολογιςμόσ 
ςτο ΠΔΕ (ςυμπεριλαμβανομζνου 
ΦΠΑ) 

€ 31.000.000,00 

Α.12 Είδοσ Ζργου Επζνδυςθ 

Α.13 Σφποσ Ζργου Δθμόςιο Ζργο 

Α.14 Διαςυνοριακό ι πολυκρατικό 
ζργο 

 

Α.14.1 Αν ΝΑΙ: Χϊρα  

Α.14.2 Αν ΝΑΙ: Σίτλοσ ςυςχετιηόμενου 
ζργου 

 

Α.15 Σο ζργο υλοποιείται με τθν μορφι 
ΔΙΣ 

 

Α.16 Σο ζργο ενζχει κρατικι ενίςχυςθ  

Α.16.1 Αν ΝΑΙ: Εφαρμοςτζοσ Κανονιςμόσ 
Κρατικϊν Ενιςχφςεων 

 

Α.16.2 Αρικμόσ ζγκριςθσ κακεςτϊτοσ 
(SANI)  

 

Α.17 Σο ζργο αφορά Χρθματοδοτικό 
Μζςο 

 

Α.17.1 Αν ΝΑΙ: Είδοσ Χρθματοδοτικοφ 
Μζςου 

 

Α.18 Θμερομθνία ζναρξθσ ζργου 15/12/2021 

Α.19 Θμερομθνία λιξθσ ζργου 31/12/2024 

Α.20 Τπουργείο Ευκφνθσ Κωδ:  Περιγραφι: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

Α.20.1 Τπθρεςία  Κωδ:  Περιγραφι: ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ 
ΕΡΓΑΙΑ/ ΔΙΕΤΘΤΝΘ 
ΑΣΟΜΙΚΩΝ ΡΤΘΜΙΕΩΝ 

Α.20.2 Ονοματεπϊνυμο Τπευκφνου 
Τπουργείου Ευκφνθσ 

ΑΝΝΑ ΣΡΑΣΙΝΑΚΘ 

Α.20.3 Ιδιότθτα Τπευκφνου ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

Α.20.4 Σθλζφωνο Τπευκφνου 2105295436, 2131516449 

Α.20.5 Θλεκτρονικι Σαχυδρομείο 
Τπευκφνου 

gen_yp@yeka.gr; kagrapidas@ypakp.gr, oron_ergasias@ypakp.gr 

 

mailto:kagrapidas@ypakp.gr
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Σροποποίηςη/ επικαιροποίηςη των ςτοιχείων του ζργου  

Α. 21 Αντικείμενο τροποποίθςθσ/ 
επικαιροποίθςθσ 

 

Α. 22 υνοπτικι Περιγραφι τροποποίθςθσ / 
επικαιροποίθςθσ 

 

 

Β: Κατάταξη Ζργου ςφμφωνα με τα κριτήρια του Μηχανιςμοφ Ανάκαμψησ και Ανθεκτικότητασ 

B.1 Πρωτοβουλία EE (Flagship) Κωδ: b Περιγραφι: Digital Transformation 

Β.2 Σομζασ Πολιτικισ κατά COFOG2 Κωδ: 10.5 Περιγραφι: Unemployment 

Β.3 Πεδίο Παρζμβαςθσ (Intervention 
field) 

Κωδ: 4 - 011 Περιγραφι: Government ICT solutions, e-services, 
applications 

Β.4 Κλιματικι θματοδότθςθ (Climate 
Tagging) 

40% 

Β.5 Περιβαλλοντικι ιμανςθ 
(Environmental Tag) 

40% 

Β.6 Ψθφιακι ιμανςθ (Digital Tag) 100% 

Β.7 Πράςινθ Διάςταςθ  

Β.8 Ψθφιακι Διάςταςθ  

Β.9 DNSH  

 

Γ: τοιχεία Εμπλεκόμενων Φορζων 

Γ.1 Είδοσ Φορζα  

Γ.1.1 Φορζασ Κωδ:  Περιγραφι:  

Γ.1.2 Νομικι Βάςθ Αρμοδιοτιτων  

Γ.1.3 Περιφζρεια  

Γ.1.4 Διμοσ  

Γ.1.5 Διεφκυνςθ Ζδρασ  

Γ.1.6 Σαχυδρομικόσ Κϊδικασ  

Γ.1.7 Αρμόδιοσ Επικοινωνίασ  

 

Γ.1.8 Ιδιότθτα – Θζςθ ςτο Φορζα  

Γ.1.9 Σθλζφωνο  

Γ.1.10 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ Επικοινωνίασ  

 

Γ.1.11 Ιςτοχϊροσ Φορζα  

(+) (Προςκικθ επιπλζον πίνακα με τα ςτοιχεία των εμπλεκομζνων φορζων ςτο ζργο: Τλοποίθςθσ, Λειτουργίασ 

 

 

Δ: Φυςικό Αντικείμενο 

Δ.1 Περιγραφι Φυςικοφ Αντικειμζνου Ζργου 

θνπόο ηνπ έξγνπ είλαη ν κεηαζρεκαηηζκόο ησλ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ 
Τπνζέζεσλ ζε έλα εληαίν – νινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Παξαθνινύζεζεο ηεο Αγνξάο Δξγαζίαο κε ηελ ελζσκάησζε 
λέσλ ιεηηνπξγηώλ, θαζώο θαη ηελ απνθαηάζηαζε εληαίαο ξνήο δεδνκέλσλ απαζρόιεζεο θαη αζθάιηζεο ζηα πιεξνθνξηαθά 
ζπζηήκαηα ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, κε νκνγελνπνίεζε ησλ ζρεηηθώλ πιεξνθνξηώλ.  
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Αναγκαιότητα: 

 
 εκαληηθό δηνηθεηηθό βάξνο ζηηο επηρεηξήζεηο ιόγσ ησλ εμήο επηβαξπληηθώλ παξαγόλησλ: 

o Υξήζε πνιιαπιώλ ππιώλ δήισζεο ζηνηρείσλ ζρεηηθώλ κε ηελ εξγαζία 
 Π ΔΡΓΑΝΗ 
 ΟΠ ΔΠΔ 
 ΟΠ ΔΦΚΑ 

o Πνιιαπιέο θαηαρσξήζεηο - δειώζεηο γηα παξόκνηα θαη αιιειεπηθαιππηόκελα ζηνηρεία  
 Έιιεηςε απνηειεζκαηηθήο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο κεηαμύ ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο ησλ ξνώλ απαζρόιεζεο 

