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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης 

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 25-27, 10564 Αθήνα 

Πληροφορίες: Ε. Βλαχογιάννη 

Τηλέφωνο: 210 3338979 

Email: e.vlachogianni1@minfin.gr 

   

 

 

 

 Προς: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής 

 

ΘΕΜΑ: Ένταξη του Έργου με τίτλο «Subproject 2: Δημιουργία Συστήματος Τεχνολογίας 
Πληροφοριών» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5168868) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

 

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) .    

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. 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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12. Την υπ’ αριθμ. ΓΔΟΥ 257/06.11.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών με τίτλο: «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου 

Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 931). 

13.  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). 

14.  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). 

15.  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). 

16.  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.  

17.  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). 

18.  Την υπ’ αριθμ. 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των 

Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

19.  Την υπ’ αριθμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής 

Υπηρεσίας Συντονισμού 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, η οποία 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 154839 ΕΞ 2021/06.12.2021 (ΑΔΑ: ΩΗΠΟΗ-Υ3Μ) απόφαση. 

20. Το ΤΔΕ του έργου «Subproject 2: Δημιουργία Συστήματος Τεχνολογίας Πληροφοριών», με κωδ. 

ΟΠΣ ΤΑ 5168868, της Δράσης με ID 16593, το οποίο υπεβλήθη μέσω του ΟΠΣ ΤΑ στις 8.4.2022. 

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. 

 

Αποφασίζει 

Την Ένταξη του Έργου με τίτλο «Subproject 2: Δημιουργία Συστήματος Τεχνολογίας Πληροφοριών» 
και κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5168868 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU και αφορά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 
πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ Στρατηγικών Επενδύσεων) που θα υποστηρίζει την 
παρακολούθηση των στρατηγικών επενδύσεων από το στάδιο κατά το οποίο ο εισηγητικός φάκελος 
περιέρχεται στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ) για την έκδοση της σχετικής 
απόφασής της έως και την ολοκλήρωση της εκάστοτε στρατηγικής επένδυσης και την 
παρακολούθηση τυχόν μακροχρόνιων υποχρεώσεών της. 
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Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar) 4. Ιδιωτικές Επενδύσεις και Θεσμικός 
Μετασχηματισμός 

Άξονας (Component) 4.6 Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της 
ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας 
της χώρας 

Τίτλος Δράσης (Measure)  16593 - Τροποποίηση του νομικού πλαισίου 
για την προσέλκυση στρατηγικών 
επενδύσεων –  ειδικές ενισχύσεις για την 
προσέλκυση εμβληματικών διεθνών 
επενδύσεων 

Υπουργείο Ευθύνης 1012800 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Φορέας Υλοποίησης1 10128002 - Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών 
Επενδύσεων και ΣΔΙΤ  

 

Β. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Η δημόσια δαπάνη του έργου που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, 

στη ΣΑΤΑ 019, ανέρχεται σε ποσό ύψους 1.733.520,00€, ενώ οι πιστώσεις του τρέχοντος έτους σε 

ποσό ύψους 1.453.500,00€, και αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί.   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΠΔΕ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΠΔΕ 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

(ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ) 

2022ΤΑ01900006 
 

Subproject 2: Δημιουργία 

Συστήματος Τεχνολογίας 

Πληροφοριών 

 1.733.520,00€ 1.453.500,00€ 

Ο ΦΠΑ περιλαμβάνεται στον ανωτέρω προϋπολογισμό.

 
1 Σε περίπτωση περισσότερων φορέων υλοποίησης τροποποιείται αναλόγως το σχετικό πεδίο 
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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  

299 Ορόσημο 
Πληρωμής 

Στρατηγικές 
επενδύσεις —
νομοθετική 
μεταρρύθμιση 

Έναρξη ισχύος 
των 
νομοθετικών 
τροποποιήσεων 

   4ο 
τρίμηνο 

2021 Έναρξη ισχύος νομοθετικών τροποποιήσεων για τη μεταρρύθμιση του 
νομοθετικού πλαισίου για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων (νόμοι 
3894/2010 και 4608/2019), μεταξύ άλλων μέσω της κωδικοποίησης της 
νομοθεσίας για τη δημιουργία ενιαίου και συνεκτικού πλαισίου και 
νομοθετικών τροποποιήσεων για τη θέσπιση νέας κατηγορίας στρατηγικών 
«εμβληματικών επενδύσεων μεγάλης σημασίας».  
Με τη μεταρρύθμιση του πλαισίου στρατηγικών επενδύσεων θα θεσπιστούν 
επίσης διατάξεις που θα συμβάλουν στην επιτάχυνση της διοικητικής 
διαδικασίας σε σχέση με την έγκριση και την αδειοδότηση μιας στρατηγικής 
επένδυσης (δηλαδή θα βελτιώνουν την ταχεία διαδικασία). Νέες κατηγορίες 
στρατηγικών επενδύσεων θα θεσπίζονται στον νόμο με βάση κριτήρια που 
ευνοούν την καινοτομία ή τη διάδοση της τεχνολογίας, τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη μετάβαση σε οικονομία χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών και/ή προωθούν σημαντικά την 
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας σε διεθνές επίπεδο. 
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A/A 
Ορόσημο/ 

στόχος 
Ονομασία 

Ποιοτικοί 
δείκτες (για τα 

ορόσημα) 

Ποσοτικοί δείκτες 
(για τους στόχους) 

Χρονοδιάγραμμα 
ολοκλήρωσης 

Περιγραφή 
Οροσήμου/ 

Στόχου 

303 Ορόσημο 
Πληρωμής 

Στρατηγικές 
επενδύσεις — 
Επιλογή 
επιλέξιμων 
έργων 

Επιλογή των 
 εμβληματικών 
επενδύσεων 
μεγάλης 
σημασίας  που 
είναι επιλέξιμες 
για 
χρηματοδότηση 

   4ο τρίμηνο 2023 Η επιλογή των εμβληματικών επενδύσεων πραγματοποιείται κατά χρονολογική 
σειρά προτεραιότητας σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 2022-2025.  Σύμφωνα 
με τη διαδικασία επιλογής, ο υποψήφιος επενδυτής υποβάλλει αίτηση στο 
Enterprise Greece προκειμένου να συμπεριληφθεί στις εμβληματικές 
επενδύσεις. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στο Enterprise Greece το 2023 και η 
επένδυση να ολοκληρωθεί μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Η αξιολόγηση 
από το Enterprise Greece και η τελική έγκριση των επενδυτικών προτάσεων 
ολοκληρώνεται από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων 
(χαρακτηρισμός των επενδυτικών προτάσεων ως εμβληματικών επενδύσεων 
μεγάλης σημασίας) Επιλογή επιλέξιμων δικαιούχων μεταξύ των προσφάτως 
χαρακτηρισμένων «εμβληματικών επενδύσεων μεγάλης σημασίας» μέσω 
εγκριτικής απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων 
(που πιστοποιείται με δημοσίευση της απόφασης) για επενδυτικά έργα που 
προωθούν την καινοτομία ή τη διάδοση της τεχνολογίας, την πράσινη 
οικονομία, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη μετάβαση σε 
οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και/ή την προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας σε διεθνές επίπεδο. Όσον αφορά 
τις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας, οι επιλέξιμες επενδύσεις 
περιλαμβάνουν επενδύσεις σε α) υποδομές με ειδικά ενεργειακά κριτήρια για 
την κατασκευή νέων κτιρίων, β) έργα υβριδικής ηλεκτροπαραγωγής από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε μη συνδεδεμένα νησιά,  
γ) επενδύσεις για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου,  
δ) συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγονται από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και  
ε) εγκαταστάσεις υπεράκτιων αιολικών πάρκων και υπεράκτιων φωτοβολταϊκών 
πάρκων σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της 
αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης 
καταλόγου εξαιρέσεων και της απαίτησης συμμόρφωσης με την οικεία 
ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η κατασκευή των νέων κτιρίων θα συμμορφώνεται με την απαίτηση για 
πρωτογενή ενεργειακή ζήτηση (ΟΕΥΠ) η οποία είναι τουλάχιστον κατά 20 % 
χαμηλότερη από την απαίτηση ΚΣΜΚΕ (κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση 
ενέργειας, εθνικές οδηγίες). 
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A/A 
Ορόσημο/ 

