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ΘΕΜΑ: Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Σύστημα Συλλογής, Ανάλυσης και
Διαχείρισης Πληροφοριών Οικονομικού Εγκλήματος» στο Εθνικό
Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας
Αστυνομικής Συνεργασίας 2014-2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης
Του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. C(2015) 5312 απόφαση της Επιτροπής της 31−07−2015, για την
έγκριση του Εθνικού Προγράμματος της Ελλάδας για ενίσχυση από το Ταμείο
Εσωτερικής Ασφάλειας, για την περίοδο 2014 έως το 2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ»
Σελίδα 1/11

ΑΔΑ: ΩΓ4Π465ΦΘΕ-ΛΜΧ

2. Τον Ν. 4375 (ΦΕΚ 51/Α/03-04-2016) Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου,
Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής
Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις
διατάξειςτης Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του
καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)»(L 180/29.6.2013), διατάξεις
για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις και
ειδικότερα το άρθρο 76 με τον οποίο ορίστηκε η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και
Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και
Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, και άλλων πόρων» (εφεξής Ε.Υ.ΣΥ.Δ.
Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.) η οποία υπάγεται στον Ειδικό Γραμματέα Τ.Α.Μ.Ε.Α.Τ.Ε.Α.Α.Π ως
Υπεύθυνη Αρχή για την περίοδο 2014−2020 για τη διαχείριση, την εφαρμογή και
τον έλεγχο των εθνικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού
(ΕΕ) 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον
καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και
Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας,
της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων.
3. Την υπ’ αριθ. 82350/09-08-2016 Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 2451/Β/09-08-2016) «Σύστημα
Διαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕΕ/AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA/ISF)
για την προγραμματική περίοδο 2014-2020».
4. Την υπ’ αριθ. 8000/20/45/119-δ’ από 07/09/2015 (ΦΕΚ 1880/Β/07-09-2015)
Κοινή Υπουργική Απόφαση για την διάρθρωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης
Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης του άρθρου 9 παρ. 11 εδάφιο γ’ του
Ν.4332/2015.
5. Την υπ’ αριθ. 75171/05-08-2016 Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 2418/τ.Β’/05.08.2016) «Ανάθεση
καθηκόντων διαχείρισης για δράσεις/έργα του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου
Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014−2020 στην Υπηρεσία Διαχείρισης
Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων(Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης».
6. Την με υπ’ αριθ. ISF-P/60/6-α’ από 05-07-2016 Πρόσκληση της Εντεταλμένης
Αρχής (Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης), στο πλαίσιο του
Εθνικού Προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας
Αστυνομικής Συνεργασίας 2014-2020 για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του
Ειδικού Στόχου «Πρόληψη και Καταπολέμηση της Εγκληματικότητας» του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας.
7. Το υπ’ αριθ. 9006/10/25-ιθ΄ από 12-07-2016 Αίτημα Χρηματοδότησης Δράσης του
Δικαιούχου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ / ΥΠ.ΕΣ&Δ.Α προς την Εντεταλμένη Αρχή (Ε.Τ.Ε.Α/ Τομέας
Αστυνομικής Συνεργασίας/ Υ.Δ.Ε.Α.Π/ ΥΠ.ΕΣ&Δ.Α) για την ένταξη της δράσης στο
Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/ Τομέας Αστυνομικής
Συνεργασίας 2014-2020».
8. Το υπ’ αριθ. #01# από 20-07-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης για την
παροχή διευκρινήσεων, καθώς και το υπ’ αριθ. ISF-P/60/6-ια’ από 26-07-2016
έγγραφο Υ.Δ.Ε.Α.Π. προς τον Υποψήφιο Δικαιούχο για παροχή διευκρινίσεων.
9. Το υπ’ αριθ. 1067/16/1599342 από 18-08-2016 έγγραφο, καθώς και το υπ’ αριθ.
1067/16/1630502 από 24-08-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής
Αστυνομίας αναφορικά με την παροχή διευκρινήσεων.
10. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα
τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο
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εξέτασης της πληρότητας των στοιχείων της πρότασης και στο Φύλλο αξιολόγησης
και αποτυπώνονται με το υπ’ αριθ. #02# από 12-09-2016 Πρακτικό Αξιολόγησης.
11. Το υπ’ αριθ. 9006/10/25-κζ’ από 07/10/2016 έγγραφο της Διεύθυνσης
Οικονομικής Αστυνομίας με το οποίο αποστάλθηκε στην Υ.Δ.Ε.Α.Π. η Συμφωνία
Επιδότησης (σε τέσσερα -4- αντίτυπα) υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο.
12. Την υπ’ αριθ. ISF-P/60/6-ιη’ από 11-10-2016 θετική εισήγηση του Προϊσταμένου
της Εντεταλμένης Αρχής (Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης)
περί ένταξης της Δράσης με τίτλο: «Σύστημα Συλλογής, Ανάλυσης και Διαχείρισης
Πληροφοριών Οικονομικού Εγκλήματος».