(Π ΔΡΓΑΝΗ) θαη ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο ηεο αζθάιηζεο (ΟΠ ΔΦΚΑ). 
 Αδπλακία δηαζηαύξσζεο δεισζέλησλ ζηνηρείσλ ζην Π ΔΡΓΑΝΗ θαη ΟΠ ΔΦΚΑ. 
 Πνιιαπιά θσδηθνιόγηα γηα ζπλαθή αληηθείκελα ζηα δηαθνξεηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, 

κε βαζηθόηεξν απηό ησλ εηδηθνηήησλ ησλ εξγαδόκελσλ. 
 Μεγάινο θόξηνο επηβάξπλζεο ζηηο επηρεηξήζεηο γηα ηελ ππνβνιή δειώζεσλ σξαξίνπ (αξρηθέο θαη ηξνπνπνηήζεηο) 

ρσξίο αληαπνδνηηθό όθεινο. 
 Τπάξρεη αλαγθαηόηεηα νη ειεγθηηθνί κεραληζκνί ηνπ ΔΠΔ θαη ηνπ ΔΦΚΑ λα έρνπλ πξόζβαζε ζε νκνγελνπνηεκέλα 

ζηνηρεία εξγαζίαο θαη αζθάιηζεο κε ζθνπό ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε πάηαμε ηεο αδήισηεο / ππνδεισκέλεο εξγαζίαο 
θαη ηεο εηζθνξνδηαθπγήο / εηζθνξναπνθπγήο. 

 Μεγάινο αξηζκόο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ηεο ρώξαο νη νπνίεο δελ έρνπλ εθηεηακέλεο δπλαηόηεηεο επέλδπζεο ζε 
εξγαιεία θαη ιύζεο πιεξνθνξηθήο θαη κεραλνγξάθεζεο. 

Αναμενόμενα οφέλη: 

 Αληηκεηώπηζε ησλ απμεκέλσλ αλαγθώλ  γηα ηειεξγαζία πνπ αλαθύπηνπλ ιόγσ ηεο ζπλερηδόκελεο  δηάξθεηαο ηεο παλδεκίαο 
θαη πξνζηαζίαο ησλ αηνκηθώλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ από ηελ εθαξκνγή ησλ ζύγρξνλσλ κνξθώλ εξγαζίαο 

 Μείσζε δηνηθεηηθνύ βάξνπο γηα ηηο επηρεηξήζεηο  

o κέζσ εληαίαο ξνήο δεδνκέλώλ κέζσ κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο δεισκέλεο εξγαζίαο ζε αζθάιηζε 

o κέζσ δηαζύλδεζεο ησλ ζπζηεκάησλ παξαθνινύζεζεο ρξόλνπ εξγαζίαο (Time & Attendance) ησλ επηρεηξήζεσλ 

 Με ηελ πηνζέηεζε ηεο Κάξηαο Δξγαζίαο  ν έιεγρνο ηήξεζεο ηνπ σξαξίνπ θαζίζηαηαη επρεξέζηεξνο θαη πην απνδνηηθόο 

 Η ςεθηαθά επεμεξγάζηκε κνξθή ησλ δειώζεσλ σξαξίνπ/ηξνπνπνίεζεο σξαξίνπ ζα πεξηέρεη αμηνπνηήζηκα ζηνηρεία γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ζηνρεπκέλσλ ειέγρσλ θαη ηνλ άκεζν εληνπηζκό πεξηπηώζεσλ ππνδεισκέλεο εξγαζίαο θαη ππν-
αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο 

 Μεγαιύηεξε ζπλνρή θαη αμηνπηζηία ζηα ππνβαιιόκελα ζηνηρεία απαζρόιεζεο θαη αζθάιηζεο 

 Οκνγελνπνηεκέλεο θαη κε κεγαιύηεξε ζπλνρή πεγέο δεδνκέλσλ γηα ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο  

 Δληαία ιεηηνπξγία όισλ ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ελδηαθέξνληνο ζην πεξηβάιινλ θηινμελίαο ηνπ G-cloud ηεο 
ΓΓΠΓΓ 

 Βειηίσζε ηεο επηρεηξεζηαθήο εηνηκόηεηαο ηνπ ΔΠΔ θαη ησλ ειεγθηηθώλ κεραληζκώλ ηνπ ΔΦΚΑ 

 Γηάζεζε δπλαηόηεησλ κεραλνγξαθεκέλεο δηαρείξηζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ώζηε λα κπνξεί λα αμηνπνηήζεη όπνηα 
επηρείξεζε ην επηζπκεί ρσξίο θόζηνο γηα απηήλ 

Κυριότητα και Λειτουργικότητα του έργου: 

 Κύξηνο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ  πζηήκαηνο Παξαθνινύζεζεο ηεο Αγνξάο Δξγαζίαο  είλαη ην Τπνπξγείν 
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ, ην νπνίν έρεη θαη ηελ επζύλε ζπληήξεζεο θαη  ιεηηνπξγίαο ηνπ, κέζσ ησλ αξκόδησλ 
ππεξεζηώλ ηνπ (Γεληθή Γηεύζπλζε Δξγαζηαθώλ ρέζεσλ, Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία θαη Έληαμεο ζηελ Δξγαζία θαη 
Γεληθή Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο). 

 Φνξέαο Υξεκαηνδόηεζεο ηνπ έξγνπ είλαη ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ κέζσ ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο 
Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ. 