στόχος 
Ονομασία 

Ποιοτικοί 
δείκτες (για τα 

ορόσημα) 

Ποσοτικοί δείκτες 
(για τους στόχους) Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 

Περιγραφή 
Οροσήμου/ 

Στόχου 

303.
1 

Ορόσημο 
Επιχειρησι
ακό 

Ενίσχυση της διοικητικής. 
πληροφορικής και επιστημονικής 
ικανότητας των σχετικών δομών 
(Enterprise Greece και Γενική 
Γραμματεία Στρατηγικών 
Επενδύσεων). δηλαδή σύναψη 
συμβατικών συμφωνιών με 
εμπειρογνώμονες σε σχετικούς 
τομείς. όπως η φορολογία. ο 
χωροταξικός σχεδιασμός και η 
αδειοδότηση επενδύσεων. για την 
παροχή αποτελεσματικής 
καθοδήγησης και διατερματικής 
υποστήριξης στους επενδυτές. και 
εφαρμογή πληροφοριακού 
συστήματος για την 
αποτελεσματική διαχείριση και 
παρακολούθηση ολόκληρης της 
διαδικασίας. 
συμπεριλαμβανομένης της 
κατασκευής των έργων 

    4ο τρίμηνο 2022  
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A/A 
Ορόσημο/ 

στόχος 
Ονομασία 

Ποιοτικοί δείκτες 
(για τα ορόσημα) 

Ποσοτικοί δείκτες 
(για τους στόχους) 

Χρονοδιάγραμμα 
ολοκλήρωσης 

Περιγραφή 
Οροσήμου/ 

Στόχου 

Μον
άδα 
μέτρ
ησης 

Τιμή 
βάσης  

Στόχος Τρίμηνο Έτος 

 

308 Ορόσημο 
Πληρωμής 

Στρατηγικές 
επενδύσεις — 
υλοποίηση 
επενδύσεων 

Παροχή των 
αποτελεσμάτων των 
ελέγχων των 
κατασκευαστικών 
έργων, της 
πιστοποίησης των 
δικαιούχων για την 
ολοκλήρωση της 
επένδυσης και των 
παραστατικών 
πληρωμής για την 
πιστοποίηση της 
υλοποίησης 
επιλεγμένων 
επενδυτικών έργων 
σε εμβληματικές 
επενδύσεις μεγάλης 
σημασίας 

   4ο 
τρίμηνο 

2025 Ολοκλήρωση της κατασκευής όλων των επενδυτικών έργων που 
επελέγησαν σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση της Διυπουργικής 
Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων 
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Δ. ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο Φορέας Υλοποίησης και το Υπουργείο Ευθύνης υποχρεούνται να υλοποιήσουν το έργο σύμφωνα 

με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.  

 

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών 

 

Θεόδωρος Σκυλακάκης 

 

Παραρτήματα 

- Παράρτημα Ι: Υποχρεώσεις Υπουργείου Ευθύνης - Φορέα Υλοποίησης 

- Παράρτημα ΙΙ : ΤΔΕ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  

Αποδέκτες προς Ενέργεια  

1. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων & Συμπράξεων 

Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (μέσω email: k.feggos@mnec.gr) 

2. ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ (μέσω email: teleftheriadou@hraf.gr) 

3. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων (μέσω email: 

dde@mnec.gr, fkaramitsa@mnec.gr, v.pappa@mnec.gr) 

Αποδέκτες προς Κοινοποίηση 

1. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γρ. Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (μέσω email: 

prot.yp@mnec.gr) 

2. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γρ. Αν. Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (μέσω 

email: (d.secretary@mnec.gr) 

3. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γρ. Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. I. Τσακίρη 

(μέσω email: deputy.minister@mnec.gr) 

4. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γρ. Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ 

(μέσω email: hellaskps@mnec.gr)  

5. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (μέσω email: 

idkaradimas@mnec.gr) 

 

 

Αποδέκτες Εσωτερικής Διανομής 

 

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 

2. ΕΥΣΤΑ 
 

 
  

mailto:k.feggos@mnec.gr
mailto:teleftheriadou@hraf.gr
mailto:dde@mnec.gr
mailto:fkaramitsa@mnec.gr
mailto:v.pappa@mnec.gr
mailto:prot.yp@mnec.gr
mailto:prot.yp@mnec.gr
mailto:deputy.minister@mnec.gr
mailto:hellaskps@mnec.gr
mailto:idkaradimas@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 «Subproject 2: Δημιουργία 

Συστήματος Τεχνολογίας Πληροφοριών» 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: 

(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. 
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(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 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, 
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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. 

(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 
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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 ΙΙ: ΤΔΕ 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ

 Ταμείου Ανάκαμψης

Α: Ταυτότητα Έργου

A.1 Πυλώνας Ανάκαμψης 

(Pillar)

Κωδ.

:

4 Περιγραφή: Ιδιωτικές επενδύσεις 

και 

θεσμικός  μετασχημα

τισμός της 

οικονομίας

Α.2 Άξονας (Component) Κωδ

:

4.6 Περιγραφή: Εκσυγχρονισμός και 

βελτίωση της 

ανθεκτικότητας 

κύριων κλάδων της 

οικονομίας της 

χώρας

Α.3 Τίτλος Δράσης 

(Measure) 

Τροποποίηση του νομικού πλαισίου για την προσέλκυση 

στρατηγικών επενδύσεων 

A.4 Κωδικός Δράσης 

(Measure)

16593

A.5 Προϋπολογισμός 

Δράσης (Measure) στο 

ΕΣΑΑ

174.999.687 €

A.6 Τίτλος Έργου 

(Subproject) στο ΕΣΑΑ 

Sub project 2: Δημιουργία Συστήματος Τεχνολογίας 

Πληροφοριών
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Α.7 Κωδικός ΤΔΕ / ΟΠΣ ΤΑ Από ΟΠΣ

Α.8 Ημερομηνία Υποβολής 

ΤΔΕ

Από ΟΠΣ

Α.9 Ημερομηνία ένταξης 

στο ΤΑ

Από ΟΠΣ

Α.10 Προϋπολογισμός 

Έργου (Subproject) 

στο ΕΣΑΑ

2.416.000,00 € 

Α.11 Προτεινόμενος 

προϋπολογισμός στο 

ΠΔΕ

1.733.520,00 €

Α.12 Είδος Έργου Μεταρρύθμιση 

Α.13 Τύπος Έργου Δημόσιο έργο 

Α.14 Διασυνοριακό ή 

πολυκρατικό έργο

Όχι

Α.14.1 Αν ΝΑΙ: Χώρα -

Α.14.2 Αν ΝΑΙ: Τίτλος 

συσχετιζόμενου έργου

-

Α.15 Το έργο υλοποιείται 

με την μορφή ΣΔΙΤ

Όχι

Α.16 Το έργο ενέχει κρατική 

ενίσχυση

Όχι
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Α.16.1 Αν ΝΑΙ: Εφαρμοστέος 