Αποφασίζει
την ένταξη της Δράσης με τίτλο «Σύστημα Συλλογής, Ανάλυσης και Διαχείρισης
Πληροφοριών Οικονομικού Εγκλήματος» στον Ειδικό Στόχο «Πρόληψη και
Καταπολέμηση της Εγκληματικότητας», Εθνικό Στόχο «Πρόληψη και Καταπολέμηση»
του Εθνικού Προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/ Τομέας
Αστυνομικής Συνεργασίας 2014-2020».
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ΤαμείοΕσωτερικής Ασφάλειας /
Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας σε ποσοστό 75 %.
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ
1.Κωδικός Πράξης /MIS (ΟΠΣ):
2.Δικαιούχος:
3.Κωδικός Δικαιούχου:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/
ΥΠ.ΕΣ.&Δ.Α.
-

4.Φυσικό αντικείμενο της Δράσης/Έργου:
Η Δράση αυτή αφορά στην Προμήθεια Λογισμικών Εφαρμογών και Υλικοτεχνικού
Εξοπλισμού και στην Εκπαίδευση του Προσωπικού, προκειμένου επιτευχθούν οι στόχοι
του Δικαιούχου, ήτοι η ενίσχυση της υπάρχουσας βάσης πληροφοριακών δεδομένων, η
βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος συλλογής, ανάλυσης και διαχείρισης
πληροφοριών, η βελτιστοποίηση της καταγραφής των τάσεων των ειδικότερων
οικονομικών εγκλημάτων και η αναγνώριση του επιπέδου απειλής από τις μορφές
οργανωμένης εγκληματικής δραστηριότητας σε εθνικό και ευρωπαϊκό/ διεθνές
επίπεδο, η εξέλιξη του επιπέδου ανταλλαγής πληροφοριών με τους φορείς δίωξης
οικονομικού εγκλήματος με προσανατολισμό προς τη διασύνδεση πληροφοριακών
συστημάτων και τη δημιουργία πλατφόρμας διεπαφής, και, τέλος, η κατανόηση της
λειτουργίας και η τελική αποδόμηση εγκληματικών οργανώσεων που εξειδικεύονται
στο οικονομικό έγκλημα.
Ειδικότερα, για να βελτιωθεί το υπάρχον σύστημα συλλογής πληροφοριών, κρίνεται
απαραίτητο να γίνει προμήθεια λογισμικού συλλογής και ανάκτησης δεδομένων από
συστήματα υπολογιστών, με τη βοήθεια του οποίου οι χειριστές μιας πολύπλοκης
υπόθεσης θα μπορούν να αναζητούν και να συλλέγουν περίπλοκα και μεγάλου όγκου
οικονομικά δεδομένα, κατά τη διάρκεια διενέργειας των φορολογικών ελέγχων,
συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη
επεξεργασία τους. Επιπρόσθετα, κατά τη διεξαγωγή των επιχειρησιακών ελέγχων, η
προμήθεια φορητών σταθμών εργασίας καθώς και ειδικού τύπου σαρωτή, θα
ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ»
Σελίδα 3/11