 
Δ.2 Κοινωνικζσ Κατθγορίεσ (Social categories)  

 

 

 

 

 

Ε: Ορόςημα και τόχοι Ζργου ςφμφωνα με το ΕΑΑ  

A/A Είδοσ 
Οροςιμου/ 

τόχου 
 

Κωδικόσ 
Δράςθσ 

χετικό 
μζτρο 

(μεταρρφ-
κμιςθ ι 

επζνδυςθ) 

Ορόςθμο/ 
ςτόχοσ 

Ονομαςία Ποιοτικοί 
δείκτεσ  
(για τα 

ορόςθμα) 

Ποςοτικοί δείκτεσ 
(για τουσ ςτόχουσ) 

Ενδεικτικό 
χρονοδιάγραμμα 

ολοκλιρωςθσ 

Περιγραφι 
κάκε 

οροςιμου 
και ςτόχου 

Ορόςθμο 
Ζργου 

      Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Σιμι 
βάςθσ  

τόχοσ Σρίμθνο Ζτοσ 
 

 

 (Πληρωμήσ/ 134 16750 Ορόςθμο Ανάκεςθ Κοινοποίθ    4ο 2022 Ολοκλιρως  
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Επιχειρ.) ςφμβαςθσ 
για 
πλθροφορ
ιακά 
ςυςτιματ
α 

ςθ τθσ 
ανάκεςθσ 
ςυμβάςε
ων 

τρίμθνο  θ τθσ 
ανάκεςθσ 
των 
ςυμβάςεων 

☐ 

 

 

Η. Ωριμότητα Ζργου  

Η.1 ΑΑ Ενζργειασ Ωρίμανςθσ  

Η.1.1 Είδοσ Ενζργειασ  

 

Η.1.2 Περιγραφι Ενζργειασ   

 

 

 

Η.1.3 Θμερομθνία Ζναρξθσ  

Η.1.4 τάδιο εξζλιξθσ  

Η.1.5 Θμερομθνία Ολοκλιρωςθσ    

Η.1.6 Αρμόδιοσ φορζασ Κωδ:  Περιγραφι:  

Η.1.7 Κωδ. υςτιματοσ (ι αρ. πρωτ.):  

Η.1.8 Ζχει διαςφαλιςτεί θ κυριότθτα γθσ επί 
τθσ οποίασ κα υλοποιθκεί το ζργο; 

 

Η.1.8.1 Εάν ΟΧΙ ι ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφζρετε τον 
τρόπο απόκτθςθσ 

 

Η.1.8.2 Εάν πρόκειται για απαλλοτριϊςεισ, να 
αναφζρετε ςε ποιο ςτάδιο είναι θ 
διαδικαςία και το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίθςθσ: 

 

Η.1.9 Ζχει διαςφαλιςτεί θ κτιριακι υποδομι 
εντόσ τθσ οποίασ κα υλοποιθκεί το ζργο; 

 

Η.1.9.1 Εάν όχι ι εν μζρει ςθμειϊςτε με Χ τον 
τρόπο απόκτθςθσ: 

 

Η.1.9.2 Εάν πρόκειται για παραχϊρθςθ, αγορά ι 
άλλο, να αναφζρετε ςε ποιο ςτάδιο  είναι 
θ διαδικαςία και το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίθςθσ: 

 

(+) (Προςκικθ επιπλζον πίνακα με τα ςτοιχεία Ενεργειϊν Ωρίμανςθσ) 

 
 

Θ. Χρηματοδοτικό χζδιο 

Θ.1 Ανάλυςθ προτεινόμενου προχπολογιςμοφ ςτο ΠΔΕ χόλια 

Θ.1.1 Ποςό ςυνειςφοράσ ΣΑ € 25.000.000,00   

Θ.1.2 υνειςφορά Εκνικοφ ΠΔΕ - ΦΠΑ € 6.000.000,00  

Θ.1.3 υνειςφορά Εκνικοφ ΠΔΕ - Άλλο   

Θ.1.4 υνολικόσ προχπολογιςμόσ Ζργου 
ςτο ΠΔΕ 

€ 31.000.000,00   

Θ.2 Πθγζσ Χρθματοδότθςθσ εκτόσ ΣΑ  

Θ.2.1 υνειςφορά ΕΠΑ   

Θ.2.2 υνειςφορά Εκνικοφ ΠΔΕ (με άλλο 
κωδικό Α) 

  

Θ.2.3 Ιδιωτικι υμμετοχι   

Θ.2.4 Άλλθ Πθγι   

Θ.3 υνολικόσ προχπολογιςμόσ ζργου   
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(ΣΑ και άλλεσ πθγζσ) 

 
 
 

Θ: Ενδεικτική Ετήςια Κατανομή Προχπολογιςμοφ  

ΑΑ Ζτοσ Προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ Προχπολογιςμόσ με ΦΠΑ 

Θ.1 2021 € 2.400.000,00 

 

€ 2.976.000,00 

 

Θ.2 2022 € 5.500.000,00 € 6.820.000,00 

Θ.3 2023 € 8.750.000,00 € 10.850.000,00 

Θ.4 2024 € 8.350.000,00 € 10.354.000,00 

Θ.5 2025   

Θ.6 2026   

 

 

