
Ε.Σ.Π.Α 2007-2013

H Σοπική Αςηοδιοίκηζη και οι 
Σεσνολογίερ Πληποθοπικήρ & 

Επικοινωνιών (Σ.Π.Ε.) 



Επισειπηζιακά Ππογπάμμαηα για 
ΣΠΕ 2007-2013

Π. «Ψηθιακή ύγκλιζη»

Δημόζια Δαπάνη 1.147 εκ € (860+287)

Ε.Τ.Π.Α.

8 Περιθέρειες «Σύγκλιζης»

Πεπιθεπειακά Ε.Π. (εθρώξεζε αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο γηα πξάμεηο 
ςεθηαθήο ζύγθιηζεο) 

Αηηική, Κενηρική και Δσηική Μακεδονία, Σηερεά Ελλάδα

Νόηιο Αιγαίο 

Ε.Π. «Διοικηηική Μεηαππύθμιζη»

Δημόζια Δαπάνη 631 εκ € (505+126)

Ε.Κ.Τ.

13 Περιθέρειες



ηπαηηγική για ηιρ ΣΠΕ

Σηξαηεγηθόο ζηόρνο Δ.Π «Ψεθηαθή Σύγθιηζε»: 

«Ψεθηαθό Άικα ζηελ παξαγσγηθόηεηα, 

Ψεθηαθό Άικα ζηελ πνηόηεηα δσήο» 

 Γεληθόο Σηόρνο 1: Βειηίσζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο κε αμηνπνίεζε 

ησλ ΤΠΔ

 Γεληθόο Σηόρνο 2: ΤΠΔ θαη βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο



Ανάλςζη Αναπηςξιακού Οπάμαηορ 
Ε.Π. «Ψηθιακή ύγκλιζη» 



Εκσώπηζη απμοδιοηήηων ηος Ε.Π. 
«Ψηθιακή ύγκλιζη» ζε Π.Ε.Π.

 Δλώ ρξεκαηνδνηηθά εζηηάδεηαη ζηηο 8 Πεξηθέξεηεο Ακηγνύο Σηόρνπ 

Σύγθιηζεο,

 Δλζσκαηώλεη αλαπηπμηαθή θαη ρσξηθή / πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε θαη 

εμεηδίθεπζε ησλ αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ ζηνλ ρώξν ησλ ΤΠΔ θαη 

ζηηο 13 Πεξηθέξεηεο ηεο ρώξαο.

Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο εθρώξεζεο αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο γηα θαηεγνξίεο 

πξάμεσλ ςεθηαθήο ζύγθιηζεο εζληθήο εκβέιεηαο νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνληαη ζε Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα πνπ 

αθνξνύλ ζηηο 5 Πεξηθέξεηεο Μεηαβαηηθήο Σηήξημεο.



Σο Ε.Π. «Ψηθιακή ύγκλιζη»

• Υπνζηεξίδεη, κεηαμύ άιισλ, δξάζεηο:

• αμηνπνίεζεο ησλ ΤΠΔ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία

• πξνώζεζεο ησλ ΤΠΔ ζηηο επηρεηξήζεηο

• πξνώζεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε ηνκείο πνπ αμηνπνηνύλ 

ΤΠΔ

• παξνρήο εμεηδηθεπκέλσλ ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ ηνπ δεκνζίνπ 

πξνο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πνιίηεο



Ποπεία ςλοποίηζηρ ηος Ε.Π. 
«Ψηθιακή ύγκλιζη» (1)
(ζηοισεία 31.01.2013)



Ποπεία ςλοποίηζηρ ηος Ε.Π. 
«Ψηθιακή ύγκλιζη» (2)
(ζηοισεία 31.01.2013)



Ποπεία ςλοποίηζηρ ηος Ε.Π «Ψηθιακή 
ύγκλιζη» και ηων Εκσωπήζεων από ηα 
Π.Ε.Π (1)



Ποπεία ςλοποίηζηρ ηος Ε.Π «Ψηθιακή 
ύγκλιζη» και ηων Εκσωπήζεων από ηα 
Π.Ε.Π (2)



Θεμαηικέρ Πποηεπαιόηηηερ ζηιρ οποίερ 
ζςμμεηέσοςν οι ΟΣΑ

 Υπνδνκή ηειεπηθνηλσληώλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

επξπδσληθώλ δηθηύσλ)

 Τερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο (πξόζβαζε, 

αζθάιεηα, δηαιεηηνπξγηθόηεηα, πξόιεςε θηλδύλνπ, έξεπλα, 

θαηλνηνκία, ειεθηξνληθό πεξηερόκελν θ.ιπ.)

 Υπεξεζίεο θαη εθαξκνγέο γηα ηνλ πνιίηε (ειεθηξνληθή πγεία, 

ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, ειεθηξνληθή κάζεζε, ειεθηξνληθή 

ελζσκάησζε θ.ιπ.)

 Υπεξεζίεο θαη εθαξκνγέο γηα ΜΜΔ (ειεθηξνληθό εκπόξην, 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, δηθηύσζε θ.ιπ.)





Σο Ε.Π. «Διοικηηική Μεηαππύθμιζη» 
και οι Σ.Π.Ε.

 Σπλέξγεηα θαη ζπκπιεξσκαηηθόηεηα ησλ δύν Δ.Π. «Γηνηθεηηθή 

Μεηαξξύζκηζε θαη «Ψεθηαθή Σύγθιηζε», όζνλ αθνξά ζηελ εηζαγσγή 

ΤΠΔ ζηε δεκόζηα δηνίθεζε.

Τν Δ.Π. «Γηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε» ππνζηεξίδεη δξάζεηο:

 αλαδηνξγάλσζεο θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα,

 θσδηθνπνηήζεηο λνκνζεζίαο,

 βειηίσζεο ηεο λνκνπαξαζθεπαζηηθήο δηαδηθαζίαο,

 απινπζηεύζεηο δηνηθεηηθώλ δηαδηθαζηώλ,

 αλάπηπμεο ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ,

 αμηνπνίεζεο ΤΠΔ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο εμππεξέηεζεο ησλ 

ζπλαιιαζζόκελσλ κε ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο,

 αλαβάζκηζεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ.



Οικονομικά ηοισεία και Δείκηερ Σομεακού 
Επισειπηζιακού Ψηθιακή ύγκλιζη
- ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙ -



Ρςθμοί Μεηαβολήρ Οικονομικών ηοισείων και Δεικηών 
Σομεακού Επισειπηζιακού Ψηθιακή ύγκλιζη 
- ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙ – (1)



Ρςθμοί Μεηαβολήρ Οικονομικών ηοισείων και Δεικηών 
Σομεακού Επισειπηζιακού Ψηθιακή ύγκλιζη 
- ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙ - (2)



Οικονομικά ηοισεία και Δείκηερ Σομεακών
Επισειπηζιακών Ππογπαμμάηων (ΣΕΠ) 2007 – 2013
- ΟΣΑ -



Ρςθμοί Μεηαβολήρ Οικονομικών ηοισείων και 
Σομεακού Επισειπηζιακού Ψηθιακή ύγκλιζη
- ΟΣΑ - (1)



Ρςθμοί Μεηαβολήρ Οικονομικών ηοισείων και 
Σομεακού Επισειπηζιακού Ψηθιακή ύγκλιζη
- ΟΣΑ - (2)