ΑΔΑ: ΩΓ4Π465ΦΘΕ-ΛΜΧ

υποβοηθήσει το σημαντικό έργο των επιχειρησιακών ομάδων, αυξάνοντας το ρυθμό
ολοκλήρωσης συγκεκριμένων ενεργειών. Στην αύξηση της απόδοσης κατά την
αναζήτηση και διασταύρωση πληροφοριών, βοηθά και η τοποθέτηση συσκευών
διαμοίρασης δικτύου σε διάφορα σημεία, έτσι ώστε να είναι δυνατή η άμεση πρόσβαση
στο Διαδίκτυο από ασύρματες συσκευές επικοινωνίας.
Επιπλέον, η κατάλληλη μετατροπή αυτοκινούμενου οχήματος, τοποθετώντας
καινοτόμο τεχνολογικό εξοπλισμό, αποτελεί προϋπόθεση για τη συγκέντρωση
συγκεκριμένων πληροφοριών, απαραίτητων για τις ανακριτικές πράξεις επί
εγκλημάτων διαφθοράς και τη διαλεύκανση σοβαρών υποθέσεων του άρθρου 253Β
του Ν.4254/2014. Η χρήση του εξοπλισμού του αυτοκινούμενου οχήματος
συγκέντρωσης πληροφοριών οικονομικών εγκλημάτων, θα πραγματοποιείται υπό τις
προϋποθέσεις του άρθρου 253Β του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και της παρ. 1 του
άρθρου 4 του Ν. 2225/1994, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 4198/2013, με
την τήρηση των εγγυήσεων και των διαδικασιών των παρ. 2 και 3 του άρθρου 253Α,
υπό τους ουσιαστικούς όρους και προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, για
την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Η μετατροπή του οχήματος περιλαμβάνει: εξοπλισμό με κάμερες που θα τοποθετηθούν
περιμετρικά του οχήματος, για περιφερειακή κάλυψη, πίνακα ελέγχου για τις κάμερες
(για τοπικό και απομακρυσμένο έλεγχο), σύστημα καταγραφής εικόνας και
απεικόνισης με δυνατότητα αναπαραγωγής ήχου, σύστημα για ασύρματη
κρυπτογραφημένη μετάδοση δεδομένων στην έδρα της Διεύθυνσης Οικονομικής
Αστυνομίας. Επιπλέον, στο όχημα θα τοποθετηθεί κατάλληλη μη εύφλεκτη επένδυση,
για μόνωση, πηγές ενέργειας για την τροφοδοσία του συνόλου και θα
πραγματοποιηθούν κατάλληλες διαμορφώσεις χώρου για την υποδοχή των ανωτέρω
υλικών και την εξυπηρέτηση των χειριστών.
Στην υποστήριξη των ανωτέρω ερευνών συμβάλλει και η επιχειρησιακή ανάλυση των
δεδομένων και πληροφοριών, χρησιμοποιώντας λογισμικό ανάλυσης και
οπτικοποίησης δεδομένων, το οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί σε υπολογιστές
σύγχρονης τεχνολογίας και ικανής επεξεργαστικής ισχύος. Για τη διαχείριση του
συνόλου των πληροφοριών που περιέρχονται στην Υπηρεσία, έχει αναπτυχθεί
συγκεκριμένη πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου και εγγράφων με λειτουργικό
σύστημα διακομιστή καθώς και η παροχή εκπαίδευσης σε συγκεκριμένα άτομα,
προκειμένου να αποκτήσουν πλήρη γνώση όλων των νέων δυνατοτήτων του
λογισμικού. Επιπρόσθετα, απαιτείται η αύξηση του αποθηκευτικού χώρου ψηφιακών
δεδομένων, προκειμένου να είναι δυνατή η αποθήκευση του μεγάλου όγκου
πληροφοριών και να εξασφαλίζεται η διατήρησή τους στα ηλεκτρονικά συστήματα
υπολογιστών.
Στόχος είναι επίσης η βελτίωση του επιπέδου ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες
