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ΘΕΜΑ:  Απόφαση  Ένταξης  του  Έργου   «Τεχνική Υποστήριξη – Παρακολούθηση Δράσεων 

Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Τομέα Υγείας» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5163911) της Δράσης 
16752 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Τομέα της Υγείας 

 
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). 

 
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). 
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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. 119126 EΞ 2021/29.09.2021 – ΦΕΚ Β’ 4498/29.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος 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) 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. Την υπ’ αριθ. 120141 EΞ2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας 
Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης περί έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης 
και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της με αριθμό 119126 ΕΞ 2021/28-09-2021 (Β’ 4498) απόφασης 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. 

 
20. Το  ηλεκτρονικά  υποβληθέν  ΤΔΕ  του έργου  «Τεχνική Υποστήριξη – Παρακολούθηση Δράσεων Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού του Τομέα Υγείας» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5163911) της Δράσης με ID: 16752 – Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός του Τομέα της Υγείας, με ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής στο ΟΠΣ ΤΑ 17-03-
2022 14:47 μετά των υποβληθέντων συνοδευτικών εγγράφων. 
 
21. Τη θετική αξιολόγηση της ΕΥΣΤΑ επί της πληρότητας των στοιχείων του Έργου και συμβατότητας αυτού με 
τους γενικούς και ειδικούς στόχους του ΤΑΑ, όπως αυτή καταγράφεται στο Έντυπο Δ1_Ε8 Λίστα Εξέτασης 
Πληρότητας και Συμβατότητας του Εγχειριδίου Διαδικασιών της ΕΥΣΤΑ. 

 
 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Την Ένταξη του Έργου «Τεχνική Υποστήριξη – Παρακολούθηση Δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού 

του Τομέα Υγείας» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5163911) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο 

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU και αφορά στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής 

και επιχειρησιακής υποστήριξης στα έργα του Ψηφιακού Μετασχηματισμού στον τομέα της Υγείας. 

 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

 

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

Άξονας (Component) 3.3 – Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της 
αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του συστήματος 
υγείας 

Τίτλος Δράσης (Measure) 
16752 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Τομέα της Υγείας 

 

Υποέργο (Subproject) 
   

Τεχνική Υποστήριξη – Παρακολούθηση Δράσεων  
Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Τομέα Υγείας 

Υπουργείο Ευθύνης 1010500   – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Φορέας Υλοποίησης1 1011404 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. 

Φορέας Χρηματοδότησης 1611300   – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Β. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Η δημόσια δαπάνη του έργου που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, 
στη ΣΑΤΑ 063 αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 
 

1 Σε περίπτωση περισσότερων φορέων υλοποίησης τροποποιείται αναλόγως το σχετικό πεδίο 



ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΠΔΕ 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 
(ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ) 

  2022ΤΑ06300013 Τεχνική 
Υποστήριξη – 
Παρακολούθηση 
Δράσεων 
Ψηφιακού 
Μετασχηματισμ
ού του Τομέα 
Υγείας 

 9.865.440,00 2.386.800,00 

 

Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για  το ΕΣΑΑ Ελλάδα 2.0. και περιλαμβάνεται  στον 

ανωτέρω προϋπολογισμό ως Εθνική Συμμετοχή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Γ. ΟΡΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Με βάση την από 13 Ιουλίου 2021 Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του εθνικού Σχεδίου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1), τα Ορόσημα και οι Στόχοι του αναφερόμενου στην παρούσα Έργου είναι τα ακόλουθα: 
 

 

A/A 

 
Ορόσημο/ 

Στόχος 

 

                 Ονομασία 

 
Ποιοτικοί 
δείκτες  
(για τα 

Ορόσημα) 

Ποσοτικοί 
δείκτες  (για 

τους 
Στόχους) 

Χρονοδιάγραμμα 
ολοκλήρωσης Περιγραφή 

Οροσήμου/ Στόχου 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή βάσης Στόχος Τρίμηνο Έτος 

167          Ορόσημο Ψηφιακός μετασχηματισμός της 
υγειονομικής περίθαλψης – 
Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος 
Υγείας (υποέργο 1) 

 

    4o 2023 Ολοκλήρωση (πλήρης ανάπτυξη και 
υλοποίηση) τουλάχιστον όλων των ακόλουθων 
στοιχείων του υποέργου 1 για τη στήριξη του 
ψηφιακού μετασχηματισμού του συστήματος 
υγειονομικής περίθαλψης ώστε να τεθεί σε 
εφαρμογή ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος 
Υγείας: 1) κλινικά έγγραφα, 2) υπηρεσίες 
ορολογίας, 3) εθνικό πλαίσιο 
διαλειτουργικότητας ηλεκτρονικής υγείας, 4) 
συγκέντρωση όλων των εργαστηριακών 
αποτελεσμάτων στον ηλεκτρονικό φάκελο 
υγείας, 5) συλλογή επιστολών αποποίησης 
ευθύνης. 
 

173        Ορόσημο Ψηφιακός μετασχηματισμός —  
ολοκλήρωση όλων των υποέργων 

    4o 2025 Ολοκλήρωση όλων των προγραμματισμένων 
μέτρων για την υλοποίηση των πέντε (5) 
υποέργων που υποστηρίζουν τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό του συστήματος 
υγειονομικής περίθαλψης: 
α) του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας 
ασθενών (υποέργο 1) β) του προγράμματος 
ψηφιακού μετασχηματισμού για τη διαχείριση 
του καρκίνου, συμπεριλαμβανομένου των 
μητρώων ασθενών (υποέργο 2) γ) της 
τηλεϊατρικής, συμπεριλαμβανομένων 
σταθμών, νέων υποδομών και εργαλείων 
τηλεϊατρικής (υποέργο 3) δ) της ψηφιακής 
ετοιμότητας των νοσοκομείων, η οποία 
περιλαμβάνει: συστήματα ηλεκτρονικών 
ιατρικών φακέλων, απογραφή ιατρικού 
εξοπλισμού, υλοποίηση DRG, ηλεκτρονική 
συνταγογράφηση για εσωτερικούς ασθενείς / 
εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων στο 
νοσοκομειακό περιβάλλον, σύστημα 
ηλεκτρονικών ραντεβού, ψηφιακή 



 

αναβάθμιση του Εθνικού Κέντρου Άμεσης 
Βοήθειας (ΕΚΑΒ) και του Οργανισμού 
Φαρμάκων (ΕΟΦ) (υποέργο 4) ε) της 
ολοκλήρωσης όλων των στοιχείων του 
ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος 
του ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής  
υπηρεσιών Υγείας), όλων των στοιχείων 
διαχείρισης και παρακολούθησης δαπανών, 
όλων των στοιχείων των ψηφιακών υπηρεσιών 
προς τους παρόχους υπηρεσιών υγείας και 
τους πολίτες, όλων των στοιχείων διαχείρισης 
δεδομένων και ανάλυσης, καθώς και της 
διαλειτουργικότητας και αγοράς 250 αδειών 
διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) για 
το σύστημα δημοσιονομικής διαχείρισης και 
την εκκαθάριση (υποέργο 5). 

168       Ορόσημο Ψηφιακός μετασχηματισμός — 
ψηφιακό πρόγραμμα για τον 
καρκίνο — υποέργο 2 
 

    2o 2024 Πλήρης έναρξη λειτουργίας του Εθνικού 
Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (πλήρης 
ολοκλήρωση του υποέργου 1) και 
ολοκλήρωση των κύριων στοιχείων του 
προγράμματος ψηφιακής υγείας κατά του 
καρκίνου (υποέργο 2) για την υποστήριξη του 
ψηφιακού μετασχηματισμού του συστήματος 
υγειονομικής περίθαλψης. Για τον σκοπό 
αυτόν απαιτείται να αναπτυχθούν και να 
εφαρμοστούν πλήρως τουλάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία: 1) Εθνικός Ηλεκτρονικός 
Φάκελος Υγείας και 2) πληροφοριακό σύστημα 
για τη θεραπεία του καρκίνου (το σύστημα 
περιλαμβάνει θεραπευτικά πρωτόκολλα για τη 
χημειοθεραπεία, από τα οποία 36 βρίσκονται 
ήδη υπό ανάπτυξη), 3) μητρώα ασθενών, 4) 
υλοποίηση του Εθνικού Μητρώου Καρκίνου. 
Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα για τη 
θεραπεία του καρκίνου πρέπει να έχει 
εγκατασταθεί σε τουλάχιστον 8 (από τα 12) 
νοσοκομεία. 
 