Ι: Προβλεπόμενεσ υμβάςεισ 

 
Ι.1 ΑΑ φμβαςθσ 1 

Ι.1.1 Σίτλοσ φμβαςθσ Κάρτα Εργαςίασ 

Ι.1.2 Κωδικόσ κατά CPV 72262000-9, 72000000-5 

Ι.1.3 φντομθ περιγραφι φυςικοφ αντικειμζνου ςφμβαςθσ  

ην Π ΔΡΓΑΝΗ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, πξόθεηηαη λα πινπνηεζεί ην επόκελν δηάζηεκα ν κεραληζκόο πιήξνπο ςεθηνπνίεζεο 
ηεο παξαθνινύζεζεο ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο. θνπόο ηεο πξνηεηλόκελεο δξάζεο είλαη ε πινπνίεζε θαη ζηαδηαθή εθαξκνγή ζε 
όιε ηελ αγνξά εξγαζίαο κεραληζκνύ παξαθνινύζεζεο ησλ πξαγκαηηθώλ δηαζηεκάησλ απαζρόιεζεο ησλ εξγαδόκελσλ ζε – 
ζρεδόλ – πξαγκαηηθό ρξόλν (Κάξηα Δξγαζίαο), κέζσ θαηαζθεπήο ηεο θαηάιιειεο back-office ππνδνκήο ζην Π ΔΡΓΑΝΗ γηα 
ηελ ππνδνρή θαη επεμεξγαζία ησλ ελ ιόγσ ζηνηρείσλ είηε πξσηνγελώο είηε κέζσ δηαιεηηνπξγηθόηεηαο κε ζπκβαηά ζπζηήκαηα 
επηρεηξήζεσλ, ηελ πξόβιεςε ρξήζεο ελαιιαθηηθώλ κέζσλ γηα ηελ ζήκαλζε ησλ εηζόδσλ – εμόδσλ ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο, ηελ 
πξόλνηα θάιπςεο εηδηθώλ πεξηπηώζεσλ όπσο κεηαθηλνύκελα ζπλεξγεία θαη εξγνηάμηα θ.α. Δπίζεο ζα εθπνλεζεί αλαιπηηθή 
ηερληθή κειέηε ζρεηηθά κε ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δηαζύλδεζεο ησλ ζπζηεκάησλ παξαθνινύζεζεο 
ρξόλνπ εξγαζίαο (Time & Attendance) ησλ επηρεηξήζεσλ κε ην Π ΔΡΓΑΝΗ γηα ην ζθνπό ηεο αληαιιαγήο ζηνηρείσλ ζην πιαίζην 
εθαξκνγήο ηεο Κάξηαο Δξγαζίαο ζηελ θάζε επηρείξεζε. 

Με δεδνκέλν όηη ην Π ΔΡΓΑΝΗ απνηειεί έλα ζύζηεκα ην νπνίν είλαη πιένλ ελζσκαησκέλν ζηελ θαζεκεξηλόηεηα όισλ ησλ 
επηρεηξήζεσλ ηεο ρώξαο θαη κε ζθνπό ηελ πεξαηηέξσ ζηήξημε ηνπ επηρεηξεζηαθνύ ρώξνπ θαη εηδηθόηεξα ησλ κηθξνκεζαίσλ 
επηρεηξήζεσλ ηεο ρώξαο νη νπνίεο δελ έρνπκε εθηεηακέλεο δπλαηόηεηεο επέλδπζεο ζε εξγαιεία θαη ιύζεο πιεξνθνξηθήο θαη 
κεραλνγξάθεζεο, κέζσ ηεο πξνηεηλόκελεο δξάζεο ην Π ΔΡΓΑΝΗ ζα εκπινπηηζζεί κε επηιεγκέλεο δπλαηόηεηεο δηαρείξηζεο 
αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηηο νπνίεο ζα κπνξεί λα αμηνπνηήζεη όπνηα επηρείξεζε ην επηζπκεί ρσξίο θόζηνο γηα απηήλ. Δλδεηθηηθά 
αλαθέξνληαη νη δπλαηόηεηεο ηεο ηήξεζεο ειεθηξνληθνύ θαθέινπ εξγαδνκέλνπ, θαηάξηηζεο θαη δηαρείξηζεο νξγαλσηηθήο δνκήο 
θαη ηνπνζεηήζεσλ πξνζσπηθνύ, παξαθνινύζεζεο αδεηώλ θαη πξνγξακκάησλ εξγαζίαο θ.α. 

 

Παθέηα Δξγαζίαο: 
 Δπηρεηξεζηαθή θαη Ννκνπαξαζθεπαζηηθή Μειέηε 
 Μειέηε Δθαξκνγήο – Αλάιπζε Φεθηαθώλ Τπεξεζηώλ / Δθαξκνγώλ 
 Μειέηε Γηαιεηηνπξγηθόηεηαο 
 Δλζσκάησζε ιεηηνπξγηώλ Κάξηαο Δξγαζίαο ζην Π ΔΡΓΑΝΗ – 1ε Φάζε 
 Δλζσκάησζε ιεηηνπξγηώλ Κάξηαο Δξγαζίαο ζην Π ΔΡΓΑΝΗ – 2ε Φάζε 
 Δλζσκάησζε ιεηηνπξγηώλ Κάξηαο Δξγαζίαο ζην Π ΔΡΓΑΝΗ – 3ε Φάζε 
 ύζηεκα Γηαρείξηζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ εληόο ηνπ Π ΔΡΓΑΝΗ 
 Γηαιεηηνπξγηθόηεηεο  
 Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο θαη Δθπαίδεπζεο  
 Τπεξεζίεο Πηινηηθήο θαη Γνθηκαζηηθήο Παξαγσγηθήο Λεηηνπξγίαο 
 Γξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο Πνιηηώλ θαη Δπηρεηξήζεσλ – Γξάζεηο Γεκνζηόηεηαο  

 

εκεηώλεηαη όηη ιόγσ ησλ εηδηθώλ ζπλζεθώλ ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ έθηαθησλ κέηξσλ ζηήξημεο θαη ειέγρνπ ηεο 
αγνξάο εξγαζίαο, ζεζκνζεηήζεθε κε ηελ από 11.03.2020 ΠΝΠ (Α΄55) ε νπνία θπξώζεθε κε ην άξζξν 76 ηνπ Ν.4682/2020 θαη 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν όγδνν ηεο από 22.08.2020 ΠΝΠ θαη θπξώζεθε κε ηνλ Ν.4722/2020 (Α΄177) θαη κε ην άξζξν 235 
ηνπ Ν.4727/2020 (Α΄184) ζε ζπλδπαζκό κε ην λέν ζεζκηθό πιαίζην ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.4808/2021 εθαξκόδεηαη 
ππνρξεσηηθά ζύζηεκα εμ απνζηάζεσο παξνρήο εξγαζίαο. 
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Γηα ηελ νξζή ηήξεζε ηνπ λένπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ νη επηρεηξήζεηο – εξγνδόηεο νθείινπλ λα πξναλαγγέιινπλ ζην Πιεξνθνξηαθό 
ύζηεκα ΔΡΓΑΝΗ ηελ εμ απνζηάζεσο εξγαζία. 