υπηρεσίες δίωξης οικονομικού εγκλήματος, με κύρια κατεύθυνση την αύξηση της
διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων. Για την επίτευξη του παραπάνω
στόχου θα συμβάλλει το λογισμικό εφαρμογών διακομιστή. Με το συγκεκριμένο
λογισμικό δίνεται η δυνατότητα στο ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό να συλλέγει, να
επεξεργάζεται και να αναλύει δομημένες και αδόμητες πληροφορίες, οι οποίες είναι
καταχωρημένες, είτε σε πολλαπλές βάσεις δεδομένων, είτε σε ανοιχτές πηγές, είτε σε
ηλεκτρονικά συστήματα αρχείων.
Τέλος, για να μπορέσει το προσωπικό της Υπηρεσίας να ανταποκρίνεται στις
προκλήσεις της εξέλιξης των οικονομικών εγκλημάτων και να χειρίζεται
αποτελεσματικά τις υποθέσεις ειδικού χαρακτήρα, θα πρέπει να παρακολουθήσει
συγκεκριμένες εκπαιδεύσεις και σεμινάρια.
Μεθοδολογία Υλοποίησης:
Για την εκπόνηση της δράσης, πρόκειται να ακολουθηθεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
προμηθειών του ελληνικού δημοσίου, των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
και του προγράμματος διαφάνειας των διαδικασιών του κράτους «Διαύγεια», ενώ οι
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πράξεις της δαπάνης θα καταχωρηθούν και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων.
 Θα δημοσιευτεί διακήρυξη διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας.
 Αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών θα προκρίνει τον Ανάδοχο του
Έργου.
 Θα υπογραφεί Σύμβαση Έργου μεταξύ του Αναδόχου και του Ελληνικού
Δημοσίου.
Η μεθοδολογία υλοποίησης της δράσης, καθώς και οι απαιτούμενες ενέργειες μετά
χρονικής ακολουθίας περιγράφονται ως εξής:
 Σύνδεση φυσικού αντικειμένου με παραδοτέα
 Τρόπος υλοποίησης
 Χωροθέτηση
 Περιγραφή απαιτούμενων υλικών μέσων και ανθρώπινων πόρων
 Περιγραφή των αρμόδιων Υπηρεσιών του δικαιούχου που τυχόν
εμπλέκονται στην υλοποίηση της δράσης, καθώς και του τρόπου εμπλοκής
τους στη διαδικασία
 Σύνθεση ομάδων έργου- διαδικασίες επιλογής και συγκρότησης
 Άλλες τεχνικές και διοικητικές λεπτομέρειες
Φάση 1η: Ανάλυση προδιαγραφών έργου/σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών
Κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου πακέτου εργασίας θα πρέπει να εκπονηθεί η
μελέτη εφαρμογής, επικαιροποιώντας ότι στοιχεία κρίνονται απαραίτητα. Η αναλυτική
μελέτη εφαρμογής θα καταλήξει στον αναλυτικό σχεδιασμό και στην οριστικοποίηση
των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών καθώς και των υποστηρικτικών
εφαρμογών και υπηρεσιών. Η Φάση θα έχει διάρκεια τρείς (3) μήνες, μετά το πέρας του
οποίου ο Φορέας θα πρέπει να έχει καταλήξει στην οριστική αναλυτική Μελέτη
Εφαρμογής, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από τους Υπεύθυνους Έργου από την
πλευρά του Φορέα για να προχωρήσει η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού και η
υλοποίηση του Έργου.
Φάση 2η:
Προμήθεια, Ανάπτυξη, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία λογισμικού και