   168.1  Παρακολούθησης Ανάθεση σύμβασης για το 
πρόγραμμα ψηφιακού 
μετασχηματισμού διαχείρισης του 
καρκίνου (υποέργο 2) 
 

    4o 2022  

   167.1  Παρακολούθησης Ανάθεση σύμβασης για τον Εθνικό 
Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας 
Ασθενών (υποέργο 1) 
 

    4o 2022  



 

173.1  Παρακολούθησης Ανάθεση σύμβασης τηλεϊατρικής. 
ψηφιακής ετοιμότητας των 
νοσοκομείων. ψηφιακού 
μετασχηματισμού του ΕΟΠΥΥ 
(υποέργα 3. 4. 5) 

    1o 2023  
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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 

 
 
 
 

 
Παραρτήματα 

- Παράρτημα Ι: Υποχρεώσεις Υπουργείου Ευθύνης - Φορέα Υλοποίησης 

- Παράρτημα ΙΙ : ΤΔΕ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 

Αποδέκτες προς Ενέργεια 
 

1. Υπουργείο Υγείας (μέσω mail: galanakis@moh.gov.gr) 
 

2. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (μέσω       mail: 

lenou@idika.gr) 
 

3. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γεν. Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων Δ/ νση      

Δημοσίων     Επενδύσεων,      (μέσω      email:     fkaramitsa@mnec.gr, 

protokollo@mnec.gr) 
 

Αποδέκτες προς Κοινοποίηση 
 

1. Γραφείο Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Πιερρακάκη 

(μέσω email: minister@mindigital.gr) 
 

2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ (μέσω email: 

hellaskps@mnec.gr) 
 

 

 

Αποδέκτες Εσωτερικής Διανομής 
 

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
 

2. ΕΥΣΤΑ 

mailto:fkaramitsa@mnec.gr
mailto:minister@mindigital.gr
mailto:hellaskps@mnec.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Το Υπουργείο Ευθύνης και ο Φορέας Υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Τεχνική Υποστήριξη – 

Παρακολούθηση Δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Τομέα Υγείας» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 

5163911) 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. 

(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. 

(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: 
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(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. 

(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 
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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. 

(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. 



Έντυπο Δ1_Ε1 
Έκδοση 1.0 

11 

 

(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 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. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI: TΔΕ 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ 

 Ταμείου Ανάκαμψης 

 
Α: Ταυτότητα Έργου 

A.1 Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar) Κωδ.: 3 Περιγραφή: Απασχόληση, Δεξιότητες, 
Κοινωνική Συνοχή 

Α.2 Άξονας (Component) Κωδ: 3.3 Περιγραφή: Ενίσχυση της 
προσβασιμότητας, της 
αποτελεσματικότητας και 
της ποιότητας του 
συστήματος υγείας  

Α.3 Τίτλος Δράσης (Measure)  Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Τομέα της Υγείας 

A.4 Κωδικός Δράσης (Measure) 16752 

A.5 Προϋπολογισμός Δράσης 
(Measure) στο ΕΣΑΑ 

277.579.117,00 €  

A.6 Τίτλος Έργου (Subproject) στο 
ΕΣΑΑ  

Τεχνική Υποστήριξη - Παρακολούθηση Δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού του 
Τομέα Υγείας  

Α.7 Κωδικός ΤΔΕ / ΟΠΣ ΤΑ 5163911 

Α.8 Ημερομηνία Υποβολής ΤΔΕ  

Α.9 Ημερομηνία ένταξης στο ΤΑ  

Α.10 Προϋπολογισμός Έργου 
(Subproject) στο ΕΣΑΑ 

7.956.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) 

Α.11 Προτεινόμενος προϋπολογισμός 
στο ΠΔΕ 

9.865.440,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

Α.12 Είδος Έργου Επένδυση 

Α.13 Τύπος Έργου Δημόσιο Έργο  

Α.14 Διασυνοριακό ή πολυκρατικό 
έργο 

ΟΧΙ 

Α.14.1 Αν ΝΑΙ: Χώρα -  

Α.14.2 Αν ΝΑΙ: Τίτλος συσχετιζόμενου 
έργου 

-  

Α.15 Το έργο υλοποιείται με την μορφή 
ΣΔΙΤ 

ΟΧΙ 

Α.16 Το έργο ενέχει κρατική ενίσχυση ΟΧΙ 

Α.16.1 Αν ΝΑΙ: Εφαρμοστέος Κανονισμός 
Κρατικών Ενισχύσεων 

-  

Α.16.2 Αριθμός έγκρισης καθεστώτος 
(SANI)  

-  

Α.17 Το έργο αφορά Χρηματοδοτικό 
Μέσο 

ΟΧΙ 

Α.17.1 Αν ΝΑΙ: Είδος Χρηματοδοτικού 
Μέσου 

-  

Α.18 Ημερομηνία έναρξης έργου 15/12/2022 

Α.19 Ημερομηνία λήξης έργου 15/12/2025 

Α.20 Υπουργείο Ευθύνης Κωδ: 1010500 Περιγραφή: Υπουργείο Υγείας  

Α.20.1 Υπηρεσία  Κωδ:  Περιγραφή:  

Α.20.2 Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου 
Υπουργείου Ευθύνης 

Γαλανάκης Κων/νος 

Α.20.3 Ιδιότητα Υπευθύνου Σύμβουλος Υπουργού Υγείας 

 

Α.20.4 Τηλέφωνο Υπευθύνου 6944943623 

Α.20.5 Ηλεκτρονική Ταχυδρομείο 
Υπευθύνου 

galanakis@moh.gov.gr  

 

mailto:galanakis@moh.gov.gr
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Τροποποίηση/ επικαιροποίηση των στοιχείων του έργου  

Α. 21 Αντικείμενο τροποποίησης/ 
επικαιροποίησης 

 

Α. 22 Συνοπτική Περιγραφή τροποποίησης / 
επικαιροποίησης 

 

 

Β: Κατάταξη Έργου σύμφωνα με τα κριτήρια του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

B.1 Πρωτοβουλία EE (Flagship) Κωδ: 4 Περιγραφή: Connect 

Β.2 Τομέας Πολιτικής κατά COFOG2 Κωδ: 07.4 Περιγραφή: Public health services 

Β.3 Πεδίο Παρέμβασης (Intervention 
field) 

Κωδ: 095 Περιγραφή: Digitalisation in health care 

Β.4 Κλιματική Σηματοδότηση (Climate 
Tagging) 

0% 

Β.5 Περιβαλλοντική Σήμανση 
(Environmental Tag) 

0% 

Β.6 Ψηφιακή Σήμανση (Digital Tag) 100% 

Β.7 Πράσινη Διάσταση ΟΧΙ 

Β.8 Ψηφιακή Διάσταση ΝΑΙ 

Β.9 DNSH 0 (Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης) 

 

Γ: Στοιχεία Εμπλεκόμενων Φορέων 

Γ.1 Είδος Φορέα Υπουργείο Ευθύνης  

Γ.1.1 Φορέας Κωδ: 1010500 Κωδ: Κωδ: Υπουργείο Υγείας 

Γ.1.2 Νομική Βάση Αρμοδιοτήτων Π.Δ. 121/2017 : Οργανισμός του υπουργείου Υγείας – ΦΕΚ 148/Α/9-10-2017 

Γ.1.3 Περιφέρεια Αττικής  

Γ.1.4 Δήμος Αθηναίων 

Γ.1.5 Διεύθυνση Έδρας Αριστοτέλους 17  

Γ.1.6 Ταχυδρομικός Κώδικας 104 33  

Γ.1.7 Αρμόδιος Επικοινωνίας Γαλανάκης Κων/νος 

Γ.1.8 Ιδιότητα – Θέση στο Φορέα Σύμβουλος Υπουργού Υγείας 

Γ.1.9 Τηλέφωνο 6944943623 

Γ.1.10 Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας galanakis@moh.gov.gr  

Γ.1.11 Ιστοχώρος Φορέα www.moh.gov.gr 

 

Γ.2 Είδος Φορέα Φορέας Υλοποίησης 

Γ.2.1 Φορέας Κωδ:  1011404 Περιγραφή:  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. 

Γ.2.2 Νομική Βάση Αρμοδιοτήτων Ν.3607/2007 : Σύσταση και καταστατικό της «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και 
οργανωτικές δομές 

Υπάγεται στις διατάξεις του Ν.3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α’) «Δημόσιες Επιχειρήσεις 
και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» εξαιρουμένων των διατάξεων του άρθρου 14. 