Κανονισμός Κρατικών 

Ενισχύσεων

Α.16.2 Αριθμός έγκρισης 

καθεστώτος (SANI) 

-

Α.17 Το έργο αφορά 

Χρηματοδοτικό Μέσο

Όχι

Α.17.1 Αν ΝΑΙ: Είδος 

Χρηματοδοτικού 

Μέσου

-

Α.18 Ημερομηνία έναρξης 

έργου

8/11/2021 

Α.19 Ημερομηνία λήξης 

έργου

31/12/2025 

Α.20 Υπουργείο Ευθύνης Κω

δ:

Από λίστα στο 

ΟΠΣ

Περιγρα

φή:

Υπουργείο Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων

Α.20.1 Υπηρεσία Κω

δ:

Από λίστα στο 

ΟΠΣ

Περιγρα

φή:

Γενική Γραμματεία 

Ιδιωτικών 

Επενδύσεων και ΣΔΙΤ

Α.20.2 Ονοματεπώνυμο 

Υπευθύνου 

Υπουργείου Ευθύνης

Ορέστης Καβαλάκης 

Α.20.3 Ιδιότητα Υπευθύνου Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ

Α.20.4 Τηλέφωνο Υπευθύνου 210 3332470
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Α.20.5 Ηλεκτρονική 

Ταχυδρομείο 

Υπευθύνου

ο.kavalakis@mnec.gr

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: Περιγραφ

ή:

Β.2 Τομέας Πολιτικής κατά 

COFOG2

Κωδ: Περιγραφ

ή:

Β.3 Πεδίο Παρέμβασης 

(Intervention field)

Κωδ: Περιγραφ

ή:

Β.4 Κλιματική 

Σηματοδότηση (Climate 

Tagging)

0%
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Β.5 Περιβαλλοντική 

Σήμανση (Environmental 

Tag)

0%

Β.6 Ψηφιακή Σήμανση 

(Digital Tag)

0%

Β.7 Πράσινη Διάσταση

Β.8 Ψηφιακή Διάσταση Προβλέπεται η ανάπτυξη ολοκληρωμένου 

πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ Στρατηγικών 

Επενδύσεων), μέσω του οποίου θα πραγματοποιείται, η 

παρακολούθηση των στρατηγικών επενδύσεων και ως εκ 

τούτου: 

1. θα περιοριστεί η παραδοσιακή έντυπη 

παρακολούθηση μειώνοντας το περιβαλλοντικό 

αποτύπωμα των εκτυπώσεων.

2. Θα δημιουργηθεί μητρώο επενδυτών, συμβούλων, 

ελεγκτών και οργανισμών/υπηρεσιών με σκοπό 

την διαφάνεια και απλοποίηση διαδικασιών. 

3. θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες τόσο για τη ΓΔ 

Στρατηγικών Επενδύσεων όσο και για τους 

ενδιαφερόμενους επενδυτές.

4. Θα δημιουργηθεί γνωσιακή βάση μοντελοποίησης 

διαδικασιών και κείμενης νομοθεσίας, στην οποία 

θα έχουν πρόσβαση οι επενδυτές είτε ψηφιακά, 

είτε μέσω εξειδικευμένων συμβούλων 

επενδύσεων του τηλεφωνικού κέντρου. 
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Επιπλέον, προβλέπεται η δημιουργία τηλεφωνικού 

κέντρου (γραμμής ενημέρωσης επενδυτή) για δυνητικούς 

επενδυτές, η οποία θα προσφέρει υποστήριξη σε όλα τα 

στάδια υλοποίησης των επενδύσεων με εξειδικευμένο 

προσωπικό.  

Β.9 DNSH Δεν θα προκαλέσει σημαντική ζημιά σε κανέναν από τους 

έξι περιβαλλοντικούς στόχους 

Γ: Στοιχεία Εμπλεκόμενων Φορέων

Γ.1 Είδος Φορέα Φορέας Υλοποίησης 

Γ.1.1 Φορέας Κωδ: Από λίστα 

στο ΟΠΣ

Περιγρα

φή:

Γενική Γραμματεία 

Ιδιωτικών 

Επενδύσεων και 

ΣΔΙΤ

Γ.1.2 Νομική Βάση Αρμοδιοτήτων ΠΔ 5/4.2.22 (ΦΕΚ 15 Α/4.2.22)

ΠΔ 147/ 13.12.2017 (ΦΕΚ 192 Α/ 13.12.2017)

Γ.1.3 Περιφέρεια Αττική

Γ.1.4 Δήμος Αθηναίων

Γ.1.5 Διεύθυνση Έδρας Αθήνα

Γ.1.6 Ταχυδρομικός Κώδικας 10562

Γ.1.7 Αρμόδιος Επικοινωνίας Κωνσταντίνος Φέγγος

Γ.1.8 Ιδιότητα – Θέση στο Φορέα Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών 

Επενδύσεων
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Γ.1.9 Τηλέφωνο 210 32 58 160 & 161 / 6944 43 99 00

Γ.1.10 Ηλεκτρονική Διεύθυνση 

Επικοινωνίας

k.feggos@mnec.gr

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

Γ.2 Είδος Φορέα Kύριος του Έργου

Γ.2.1 Φορέας Κωδ: Περιγρα

φή:

Υπουργείο 

Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων 

Γ.2.2 Νομική Βάση Αρμοδιοτήτων ΠΔ 5/4.2.22 (ΦΕΚ 15 Α/4.2.22)

ΠΔ 147/ 13.12.2017 (ΦΕΚ 192 Α/ 13.12.2017)

Αριθμ. Y 35 (ΦΕΚ  4405 Β/23.09.2021)

Γ.2.3 Περιφέρεια Αττική

Γ.2.4 Δήμος Αθηναίων

Γ.2.5 Διεύθυνση Έδρας Αθήνα

Γ.2.6 Ταχυδρομικός Κώδικας 10180

Γ.2.7 Αρμόδιος Επικοινωνίας

Γ.2.8 Ιδιότητα – Θέση στο Φορέα Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Γ.2.9 Τηλέφωνο 2103332577 , 2103332470

Γ.2.10 Ηλεκτρονική Διεύθυνση 

Επικοινωνίας

Γ.2.11 Ιστοχώρος Φορέα www.mindev.gov.gr
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Γ.3 Είδος Φορέα Φορέας Χρηματοδότησης 

Γ.3.1 Φορέας Κωδ: Περιγρα

φή:

Γενική Διεύθυνση 

Οικονομικών 

Υπηρεσιών

Γ.3.2 Νομική Βάση Αρμοδιοτήτων ΠΔ 5/4.2.22 (ΦΕΚ 15 Α/4.2.22)

ΠΔ 147/ 13.12.2017 (ΦΕΚ 192 Α/ 13.12.2017)

Γ.3.3 Περιφέρεια Aττική

Γ.3.4 Δήμος Αθηναίων

Γ.3.5 Διεύθυνση Έδρας Νίκης 5-7, Σύνταγμα

Γ.3.6 Ταχυδρομικός Κώδικας 10180

Γ.3.7 Αρμόδιος Επικοινωνίας Καραδήμας Ιωάννης

Γ.3.8 Ιδιότητα – Θέση στο Φορέα Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης  