εξοπλισμού
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει, εγκαταστήσει και να παραμετροποιήσει τον
αναγκαίο εξοπλισμό και την απαραίτητη δικτυακή υποδομή και το απαραίτητο
τυποποιημένο λογισμικό στις εγκαταστάσεις που θα υποδειχθούν, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές και τις απαιτήσεις που περιγράφονται στους πίνακες τεχνικών
προδιαγραφών. Ο ανάδοχος έχει επίσης την υποχρέωση να προβεί σε λεπτομερείς
δοκιμές, προκειμένου να διαπιστωθεί η άριστη λειτουργία του υλικού. Οι δοκιμές αυτές
θα προδιαγραφούν σε ειδικό τεύχος και θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο παρουσία
της Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου.
Οι ενέργειες αυτού του πακέτου εργασίας θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός
δεκαπέντε (15) μηνών από την ολοκλήρωση της μελέτης εφαρμογής.
Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, Παραμετροποίηση Εφαρμογών Πλατφόρμας και
Εκπαίδευση
Αυτό το πακέτο εργασίας αφορά όλες τις απαραίτητες εργασίες για την ανάπτυξη,
εγκατάσταση και παραμετροποίηση του συνόλου των εφαρμογών και
υποσυστημάτων, καθώς και στην εκπαίδευση διαφόρων κατηγοριών προσωπικού του
Φορέα (διαχειριστές, χρήστες, τεχνικοί κλπ.). Η εκπαίδευση θα έχει συγκεκριμένη
διάρκεια. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει το πρόγραμμα κατάρτισης, να
σχεδιάσει, να αναπτύξει και να παραδώσει το εκπαιδευτικό υλικό και τα εγχειρίδια
κατάρτισης ανά επίπεδο κατάρτισης και να υλοποιήσει το πρόγραμμα κατάρτισης.
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Οι ενέργειες αυτού του πακέτου εργασίας θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός
δεκαπέντε (15) μηνών από την ολοκλήρωση της μελέτης εφαρμογής.
Φάση 3η:
Εκπαίδευση Στελεχών
Αφορά στην εκπαίδευση διαφόρων κατηγοριών προσωπικού του Φορέα. Ο ανάδοχος
υποχρεούται να καθορίσει το πρόγραμμα κατάρτισης, να σχεδιάσει, να αναπτύξει και
να παραδώσει το εκπαιδευτικό υλικό και τα εγχειρίδια κατάρτισης ανά επίπεδο
κατάρτισης και να υλοποιήσει το πρόγραμμα κατάρτισης.
Οι ενέργειες αυτού του πακέτου εργασίας θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός
δεκαπέντε (15) μηνών από την ολοκλήρωση της μελέτης εφαρμογής.
Φάση 4η:
Πραγματοποίηση ετησίων συνεδρίων/ ημερίδων
Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποστηρίξει το πρόγραμμα παρουσίασης, καθώς και τα
λοιπά διαδικαστικά θέματα διαμονής και φιλοξενίας των συνέδρων/προσκεκλημένων.
Οι ενέργειες αυτού του πακέτου εργασίας θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός
δεκαπέντε (15) μηνών από την ολοκλήρωση της μελέτης εφαρμογής.
Φάση 5η:
Οριστική παραλαβή και κλείσιμο έργου
Οι ενέργειες του συγκεκριμένου πακέτου εργασίας θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί
εντός δεκαπέντε (15) μηνών από την λήξη της μελέτης εφαρμογής.
5. Παραδοτέα Δράσης