Γ.2.3 Περιφέρεια Αττικής  

Γ.2.4 Δήμος Αθηναίων 

Γ.2.5 Διεύθυνση Έδρας Λυκούργου 10 

Γ.2.6 Ταχυδρομικός Κώδικας 105 51 

Γ.2.7 Αρμόδιος Επικοινωνίας Λένου Δήμητρα 

Γ.2.8 Ιδιότητα – Θέση στο Φορέα Προϊσταμένη τμήματος Συγχρηματοδοτούμενων έργων 

mailto:galanakis@moh.gov.gr
http://www.moh.gov.gr/
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Γ.2.9 Τηλέφωνο 2132168221 

Γ.2.10 Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας lenou@idika.gr 

Γ.2.11 Ιστοχώρος Φορέα www.idika.gr 

 

Γ.3 Είδος Φορέα Κύριος του Έργου 

Γ.3.1 Φορέας Κωδ:  1010500 Περιγραφή:  Υπουργείο Υγείας 

Γ.3.2 Νομική Βάση Αρμοδιοτήτων Π.Δ. 121/2017 : Οργανισμός του υπουργείου Υγείας – ΦΕΚ 148/Α/9-10-2017 

Γ.3.3 Περιφέρεια Αττικής  

Γ.3.4 Δήμος Αθηναίων 

Γ.3.5 Διεύθυνση Έδρας Αριστοτέλους 17  

Γ.3.6 Ταχυδρομικός Κώδικας 104 33  

Γ.3.7 Αρμόδιος Επικοινωνίας Γαλανάκης Κων/νος 

Γ.3.8 Ιδιότητα – Θέση στο Φορέα Σύμβουλος Υπουργού Υγείας 

Γ.3.9 Τηλέφωνο 6944943623 

Γ.3.10 Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας  galanakis@moh.gov.gr  

Γ.3.11 Ιστοχώρος Φορέα www.moh.gov.gr 

 

Γ.4 Είδος Φορέα Φορέας Χρηματοδότησης 

Γ.4.1 Φορέας Κωδ: 1611300 Περιγραφή: Υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης 

Γ.4.2 Νομική Βάση Αρμοδιοτήτων Π.Δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης», 
ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/1972) και άλλες διατάξεις» 

Γ.4.3 Περιφέρεια Αττικής 

Γ.4.4 Δήμος Καλλιθέας 

Γ.4.5  

Διεύθυνση Έδρας 

Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου 

Γ.4.6 Ταχυδρομικός Κώδικας 10163 

Γ.4.7 Αρμόδιος Επικοινωνίας Πιερρακάκης Κυριάκος 

Γ.4.8 Ιδιότητα – Θέση στο Φορέα Υπουργός 

Γ.4.9 Τηλέφωνο 210 9098000 

Γ.4.10 Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας minister@mindigital.gr  

Γ.4.11 Ιστοχώρος Φορέα https://mindigital.gr   

 

 

 

Δ: Φυσικό Αντικείμενο 

Δ.1 Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Έργου 

Το αντικείμενο του Έργου συνίσταται στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης 
προς το Υπουργείο Υγείας στα παρακάτω αντικείμενα : 

Θεματική Περιοχή: Υποστήριξη στην παρακολούθηση υλοποίησης παρεμβάσεων ή έργων Ψηφιακού Μετασχηματισμού στο Τομέα 
Υγείας 

Η παρούσα ενότητα αφορά υπηρεσίες διοίκησης, παρακολούθησης και διαχείρισης παρεμβάσεων ή έργων. Οι υπηρεσίες που δύνανται να 
ζητηθούν από τον Ανάδοχο είναι οι εξής: 

• Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των κρίσιμων Παρεμβάσεων του 
Υπουργείου Υγείας, καθώς και των επιμέρους Δράσεων/ Έργων τους, και της τήρησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής τους 

• Εντοπισμός και αξιολόγηση των αποκλίσεων και των κινδύνων που διατρέχουν Παρεμβάσεις και επιμέρους Δράσεις/ Έργα τους, 
αναφορικά με την πρόοδο υλοποίησής τους σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό υλοποίησης και τους δείκτες αποτελέσματος και 
παρακολούθησης που έχουν τεθεί. 

• Υποστήριξη στη διαχείριση ζητημάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των επιμέρους Δράσεων/ Έργων  

mailto:galanakis@moh.gov.gr
http://www.moh.gov.gr/
mailto:minister@mindigital.gr
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• Κατάθεση τεκμηριωμένων εισηγήσεων για την υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων επί οποιουδήποτε θέματος σχετίζεται με την 
υλοποίηση των Παρεμβάσεων ή έργων, και ιδίως :  

o επί αιτημάτων αλλαγών του Αναδόχου των έργων 
o για ειδικά τεχνικά, οικονομικά ή επιχειρησιακά θέματα ή προϋποθέσεις που προκύπτουν από τις ανάγκες υλοποίησης 

και εφαρμογής των επιμέρους όρων της Σύμβασης των έργων 
o για πιθανές βελτιώσεις ή αναθεωρήσεις στο σχεδιασμό υλοποίησης του Κυρίως Έργου 

• Υποστήριξη στην καθοδήγηση και το συντονισμό των εμπλεκομένων για κάθε είδους θέματα που σχετίζονται με την υλοποίηση 
των επιμέρους Δράσεων/ Έργων που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν.  

• Υποστήριξη στις παραλαβές παραδοτέων, αξιολογώντας την πληρότητα και ποιότητά τους και την κάλυψη των προδιαγραφών-
απαιτήσεων που έχουν τεθεί, που μπορεί να περιλαμβάνει : 

o παρακολούθηση/ συμμετοχή στους ελέγχους αποδοχής,  
o τεχνική και επιστημονική συνδρομή στις Ομάδες και Επιτροπές Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής,  
o τυχόν υπόδειξη περαιτέρω ελέγχων-δοκιμών,  
o επισκόπηση ποιότητας έγγραφων παραδοτέων,  
o γνωμοδοτήσεις επί ευρημάτων,  
o εισηγήσεις 
o κλπ 

 
Εργασία 1: Υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και των φορέων υλοποίησης των επιλεγμένων έργων (όπου προβλέπεται) στην υλοποίηση, 
στη διαχείριση και στην παρακολούθηση των δράσεων/υποδράσεων καθ΄ όλη την περίοδο υλοποίησής τους. Πιο συγκεκριμένα, στην 
εργασία αυτή ο ανάδοχος θα αναλάβει να υποστηρίξει στοχευμένα τους φορείς που θα αποτελέσουν τους φορείς υλοποίησης των έργων 
του Ταμείου Ανάκαμψης, παρέχοντας τις ακόλουθες υπηρεσίες:  

• Προετοιμασία Οδηγού Υλοποίησης της Πράξης  

• Παρακολούθηση και πιστοποίηση της υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου  

• Παρακολούθηση τήρησης του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος  
 

Εργασία 2: Κεντρική Υποστήριξη Υπουργείου Υγείας για τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση των επιλεγμένων 
δράσεων/υποδράσεων του Υπουργείου Υγείας στο ΤΑΑ.  Πιο συγκεκριμένα, στην κατηγορία αυτή ο ανάδοχος ενδεικτικά θα προχωρήσει 
στις ακόλουθες ενέργειες: θα υποστηρίζει κεντρικά το Υπουργείο Υγείας προκειμένου να έχει μια συνολική εικόνα της πορείας υλοποίησης 
των επιλεγμένων έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, θα συντάσσει αναφορές συνολικές, ανά κατηγορία δράσεων, καθώς και ανά έργο. 
Επιπρόσθετα, θα υποστηρίζει κεντρικά το Υπουργείο Υγείας για τη λήψη βέλτιστων αποφάσεων για την πορεία υλοποίησης των επιλεγμένων 
έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, θα παρακολουθεί λοιπά έργα άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων για συμπληρωματικότητες, θα ελέγχει για 
τυχόν επικαλύψεις και θα παραδίδει αναφορές για τα χρονοδιαγράμματα των έργων, προτάσεις με διορθωτικές ενέργειες κ.λπ. 
 

Εργασία 3: Υποστήριξη των φορέων στην υλοποίηση, στη διαχείριση και στην παρακολούθηση των επιλεγμένων δράσεων/υποδράσεων 
καθ΄ όλη την περίοδο υλοποίησής τους. Πιο συγκεκριμένα, στην εργασία αυτή ο ανάδοχος θα αναλάβει να υποστηρίξει στοχευμένα τους 
φορείς που θα αποτελέσουν τους δικαιούχους των επιλεγμένων έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, παρέχοντας τις ακόλουθες υπηρεσίες:  

• Παρακολούθηση και πιστοποίηση της υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου  

• Παρακολούθηση τήρησης του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος  

• Παροχή στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης όλων των διοικητικών και χρηματοοικονομικών στοιχείων 
της πράξης, της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και των προϊόντα αυτής  

• Έκδοση στατιστικών στοιχείων σε τακτά χρονικά διαστήματα σχετικά με την πορεία υλοποίησης του Έργου  

• Ad hoc εισηγήσεις για ειδικά νομικά τεχνικά, οικονομικά ή επιχειρησιακά θέματα που προκύπτουν από τις ανάγκες υλοποίησης 
και εφαρμογής των επιμέρους όρων της πράξης καθώς και σε ειδικότερα θέματα κρατικών ενισχύσεων, όπου απαιτείται  

•  
Εργασία 4: Υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας τυχόν ανασχεδιασμό των επιλεγμένων δράσεων/υποδράσεων καθ΄ όλη τη διάρκεια του ΤΑΑ. 
Ειδικότερα: 

• Τη Συμμετοχή σε συναντήσεις μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, με σκοπό το συντονισμό των ενεργειών, την αποφυγή 
προβλημάτων για την έγκαιρη υλοποίηση της πράξης.  

