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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αναβάθμιση των Ψηφιακών Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ο Φορέας Λειτουργίας των ακόλουθων, συγχρηματοδοτούμενων από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020, έργων πληροφορικής:
1. Έργο: «Αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου», αποτελούμενο από
τα κάτωθι υποέργα:
o Υποέργο 1: «Αναδιοργάνωση πληροφοριακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού», προϋπολογισμού 4.055.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με δικαιώματα προαίρεσης ύψους
2.839.130 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
o Υποέργο 2: «Αναβάθμιση εφαρμογών Ηλεκτρονικού Πρωτόκολλου και Τράπεζας Νομικού
Περιεχομένου», προϋπολογισμού 49.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με δικαιώματα
προαίρεσης ύψους 7.350 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
o Υποέργο 3: «Ενίσχυση της Κυβερνοασφάλειας του Ο.Π.Σ. του Ελεγκτικού Συνεδρίου», προϋπολογισμού 74.125 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
o Υποέργο 4: «Ωρομέτρηση παρουσίας προσωπικού Ελεγκτικού Συνεδρίου», προϋπολογισμού
71.665 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
o Υποέργο 5: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου», προϋπολογισμού 74.400 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Στόχοι των ανωτέρω υποέργων είναι:
o Η ενίσχυση της διαφάνειας στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος.
o Η ταχύτερη διεκπεραίωση του δικαιοδοτικού έργου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
o Η άντληση των απαραίτητων πληροφοριών για τη διαμόρφωση ορθότερης κρίσης.
o Η προστασία και ασφάλεια των δεδομένων.
o Η ταχύτερη διεκπεραίωση των ελεγκτικών διαδικασιών.
o Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης των ελεγκτικών υπηρεσιών.
Με τα ανωτέρω υποέργα:
o Αναβαθμίζονται οι Κεντρικές Πληροφοριακές Υποδομές και το πανελλαδικό δίκτυο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ώστε να είναι εφικτή η χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων στο
πανελλαδικό δίκτυο πληροφοριακών υποδομών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
o Εκσυγχρονίζεται η Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών, αξιοποιώντας τις τεχνολογίες για την
πιο αποδοτική και στοχευμένη αναζήτηση στην ψηφιακή τράπεζα της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
o Αναβαθμίζονται οι υφιστάμενες υποδομές και εργαλεία για τους κάθε μορφής ελέγχους, με
τρόπο που να καλύπτει τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις.
o Παρέχεται η δυνατότητα για την εισαγωγή νέων πρακτικών και εργαλείων αυτοματοποίησης
της ροής εργασίας (πχ. μητρώα, εφαρμογές Intranet, διοικητική πληροφόρηση) καθώς και
σύγχρονων εργαλείων και μεθόδων προστασίας / ασφάλειας από Κυβερνοεπιθέσεις.
o Παρέχεται διϋπηρεσιακή σύνδεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με άλλους φορείς του δημοσίου για την άντληση / ανταλλαγή χρήσιμων πληροφοριών.

Το έργο θα ωφελήσει:
o Στην επιτάχυνση των υφιστάμενων και στην εισαγωγή νέων υπηρεσιών που προσφέρονται
στο προσωπικό του Ελεγκτικού Συνεδρίου και βασίζονται σε σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.
o Στον περιορισμό του κινδύνου παραβίασης της κυβερνοασφάλειας του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε ανεκτό από τη διοίκηση του Δικαστηρίου επίπεδο.
o Στον κεντρικό επιγραμμικό (online) έλεγχο της ώρας προσέλευσης και αποχώρησης του
προσωπικού του Ελεγκτικού Συνεδρίου από τους χώρους εργασίας του.
o Στη μεταφορά τεχνογνωσίας από τον τεχνικό σύμβουλο στο προσωπικό πληροφορικής του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2. Έργο: «Υποστήριξη Εσωτερικής Λειτουργίας Υπηρεσιών Ελέγχου Ελεγκτικού Συνεδρίου», προϋπολογισμού 61.529,38 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Στόχος του έργου είναι η δημιουργία νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας προς τους ελεγχόμενους από
το Ελεγκτικό Συνέδριο φορείς και τις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μέσω ανάπτυξης του κατάλληλου λογισμικού και της εγκατάστασης και λειτουργίας του λογισμικού
αυτού στο ήδη υπάρχον Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Με το ανωτέρω έργο:
o Υλοποιείται νέα εφαρμογή κατασταλτικού ελέγχου για την βελτίωση της πληροφοριακής
υποστήριξης των εσωτερικών λειτουργιών των υπηρεσιών ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
o Επιτυγχάνεται η διαλειτουργικότητα της νέας εφαρμογής κατασταλτικού ελέγχου με τα
πληροφοριακά συστήματα των ελεγχόμενων από το Ελεγκτικό Συνέδριο φορέων, για την
αμφίδρομη τροφοδοσία με ελεγκτικά δεδομένα των εμπλεκόμενων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης κατά τρόπο έγκαιρο και έγκυρο.
o Παρέχεται εκπαίδευση στο προσωπικό του Ελεγκτικού Συνεδρίου πάνω στη νέα εφαρμογή
κατασταλτικού ελέγχου.
Το έργο θα ωφελήσει:
o Στην εξαγωγή των απαραίτητων στατιστικών δεδομένων και αναφορών για την έγκαιρη και
έγκυρη ενημέρωση της Διοίκησης του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως προς την εξέλιξη και τα αποτελέσματα της διενέργειας του κατασταλτικού ελέγχου.
o Στη σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου που τυγχάνει ευρείας δημοσιότητας.
o Στην επιτάχυνση της αμερόληπτης χρήσης των μεθόδων της στατιστικής δειγματοληψίας ως
ενδιάμεση και απαραίτητη διαδικασία για τη διεξαγωγή του κατασταλτικού ελέγχου.
o Στην άμεση ενημέρωση των ελεγχόμενων φορέων για την εντός του Ελεγκτικού Συνεδρίου
εξέλιξη του κατασταλτικού ελέγχου που τους αφορά.
Επιπλέον, επιδιώκεται να προκύψει πρόσθετη ωφέλεια από την απλούστευση των διοικητικών
διαδικασιών του κατασταλτικού ελέγχου.
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