Α/Α/
1
2
3
4
5
6
7

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ
Λογισμικό συλλογής και ανάκτησης δεδομένων από συστήματα
υπολογιστών, χωρίς να είναι δυνατή η τροποποίηση της αρχικής
μορφής δεδομένων, υποστήριξη και αναβάθμισή του
Φορητή συσκευή (usb) αποθήκευσης δεδομένων με ενσωματωμένο
σε αυτή λογισμικό για προεπιλεγμένη συλλογή δεδομένων από
ενεργοποιημένους ή μη υπολογιστές
Λογισμικό καταχώρησης, συσχέτισης και αναζήτησης πληροφοριών
σε ευφυείς βάσεις δεδομένων, υποστήριξη και αναβάθμισή του
Λογισμικό επιχειρησιακής ανάλυσης και οπτικοποίησης
καταχωρημένων πληροφοριών, υποστήριξη και αναβάθμισή του
Λογισμικό σχεδιασμού και παραμετροποίησης ευφυών βάσεων
δεδομένων, υποστήριξη και αναβάθμισή του
Φορητοί σταθμοί εργασίας σύγχρονης τεχνολογίας για συλλογή
δεδομένων στους επιτόπιους ελέγχους
Πλήρεις σταθμοί εργασίας σύγχρονης τεχνολογίας και ικανής
επεξεργαστικής ισχύος για την ανάλυση δεδομένων (Κεντρική
μονάδα + Οθόνη)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1
1
2
2
1
10
25

8

Οθόνες υψηλής ανάλυσης και ευκρίνειας, αναλογίας 21:9

4

9

Σαρωτής τύπου βιβλίου για άμεση ψηφιακή απεικόνιση εγγράφων

1

10

Εξωτερικοί σκληροί δίσκοι χωρητικότητας 3ΤΒ

3

11

Διακομιστής φιλοξενίας εφαρμογών υπηρεσίας

3

12

Διακομιστής αποθήκευσης και διαχείρισης κοινόχρηστων αρχείων

1
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13

Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας ρεύματος και προστασίας από
μεταβολές τάσης ρεύματος

1

14

Συσκευή διαμοίρασης ασύρματου δικτύου

3

15

Αναβάθμιση δικτυακής πλατφόρμας διαχείρισης περιεχομένου και
εγγράφων

1

16

Αναβάθμιση λειτουργικού συστήματος διακομιστή

5

17
18

19
20
21
22
23

Αναβάθμιση λειτουργικού συστήματος διακομιστή διαχείρισης
σχεσιακών βάσεων δεδομένων
Λογισμικό εφαρμογών διακομιστή για συλλογή, ανάλυση και
επεξεργασία δομημένων και αδόμητων πληροφοριών από πολλαπλές
βάσεις δεδομένων, ανοιχτές πηγές και συστήματα αρχείων,
υποστήριξη και αναβάθμισή του
Λογισμικό εφαρμογής χρήστη για αναζήτηση, συλλογή, ανάλυση
δομημένων και αδόμητων πληροφοριών από πολλαπλές βάσεις
δεδομένων, ανοιχτές πηγές και συστήματα αρχείων, υποστήριξη και
αναβάθμισή του
Εκπαίδευση αξιωματικών επί θεμάτων Στρατηγικής Ανάλυσης
Πληροφοριών (διασυνοριακά σεμινάρια)
Εκπαίδευση αξιωματικών επί θεμάτων Οικονομικού Ελέγχου,
Λογιστικής και Φορολογικής Νομοθεσίας, ελέγχου Δημοσίων
Οργανισμών και θεμάτων Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτήσεων
Προμήθεια βιβλίων Οικονομικού, Φορολογικού- Τελωνειακού,
Εμπορικού και Ποινικού Δικαίου
Διοργάνωση Ετήσιου Συνεδρίου (περιλαμβάνει κόστος ταξιδίων,
φιλοξενίας και αποζημιώσεων για προσκεκλημένους ομιλητές
Εγχώριων και Ευρωπαϊκών θεσμών)