• Τον Εντοπισμό αποκλίσεων ή νέων κινδύνων και υποβολή εισηγήσεων για εφαρμογή προληπτικών ή/και διορθωτικών ενεργειών  
 
Εργασία 5: Υποστήριξη των επιτόπιων επαληθεύσεων των δράσεων/υποδράσεων  
Πιο συγκεκριμένα, στην εργασία αυτή ο ανάδοχος θα αναλάβει την συμβουλευτική και νομική υποστήριξη σε τυχόν επιτόπιες επαληθεύσεις 
αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων κατά την υλοποίηση των επιλεγμένων πράξεων και την διαπίστωση της επίτευξης των σχετικών οροσήμων, 
που τίθεται από το ΕΣΑΑ  
 
Εργασία 6: Υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας  για την εισαγωγή στοιχείων σε πληροφοριακά συστήματα  
Πιο συγκεκριμένα, στην εργασία αυτή ο ανάδοχος θα αναλάβει την Υποστήριξη στην υποβολή δελτίων δαπανών των επιλεγμένων έργων 
και καταχώρηση στο ΟΠΣ ΤΑ και σε λοιπά πληροφοριακά συστήματα που θα απαιτηθούν σύμφωνα με το ΣΔΕ του Ταμείου Ανάκαμψης όλων 
των απαραίτητων διαχειριστικών εγγράφων 

Εργασία 7 : Αντικείμενο των υπηρεσιών της παρούσας ενότητας είναι η διενέργεια ελέγχου από τον Ανάδοχο με σκοπό την επιβεβαίωση 

της επίτευξης κάθε Οροσήμου και Στόχου που συνδέεται με Αίτημα Πληρωμής, καθώς και της ολοκλήρωσης του/ων Έργου/ων. σύμφωνα 

και με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην Απόφαση Ένταξης του/ων Έργου/ων στο ΤΑΑ. Ο διενεργούμενος έλεγχος θα συνίσταται σε 

διοικητικούς ή και επιτόπιους ελέγχους στο Έργο, προκειμένου να ελεγχθούν διοικητικές, δημοσιονομικές, τεχνικές και φυσικές πτυχές του 

Έργου. Ο Ανάδοχος θα εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τα Διεθνή και Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, το Σύστημα Διαχείρισης και 

Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το Εγχειρίδιο Διαδικασιών του Συστήματος 

Διαχείρισης και Ελέγχου του ΤΑΑ.  
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Στο πλαίσιο του έργου, ο Ανάδοχος θα ιδρύσει και θα λειτουργήσει δομή διαχείρισης έργων (Project Management Office – PMO), η οποία 
θα είναι σε θέση να διασφαλίσει τη διαχείριση και παρακολούθηση των επιλεγμένων δράσεων, σε ότι τουλάχιστον αφορά τη διαχείριση του 
χρόνου, των κινδύνων των αλλαγών, των πόρων, της ποιότητας, το συντονισμό των εμπλεκόμενων μερών, την παραγωγή των απαραίτητων 
αναφορών κ.α. Πιο αναλυτικά οι αρμοδιότητες της δομής διαχείρισης έργων ενδεικτικά εξειδικεύονται ως ακολούθως: 

• Παραγωγή και επικαιροποίηση όλων των εγγράφων που σχετίζονται με τις διαδικασίες διοίκησης των επιλεγμένων έργων 

• Τήρηση των αρχείων των έργων 

• Διαχείριση κινδύνων και αλλαγών 

• Παρακολούθηση της υλοποίησης των επιλεγμένων έργων σε σχέση με χρονικά ορόσημα επίτευξης στόχων 

• Παραγωγή άμεσης, αξιόπιστης και ευέλικτης διοικητικής πληροφόρησης, προς του εμπλεκόμενους 

• Υποστήριξης και διαχείριση των εμπλεκόμενων (stakeholders) 

• Παραγωγή αναφορών 

 

Επιλεγμένες δράσεις / έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα απαιτηθεί συμβουλευτική υποστήριξη, για τα παρακάτω έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν μέσω του 
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας:  

o Εθνικός Ψηφιακός Φάκελος Υγείας 

Το έργο αφορά την υλοποίηση ολοκληρωμένης πρόσβασης στα αρχεία υγειονομικής περίθαλψης των ασθενών μέσα σε ένα 
ανοιχτό και διαλειτουργικό ψηφιακό δίκτυο δομών υγείας. Ο Εθνικός Ψηφιακός Φάκελος Υγείας θα βασίζεται σε διεθνείς και 
ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για να επιτρέψει τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες δραστηριότητες δημόσιας υγείας και την 
κινητικότητα των ασθενών. Συγκεκριμένα, σκοπός είναι η δημιουργία ενός Κατανεμημένου Ψηφιακού Αρχείου Υγείας, το οποίο 
θα περιλαμβάνει όλες τις ιατρικές πράξεις και τα περιστατικά περίθαλψης των πολιτών από όλες τις πιθανές υπάρχουσες πηγές 
(δημόσιες ή ιδιωτικές) προκειμένου να δημιουργηθεί ένα μοναδικό δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών υγείας. Η πρόσβαση σε 
ασθενείς και κλινικούς ιατρούς θα επιτρέψει κάθε είδους προληπτική και θεραπευτική θεραπεία που είναι απαραίτητη για την 
υποστήριξη της αυξημένης ποιότητας φροντίδας και της ποιότητας ζωής. Επιπλέον, το έργο θα χωριστεί στους ακόλουθους 3 
πυλώνες: 

o Ο πρώτος πυλώνας αφορά την επέκταση και την ανάπτυξη της κεντρικής εθνικής υποδομής που απαιτείται για την 
υποστήριξη αυτού του υποέργου (π.χ. εθνικά αποθετήρια κλινικών εγγράφων, υπηρεσίες ορολογίας, ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο και υποδομές ελέγχου πρόσβασης, υποδομή δικτύου, αποθετήριο ιατρικής απεικόνισης κ.α.) 

o Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την ανάπτυξη του επιπέδου ολοκλήρωσης και των προτύπων διαλειτουργικότητας, τα 
οποία θα βασίζονται στο Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Υγείας (NeHIF) (το οποίο έχει ήδη 
σχεδιαστεί). Επιπλέον, το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Υγείας (NeHIF) θα εξασφαλίσει τη συνεχή 
δημιουργία των απαραίτητων εθνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας. Το NeHIF θα λειτουργήσει μια υποδομή 
δοκιμών και πιστοποίησης για την επιβολή της συμμόρφωσης και της ποιότητας της ανταλλαγής πληροφοριών 
υγειονομικής περίθαλψης. 

o Ο τρίτος πυλώνας είναι εξίσου κρίσιμος καθώς αφορά την ενοποίηση και τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων 
αιχμής σε όλα τα σημεία των δομών φροντίδας (Web services, API, κ.λπ.), ο σχεδιασμός πρόσθετων κατάλληλων 
διεπαφών χρήστη, που θα διαφοροποιούν την εμπειρία χρήστη του ασθενούς από την εμπειρία χρήστη του κλινικού 
ιατρού. O Εθνικός Ψηφιακός Φάκελος Υγείας θα προωθήσει την επικοινωνία μεταξύ ασθενών και κλινικών ιατρών και 
θα σχεδιαστεί με βάση τις περιπτώσεις χρήσης διαλειτουργικότητας και τις ανάγκες των χρηστών (θα υιοθετηθούν 
αρχές σχεδιασμού UX). O Εθνικός Ψηφιακός Φάκελος Υγείας θα κατασκευαστεί με βάση τις διεθνείς βέλτιστες 
πρακτικές, τα διεθνή πρότυπα και τους κανονισμούς της ΕΕ (Οδηγία 2011/24 για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των 
ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη). Οι εφαρμογές τρίτων θα ελεγχθούν και θα πιστοποιηθούν πριν 
συνδεθούν με τον Εθνικό Ψηφιακό Φάκελο Υγεία. 

o Εθνικό Ψηφιακό Πρόγραμμα Διαχείρισης του Καρκίνου  

Το υποέργο αφορά την ανάπτυξη μιας εθνικής ψηφιακής υποδομής για την υποστήριξη των ογκολογικών ασθενών σε όλη την 
αλληλεπίδρασή τους με το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και τη βοήθεια θεραπευτών και γιατρών να λαμβάνουν έγκαιρες 
και υψηλής ποιότητας αποφάσεις θεραπείας. Το σύστημα θα εγκατασταθεί αρχικά σε τρία δημόσια ογκολογικά νοσοκομεία και 
στη συνέχεια θα επεκταθεί σε άλλα εννέα, έτσι ώστε και τα δώδεκα νοσοκομεία να διασυνδεθούν για να επιτραπεί η 
αποτελεσματική ενοποίηση των δεδομένων, η ασφαλής ανάλυση δεδομένων και η διάθεση πληροφοριών προς τον ασθενή. 

Πιο συγκεκριμένα, η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει: 

1. Δημιουργία εθνικού μητρώου καρκινοπαθών, συνδεδεμένου με το Εθνικό Ψηφιακό Φάκελο Υγείας, όπου αναφέρονται όλα τα 
περιστατικά καρκίνου και όπου θα συλλέγονται σημαντικές κλινικές μεταβλητές. Το Μητρώο θα επεκταθεί σε εθνικό επίπεδο για 
ένα βασικό σύνολο δεδομένων. Επιπλέον, τα δώδεκα νοσοκομεία που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Θεραπείας Καρκίνου θα 
παρέχουν στο Μητρώο λεπτομερείς πληροφορίες για τη θεραπεία, τα φάρμακα, τη χημειοθεραπεία κ.λπ. 