Οικονομικών Υπηρεσιών

Γ.3.9 Τηλέφωνο 2103332151, 2103332586

Γ.3.10 Ηλεκτρονική Διεύθυνση 

Επικοινωνίας

idkaradimas@mnec.gr

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

Δ: Φυσικό Αντικείμενο

Δ.1 Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Έργου

Το sub project 2 της δράσης 16593, αφορά  στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 
πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ  Στρατηγικών Επενδύσεων) που θα υποστηρίζει την 
παρακολούθηση των στρατηγικών επενδύσεων από το στάδιο κατά το οποίο ο εισηγητικός 
φάκελος περιέρχεται στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ) για την 
έκδοση της σχετικής απόφασης της έως και την ολοκλήρωση της εκάστοτε στρατηγικής 
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επένδυσης και την παρακολούθηση τυχόν μακροχρόνιων υποχρεώσεων της.  Παράλληλα θα 
δημιουργηθεί γνωσιακή βάση με όλες τις ροές εργασίας, καθώς και αποτύπωση αυτών των 
ροών σε γνωσιακή βάση που θα περιλαμβάνει (Νομοθεσία, ΦΕΚ, Εγχειρίδια και 
Ερωταπαντήσεις). Τέλος το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα εξαγωγής αναφορών και 
στατιστικών αναφορικά με τiς στρατηγικές επενδύσεις  καθώς και απολογιστικούς δείκτες 
ελέγχου μέσω συστήματος επιχειρηματικής ευφυία.

Αφορά επίσης στη  δημιουργία τηλεφωνικού κέντρου (γραμμής ενημέρωσης) για δυνητικούς 
επενδυτές, η οποία θα προσφέρει υποστήριξη σε όλα τα στάδια υλοποίησης των επενδύσεων, 
τόσο κατά το σχεδιασμό της επένδυσης και την επιλογή των κατάλληλων κινήτρων από το 
δυνητικό επενδυτή όσο και κατά τη διάρκεια υλοποίησης της, με βάση τη φύση και τα 
χαρακτηριστικά της επένδυσης, καθώς και στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών προσωπικού 
για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Το τηλεφωνικό κέντρο θα διασυνδέεται με το 
ΟΠΣ Στρατηγικών Επενδύσεων για την βέλτιστη διαχείριση πληροφορίας και θα απασχολεί 
προσωπικό το οποίο  θα λάβει σχετική εκπαίδευση.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται σε πέντε και μισό μήνες (5,5) μήνες από την 
υπογραφή σχετικής σύμβασης, ήτοι 14/7/2022. Το Έργο ολοκληρώνεται στις 30.12.22, ενώ 
ακολουθεί η παραγωγική λειτουργία του και οι υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου για τα 
επόμενα τρία χρόνια (36 μήνες), έως 31.12.2025. Το ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης του Έργου παρουσιάζεται παρακάτω:

ΜΗΝΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΑ/

Α
ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1 2 3 4 5 6 6 - 42

1 Μελέτη Εφαρμογής

2

Ανάπτυξη ΟΠΣ/Εφαρμογών Κινητών 

Τηλεφώνων & Αρχικοποίηση Συστήματος 

στο G-Cloud

3
Πιλοτική Λειτουργία & Εκπαίδευση 

Διαχειριστών
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4 Παραγωγική Λειτουργία (36 Μήνες)

ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

1η Φάση: Μελέτη Εφαρμογής

ΚΩΔΙΚΟΣ – ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

ΜΗΝΑΣ 

ΠΑΡΑΔΟ

ΣΗΣ

Π.1.1 Ανάλυση 

Διαδικασιών  

Φορέων και 

Νομοθεσίας – 

Δημιουργία 

Γνωσιακής Βάσης

Περιλαμβάνει α) Ανάλυση κείμενης νομοθεσίας, β) 

Συγκεντρωτική Αναφορά Συνεντεύξεων των 

Ενδιαφερομένων (stakeholder interviews), γ) Σχεδιασμός 

Ροών Εργασίας δ) Τεκμηρίωση Γνωσιακής Βάσης για τη 

Χρήση της στο Τηλεφωνικό Κέντρο, στ) Σχέδιο 

Αξιολόγησης Παρεχόμενων Υπηρεσιών Τηλεφωνικής 

Υποστήριξης και Ενημέρωσης.

Μ2

Π.1.2  Μελέτη 

Υλοποίησης 

Εφαρμογής & 

Ανάλυση 

Διαδικασιών  

Περιλαμβάνει α) Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας 

Έργου (ΣΔΠΕ), β) Οριστικοποιημένο Τεύχος Ανάλυσης 

Απαιτήσεων, γ) Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικής λύσης 

(Technical Architecture & Conceptual Design), δ) Σενάρια 

και μεθοδολογία ελέγχου ε) Σχήματα και πίνακες ΣΔΒΒ, 

στ) Μελέτη Ασφαλείας Συστήματος και ζ) Σχέδιο 

Εκπαίδευσης η) Μελέτη Επιπτώσεων Διαχείρισης 

Δεδομένων.

Μ2
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Π.1.3  Τεκμηρίωση 

Αλγορίθμων 

Μηχανικής 

Μάθησης για τους 

Έξυπνους Βοηθούς 

του Επενδυτή 

(smart agents/bots)

Περιλαμβάνει α) Τεκμηρίωση Συστήματος Συλλογής 

Δεδομένων για την Ορθή Επεξεργασία (Data Pipeline) β) 

Αλγόριθμοι Εκπαίδευσης Νευρωνικών Δικτύων, 

Παραδοχών, και Μετασχηματιστών Γλώσσας (Deep 

Learning, Heuristics & Transformers) γ) Τεκμηρίωση 

Απόδοσης και Βελτιστοποίησης των Αλγορίθμων. 

Μ2

2η Φάση: Ανάπτυξη ΟΠΣ/Εφαρμογών Κινητών Τηλεφώνων & Αρχικοποίηση Συστήματος στο 

G-Cloud

ΚΩΔΙΚΟΣ – ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

ΜΗΝΑΣ 

ΠΑΡΑΔΟ

ΣΗΣ

Π.2.1 

Εξειδικευμένη 

Μελέτη 

Διαλειτουργικότητ

ας με τους 

επιμέρους φορείς

Η εξειδικευμένη Μελέτη Διαλειτουργικότητας θα 

περιλαμβάνει αναλυτικές, τελικές προδιαγραφές, αφού 

έχουν μελετηθεί και καταγραφεί οι ανάγκες των φορέων 

που θα διαλειτουργήσουν με το ΟΠΣ Στρατηγικών 

Επενδύσεων, καθώς και η υφιστάμενη πληροφοριακή 

υποδομή τους.

Μ5

Π.2.2 Μελέτη 

Ασφαλείας και 

Προστασίας 

Επικαιροποιημένες Μελέτη Ασφαλείας Συστημάτων και 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υπηρεσιακών 

φορέων, αλλά και τελικών δικαιούχων (Επενδυτές).

Μ5
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Προσωπικών 

Δεδομένων 

Π.2.3 

Οριστικοποιημένο 

Σχέδιο Διαδικασιών 

(Workflows) και 

Ροών Εγκρίσεων 

(Business Process 

Managenent)

Περιλαμβάνει την τεκμηρίωση των Ροών Εργασίας του 
συστήματος BPM (Business Process Management), τις 
Αρχικοποιήσεις Αναφορικά με τη Διαχείριση Εγγράφων 
και Εξουσιοδοτήσεων RBA (Robotic System Automation), 
τους ρόλους και τις προσβάσεις των χρηστών, την 
Μοντελοποίηση, την Ανάλυση, τη Μέτρηση, τη 
Βελτιστοποίηση και Αυτοματοποίηση εργασιών (tasks 
έργών).