1
1

1
8
50
100
2

24

Εκτύπωση Ετήσιας Μελέτης/Έκθεσης

600

25

Μετάφραση της Ετήσιας Μελέτης/Έκθεσης από τα Ελληνικά στα
Αγγλικά

4

26

Προμήθεια συστήματος τηλεδιάσκεψης

1

27
28

ΚΩΔ.
ΔΕΙΚΤΗ
C 3.1

C 3.2

Μετατροπές (Εσωτερικές και Εξωτερικές) και τοποθέτηση
ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε αυτοκινούμενο όχημα συγκέντρωσης
πληροφοριών οικονομικών εγκλημάτων
Εκπαίδευση σε διαχείριση λογισμικού δικτυακής πλατφόρμας
διαχείρισης περιεχομένου και εγγράφων

6Α. ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Αριθμός
δράσεων
που σχετίζονται με
τη συλλογή, ανάλυση Αριθμός Δράσεων
και
διαχείριση
πληροφοριών
Οικονομική αξία των
δράσεων στον τομέα
Προϋπολογισμός
της πρόληψης του
εγκλήματος

1
5

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

1

900.000,00 €

6Β. ΛΟΙΠΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΗΣ
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ΚΩΔ.
ΔΕΙΚΤΗ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ
Λογισμικό συλλογής και ανάκτησης
δεδομένων από συστήματα υπολογιστών,
χωρίς να είναι δυνατή η τροποποίηση της
αρχικής μορφής δεδομένων, υποστήριξη και
αναβάθμισή του
Σταθμοί εργασίας (φορητοί και σταθεροί)
σύγχρονης τεχνολογίας για συλλογή και
ανάλυση δεδομένων
Προμήθεια διακομιστών φιλοξενίας
εφαρμογών, αποθήκευσης και διαχείρισης
αρχείων, αναβάθμιση λειτουργικών
συστημάτων διακομιστών και αναβάθμιση
δικτυακής πλατφόρμας διαχείρισης
περιεχομένου και εγγράφων
Εκπαίδευση αξιωματικών επί θεμάτων
Στρατηγικής Ανάλυσης Πληροφοριών
(διασυνοριακά σεμινάρια)
Εκπαίδευση αξιωματικών επί θεμάτων
Οικονομικού Ελέγχου, Λογιστικής και
Φορολογικής Νομοθεσίας, ελέγχου
Δημοσίων Οργανισμών και θεμάτων
Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτήσεων
Διοργάνωση Ετήσιου Συνεδρίου
(περιλαμβάνει κόστη ταξιδίων, φιλοξενίας
και αποζημιώσεων για προσκεκλημένους
ομιλητές Εγχώριων και Ευρωπαϊκών θεσμών,
μεταφραστικές υπηρεσίες και μετάφραση
και εκτύπωση της Ετήσιας Έκθεσης)
Μετατροπές (εσωτερικές και εξωτερικές) και
προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το
αυτοκινούμενο όχημα συγκέντρωσης
πληροφοριών οικονομικών εγκλημάτων
Βελτίωση συστημάτων συλλογής
πληροφοριών με αντίκτυπο σε αριθμό
επιλυθέντων υποθέσεων σοβαρού και
οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος
Βελτίωση κατανομής προσωπικού (αριθμός
χειριστών ανά υπόθεση)

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ

Λογισμικό

8

Σταθμοί εργασίας

35

Σύστημα (hardware)

10

Άτομα

8

Άτομα

50

Υπηρεσίες

2

Όχημα

1

Ποσοτικός

> 22

Ποσοτικός

<3

7. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της δράσης είναι 25 (μήνες)
8.Ημερομηνία έναρξης φυσικού αντικειμένου 15-10-2016
Ημερομηνία λήξης φυσικού αντικειμένου 15-11-2018
9.Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 15.10.2020

10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
1.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ

2.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

3.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΜΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
4.