2. Θα παρέχεται επίσης πρόσβαση στον ασθενή για προγραμματισμό χημειοθεραπείας ή περίληψη θεραπείας (αρχείο επιβίωσης 
από καρκίνο). Θα δημιουργηθούν εργαλεία για αυτοαξιολόγηση, θεραπεία κατ' οίκον φροντίδας και παρηγορητική φροντίδα για 
ασθενείς με καρκίνο σταδίου 4. 

3. Ανάπτυξη κατάλληλης ψηφιακής υποδομής εντός του νοσοκομειακού περιβάλλοντος που θα: 

o επιτρέψει σε διεπιστημονικές ομάδες να συμμετέχουν στη λήψη κλινικών αποφάσεων 
o Υποστηρίξει το σχεδιασμό και τη συνταγογράφηση της θεραπείας σύμφωνα με τυποποιημένα σχήματα 

χημειοθεραπείας, της επικύρωσης και του προγραμματισμού παραγωγής, της χορήγησης φαρμάκων και της 
παρακολούθησης της απόκρισης 
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Το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτιστοποίηση τόσο των κλινικών όσο και των οικονομικών αποτελεσμάτων μέσω της έγκαιρης και 
ακριβούς διάγνωσης, του ακριβούς και εξατομικευμένου σχεδιασμού θεραπείας, της βελτιστοποιημένης προετοιμασίας 
φαρμάκων και της μείωσης των χαμένων θεραπειών. 

o Βελτίωση της Ψηφιακής Ετοιμότητας των Νοσοκομείων 

Η υλοποίηση αυτής της δράσης σχετίζεται με την αξιολόγηση και τη βελτίωση της Ψηφιακής Ετοιμότητας των Ελληνικών 
Νοσοκομείων και των δυνατοτήτων τους προκειμένου να πληρούν τα πρότυπα που απαιτούνται για ασφαλή, αποτελεσματική 
και αποδοτική υγειονομική περίθαλψη. Ο πρώτος στόχος είναι η προώθηση της ψηφιακής αριστείας παρέχοντας οικονομικά 
κίνητρα σε ορισμένα ελληνικά Νοσοκομεία να γίνουν τα Ψηφιακά Υποδείγματα και τα προσχέδια για άλλα νοσοκομεία. 

Ο δεύτερος στόχος είναι ότι κάθε νοσοκομείο θα πρέπει να υποστηρίζεται ώστε να ανταποκρίνεται στην εθνική Βασική Γραμμή 
Ψηφιακής Ετοιμότητας, η οποία θα περιλαμβάνει τη χρήση ενός πλήρως λειτουργικού Ολοκληρωμένου Συστήματος 
Πληροφοριών Νοσοκομείων που θα επιτρέπει στους κλινικούς ιατρούς να μεταβούν από έντυπα στα ψηφιακά αρχεία ασθενών 
έως το 2025. Αυτά τα συστήματα θα πρέπει να είναι πλήρως διαλειτουργικό με τον Εθνικό Ψηφιακό Φάκελο Υγείας καθώς και με 
το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Οι βασικές δραστηριότητες συνοψίζονται παρακάτω: 

1. Αξιολόγηση της ψηφιακής ωριμότητας των νοσοκομείων. Πρόσθετα μοντέλα αξιολόγησης θα αξιολογηθούν ως προς την 
ασφάλεια, την υποδομή δικτύου, την ωριμότητα ERP, το BI και την ικανότητα ανάλυσης 

2. Δραστηριότητες ενίσχυσης του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου νοσοκομείων με την εφαρμογή κλινικών πληροφοριακών 
συστημάτων σε όλα τα νοσοκομεία 

3. Διαλειτουργικότητα με τις κεντρικές υποδομές του Εθνικού Ψηφιακού Φακέλου Υγείας – υποδομές διαχείρισης κλινικών 
εγγράφων. 

4. Προαιρετική επέκταση της βασικής λειτουργικότητας υφιστάμενων λογισμικών για υποστήριξη διαφορετικών Ιατρικών 
Ειδικοτήτων (Κλινικά Πληροφοριακά Συστήματα). 

5. Υποστήριξη Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου με εκμετάλλευση φορητών συσκευών  

6. Υλοποίηση Εθνικού Μητρώου Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού. 

7. Εφαρμογή διαλειτουργικότητας με το σύστημα Diagnosis Related Group (DRG). 

8. Ανάπτυξη Συστημάτων Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Διαχείρισης Φαρμάκων (ΕΠΜΑ) στα Νοσοκομεία 

9. Εφαρμογή διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Ραντεβού 

10. Αναβάθμιση υποδομών τοπικών δικτύων (συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων δικτύων όπου χρειάζεται) – άλλες 
υποδομές. 

Στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού, δύο σημαντικοί πυλώνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
προβλέπουν ψηφιακές βελτιώσεις προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πλήρως ολοκληρωμένο σύστημα υγειονομικής 
περίθαλψης. 

o Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) είναι ο σημαντικότερος οργανισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
και η υπηρεσία της κυβέρνησης με τον μεγαλύτερο όγκο εκκαθαρισμένων δαπανών ετησίως, μιας και εκκαθαρίζει περίπου 6 δισ. 
ευρώ δαπανών υγείας ετησίως από περίπου 25.000 παρόχους υγείας (Κλινικές, Διαγνωστικά Κέντρα, Φαρμακεία, Νοσοκομεία, 
ιατροί κ.λπ.). Ο ΕΟΠΥΥ αυτή τη στιγμή εκκαθαρίζει όλους τους παρόχους Υγείας που πραγματοποιούν με χρήση ελέγχου δαπανών  
επί δείγματος σε επίπεδο 5%. Στόχος αυτού του έργου είναι η συνολική ψηφιακή μετασχηματισμού του Οργανισμού, με κύριο 
στόχο να φτάσει σε πραγματικό χρόνο εκκαθάρισης όλων των δαπανών υγείας που λαμβάνει ο ΕΟΠΥΥ από τους παρόχους υγείας. 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτείται πλήρης ψηφιακή αναδιοργάνωση του ΕΟΠΥΥ που περιλαμβάνει τουλάχιστον τις 
παρεμβάσεις που περιγράφονται παρακάτω: 

o Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης Έργου 
o Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΟΠΥΥ (ΟΠΣ) 
o Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Αποζημίωσης Δαπανών 
o Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις και Πολίτες 
o Σύστημα Επεξεργασίας, Διαχείρισης Δεδομένων και Διαλειτουργικότητας 
o Λειτουργία και Υποστήριξη Call Center / Help Desk (as a service) 
o Υλοποίηση Μέτρων Συμμόρφωσης GDPR - Κυβερνοασφάλειας και Συναφείς Υπηρεσίες 

 
 

Χρονοδιάγραμμα & Φάσεις Έργου 

Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις παρακάτω Φάσεις: 

Φάση 1 : Λειτουργία δομής διαχείρισης έργων (PMO) 

Φάση 2 : Παροχή υπηρεσιών επιτόπιας υποστήριξης 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες και νοείται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης έως την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα.  

Επισημαίνεται ότι στη συνολική διάρκεια περιλαμβάνεται και ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των ενδιάμεσων φάσεων ή 
παραδοτέων μέχρι την παράδοση και του τελευταίου παραδοτέου που ορίζει την λήξη της σύμβασης και την έναρξη της οριστικής 
παραλαβής του έργου. 
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Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης απεικονίζεται στον παρακάτω Πίνακα: 

 

 

 

Στη συνέχεια παρατίθεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου: 

 

Φάση ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Φάσης 
ΜΗΝΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 

Φ1 
Λειτουργία δομής διαχείρισης 
έργων (PMO) 

            

Φ2 
Παροχή υπηρεσιών επιτόπιας 
υποστήριξης 

            

 

Ενδεικτικά Παραδοτέα Έργου:  

ΠΑ.1: Περιοδικές Εκθέσεις Προόδου λειτουργίας δομής διαχείρισης έργων (PMO) 

Απολογιστικά οι αναφορές προόδου θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνουν: 

• αναλυτική έκθεση πεπραγμένων που θα αφορά στο εκτελούμενο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο 

• αναφορά για την εξέλιξη των διοικητικών καταστάσεων (π.χ. εγκρίσεις, παραλαβές, πιστοποιήσεις κλπ.) 

• αναλυτικό επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα των Έργων  

• ανάλυση κρίσιμων παραμέτρων/ ζητημάτων σε τεχνικό, επιχειρησιακό, διοικητικό και διαχειριστικό επίπεδο, που θα 
πρέπει να αντιμετωπιστούν από τα αρμόδια όργανα και τους εμπλεκόμενους φορείς (π.χ. προτεινόμενα θέματα για 
επίλυση σε στρατηγικό επίπεδο). 