Μ5

Π.2.4 

Εγκατεστημένη 

πλατφόρμα 

υποστήριξης 

Διαχείρισης Ροών, 

Διαδικασιών και 

Διαχείρισης 

Εγγράφων

Εγκατεστημένες στο G-Cloud οι πλατφόρμες, 

Διαχείρισης Ροών, Διαδικασιών, Διαχείρισης Εγγράφων 

και Ρομποτικής Αυτοματοποίησης Διαδικασιών, σε 

λειτουργική ετοιμότητα για την Πιλοτική Λειτουργία του 

Συστήματος.

Μ5

Π.2.5 

Εγκατεστημένο το 

τελικό λογισμικό σε 

διαλειτουργία και 

Εγκατεστημένο στο G-Cloud έτοιμο λογισμικό, σε 

λειτουργική ετοιμότητα για την Πιλοτική Λειτουργία του 

Συστήματος:

 Στατιστικά και KPI ανα έργο και συνολικά

Μ5
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λειτουργική 

ετοιμότητα για την 

Πιλοτική 

Λειτουργία

 Μητρώο και Διαχείριση Επενδυτών
 Μητρώο και Διαχείριση Συμβούλων
 Μητρώο και Διαχείριση Οργανισμών
 Μητρώο και Διαχείριση Ελεγκτών
 Μητρώο και Διαχείριση Επαφών
 Διαχείριση Οικονομικών Καταστάσεων
 Διαχείριση Εσόδων
 Γνωσιακή βάση (Νομοθεσία, ΦΕΚ, Εγχειρίδια 

κλπ)
 Portal Διασύνδεσης με τρίτους (Υπουργεία, 

οργανισμούς, Δημόσιες Υπηρεσίες κλπ) και 
ανταλλαγή πληροφοριών και εγγράφων 

 Portal Επενδυτών

Ενοποιημένο Σύστημα σε λειτουργική ετοιμότητα.

Π.2.6 

Δημοσιευμένες 

ερφαρμογές για 

iOS/ Android/ 

Huawei στα stores 

Δημοσιευμένες οι εφαρμογές ενημέρωσης των 

Επενδυτών στα stores (Apple Store, Google Play, Huawei 

Store), καθώς και παραμετροποίηση για συγκέντρωση 

στατιστικών, αποστολής push notification και 

δυνατότητας σχεδιασμού καμπανιών εγκατάστασης 

(Download Campaigns) μέσω Facebook/Instagram (FB 

SDK) και GDN (Firebase SDK).

Μ5

Π.2.7 Εγχειρίδια 

Τεκμηρίωσης

Εγχειρίδια υποστήριξης χρηστών (user manuals), 

Εγχειρίδια διαχείρισης και λειτουργίας (administration & 

operation manuals) και εγχειρίδια συστήματος (system 

manuals).

3η Φάση: Πιλοτική Λειτουργία & Εκπαίδευση Χρηστών και Διαχειριστών
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ΚΩΔΙΚΟΣ – ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

ΜΗΝΑΣ 

ΠΑΡΑΔΟ

ΣΗΣ

Π.3.1 Οδηγός 

Εκπαίδευσης και 

Εκπαιδευτικού 

Υλικού (Learning 

Curriculum)

Ο αναλυτικός οδηγός εκπαίδευσης, θα περιλαμβάνει το 

αντικείμενο της εκπαίδευσης ανά κατηγορία 

εκπαιδευομένων, την εκπαιδευτική διαδικασία και τον 

τρόπο διαχείρισής της, τη μεθοδολογική προσέγγιση, 

την οργάνωση και προετοιμασία εκπαίδευσης και τον 

οριστικοποιημένο, αναλυτικό προγραμματισμό 

εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Επιπλέον θα 

περιλαμβάνεται η δομή των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων σε Ενότητες με Αυξανόμενη δυσκολία 

και συγκεκριμένες Θεματικές για τους χρήστες του 

συστήματος.

Μ6

Π.3.2 Υπηρεσίες 

Εκπαίδευσης και 

Σύστημα 

Ασύγχρονης-

Απομακρυσμένης  

Εκπαίδευσης

Υπηρεσίες εκπαίδευσης, διαφοροποιούμενες ως προς το 

περιεχόμενο και την έμφαση, ανάλογα με τον ρόλο του 

κάθε στελέχους στα πλαίσια της υλοποίησης και 

ακόλουθης επιχειρησιακής λειτουργίας του συστήματος. 

Κατά την εκπαιδευτική διαδικασία θα βιντεοσκοπηθούν 

οι εκπαιδεύσεις και είναι διαθέσιμες μέσα από Σύστημα 

μάθησης (LMS) με συγκεκριμένο Curriculum, και 

ηλεκτρονική διαδικασία πιστοποίησης (learning score).

Μ6

Π.3.3 Υπηρεσίες 

Πιλοτικής 

Λειτουργίας

Επιτόπια υποστήριξη από εξειδικευμένα στελέχη του 

Αναδόχου για την πραγματοποίηση των ενεργειών που 

Μ6
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προβλέπονται κατά τη φάση πιλοτικής λειτουργίας, On-

the-job training και Helpdesk.

Π.3.4 Έκθεση 

Αποτελεσμάτων 

Πιλοτικής 

Λειτουργίας

Καταγραφή των σφαλμάτων / συμβάντων που 

εμφανίστηκαν και του τρόπου αντιμετώπισής τους / 

ενεργειών υποστήριξης, Αναφορά προσαρμογών και 

ρυθμίσεων στο λογισμικό Καταγραφή αλλαγών (και 

απαιτήσεων που προέκυψαν από τις αλλαγές)

Μ6

4η Φάση: Παραγωγική Λειτουργία

ΚΩΔΙΚΟΣ – ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

ΜΗΝΑΣ 

ΠΑΡΑΔΟ

ΣΗΣ

Π.4.1 Υπηρεσίες  

Τηλεφωνικου 

Κέντρου (Agents)

Επιτόπια υποστήριξη εξειδικευμένων στελεχών του 

Αναδόχου για την πραγματοποίηση των ενεργειών που 

προβλέπονται κατά τη φάση πιλοτικής λειτουργίας, On-

the-job training και Helpdesk.

Μ6 -Μ42

Π.4.2 Υποστήριξη 

ΟΠΣ- Στρατηγικών 

Επενδύσεων πέρα 

από την περοδο 

Εγγύησης 

Τεκμηρίωση συμβάντων και διαδικασιών επίλυσης 

(incident and mitigation) κατά την υποστήριξη της 

πλατφόρμας πέρα από την περίοδο καλής λειτουργίας 

(Μ6-Μ30). 

Μ42
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Π.4.3 

Επικαιροποιημένα 

Εγχειρίδια 

Τεκμηρίωσης μετά 

από Παραγωγική 

Λειτουργία

Εγχειρίδια υποστήριξης χρηστών (user manuals), 

Εγχειρίδια διαχείρισης και λειτουργίας (administration & 

operation manuals) και Εγχειρίδια συστήματος (system 

manuals).