Γηα ηε δηεπθόιπλζε ηνπ ειέγρνπ ηεο εμ απνζηάζεσο παξνρήο εξγαζίαο αιιά θαη γεληθόηεξα ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ είλαη απαξαίηεην ε ςεθηαθή θάξηα εξγαζίαο πνπ ζεζκνζεηήζεθε κε ην άξζξν 74ηνπ Ν.4808/2021 (Α΄101) λα 
είλαη ζπλδεδεκέλε θαη λα δηαιεηηνπξγεί κε ην Π.. ΔΡΓΑΝΗ θαη ηα άιια ηπρόλ Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα πνπ έρνπλ 
δηαιεηηνπξγηθόηεηα θαη δηαζπλδένληαη κε απηό. 

ηα παξαπάλσ πιαίζηα ε ςεθηαθή θάξηα εξγαζίαο εληάζζεηαη ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ αλάπηπμεο   εθαξκνγώλ πνπ βαζίδνληαη 
ζην Π ΔΡΓΑΝΗ θαη ζα κπνξεί λα δηαιεηηνπξγεί θαη  κε άιια Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα γηα ηα νπνία έρεη εθαξκνγή ε δηάηαμε 
ηεο παξ.7 ηνπ άξζξνπ 138 ηνπ Ν.4808/2021 (Α΄101) θαη ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ Ν.4826/2021 (Α΄160) πεξί ηεο δπλαηόηεηαο 
δηελέξγεηαο δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο ζπκβάζεσλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ Ν.4412/2016. 
 

 

 

 

Ι.1.4 Φορζασ Τλοποίθςθσ φμβαςθσ Κϊδ:  Περιγραφι:  

Ι.1.5 Εκτιμϊμενοσ Προχπολογιςμόσ φμβαςθσ ςτο ΠΔΕ  

(ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ) 

€9.920.000,00 

Ι.1.5.1 υνειςφορά ΕΠΑ  

Ι.1.5.2 υνειςφορά Εκνικοφ ΠΔΕ (με άλλο κωδικό Α)  

Ι.1.5.3 Ιδιωτικι υμμετοχι  

Ι.1.5.4 Άλλθ Πθγι  

Ι.1.6 Εκτιμϊμενοσ υνολικόσ Προχπολογιςμόσ φμβαςθσ €9.920.000,00 

Ι.1.7 Σφποσ Ζργου   Κφριο Τποζργο 

Ι.1.8 Είδοσ φμβαςθσ Παροχι Τπθρεςιϊν 

Ι.1.9 Θεςμικό πλαίςιο υλοποίθςθσ ςφμβαςθσ Ν. 4412/2016 

Ι.1.10 Εφαρμοηόμενθ διαδικαςία ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΘ (άρκρο 32, Ν.4412/2016) 

Ι.1.11 Θμερομθνία Δθμοςίευςθσ  5/11/2021 

Ι.1.12 Θμερομθνία Διαγωνιςμοφ 15/11/2021 

Ι.1.13 Θμερομθνία υπογραφισ τθσ νομικισ δζςμευςθσ 15/12/2021 

Ι.1.14 Θμερομθνία ολοκλιρωςθσ ςφμβαςθσ 31/12/2024 

 

Ι.1 ΑΑ φμβαςθσ 2 

Ι.1.1 Σίτλοσ φμβαςθσ Ενιαία Ροι Δεδομζνων Απαςχόλθςθσ και Αςφάλιςθσ - Αναμόρφωςθ ΟΠ 
ΕΠΕ 

Ι.1.2 Κωδικόσ κατά CPV 72262000-9, 72000000-5 

Ι.1.3 φντομθ περιγραφι φυςικοφ αντικειμζνου ςφμβαςθσ  

 

Αντικείμενο 1: Οκνγελνπνίεζε Κσδηθνινγίσλ θαη Απνθαηάζηαζε Δληαίαο Ρνήο Γεδνκέλσλ Απαζρόιεζεο θαη Αζθάιηζεο 

Μέρξη ζήκεξα ην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο ηεο απαζρόιεζεο θαη ξνώλ εξγαζίαο Π ΔΡΓΑΝΗ θαη ην 
πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο ηεο αζθάιηζεο, ΟΠ ΔΦΚΑ, δελ δηαιεηηνπξγνύλ επί ηεο νπζίαο. Σν απνηέιεζκα είλαη 
ε πιεξνθνξία ε νπνία αθνξά ηελ αζθάιηζε λα θαηαρσξείηαη πξσηνγελώο ζην ζύζηεκα ΟΠ ΔΦΚΑ κέζσ ηεο ππνβνιήο ησλ 
Αλαιπηηθώλ Πεξηνδηθώλ Γειώζεσλ (ΑΠΓ) παξόηη ζε πνιύ κεγάιν βαζκό ηα θαηαρσξνύκελα εθεί ζηνηρεία πξνθύπηνπλ 
απεπζείαο από ηηο δειώζεηο ζην Π ΔΡΓΑΝΗ νη νπνίεο αθνξνύλ ηελ Απαζρόιεζε. θνπόο ηεο πξνηεηλόκελεο δξάζεο είλαη ε 
απνθαηάζηαζε πιήξνπο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο κεηαμύ ησλ δύν ζπζηεκάησλ ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε πξνζπκπιήξσζε ησλ 
ζηνηρείσλ ησλ ΑΠΓ ή / θαη ε ππνβνιή απηώλ κέζσ ηνπ Π ΔΡΓΑΝΗ, ην νπνίν ζα νδεγήζεη ζε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνύ βάξνπο 
γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, ζα πξνζδώζεη κεγαιύηεξε ζπλνρή θαη αμηνπηζηία ζηα 
ππνβαιιόκελα ζηνηρεία, ζα επηηξέςεη ηελ νκνγελνπνίεζε θαη άκεζε αληηπαξαβνιή ησλ δεδνκέλσλ απαζρόιεζεο θαη αζθάιηζεο 
θαη – ηειηθά – ζα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηελ πάηαμε ηεο αδήισηεο θαη αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο. Δπηπξνζζέησο, ζην πιαίζην ηεο 
δξάζεο θαη γηα λα θαηαζηεί εθηθηή ε δεηνύκελε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ζα πξνεγεζεί κειέηε νκνγελνπνίεζεο θσδηθνινγίσλ πνπ 
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γηα έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαη από ηα δύν ζπζηήκαηα, κε βαζηθόηεξν απηό ησλ εηδηθνηήησλ. Σέινο, ζα κειεηεζεί ε 
επέθηαζε ηεο λέαο, εληαίαο ξνήο δεδνκέλσλ απαζρόιεζεο θαη αζθάιηζεο ώζηε λα θαηαζηεί εθηθηή ε ηξνθνδόηεζε κέζσ απηήο 
θαη ησλ ζηνηρείσλ γηα ην θόξν κηζζσηώλ ππεξεζηώλ, ελνπνηώληαο έηζη θαη ηνπο ηξεηο ππιώλεο ηεο εξγαζίαο (απαζρόιεζε – 
αζθάιηζε – θνξνινγία) ζε εληαία ξνή. 