Προγραμματικά οι αναφορές προόδου θα αξιοποιούν τα απολογιστικά στοιχεία προόδου μέχρι και την τρέχουσα περίοδο 
αναφοράς για τον αναλυτικό προγραμματισμό των εργασιών της επόμενης περιόδου αναφοράς, και θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να 
περιλαμβάνουν: 

• ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα και βραχυπρόθεσμο προγραμματισμό φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

• αναγκαία μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Έργου. 
 

ΠΑ.2: Εκθέσεις απολογισμού παροχής υπηρεσιών επιτόπιας υποστήριξης 

 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο με έναν (1) οικονομικό φορέα. 

 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Σκοπός του Έργου είναι η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών-μελετητικών υπηρεσιών υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας όσον 
αφορά στην εξειδίκευση και υλοποίηση Δράσεων του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της χώρας. 

Με δεδομένο το σημαντικό αριθμό έργων ψηφιακού μετασχηματισμού που πρόκειται να υλοποιηθούν, καθώς και τον υψηλό βαθμό 
πολυπλοκότητας, οι υπηρεσίες που περιέχονται στο παρόν έργο θεωρούνται κομβικής σημασίας για την ορθή και έγκαιρη υλοποίηση  αλλά 
και την παρακολούθηση των αντίστοιχων έργων του ΕΣΑΑ Ελλάδα 2.0.  

Ειδικά για την παρακολούθηση, σκοπός είναι η εξειδίκευση των κατευθύνσεων, με βάση βέλτιστες πρακτικές, αλλά και της πραγματικές 
ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Η εν λόγω εξειδίκευση προϋποθέτει την αξιοποίηση δυναμικού σκέψης μεγάλου όγκου 
και ποιότητας, με προσήλωση στην απαραίτητη ταχύτητα. Είναι η μόνη μέθοδος που θα εξασφαλίσει ότι η στρατηγική θα μετουσιωθεί σε 
εφικτά και ωφέλιμα σχέδια δράσεων. 

Α/Α 
ΦΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 
Μήνας 

Έναρξης 
Μήνας 
Λήξης 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΦΑΣΗΣ 

Φ1 
Λειτουργία δομής διαχείρισης 
έργων (PMO) 

Υπογραφή της Σύμβασης 0 36 Τριάντα έξι (36) μήνες 

Φ2 
Παροχή υπηρεσιών επιτόπιας 
υποστήριξης 

Υπογραφή της Σύμβασης 0 36 Τριάντα έξι (36) μήνες 
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Η παρακολούθηση των δράσεων αφορά στη διεκπεραίωση σημαντικού όγκου έργου, με τελικό στόχο τημ έγκαιρη και ολοκληρωμένη 
υλοποίηση των έργων, τηρώντας τις διαδικασίες που επιβάλλει η νομοθεσία αλλά και οι σχετικές συμβάσεις, εξυπηρετώντας τη στρατηγική 
του ΕΣΑΑ, του Υπουργείου Υγείας αλλά και όλων των εμπλεκόμενων φορέων. 

Η παρακολούθηση των έργων κατά την υλοποίηση εξασφαλίζει ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εκτελεστούν σύμφωνα 
με τους συμβατικούς όρους και με το μέγιστο δυνατό όφελος για τους εκάστοτε φορείς και ωφελούμενους.  

Συνολικά, οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης θα ενισχύσουν καθοριστικά την ικανότητα του Υπουργείου Υγείας, ώστε να διασφαλίσουν ότι 
η υφιστάμενη στρατηγική υλοποίησης του ΕΣΑΑ Ελλάδα 2.0, θα πραγματωθεί με την επιτυχή υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων που θα 
μετασχηματίσουν την ελληνική οικονομία στα πρότυπα της νέας ψηφιακής εποχής. Βασικοί άξονες θα είναι η κατακόρυφη αύξηση της 
δυναμικότητας σχεδιασμού, ωρίμανσης και υλοποίησης, η ταχύτητα εκτέλεσης των εργασιών και η πλήρης διασφάλιση των συμφερόντων 
του Ελληνικού Κράτους, παράλληλα με τη στήριξη των εταιριών που θα αναλάβουν την υλοποίηση των έργων. 

Δ.2 Κοινωνικές Κατηγορίες (Social categories) Ο άμεσα ωφελούμενος πληθυσμός είναι τα στελέχη του Υπουργείου Υγείας και 
των λοιπών φορέων υλοποίησης των επιλεγμένων έργων.  Παράλληλα, 
ωφελούνται οι φορείς που απευθύνονται στο Υπουργείο, για συνδρομή στον 
σχεδιασμό, την ωρίμανση και την παρακολούθηση έργων. 

Έμμεσα, το έργο ωφελεί το σύνολο των πολιτών και των επιχειρήσεων, καθώς 
η επιτυχής ολοκλήρωση του εγχειρήματος του ψηφιακού μετασχηματισμού 
είναι καθοριστικής σημασίας για το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας και 
οικονομίας. 

 

 

 

Ε: Ορόσημα και Στόχοι Έργου σύμφωνα με το ΕΣΑΑ  

A/
A 

Είδος 
Οροσήμου/ 

Στόχου  

Κωδικός 
Δράσης 

Σχετικό 
μέτρο 

(μεταρρύ-
θμιση ή 

επένδυση) 

Ορόσημο
/ στόχος 

Ονομασί
α 

Ποιοτικοί 
δείκτες  
(για τα 

ορόσημα
) 

Ποσοτικοί δείκτες 
(για τους στόχους) 

Ενδεικτικό 
χρονοδιάγραμμ
α ολοκλήρωσης 

Περιγραφή 
κάθε οροσήμου 

και στόχου 

Ορόσ
ημο 
Έργο

υ 

      
Μονάδα 
μέτρηση

ς 

Τιμή 
βάσης  

Στόχο
ς 

Τρίμην
ο 

Έτος 
 

 

1 Πληρωμής 16752 10 - 3.3. Βελτίωση  
της 
ανθεκτικότητας, 
της 
προσβασιμότητας 
και της 
βιωσιμότητας 
της υγειονομικής 
περίθαλψης — 
16752_Ψηφιακός 
μετασχηματισμός 
του τομέα της 
υγείας 
(DigHealth) 
 

Ορόσημο Ψηφιακός 
μετασχηματι-
σμός της 
υγειονομικής 
περίθαλψης - 
Εθνικός 
Ηλεκτρονικός 
Φάκελος 
Υγείας 
(υποέργο 1) 
 

    4ο  2023 Ολοκλήρωση 
(πλήρης 
ανάπτυξη και 
υλοποίηση) 
τουλάχιστον 
όλων των 
ακόλουθων 
στοιχείων 
του 
υποέργου 1 
για τη 
στήριξη του 
ψηφιακού 
μετασχηματι
σμού του 
συστήματος 
υγειονομικής 
περίθαλψης 
ώστε να 
τεθεί σε 
εφαρμογή ο 
Εθνικός 
Ηλεκτρονικός 
Φάκελος 
Υγείας: 1) 
κλινικά 
έγγραφα, 
2) υπηρεσίες 
ορολογίας, 3) 
εθνικό 
πλαίσιο 
διαλειτουργι
κότητας 
ηλεκτρονικής 
υγείας, 4) 
συγκέντρωση 
όλων των 
εργαστηριακ
ών 
αποτελεσμάτ
ων στον 
ηλεκτρονικό 
φάκελο 
υγείας, 5) 
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συλλογή 
επιστολών 
αποποίησης 
ευθύνης. 

2 Παρακολού-
θησης 

16752 10 - 3.3. Βελτίωση 
της 
ανθεκτικότητας, 
της 
προσβασιμότητας 
και της 
βιωσιμότητας της 
υγειονομικής 
περίθαλψης — 
16752_Ψηφιακός 
μετασχηματισμός 
του τομέα της 
υγείας (DigHealth) 
 

Ορόσημο Ανάθεση 
σύμβασης 
για τον 
Εθνικό 
Ηλεκτρονικό 
Φάκελο 
Υγείας 
Ασθενών 
(υποέργο 1) 
 

    4ο  2022  

 

3 Πληρωμής 16752 10 - 3.3. Βελτίωση 
της 
ανθεκτικότητας, 
της 
προσβασιμότητας 
και της 
βιωσιμότητας της 
υγειονομικής 
περίθαλψης — 
16752_Ψηφιακός 
μετασχηματισμός 
του τομέα της 
υγείας (DigHealth) 