Μ42

Π.4.4 Έκθεση 

Αποτελεσμάτων 

Παραγωγικής 

Λειτουργίας

Καταγραφή των σφαλμάτων / συμβάντων που 

εμφανίστηκαν και του τρόπου αντιμετώπισής τους / 

ενεργειών υποστήριξης, Αναφορά προσαρμογών και 

ρυθμίσεων στο λογισμικό Καταγραφή αλλαγών (και 

απαιτήσεων που προέκυψαν από τις αλλαγές)

Μ42

Π.4.5 Μελέτη 

Ανάλυσης Τεχνικών 

Προδιαγραφών 

Εξοπλισμού ΤΠΕ, 

απαραίτητου για 

την αξιοποίηση του 

ΟΠΣ Στρατηγικών 

Επενδύσεων

Μελέτη απόδοσης συστήματος και απολογισμός της 

ορθής διαστασιολόγησης και των συναφών βελτιωτικών 

παρεμβάσεων στην υποδομή του G-Cloud με 

παρουσίαση του μέσου φόρτου, του μέγιστου φόρτου 

(peak), του μεγέθους στο δίσκο και τη βάση δεδομένων 

των συνολικών ροών και εγγράφων κτλ. 

Μ42

Π.4.6 Μηνιαίες 

αναφορές προόδου 

απόδοσης 

Μηνιαίες αναφορές λειτουργίας υπηρεσιών 

τηλεφωνικού κέντρου οι οποίες περιλαμβάνουν τα 

βασικά KPIs λειτουργίας (Μέσος Χρόνος Απόκρισης SLA, 

Αριθμός of tickets, Αριθμός Αναπάντητων Tickets  

Μ6 και 

κάθε 

μήνα 

μετά 
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τηλεφωνικού 

κέντρου 

(backlog), Χρόνος παραμονής στο backlog (ageing), 

Κατηγορίες ερωτημάτων, Τύποι Ερωτημάτων, Ανάλυση 

ανά Agent και Τύπο Ερωτήματος.

(Μ7, Μ8, 

…, Μ42)

Δ.

2

Κοινωνικές Κατηγορίες (Social 

categories)

-
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Ε: Ορόσημα και Στόχοι Έργου σύμφωνα με το ΕΣΑΑ 
A/A Κωδικός

Δράσης
Σχετικό μέτρο 

(μεταρρύθμιση 
ή επένδυση)

Ορόσημο
/ στόχος

Ονομασία Ποιοτικοί 
δείκτες 
(για τα 

ορόσημα)

Ποσοτικοί δείκτες
(για τους στόχους)

Ενδεικτικό 
χρονοδιάγραμμ
α ολοκλήρωσης

Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου Ορόσημο 
Έργου

Είδος 
Οροσήμου

/
Στόχου

Μονάδα 
μέτρησης

Τιμή 
βάσης 

Στόχος Τρίμηνο Έτος

299 Πληρωμής 16593 17 - 4.6.
Εκσυγχρονισμός
και βελτίωση της
ανθεκτικότητας
κύριων κλάδων
οικονομίας —
16593_Τροπο-
ποίηση του 
νομικού
πλαισίου για την
προσέλκυση
στρατηγικών
επενδύσεων

Ορόσημο Στρατηγικές
επενδύσεις 
—
νομοθετική
μεταρρύθμι
ση

Έναρξη 
ισχύος των
νομοθετικ
ών
τροποποιή
σεων

4ο 
τρίμηνο 

2021 Έναρξη ισχύος νομοθετικών τροποποιήσεων για τη μεταρρύθμιση του νομοθετικού 
πλαισίου για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων (νόμοι 3894/2010 και 
4608/2019), μεταξύ άλλων μέσω της κωδικοποίησης της νομοθεσίας για τη δημιουργία
ενιαίου και συνεκτικού πλαισίου και νομοθετικών τροποποιήσεων για τη θέσπιση νέας 
κατηγορίας στρατηγικών «εμβληματικών επενδύσεων μεγάλης σημασίας».
Με τη μεταρρύθμιση του πλαισίου στρατηγικών επενδύσεων θα θεσπιστούν επίσης 
διατάξεις που θα συμβάλουν στην επιτάχυνση της διοικητικής διαδικασίας σε σχέση με 
την έγκριση και την αδειοδότηση μιας στρατηγικής επένδυσης (δηλαδή θα βελτιώνουν 
την ταχεία διαδικασία). Νέες κατηγορίες στρατηγικών επενδύσεων θα θεσπίζονται στον 
νόμο με βάση κριτήρια που ευνοούν την καινοτομία ή τη διάδοση της τεχνολογίας, τη 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη μετάβαση σε οικονομία χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών και/ή προωθούν σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της 
ελληνικής οικονομίας σε διεθνές επίπεδο.

☐

303 Πληρωμής 16593 17 - 4.6.
Εκσυγχρονισμός
και βελτίωση της
ανθεκτικότητας
κύριων κλάδων
οικονομίας —
16593_Τροπο-
ποίηση του 
νομικού
πλαισίου για την
προσέλκυση
στρατηγικών
επενδύσεων

Ορόσημο Στρατηγικές
επενδύσεις 
—
Επιλογή
επιλέξιμων
έργω

Επιλογή 
των
«εμβληματ
ικών
επενδύσε
ων 
μεγάλης
σημασίας» 
που είναι
επιλέξιμες 
για
χρηματοδό
τηση

4ο 
τρίμηνο

2023 Η επιλογή των εμβληματικών επενδύσεων πραγματοποιείται κατά χρονολογική σειρά
προτεραιότητας σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 2022-2025. Σύμφωνα με τη 
διαδικασία επιλογής, ο υποψήφιος επενδυτής υποβάλλει αίτηση στο Enterprise Greece 
προκειμένου να συμπεριληφθεί στις εμβληματικές επενδύσεις. Η αίτηση μπορεί να
υποβληθεί στο Enterprise Greece το 2023 και η επένδυση να ολοκληρωθεί μέχρι το 
τέταρτο τρίμηνο του 2025. Η αξιολόγηση από το Enterprise Greece και η τελική έγκριση 
των επενδυτικών προτάσεων ολοκληρώνεται από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών 
Επενδύσεων (χαρακτηρισμός των επενδυτικών προτάσεων ως εμβληματικών 
επενδύσεων μεγάλης σημασίας)· Επιλογή επιλέξιμων δικαιούχων μεταξύ των 
προσφάτως χαρακτηρισμένων «εμβληματικών επενδύσεων μεγάλης σημασίας» μέσω
εγκριτικής απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (που 
πιστοποιείται με δημοσίευση της απόφασης) για επενδυτικά έργα που προωθούν την 
καινοτομία ή τη διάδοση της τεχνολογίας, την πράσινη οικονομία, τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη μετάβαση σε οικονομία χαμηλών ανθρακούχων 
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εκπομπών και/ή την προώθηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας σε 
διεθνές επίπεδο. Όσον αφορά τις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας, οι επιλέξιμες 
επενδύσεις περιλαμβάνουν επενδύσεις σε α) υποδομές με ειδικά ενεργειακά κριτήρια 
για την κατασκευή νέων κτιρίων, β) έργα υβριδικής ηλεκτροπαραγωγής από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε μη συνδεδεμένα νησιά, γ) επενδύσεις για την
παραγωγή πράσινου υδρογόνου, δ) συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ε) εγκαταστάσεις υπεράκτιων 
αιολικών πάρκων και υπεράκτιων φωτοβολταϊκών πάρκων σύμφωνα με την τεχνική 
καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής 
βλάβης»(2021/C 58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου εξαιρέσεων και της απαίτησης 
συμμόρφωσης με την οικεία ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
Η κατασκευή των νέων κτιρίων θα συμμορφώνεται με την απαίτηση για πρωτογενή 
ενεργειακή ζήτηση (ΟΕΥΠ) η οποία είναι τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την 
απαίτηση ΚΣΜΚΕ (κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, εθνικές οδηγίες).