ΣΥΝΕΙΣΦ
ΟΡΑ ΤΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΩΝ
5.
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725.806,45 €

725.806,45 €

174.193,55 €

174.193,55 €

900.000,00 €

900.000,00 €

900.000,00 €

900.000,00 €

Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Α. ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΒΑΣΕΙ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Α1. ΆΜΕΣΕΣ i.
Ποσό
ΔΑΠΑΝΕΣ
χωρίς ΦΠΑ
Βάσει
παραστατικ ii.
ΦΠΑ
ών
Α.2 .
i.
Ποσό
ΔΑΠΑΝΕΣ
χωρίς ΦΠΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ii.
ΦΠΑ
Σ
i.
Ποσό
Β. ΕΜΜΕΣΕΣ
χωρίς ΦΠΑ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
ii.
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ
Γ.1. ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει
τυποποιημένης κλίμακας
κόστους ανά μονάδα
Γ.2. ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
βάσει ποσοστού 15% επί
των άμεσων επιλέξιμων
δαπανών προσωπικού
Γ.3. ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
βάσει ποσοστού έως 7%
επί των άμεσων
επιλέξιμων δαπανών της
δράσης
Γ.4. ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ως
κατ’ αποκοπή ποσό όταν ο
Π/Υ για το έργο δεν
υπερβαίνει το ποσό των
100.000 EUR, που έχει
συμφωνηθεί εκ των
προτέρων από την
αρμόδια Εντεταλμένη
Αρχή κατά τη φάση της
υποβολής της πρότασης
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ
ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ
Δ. ΑΓΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
6. ΣΥΝΟΛΑ

11.Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής
ανέρχεται σε #900.000,00 € #. Το ανώτατο ποσό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται
σε # 675.000,00 € #.
12. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟ/ΕΤΑΙΡΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΚΩΔ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ
……..
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ΣΥΝΟΛΟ
Συμπληρώνεται μόνο στις περιπτώσεις δράσεων που υλοποιούνται από περισσότερους
δικαιούχους
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
13. Η δημόσια δαπάνη της Δράσηςπου προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε # 900.000,00 €#.
Η δημόσια δαπάνη της Δράσης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗ ΔΡΑΣΗ
Ενεργός
Ενάριθμος
Πρόταση
ΚΩΔ.
(που συνεχίζει
Σύνολο Π/Υ
εγγραφής
ΣΑ
να πληρώνει τη
δράση)
(Νέο Εργο ΠΔΕ /
(Ναι/
(Ενάριθμος)
Τροποποίηση)
Όχι)
* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.
ΚΩΔ. Πράξης
ΣΑ (ΚΩΔ.
Εναρίθμου)*

14.Η επιλέξιμη δημόσια
#900.000,00€#.

δαπάνη

που

εγγράφεται

στο

ΠΔΕ

ανέρχεται

σε

Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Ο Δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της Απόφασης Χορήγησης και να
υλοποιήσει τη Δράση, σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής,
καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα Ι
(Συμφωνία Επιδότησης), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης
Χορήγησης.
Σε περίπτωση που η υλοποίηση της Δράσης αποκλίνει από τους όρους της Απόφασης
Χορήγησης, η Εντεταλμένη Αρχή επανεξετάζει τη Δράση και μπορεί να προβεί στην
ανάκληση της Απόφασης Χορήγησής της.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Δημήτριος Αναγνωστάκης

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Συμφωνία Επιδότησης
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού/ Ειδική Γραμματεία Συντονισμού
και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και
Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων, Νίκης 5-7, ΤΚ 101 80, Αθήνα.
2. Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων
Επενδύσεων και Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)/ Διεύθυνση
Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, ΤΚ 101 80, Αθήνα.
3. Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων
Επενδύσεων και Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)/ Ειδική
Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων
Προγραμμάτων (Αρχή Πιστοποίησης), Νίκης 5-7, ΤΚ 101 80, Αθήνα.
4. Υπουργείο Οικονομικών/ Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής/ Γενική
Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων/ Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.ΔΕΛ),
Πανεπιστημίου 57, ΤΚ 105 64, Αθήνα.
5. Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης/ Γενική Διεύθυνση
Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού, Π. Κανελλοπούλου 4, ΤΚ 101 77, Αθήνα.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
3Ο Τμήμα Υλοποίησης, Αναφορών, Επαληθεύσεων και Πιστοποίησης του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας
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