Ορόσημο Ψηφιακός 
μετασχηματι
σμ ός — 
ολοκλήρωση 
όλων των 
υποέργων 

    4ο  2025 Ολοκλήρωση 
όλων των 
προγραμματι
σμένων 
μέτρων για 
την 
υλοποίηση 
των πέντε (5) 
υποέργων 
που 
υποστηρίζου
ν τον 
ψηφιακό 
μετασχηματι
σμό του 
συστήματος 
υγειονομικής 
περίθαλψης: 
α) του 
Εθνικού 
Ηλεκτρονικο
ύ Φακέλου 
Υγείας 
ασθενών 
(υποέργο 1) 
β) του 
προγράμματ
ος ψηφιακού 
μετασχηματι
σμού για τη 
διαχείριση 
του 
καρκίνου, 
συμπεριλαμβ
ανομένου 
των μητρώων 
ασθενών 
(υποέργο 2) 
γ) της 
τηλεϊατρικής, 
συμπεριλαμβ
ανομένων 
σταθμών, 
νέων 
υποδομών 
και 
εργαλείων 
τηλεϊατρικής 
(υποέργο 3) 
δ) της 
ψηφιακής 
ετοιμότητας 
των 
νοσοκομείων
, η οποία 
περιλαμβάνε
ι: συστήματα 
ηλεκτρονικώ
ν ιατρικών 
φακέλων, 
απογραφή 
ιατρικού 
εξοπλισμού, 
υλοποίηση 
DRG, 
ηλεκτρονική 
συνταγογρά
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φηση για 
εσωτερικούς 
ασθενείς / 
εφαρμογή 
θεραπευτικώ
ν 
πρωτοκόλλω
ν στο 
νοσοκομειακ
ό 
περιβάλλον, 
σύστημα 
ηλεκτρονικώ
ν 
ραντεβού, 
ψηφιακή 
αναβάθμιση 
του Εθνικού 
Κέντρου 
Άμεσης 
Βοήθειας 
(ΕΚΑΒ) και 
του 
Οργανισμού 
Φαρμάκων 
(ΕΟΦ) 
(υποέργο 4) 
ε) της 
ολοκλήρωση
ς όλων των 
στοιχείων 
του 
ολοκληρωμέ
νου 
πληροφοριακ
ού 
συστήματος 
του ΕΟΠΥΥ 
(Εθνικός 
Οργανισμός 
Παροχής 
Υπηρεσιών 
Υγείας), όλων 
των 
στοιχείων 
διαχείρισης 
και 
παρακολούθ
ησης 
δαπανών, 
όλων των 
στοιχείων 
των 
ψηφιακών 
υπηρεσιών 
προς τους 
παρόχους 
υπηρεσιών 
υγείας και 
τους πολίτες, 
όλων των 
στοιχείων 
διαχείρισης 
δεδομένων 
και 
ανάλυσης, 
καθώς και 
της 
διαλειτουργι
κότητας και 
αγοράς 250 
αδειών 
διαχείρισης 
επιχειρησιακ
ών πόρων 
(ERP) για το 
σύστημα 
δημοσιονομι
κής 
διαχείρισης 
και την 
εκκαθάριση 
(υποέργο 5). 
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4 Πληρωμής 16752 10 - 3.3. 
Βελτίωση 
της 
ανθεκτικότη
τας, 
της 
προσβασιμ
ότητας 
και της 
βιωσιμότητ
ας 
της 
υγειονομική
ς 
περίθαλψης 
— 
16752_Ψηφ
ιακός 
μετασχηματ
ισμός 
του τομέα 
της υγείας 
(DigHealth) 

Ορόσημο Ψηφιακό
ς 
μετασχημ
ατισμ 
ός — 
ψηφιακό 
πρόγραμ
μα για 
τον 
καρκίνο 
— 
υποέργο 
2 

Έκθεση 
που 
πιστοποιε
ί την 
ολοκλήρω
ση 
όλων των 
σημαντικ
ών 
στοιχείων 
του 
υποέργου 
2 
(πρόγραμ
μα 
ψηφιακής 
υγείας 
κατά του 
καρκίνου 
— βλ. 
περιγραφ
ή) και 
την 
πλήρη 
ολοκλήρω
ση του 
υποέργου 
1 

      2o 2024 Πλήρης έναρξη 
λειτουργίας του 
Εθνικού 
Ηλεκτρονικού 
Φακέλου Υγείας 
(πλήρης 
ολοκλήρωση του 
υποέργου 1) και 
ολοκλήρωση των 
κύριων στοιχείων 
του προγράμματος 
ψηφιακής υγείας 
κατά του καρκίνου 
(υποέργο 2) για 
την 
υποστήριξη του 
ψηφιακού 
μετασχηματισμού 
του 
συστήματος 
υγειονομικής 
περίθαλψης. Για 
τον σκοπό αυτόν 
απαιτείται να 
αναπτυχθούν και 
να εφαρμοστούν 
πλήρως 
τουλάχιστον τα 
ακόλουθα 
στοιχεία: 1) 
Εθνικός 
Ηλεκτρονικός 
Φάκελος Υγείας 
και 2) 
πληροφοριακό 
σύστημα για τη 
θεραπεία του 
καρκίνου (το 
σύστημα 
περιλαμβάνει 
θεραπευτικά 
πρωτόκολλα για τη 
χημειοθεραπεία, 
από τα 
οποία 36 
βρίσκονται ήδη 
υπό ανάπτυξη), 3) 
μητρώα 
ασθενών, 4) 
υλοποίηση του 
Εθνικού Μητρώου 
Καρκίνου. 
Επιπλέον, το 
πληροφοριακό 
σύστημα για τη 
θεραπεία του 
καρκίνου πρέπει 
να έχει 
εγκατασταθεί σε 
τουλάχιστον 8 
(από τα 12) 
νοσοκομεία. 

 

5 Παρακολού-
θησης 

16752 10 - 3.3. 
Βελτίωση 
της 
ανθεκτικότ
ητας, της 
προσβασιμ
ότητας και 
της 
βιωσιμότητ
ας της 
υγειονομικ
ής 
περίθαλψη
ς — 
16752_Ψη
φιακός 

Ορόσημο Ανάθεση 
σύμβαση
ς για το 
πρόγραμ
μα 
ψηφιακο
ύ 
μετασχη
ματισμο
ύ 
διαχείρισ
ης του 
καρκίνου 
(υποέργο
 2) 
 

    4o 2022  
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μετασχημα
τισμός του 
τομέα της 
υγείας 
(DigHealth) 
 

     2ο τρίμηνο  

Ζ. Ωριμότητα Έργου  

Ζ.1 ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης 1 Δίνεται από το ΟΠΣ κατ’ αύξουσα σειρά 

Ζ.1.1 Είδος Ενέργειας Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης  

 

Ζ.1.2 Περιγραφή Ενέργειας   

 

 

 

Ζ.1.3 Ημερομηνία Έναρξης 15/10/2021 

Ζ.1.4 Στάδιο εξέλιξης Υπό εκπόνηση 

Ζ.1.5 Ημερομηνία Ολοκλήρωσης   15/02/2022 

Ζ.1.6 Αρμόδιος φορέας Κωδ: 1011404 Περιγραφή: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. 

Ζ.1.7 Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):  

Ζ.1.8 Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί 
της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο; 

 

Ζ.1.8.1 Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον 
τρόπο απόκτησης 

 

Ζ.1.8.2 Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να 
αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η 
διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης: 

 

Ζ.1.9 Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή 
εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο; 

 

Ζ.1.9.1 Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον 
τρόπο απόκτησης: 

 

Ζ.1.9.2 Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή 
άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο  είναι 
η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης: 

 

 

Ζ.2 ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης 2 Δίνεται από το ΟΠΣ κατ’ αύξουσα σειρά 

Ζ.2.1 Είδος Ενέργειας Διαβούλευση Τευχών Δημοπράτησης  

 

Ζ.2.2 Περιγραφή Ενέργειας   

Ζ.2.3 Ημερομηνία Έναρξης 01/04/2022 

Ζ.2.4 Στάδιο εξέλιξης - 

Ζ.2.5 Ημερομηνία Ολοκλήρωσης   30/04/2022 

Ζ.2.6 Αρμόδιος φορέας Κωδ: 1011404 Περιγραφή: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. 

 

Ζ.3 ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης 3 Δίνεται από το ΟΠΣ κατ’ αύξουσα σειρά 

Ζ.3.1 Είδος Ενέργειας Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης  
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Ζ.3.2 Περιγραφή Ενέργειας   

Ζ.3.3 Ημερομηνία Έναρξης 15/05/2022 

Ζ.3.4 Στάδιο εξέλιξης - 

Ζ.3.5 Ημερομηνία Ολοκλήρωσης   30/05/2022 

Ζ.3.6 Αρμόδιος φορέας Κωδ: 1090220 Περιγραφή: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 

 

Ζ.4 ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης 4 Δίνεται από το ΟΠΣ κατ’ αύξουσα σειρά 

Ζ.4.1 Είδος Ενέργειας Διενέργεια Διαγωνισμού 

 

Ζ.4.2 Περιγραφή Ενέργειας   

Ζ.4.3 Ημερομηνία Έναρξης 15/06/2022 

Ζ.4.4 Στάδιο εξέλιξης - 

Ζ.4.5 Ημερομηνία Ολοκλήρωσης   20/07/2022 

Ζ.4.6 Αρμόδιος φορέας Κωδ: 1011404 Περιγραφή: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. 