303
.1

Παρακολο
ύθησης

16593 Interim step Ενδιάμεσ
ο

Ενίσχυση 
της 
διοικητικής, 
πληροφορικ
ής και 
επιστημονικ
ής 
ικανότητας 
των 
σχετικών 
δομών 
(Enterprise 
Greece και 
Γενική 
Γραμματεία 
Στρατηγικώ
ν 
Επενδύσεων
) π.χ. 
σύναψη 
συμβατικών 

4ο 
τρίμηνο

2022
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συμφωνιών 
με 
εμπειρογνώ
μονες σε 
σχετικούς 
τομείς όπως 
η 
φορολογία, 
ο 
χωροταξικός 
σχεδιασμός 
και η 
αδειοδότησ
η 
επενδύσεων 
για την 
παροχή 
αποτελεσμα
τικής 
καθοδήγησ
ης και από 
άκρο σε 
άκρο 
υποστήριξη 
στους 
επενδυτές 
και 
εφαρμογή 
συστήματος 
πληροφορικ
ής για την 
αποτελεσμα
τική 
διαχείριση 
και 
παρακολού
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θηση 
ολόκληρης 
της 
διαδικασίας
, 
συμπεριλαμ
βανομένης 
της 
κατασκευής 
των έργων.

308 Πληρωμής 16593 17 - 4.6.
Εκσυγχρονισμός
και βελτίωση της
ανθεκτικότητας
κύριων κλάδων
οικονομίας —
16593_Τροπο-
ποίηση του 
νομικού
πλαισίου για την
προσέλκυση
στρατηγικών
επενδύσεων

Ορόσημο Στρατηγικές
επενδύσεις 
—
υλοποίηση
επενδύσεων

Παροχή 
των
αποτελεσμ
άτων των
ελέγχων 
των
κατασκευα
στικών
έργων, της
πιστοποίη
σης των 
δικαιούχω
ν για την
ολοκλήρω
ση της
επένδυσης 
και των
παραστατι
κών
πληρωμής 
για την
πιστοποίη
ση της
υλοποίηση
ς

4ο 
τρίμηνο

2025 Ολοκλήρωση της κατασκευής όλων των επενδυτικών έργων που επελέγησαν σύμφωνα 
με την εγκριτική απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων
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επιλεγμέν
ων
επενδυτικ
ών έργων
σε 
εμβληματι
κές
επενδύσει
ς μεγάλης
σημασίας

 Ορόσημα αι Στόχοι Έργου σύμφωνα με το ΕΣΑΑ 
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Ζ.1 ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης

Ζ.1.1 Είδος Ενέργειας

Ζ.1.2 Περιγραφή Ενέργειας 

Ζ.1.3 Ημερομηνία Έναρξης

Ζ.1.4 Στάδιο εξέλιξης

Ζ.1.5 Ημερομηνία Ολοκλήρωσης  

Ζ.1.6 Αρμόδιος φορέας Κω

δ:

Από ΟΠΣ Περιγραφ

ή:

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. Ωριμότητα Έργου 
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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:

-
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Η. Χρηματοδοτικό Σχέδιο

Η.1 Ανάλυση προτεινόμενου προϋπολογισμού στο ΠΔΕ Σχόλια

Η.1.1 Ποσό συνεισφοράς ΤΑ 1.398.000,00 €

Η.1.2 Συνεισφορά Εθνικού 

ΠΔΕ – ΦΠΑ

335.520,00 €

Η.1.3 Συνεισφορά Εθνικού 

ΠΔΕ – Άλλο

-

Η.1.4 Συνολικός 

προϋπολογισμός 

Έργου στο ΠΔΕ

1.733.520,00 €

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 -
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Η.3 Συνολικός 

προϋπολογισμός έργου 

(ΤΑ και άλλες πηγές)

1.733.520,00 €

Θ: Ενδεικτική Ετήσια Κατανομή Προϋπολογισμού 

ΑΑ Έτος Προϋπολογισμός (1.733.520,00 €  ΜΕ ΦΠΑ)

Θ.1 2021

Θ.2 2022 1.453.500,00 €

Θ.3 2023 49.985,00 €

Θ.4 2024 49.985,00 €

Θ.5 2025 180.050,00 €

Θ.6 2026 -

Ι: Προβλεπόμενες Συμβάσεις

Ι.1 ΑΑ Σύμβασης 1

Ι.1.1 Τίτλος Σύμβασης Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος και 

τηλεφωνικού κέντρου (γραμμή ενημέρωσης 

επενδυτή)
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Ι.1.2 Κωδικός κατά CPV 72212000-4 - Υπηρεσίες προγραμματισμού 

λογισμικού εφαρμογών

72243000-0 - Υπηρεσίες προγραμματισμού

72200000-7 - Υπηρεσίες προγραμματισμού 

λογισμικού και παροχής συμβουλών

72222300-0 - Υπηρεσίες τεχνολογίας των 

πληροφοριών

72262000-9 - Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού

72310000-1 - Υπηρεσίες επεξεργασίας 

δεδομένων

72317000-0 - Υπηρεσίες αποθήκευσης 

δεδομένων

72322000-8 - Υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων

48614000-5 - Σύστημα απόκτησης δεδομένων

48612000-1 - Σύστημα διαχείρισης βάσης 

δεδομένων

72210000-0 - Υπηρεσίες προγραμματισμού 

πακέτων λογισμικού

72211000-7 - Υπηρεσίες προγραμματισμού 

λογισμικών συστήματος και χρήστη

72212000-4 - Υπηρεσίες προγραμματισμού 

λογισμικού εφαρμογών

48620000-0 - Λειτουργικά συστήματα

48000000-8 Προμήθεια Λογισμικού 

64214200-1 Υπηρεσίες Τηλεφωνικού Κέντρου
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Ι.1.3 Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση αφορά:

i)στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που θα υποστηρίζει την 

παρακολούθηση των στρατηγικών επενδύσεων από το στάδιο κατά το οποίο ο εισηγητικός 

φάκελος περιέρχεται στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ για την έκδοση 

απόφασης της Δ.Ε.Σ.Ε. έως και την ολοκλήρωση της εκάστοτε στρατηγικής επένδυσης και 

την παρακολούθηση τυχόν μακροχρόνιων υποχρεώσεων της.

Το πληροφοριακό σύστημα θα είναι προσβάσιμο στα στελέχη της ΓΔΣΕ, στα μέλη της ΔΕΣΕ 

και στους επενδυτές οι οποίοι θα υποβάλλουν στη ΓΔΣΕ, μέσω αυτού, στοιχεία 

παρακολούθησης της επένδυσης. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει διαβαθμισμένη πρόσβαση 

στην πληροφορία, δεδομένου και του εμπιστευτικού χαρακτήρα ορισμένων στοιχείων της 

επένδυσης. Θα οριστούν κατάλληλοι ρόλοι και επίπεδα προσβασιμότητας.

Το ΟΠΣ θα διαλειτουργεί με Πληροφοριακά Συστήματα άλλων φορέων προκειμένου να 

συγκεντρώνει την απαιτούμενη πληροφορία για την παρακολούθηση των επενδύσεων (πχ 

πληροφοριακά συστήματα φορέων αδειοδότησης, ΟΠΣ Ταμείου Ανάκαμψης, κλπ). 