 

Αντικείμενο 2: Αλακόξθσζε ΟΠ ΔΠΔ 

Έρνληαο ζπκπιεξώζεη ζρεδόλ πέληε έηε ιεηηνπξγίαο ην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα ηνπ ώκαηνο Δπηζεώξεζεο 
Δξγαζίαο θξίλεηαη όηη ρξίδεη ζεκαληηθώλ αλαβαζκίζεσλ κε γλώκνλα ηελ απινύζηεπζε ησλ δηαδηθαζηώλ / ιεηηνπξγηώλ, ηελ 
βειηηζηνπνίεζε ηεο επρξεζηίαο θαη ελ γέλεη ηεο εκπεηξίαο ησλ ρξεζηώλ θαη ηελ θαιύηεξε ελζσκάησζή ηνπ ζην ππόινηπν 
νηθνζύζηεκα πιεξνθνξηαθώλ ππνδνκώλ ηνπ Τπνπξγείνπ. ε όηη αθνξά ην ηειεπηαίν νη δύν βαζηθνί ζηόρνη είλαη ε κεηαθνξά 
ηνπ ζην πεξηβάιινλ ηνπ G-cloud ηεο ΓΓΠΓΓ θαη ε πιήξεο ελνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κε ην Π ΔΡΓΑΝΗ θαζώο ζήκεξα 
ππάξρεη πιεζώξα πιεξνθνξηώλ πνπ ηεξνύληαη ρσξίο λα ρξεηάδεηαη θαη ζηα δύν ζπζηήκαηα, όπσο ηα κεηξών εξγνδνηώλ θαη 
εξγαδνκέλσλ, ε αληηζηνίρηζε ηερληθώλ αζθάιεηαο θαη ηαηξώλ εξγαζίαο κε επηρεηξήζεηο θηι, γεγνλόο ην νπνίν πξνζδίδεη 
αρξείαζην δηνηθεηηθό βάξνο ηόζν ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ, όζν θαη ζηηο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο, ε βαζηθή πεγή 
δεδνκέλσλ γηα ηελ ζηόρεπζε ησλ ειέγρσλ είλαη ηα πξσηνγελή ζηνηρεία ηνπ Π ΔΡΓΑΝΗ. Μέζσ ηεο πξνηεηλόκελεο αλαβάζκηζεο 
ζα βειηησζεί ζεκαληηθά ε επηρεηξεζηαθή εηνηκόηεηα ηνπ ώκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο γεγνλόο ην νπνίν ζα ζπλδξάκεη 
ζεκαληηθά ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο θαη ππνδεισκέλεο εξγαζίαο. 

Παθέηα Δξγαζίαο: 
 Δπηρεηξεζηαθή θαη Ννκνπαξαζθεπαζηηθή Μειέηε 
 Μειέηε πηνζέηεζεο θνηλώλ Κσδηθνινγίσλ κεηαμύ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ παξαθνινύζεζεο απαζρόιεζεο θαη 

αζθάιηζεο 
 Μειέηε Δθαξκνγήο – Αλάιπζε Φεθηαθώλ Τπεξεζηώλ / Δθαξκνγώλ 
 ύζηεκα εληαίαο ξνήο δεδνκέλσλ απαζρόιεζεο θαη αζθάιηζεο κε απνθαηάζηαζε πιήξνπο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο κεηαμύ ηνπ 

Π ΔΡΓΑΝΗ θαη ηνπ ΟΠ ΔΦΚΑ ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε πξνζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ΑΠΓ ή / θαη ε ππνβνιή 
απηώλ κέζσ ηνπ Π ΔΡΓΑΝΗ 

 Οκνγελνπνίεζε εμσηεξηθώλ δηεπαθώλ πξνο επηρεηξήζεηο θαη εξγαδόκελνπο ηνπ Π ΔΡΓΑΝΗ θαη ηνπ ΟΠ ΔΠΔ κε ζθνπό 
ηελ δεκηνπξγία εληαίαο πύιεο εμππεξέηεζεο ζπλαιιαζζόκελσλ 

 Μεηαθνξά ΟΠ ΔΠΔ ζην πεξηβάιινλ θηινμελίαο ηνπ G-cloud ηεο ΓΓΠΓΓ θαη ελνπνίεζε κε ππνδνκέο Π ΔΡΓΑΝΗ 
 Γεκηνπξγία εληαίαο πύιεο Risk Analysis γηα ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο κε ρξήζε δεδνκέλσλ από Π ΔΡΓΑΝΗ, ΟΠ ΔΦΚΑ θαη 

ΟΠ ΔΠΔ 
 Γηαιεηηνπξγηθόηεηεο  
 ύζηεκα παξαθνινύζεζεο, ξνήο εξγαζηώλ θαη ππνζηήξημεο (help desk tool) 
 Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο θαη Δθπαίδεπζεο  
 Τπεξεζίεο Πηινηηθήο θαη Γνθηκαζηηθήο Παξαγσγηθήο Λεηηνπξγίαο 
 Τπεξεζίεο Γεκνζηόηεηαο 

Ι.1.4 Φορζασ Τλοποίθςθσ φμβαςθσ Κϊδ:  Περιγραφι:  

Ι.1.5 Εκτιμϊμενοσ Προχπολογιςμόσ φμβαςθσ ςτο ΠΔΕ  €19.530.000,00 

Ι.1.5.1 υνειςφορά ΕΠΑ  

Ι.1.5.2 υνειςφορά Εκνικοφ ΠΔΕ (με άλλο κωδικό Α)  