 

Ζ.5 ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης 5 Δίνεται από το ΟΠΣ κατ’ αύξουσα σειρά 

Ζ.5.1 Είδος Ενέργειας Ελεγκτικό Συνέδριο 

 

Ζ.5.2 Περιγραφή Ενέργειας   

Ζ.5.3 Ημερομηνία Έναρξης 15/10/2022 

Ζ.5.4 Στάδιο εξέλιξης - 

Ζ.5.5 Ημερομηνία Ολοκλήρωσης   15/11/2022 

Ζ.5.6 Αρμόδιος φορέας Κωδ: 1011404 Περιγραφή: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. 

 

  

Ζ.6 ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης 6 Δίνεται από το ΟΠΣ κατ’ αύξουσα σειρά 

Ζ.6.1 Είδος Ενέργειας Υπογραφή Σύμβασης 

 

Ζ.6.2 Περιγραφή Ενέργειας   

Ζ.6.3 Ημερομηνία Έναρξης 15/12/2022 

Ζ.6.4 Στάδιο εξέλιξης - 

Ζ.6.5 Ημερομηνία Ολοκλήρωσης   15/12/2022 

Ζ.6.6 Αρμόδιος φορέας Κωδ: 1011404 Περιγραφή: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. 

 (+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία Ενεργειών Ωρίμανσης) 

 
 

Η. Χρηματοδοτικό Σχέδιο 

Η.1 Ανάλυση προτεινόμενου προϋπολογισμού στο ΠΔΕ Σχόλια 

Η.1.1 Ποσό συνεισφοράς ΤΑ  7.956.000,00 €  

Η.1.2 Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ - ΦΠΑ  1.909.440,00 €  

Η.1.3 Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ - Άλλο 0,00 €  

Η.1.4 Συνολικός προϋπολογισμός Έργου 
στο ΠΔΕ 

 9.865.440,00 €  
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Η.2 Πηγές Χρηματοδότησης εκτός ΤΑ  

Η.2.1 Συνεισφορά ΕΣΠΑ   

Η.2.2 Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο 
κωδικό ΣΑ) 

  

Η.2.3 Ιδιωτική Συμμετοχή   

Η.2.4 Άλλη Πηγή   

Η.3 Συνολικός προϋπολογισμός έργου 
(ΤΑ και άλλες πηγές) 

9.865.440,00 €  

 
 
 

Θ: Ενδεικτική Ετήσια Κατανομή Προϋπολογισμού  

ΑΑ Έτος Προϋπολογισμός 

Θ.1 2021 - 

Θ.2 2022 2,386,800.00 €  

Θ.3 2023 2,466,360.00 €  

Θ.4 2024 2,466,360.00 €  

Θ.5 2025 2,545,920.00 € 

Θ.6 2026 - 

 

 

Ι: Προβλεπόμενες Συμβάσεις 

 
Ι.1 ΑΑ Σύμβασης 1 

Ι.1.1 Τίτλος Σύμβασης Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης για 
την Παρακολούθηση Δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Τομέα 
Υγείας 

Ι.1.2 Κωδικός κατά CPV 72000000-5, 72221000-0  

Ι.1.3 Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου σύμβασης  

Το αντικείμενο του Έργου συνίσταται στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης 
προς το Υπουργείο Υγείας καθώς και την παρακολούθηση υλοποίησης επιλεγμένων δράσεων που αφορούν στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό του τομέα υγείας. Ειδικότερα, οι δράσεις για τις οποίες θα απαιτηθεί συμβουλευτική υποστήριξη είναι οι κάτωθι: 

o Εθνικός Ψηφιακός Φάκελος Υγείας 

o Εθνικό Ψηφιακό Πρόγραμμα Διαχείρισης του Καρκίνου  

o Βελτίωση της Ψηφιακής Ετοιμότητας των Νοσοκομείων 

o Ενίσχυση Δράσεων Τηλεϊατρικής 

o Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

 

Ι.1.4 Φορέας Υλοποίησης Σύμβασης Κώδ: 1011404 Περιγραφή: Η.ΔΙ.Κ.Α. 

Ι.1.5 Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Σύμβασης στο ΠΔΕ  9.865.440,00 € 

Ι.1.5.1 Συνεισφορά ΕΣΠΑ 0,00 € 

Ι.1.5.2 Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ) 0,00 € 

Ι.1.5.3 Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 € 

Ι.1.5.4 Άλλη Πηγή 0,00 € 

Ι.1.6 Εκτιμώμενος Συνολικός Προϋπολογισμός Σύμβασης 9.865.440,00 € 

Ι.1.7 Τύπος Έργου   Προπαρασκευαστικό  

Ι.1.8 Είδος Σύμβασης Παροχή Υπηρεσιών  

Ι.1.9 Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης Ν.4412/16 
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Ι.1.10 Εφαρμοζόμενη διαδικασία Ηλεκτρονικό δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής 

Ι.1.11 Ημερομηνία Δημοσίευσης 15/06/2022 

Ι.1.12 Ημερομηνία Διαγωνισμού 20/07/2022 

Ι.1.13 Ημερομηνία υπογραφής της νομικής δέσμευσης 15/12/2022 

Ι.1.14 Ημερομηνία ολοκλήρωσης σύμβασης 15/12/2025 

 

 (+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία της κάθε Σύμβασης) 

 
 

Κ: Συνέργεια – Συμπληρωματικότητα - Επέκταση 

Κ.1. Το έργο σχετίζεται με άλλο έργο  

Κ.1.1 Αν ΝΑΙ: Είδος συσχέτισης  

Κ.1.2 Κωδικός Συσχετιζόμενου Έργου ΠΔΕ  

Κ.1.3 Κωδικός Έργου Ταμείου (ΕΣΠΑ, CEF κλπ)  

Κ.1.4 Φορέας Υλοποίησης ΚΩΔ:  Περιγραφή:  

Κ.1.5 Τίτλος έργου  

Κ.1.6 Προϋπολογισμός:  

Κ.1.7 Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου του υφιστάμενου έργου 

 

 

 

 

 

Κ.1.8 Ημερομηνία ολοκλήρωσης ή προβλεπόμενη 
ημερομηνία ολοκλήρωσης 

 

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία κάθε συναφούς έργου) 

 

 

Λ: Γεωγραφική Χωροθέτηση Έργου 

Λ.1 ΑΑ Χωροθέτησης Το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. 

Λ.2 Περιφέρεια / / (NUTS Κωδικοποίηση) NUTS Κωδ: EL1 Περιγραφή: Ελλάδα 

Λ.3 Δήμος LAU Κωδ.  Περιγραφή:  

Λ.4 Δημοτικό Διαμέρισμα LAU Κωδ.  Περιγραφή:  

Λ.5 Διεύθυνση   

 

Λ.6 Αριθμός  

Λ.7 Ταχυδρομικός Κώδικας   

Λ.8 Γεωχωρικές Συντεταγμένες  

 

 (+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία παραπάνω της μία γεωχωρικής χωροθέτησης) 

 

Μ.  Διασφάλιση λειτουργίας έργου μετά την ολοκλήρωση του 

 

 



 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ TAMEIOY ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ  

 

Έντυπο Δ1_Ε1 
Έκδοση 1.0 -16-  

 

 

Ν: Κατάλογος Συνημμένων Εγγράφων 

 

Ν.1 ΑΑ Ν.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ν.3 ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ 
Ν.4 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΓΓΡΑΦΟΥ 

Ν.5 ΣΧΟΛΙΑ  

     

     

 

 
 

Ο: Υπεύθυνη δήλωση  

 

Ο φορέας Υλοποίησης και το Υπουργείο Ευθύνης δηλώνουν ότι:  

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πρόταση είναι αληθή και ακριβή. √ 

Οι προβλεπόμενες δαπάνες του εν λόγω έργου, ή μέρος αυτών, δεν έχουν τύχει χρηματοδότησης από άλλο 
Ταμείο ή Πρόγραμμα της ΕΕ. √ 

Έχουν λάβει γνώση των υποχρεώσεων που πρέπει να τηρηθούν κατά την υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο 
του ΕΣΑΑ. √ 

Ο Φορέας Υλοποίησης διαθέτει την απαιτούμενη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση 
του έργου. √ 

Όλα τα μέρη που θα εμπλακούν στην ένταξη, υλοποίηση και παρακολούθηση του έργου έχουν δηλώσει 
γραπτώς την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων και ότι εάν προκύψει τέτοιος κίνδυνος θα το δηλώσουν 
αρμοδίως προς περαιτέρω αξιολόγηση, σύμφωνα με τη Διαδικασία Δ10_Διασφάλιση Μη Σύγκρουσης 
Συμφερόντων. 

√ 

Ο φορέας/είς λειτουργίας του έργου, που θα αναλάβει τη λειτουργία του έργου, έχει/ουν λάβει γνώση και 
συμφωνεί/ούν με το αντικείμενο του έργου (εφόσον υφίσταται). √ 

 

 

Π: Υπογραφές 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Τίτλος 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Όνομα - Επώνυμο   
ΝΙΚΗ ΤΣΟΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ 

Υπογραφή Υπευθύνου  
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