Πιο συγκεκριμένα θα προδιαγραφούν και υλοποιηθούν τα παρακάτω υποσυστήματα:

- Παρακολούθηση έργων σε εξέλιξη και επικείμενων έργων ανά είδος επένδυσης  

- Document Management System διαχείριση των εγγράφων και διασύνδεση με τα έργα  

- BPM (Business Process Management) και RBA (Robotic System Automation) 

- Μοντελοποίηση, Ανάλυση, Μέτρηση, Βελτιστοποίηση και αυτοματοποίηση εργασιών (tasks 

έργων)  

- Στατιστικά και KPI ανά έργο και στο σύνολο

- Μητρώο και Διαχείριση Επενδυτών  

- Μητρώο και Διαχείριση Συμβούλων  



ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ TAMEIOY 

ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 

Έντυπο Δ1_Ε1

Έκδοση 1.0
-7-

- Μητρώο και Διαχείριση Οργανισμών  

- Μητρώο και Διαχείριση Ελεγκτών

- Μητρώο και Διαχείριση Επαφών  

- Διαχείριση Οικονομικών Καταστάσεων  

- Διαχείριση Εσόδων  

- Γνωσιακή βάση (Νομοθεσία, ΦΕΚ, Εγχειρίδια κλπ)  

- Portal Διασύνδεσης με τρίτους (Υπουργεία, οργανισμούς, Δημόσιες Υπηρεσίες κλπ) και 

ανταλλαγή πληροφοριών και εγγράφων   

- Portal Επενδυτών  

- Εφαρμογή Επενδυτών για την ειδοποίηση της κατάστασης φακέλου ή νέες προσθήκες στην 

κείμενη νομοθεσία μέσω ειδοποιήσεων στο κινητό (push notification)

- Chat και voice bot για την πολύγλωσση υποστήριξη επενδυτών σε πάνω από 8 γλώσσες.

ii) στη δημιουργία τηλεφωνικού κέντρου (γραμμή ενημέρωσης επενδυτή) για δυνητικούς 

επενδυτές, η οποία θα προσφέρει υποστήριξη σε όλα τα στάδια υλοποίησης των 

επενδύσεων, τόσο κατά το σχεδιασμό της επένδυσης και την επιλογή των κατάλληλων 

κινήτρων από το δυνητικό επενδυτή όσο και κατά τη διάρκεια υλοποίησης της, με βάση τη 

φύση και τα χαρακτηριστικά της. Η παρούσα υπηρεσία κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη 

δεδομένου ότι αναμένεται να ενισχύσει την προσέλκυση των επενδύσεων, παρέχοντας τις 

αναγκαίες πληροφορίες για το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, καθώς και εξατομικευμένες 

κατευθύνσεις και πληροφορίες στους επενδυτές.  Επιπλέον, θα παρέχονται κατευθύνσεις 

για τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος.

Ειδικά για το τηλεφωνικό κέντρο, η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει:

- -άδειες υποδομής τηλεφωνικού κέντρου τύπου IP (PBX) με σκοπό και την υποστήριξη 

απομακρυσμένης πρόσβασης από τους agents.
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- -σύστημα διαχείρισης εργατικού δυναμικού (workforce management system) για την 

υποστήριξη δύο βαρδιών  με agents σε κάθε βάρδια. 

- -διασύνδεση με τη γνωσιακή βάση (knowledge base) και υλοποίηση σεναρίων διαλόγων με 

τους χρήστες του συστήματος (script flows) 

- -σύστημα καταχώρισης ticket και διασύνδεση αυτών με το ΟΠΣ Στρατηγικών Επενδύσεων  

- -διασύνδεση με σύστημα αναφορών τηλεφωνικού κέντρου και ηχογραφήσεων κλήσεων για 

έλεγχο ποιότητας δυνατότητα ερωτηματολογίων για έλεγχο ικανοποίησης των χρηστών

iii) Στην παροχή υπηρεσιών προσωπικού για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου για την 

εξυπηρέτηση των δυνητικών επενδυτών. Το εν λόγω τηλεφωνικό κέντρο, θα απασχολεί κατ’ 

εκτίμηση δύο άτομα σε ετήσια βάση καθώς και υπηρεσίες παρακολούθησης ποιότητας 

τηλεφωνικού κέντρου. Εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης προσωπικού 36 μήνες και 3 μήνες 

προηγούμενη εκπαίδευση. Ο χρόνος απασχόλησης υπολογίζεται από την έναρξη 

λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου,  ήτοι 1/1/2023 και εως την ολοκλήρωση της νομικής 

δέσμευσης στις 31.12.2025

Ι.1.4 Φορέας Υλοποίησης Σύμβασης Κώδ: Περιγραφ

ή:

 Γενική 

Γραμματε

ία 

Ιδιωτικών 

Επενδύσε

ων και 

ΣΔΙΤ 

Ι.1.5 Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός 

Σύμβασης στο ΠΔΕ 

1.733.520,00 €

Ι.1.5

.1

Συνεισφορά ΕΣΠΑ 0
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Ι.1.5

.2

Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο 

κωδικό ΣΑ)

0

Ι.1.5

.3

Ιδιωτική Συμμετοχή 0

Ι.1.5

.4

Άλλη Πηγή 0

Ι.1.6 Εκτιμώμενος Συνολικός 

Προϋπολογισμός Σύμβασης

1.733.520,00 €

Ι.1.7 Τύπος Έργου  Επιλέγεται από λίστα

Ι.1.8 Είδος Σύμβασης Επιλέγεται από λίστα

Ι.1.9 Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης 

σύμβασης

Ν 4412/2016

Ι.1.1

0

Εφαρμοζόμενη διαδικασία Ηλεκτρονικός Ανοικτός Άνω των Ορίων 

(Διεθνής) Διαγωνισμός του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ι.1.1

1

Ημερομηνία Δημοσίευσης 18/4/2022

Ι.1.1

2

Ημερομηνία Διαγωνισμού 16/5/2022

Ι.1.1

3

Ημερομηνία υπογραφής της 

νομικής δέσμευσης

14/7/2022

Ι.1.1

4

Ημερομηνία ολοκλήρωσης 

σύμβασης

31/12/2025
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Κ: Συνέργεια – Συμπληρωματικότητα – Επέκταση

Κ.1. Το έργο σχετίζεται με άλλο έργο Όχι

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 ΚΩ

Δ:

Περιγραφ

ή:

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 -

Λ.2 Περιφέρεια / / (NUTS 

Κωδικοποίηση)

NUTS 

Κωδ:

Περιγραφή:

Λ.3 Δήμος LAU 

Κωδ.

Περιγραφή:
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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

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. Χ

Οι προβλεπόμενες δαπάνες του εν λόγω έργου, ή μέρος αυτών, δεν έχουν τύχει χρηματοδότησης από άλλο 

Ταμείο ή Πρόγραμμα της ΕΕ.
Χ
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Έχουν λάβει γνώση των υποχρεώσεων που πρέπει να τηρηθούν κατά την υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο 

του ΕΣΑΑ.
Χ

Ο Φορέας Υλοποίησης διαθέτει την απαιτούμενη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση 

του έργου.
Χ

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.

Χ

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).
Χ

Π: Υπογραφές

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ

Τίτλος ΥΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Όνομα - 

Επώνυμο  

Ορέστης Καβαλάκης Νικόλαος Παπαθανάσης

Υπογραφή 

Υπευθύνου

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 
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