Ι.1.5.3 Ιδιωτικι υμμετοχι  

Ι.1.5.4 Άλλθ Πθγι  

Ι.1.6 Εκτιμϊμενοσ υνολικόσ Προχπολογιςμόσ φμβαςθσ 

(ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ) 

€19.530.000,00 

Ι.1.7 Σφποσ Ζργου   Κφριο Τποζργο 

Ι.1.8 Είδοσ φμβαςθσ Παροχι Τπθρεςιϊν 

Ι.1.9 Θεςμικό πλαίςιο υλοποίθςθσ ςφμβαςθσ Ν. 4412/2016 

Ι.1.10 Εφαρμοηόμενθ διαδικαςία ΑΝΟΙΚΣΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ (άρκρο 27, Ν.4412/2016) 

Ι.1.11 Θμερομθνία Δθμοςίευςθσ 31/03/2022 

Ι.1.12 Θμερομθνία Διαγωνιςμοφ 15/05/2022 

Ι.1.13 Θμερομθνία υπογραφισ τθσ νομικισ δζςμευςθσ 31/10/2022 

Ι.1.14 Θμερομθνία ολοκλιρωςθσ ςφμβαςθσ 31/12/2024 

 

Ι.1 ΑΑ φμβαςθσ 3 

Ι.1.1 Σίτλοσ φμβαςθσ Τποςτθρικτικόσ Μθχανιςμόσ για τθν επιτυχι υλοποίθςθ του Ζργου – 
φμβουλοσ Σεχνικισ Τποςτιριξθσ (ΣΤ) 
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Ι.1.2 Κωδικόσ κατά CPV 71241000-9 

Ι.1.3 φντομθ περιγραφι φυςικοφ αντικειμζνου ςφμβαςθσ  

Σν έξγν Δληαίν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Παξαθνινύζεζεο ηεο Αγνξάο Δξγαζίαο απνηειεί έλα εμαηξεηηθό ζύλζεην Έξγν ηνπ 
νπνίνπ ε επηηπρήο πινπνίεζε, απαηηεί ηελ πινπνίεζε ππνζηεξηθηηθώλ δξάζεσλ, νη νπνίεο είηε ππνζηεξίδνπλ ηελ επηηπρή 
πινπνίεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ, είηε ζπλεηζθέξνπλ ζε απηό ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, πνπ δηεπξύλνπλ ην θάζκα 
ππεξεζηώλ ηνπ Έξγνπ θαη αμηνπνηνύλ ηηο πινπνηεκέλεο ππνδνκέο. 

Δηδηθόηεξα, νη θαηεγνξίεο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ηνπ ΣΤ είλαη νη εμήο (θαηεγνξηνπνηεκέλεο ζε ελόηεηεο θαη ππνελόηεηεο 
εξγαζηώλ): 
1. Τπεξεζίεο Γηαρεηξηζηηθήο, Δπηρεηξεζηαθήο θαη Σερλνινγηθήο Τπνζηήξημεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ 

1.1. Γηαρεηξηζηηθή θαη επηρεηξεζηαθή ππνζηήξημε 
1.2. Σερληθή – Δπηζηεκνληθή ππνζηήξημε 

2. Τπεξεζίεο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, πνπ πεξηιακβάλνπλ 
2.1. Δθπόλεζε εμεηδηθεπκέλσλ κειεηώλ θαη εκπεηξνγλσκνζπλώλ, πνπ ελδεηθηηθά (θαη όρη πεξηνξηζηηθά) κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη: 
 Καηάξηηζε δηαδηθαζηώλ πνπ άπηνληαη ησλ ελεξγεηώλ πνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ν Φνξέαο Λεηηνπξγίαο σο 

επηρεηξεζηαθά ππεύζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ 
 ρεδηαζκόο ησλ ηαμηδηώλ εκπεηξίαο (user journeys) ησλ εμππεξεηνύκελσλ πνιηηώλ θαη επηρεηξήζεσλ 
 ρεδηαζκόο θαη ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο ηνπ Φεθηαθνύ Λεηηνπξγηθνύ Μνληέινπ ηνπ Φνξέα 
 ρεδηαζκόο θαη ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γνκήο δηαθπβέξλεζεο 
 ρεδηαζκόο ηεο Αξρηηεθηνληθήο Γεδνκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ 
 ρεδηαζκόο θαη ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο Μεραληζκνύ δηαρείξηζεο ηεο Αιιαγήο 
 Αμηνιόγεζε ηεο παξαγόκελεο αμίαο από ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ 
2.2. Παξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο πνπ πεξηιακβάλεη: 
 Τπνζηήξημε ρξεζηώλ, όπσο ελδεηθηηθά γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ / δηεπθξηλήζεσλ γηα ηελ όιε δηεξγαζία,   
 Τπνζηήξημε ηνπ Φνξέα Λεηηνπξγίαο ζηε δηαρείξηζε ησλ αηηεκάησλ, ηεο απνζαθήληζεο ησλ αλαγθώλ, ζηελ 

πξνηεξαηνπνίεζή ηνπο κε βάζε ηελ αλαγθαηόηεηα θαη ην ρξόλν πινπνίεζήο ηνπο, ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο 
Αλαδόρνπο θαη ζηελ παξαθνινύζεζε ηεο πινπνίεζήο ηνπο 

 

Ι.1.4 Φορζασ Τλοποίθςθσ φμβαςθσ Κϊδ:  Περιγραφι:  

Ι.1.5 Εκτιμϊμενοσ Προχπολογιςμόσ φμβαςθσ ςτο ΠΔΕ  €1.550.000,00 

Ι.1.5.1 υνειςφορά ΕΠΑ  

Ι.1.5.2 υνειςφορά Εκνικοφ ΠΔΕ (με άλλο κωδικό Α)  

Ι.1.5.3 Ιδιωτικι υμμετοχι  

Ι.1.5.4 Άλλθ Πθγι  

Ι.1.6 Εκτιμϊμενοσ υνολικόσ Προχπολογιςμόσ φμβαςθσ 

(ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ) 

