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Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων & ΑΚΕ
ΚΟΙΝ.: Βουλευτές κ.κ.:
1. Α.Μ. Ασημακοπούλου
2. Β. Οικονόμου
3. Ι. Φωτήλα
Διά της Βουλής των Ελλήνων

Θέμα: «Απάντηση στην υπ’ αρ. 4400/15.3.2018 Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Α.Μ.
Ασημακοπούλου, Β. Οικονόμου και Ι. Φωτήλα»
Σε απάντηση της υπ’ αρ. 4400/15.3.2018 Ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Α.Μ.
Ασημακοπούλου, Β. Οικονόμου και Ι. Φωτήλα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σε
αντίθεση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, η ταχεία υλοποίηση των έργων του κλάδου
Τεχνολογιών Πληροφορικής είναι ψηλά στις πολιτικές μας προτεραιότητες, για τον
πρόσθετο λόγο ότι επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας χάθηκε πολύτιμος χρόνος για την
ένταξη της χώρας στον ευρωπαϊκό και τον παγκόσμιο ψηφιακό χάρτη. Σας θυμίζουμε ότι η
σύσταση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής αποτέλεσε προαπαιτούμενο για την
άρση σχετικής αιρεσιμότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ΕΣΠΑ 2014-2020 που
επιβλήθηκε επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και στέρησε από την αγορά κοινοτικούς
πόρους ύψους 1,1 δισ. ευρώ. Όλα τα έργα του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνίας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ήταν σε αναστολή χρηματοδότησης από το
ΕΣΠΑ 2014-2020, μέχρι τη σύσταση διακριτής δομής υπεύθυνης για το σχεδιασμό και την
παρακολούθηση του συνόλου των έργων ΤΠΕ, ήτοι τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής
Πολιτικής, που θεσμοθετήθηκε τον Μάιο του 2016 (Ν.4389/2019 ΦΕΚ Α’94/27.05.2016). Στο

σημείο αυτό επισημαίνεται πως στο διάστημα από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο 2016, η
Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής εκτός από την οργάνωση, την εγκατάσταση και την
αρχική της στελέχωση, υλοποίησε όλες τις δράσεις που είχε θέσει ως προϋποθέσεις η ΕΕ για
την άρση της αιρεσιμότητας 2.1, ήτοι:
α. Κατάρτισε το υφιστάμενο πλαίσιο Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021(ΕΨΣ).
β. Σχεδίασε και έθεσε σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο για τον οριζόντιο σχεδιασμό και την
αξιολόγηση έργων ΤΠΕ στο Δημόσιο, θεραπεύοντας τις παρελθοντικές αλληλεπικαλύψεις.
Τα ανωτέρω, έπειτα από σειρά σχετικών διαβουλεύσεων, εγκρίθηκαν από την ΕΕ στα τέλη
Δεκεμβρίου 2016 και οδήγησαν στην επίσημη άρση της αιρεσιμότητας στα τέλη Μαρτίου
2017. Έκτοτε, με αποδεσμευμένα κοινοτικά κονδύλια, προχωρούμε με εντατικούς ρυθμούς
στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, έχοντας δημιουργήσει ένα ενιαίο και συνεκτικό
πλαίσιο δράσεων για την Ψηφιακή Ανάπτυξη της χώρας που υλοποιείται κυρίως μέσω
έργων ΤΠΕ. Σε λιγότερο από ένα χρόνο από την άρση της αιρεσιμότητας (Μάρτιος 2017)
καλύψαμε την παντελή απουσία πολιτικών πρωτοβουλιών στο τομέα των έργων ΤΠΕ και
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αναβαθμίζοντας με έργα υψηλών προδιαγραφών τις
ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχει το Δημόσιο σε πολίτες και επιχειρηματίες. Τα έργα αυτά
οδηγούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας προς τον
οποίο ποτέ πριν καμία κυβέρνηση δεν είχε κάνει το οποιοδήποτε βήμα. Η κεντρική υποδομή
ανταλλαγής εγγράφων μεταξύ του Δημοσίου, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του γεωργικού
τομέα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ποδοσφαίρου με την εισαγωγή του συστήματος
VAR, το πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης κυκλοφορίας εντύπων, το ψηφιακό
Γενικό Εμπορικό Μητρώο και οι υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά
καταστήματα είναι μόνο η αρχή μιας σειράς από εμβληματικά έργα, ενδεικτικά μιας
ψηφιακά εκσυγχρονισμένης Ελλάδας.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την πηγή χρηματοδότησης των έργων που αναφέρονται στην ως
άνω Ερώτηση, παρακαλούμε δείτε συνημμένο Πίνακα. Κατά τα λοιπά, θα θέλαμε να σας
ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με τον Οργανισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, για τα έργα που υποβάλλουν οι φορείς του Δημοσίου
στους τομείς του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) προβλέπεται η
αξιολόγηση των προτάσεων έργων και δράσεων, η εξειδίκευση του φυσικού τους
αντικειμένου, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των πόρων
του Δημοσίου, η κοστολόγηση, η προτεραιοποίηση και η εισήγησή τους προς έγκριση.
Προβλέπεται επίσης, για τα εγκεκριμένα προς υλοποίηση έργα ΤΠΕ η καθοδήγηση της
ωρίμανσής τους, η επιβολή σε επίπεδο απαιτήσεων και προδιαγραφών των κανόνων και
των πολιτικών διαλειτουργικότητας με τα υφιστάμενα συστήματα και την εφαρμογή
προτύπων και διαδικασιών στις επιμέρους φάσεις του κύκλου ζωής τους. Τέλος, στο πλαίσιο
των συγχρηματοδούμενων δράσεων, προβλέπεται η προέγκριση τεχνικών δελτίων των
φορέων πρότασης, εντός μηνός από την παραλαβή τους, πριν την κατάθεσή τους στην

αρμόδια Διαχειριστική Αρχή (άρ. 14 §4 στ. β - δ, ΠΔ 82/2017 ΦΕΚ Α’ 10.8.2017).
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