€1.550.000,00 

Ι.1.7 Σφποσ Ζργου    

Ι.1.8 Είδοσ φμβαςθσ Παροχι Τπθρεςιϊν 

Ι.1.9 Θεςμικό πλαίςιο υλοποίθςθσ ςφμβαςθσ Ν. 4412/2016 

Ι.1.10 Εφαρμοηόμενθ διαδικαςία ΑΝΟΙΚΣΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ (άρκρο 27, Ν.4412/2016) 

Ι.1.11 Θμερομθνία Δθμοςίευςθσ 31/01/2022 

Ι.1.12 Θμερομθνία Διαγωνιςμοφ 15/03/2022 

Ι.1.13 Θμερομθνία υπογραφισ τθσ νομικισ δζςμευςθσ 25/06/2022 

Ι.1.14 Θμερομθνία ολοκλιρωςθσ ςφμβαςθσ 31/12/2024 

 

(+) (Προςκικθ επιπλζον πίνακα με τα ςτοιχεία τθσ κάκε φμβαςθσ) 

 
 

Κ: υνζργεια – υμπληρωματικότητα - Επζκταςη 

Κ.1. Σο ζργο ςχετίηεται με άλλο ζργο  

Κ.1.1 Αν ΝΑΙ: Είδοσ ςυςχζτιςθσ  

Κ.1.2 Κωδικόσ υςχετιηόμενου Ζργου ΠΔΕ  

Κ.1.3 Κωδικόσ Ζργου Σαμείου (ΕΠΑ, CEF κλπ)  

Κ.1.4 Φορζασ Τλοποίθςθσ ΚΩΔ:  Περιγραφι:  
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Κ.1.5 Σίτλοσ ζργου  

Κ.1.6 Προχπολογιςμόσ:  

Κ.1.7 υνοπτικι περιγραφι φυςικοφ αντικειμζνου του υφιςτάμενου ζργου 

 

 

 

 

 

Κ.1.8 Θμερομθνία ολοκλιρωςθσ ι προβλεπόμενθ 
θμερομθνία ολοκλιρωςθσ 

 

(+) (Προςκικθ επιπλζον πίνακα με τα ςτοιχεία κάκε ςυναφοφσ ζργου) 

 

 

Λ: Γεωγραφική Χωροθζτηςη Ζργου 

Λ.1 ΑΑ Χωροκζτθςθσ  

Λ.2 Περιφζρεια / / (NUTS Κωδικοποίθςθ) NUTS Κωδ:  Περιγραφι:  

Λ.3 Διμοσ LAU Κωδ.  Περιγραφι:  

Λ.4 Δθμοτικό Διαμζριςμα LAU Κωδ.  Περιγραφι:  

Λ.5 Διεφκυνςθ   

 

Λ.6 Αρικμόσ  

Λ.7 Σαχυδρομικόσ Κϊδικασ   

Λ.8 Γεωχωρικζσ υντεταγμζνεσ  

 

 (+) (Προςκικθ επιπλζον πίνακα με τα ςτοιχεία παραπάνω τθσ μία γεωχωρικισ χωροκζτθςθσ) 

 

Μ.  Διαςφάλιςη λειτουργίασ ζργου μετά την ολοκλήρωςη του 

Σεκμθριϊνεται θ διαςφάλιςθ τθσ λειτουργίασ του ζργου μετά τθν ολοκλιρωςι του. 

 

 

Ν: Κατάλογοσ υνημμζνων Εγγράφων 

 

Ν.1 ΑΑ Ν.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΓΓΡΑΦΟΤ Ν.3 ΤΠΟΒΛΘΘΕΝ 
Ν.4 ΣΑΤΣΟΠΟΙΘΘ 
ΕΓΓΡΑΦΟΤ 

Ν.5 ΧΟΛΙΑ  
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Ο: Τπεφθυνη δήλωςη  

 

Ο φορζασ Τλοποίθςθσ και το Τπουργείο Ευκφνθσ δθλϊνουν ότι:  

Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν πρόταςθ είναι αλθκι και ακριβι. X 

Οι προβλεπόμενεσ δαπάνεσ του εν λόγω ζργου, ι μζροσ αυτϊν, δεν ζχουν τφχει χρθματοδότθςθσ από άλλο 
Σαμείο ι Πρόγραμμα τθσ ΕΕ. Σο προτεινόμενο ζργο δεν ζχει ολοκλθρωκεί. 

X 

Ζχουν λάβει γνϊςθ των υποχρεϊςεων που πρζπει να τθρθκοφν κατά τθν υλοποίθςθ του ζργου ςτο πλαίςιο του 
ΕΑΑ. 

X 

Ο Φορζασ Τλοποίθςθσ διακζτει τθν απαιτοφμενθ διοικθτικι και επιχειρθςιακι ικανότθτα για τθν υλοποίθςθ του 
ζργου. 

X 

Όλα τα μζρθ που κα εμπλακοφν ςτθν ζνταξθ, υλοποίθςθ και παρακολοφκθςθ του ζργου ζχουν δθλϊςει γραπτϊσ 
τθν απουςία ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων και ότι εάν προκφψει τζτοιοσ κίνδυνοσ κα το δθλϊςουν αρμοδίωσ προσ 
περαιτζρω αξιολόγθςθ, ςφμφωνα με τθ Διαδικαςία Δ10_Διαςφάλιςη Μη Σφγκρουςησ Συμφερόντων. 

X 

Ο φορζασ/είσ λειτουργίασ του ζργου, που κα αναλάβει τθ λειτουργία του ζργου, ζχει/ουν λάβει γνϊςθ και 
ςυμφωνεί/οφν με το αντικείμενο του ζργου (εφόςον υφίςταται). 

X 

 

 

Π: Τπογραφζσ 

 

ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΤΘΤΝΘ 

Σίτλοσ  

ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΕΡΓΑΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

 

ΤΠΟΤΡΓΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

Όνομα - Επϊνυμο    

ΑΝΝΑ ΣΡΑΣΙΝΑΚΘ  

 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΧΑΣΗΘΔΑΚΘ 

Τπογραφή Τπευθφνου  
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