ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΒ΄, 8 Αυγούστου 2019
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

Ρυθµίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση,
συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις και άλλα επείγοντα ζητήµατα

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 1
Σύµπραξη δηµοτικών και περιφερειακών παρατάξεων
1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 66 του ν. 3852/2010
(Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 73 του ν.
4555/2018 (Α΄ 133), αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Δύο ή περισσότερες δηµοτικές παρατάξεις µπορούν να συµπράττουν, εφόσον µια από αυτές είναι η παράταξη µε την οποία έχει εκλεγεί ο δήµαρχος. Το πρακτικό για τη σύµπραξη υποβάλλεται οποτεδήποτε εντός
της θητείας της δηµοτικής αρχής και δεν ανακαλείται,
συνυπογράφεται δε τουλάχιστον από την απόλυτη πλειοψηφία των µελών κάθε παράταξης που συµπράττει και
κατατίθεται στον πρόεδρο του δηµοτικού συµβουλίου. Εάν δεν έχει εκλεγεί προεδρείο, το πρακτικό υποβάλλεται
στον σύµβουλο του συνδυασµού µε τον οποίο εξελέγη ο
δήµαρχος και που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι
γραµµένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Η επικύρωση του πρακτικού συντελείται αµελλητί από τον πρόεδρο του συµβουλίου ή, σε περίπτωση
που η αίτηση υποβληθεί πριν από την εκλογή προεδρείου, από τον σύµβουλο του συνδυασµού µε τον οποίο εξελέγη ο δήµαρχος και που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου
που είναι γραµµένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση
του δικαστηρίου. Από την κατάθεση του πρακτικού, οι
συµπράττουσες παρατάξεις λογίζονται ενιαία παράταξη,
η οποία υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώµατα και τις υπο-

χρεώσεις των συµπραττουσών παρατάξεων και λογίζεται ως η παράταξη µε την οποία εξελέγη ο δήµαρχος, για
την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων. Σε περίπτωση αναπλήρωσης δηµοτικού συµβούλου, ο οποίος ανήκει σε
παράταξη η οποία συνέπραξε, τη θέση του καταλαµβάνει
κατά τη διαδικασία του άρθρου 55 του ν. 3852/2010, ο επόµενος κατά σειρά αναπληρωµατικός δηµοτικός σύµβουλος του ιδίου συνδυασµού της ίδιας εκλογικής περιφέρειας, σύµφωνα µε την απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρµόδιο πρωτοδικείο, ο οποίος και καθίσταται αυτοδικαίως µέλος της νέας παράταξης».
2. Η παράγραφος 12 του άρθρου 168 του ν. 3852/2010
(Α΄ 87), όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 101 του
ν. 4555/2018 (A΄ 133), αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Δύο ή περισσότερες περιφερειακές παρατάξεις
µπορούν να συµπράττουν, εφόσον µια από αυτές είναι η
παράταξη µε την οποία έχει εκλεγεί ο περιφερειάρχης.
Το πρακτικό για τη σύµπραξη υποβάλλεται οποτεδήποτε
εντός της θητείας της περιφερειακής αρχής και δεν ανακαλείται, συνυπογράφεται δε τουλάχιστον από την απόλυτη πλειοψηφία των µελών κάθε παράταξης που συµπράττει και κατατίθεται στον πρόεδρο του περιφερειακού συµβουλίου. Εάν δεν έχει εκλεγεί προεδρείο, το
πρακτικό υποβάλλεται στον σύµβουλο του συνδυασµού
µε τον οποίο εξελέγη ο περιφερειάρχης και που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραµµένος πρώτος κατά
σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Η επικύρωση του
πρακτικού συντελείται αµελλητί από τον πρόεδρο του
συµβουλίου ή, σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί
πριν από την εκλογή προεδρείου, από τον σύµβουλο του
συνδυασµού µε τον οποίο εξελέγη ο περιφερειάρχης και
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που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραµµένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Από την
κατάθεση του πρακτικού οι συµπράττουσες παρατάξεις
λογίζονται ενιαία παράταξη η οποία υπεισέρχεται σε όλα
τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµπραττουσών
παρατάξεων και λογίζεται ως η παράταξη µε την οποία
εξελέγη ο περιφερειάρχης, για την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων. Σε περίπτωση αναπλήρωσης περιφερειακού συµβούλου, ο οποίος ανήκει σε παράταξη η οποία
συνέπραξε, τη θέση του καταλαµβάνει κατά τη διαδικασία του άρθρου 157 του ν. 3852/2010, ο επόµενος κατά
σειρά αναπληρωµατικός περιφερειακός σύµβουλος του
ιδίου συνδυασµού της ίδιας εκλογικής περιφέρειας, σύµφωνα µε την απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το
αρµόδιο πρωτοδικείο, ο όποιος και καθίσταται αυτοδικαίως µέλος της νέας παράταξης».
Άρθρο 2
Συγκρότηση - Εκλογή Οικονοµικής Επιτροπής
και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1. Το άρθρο 74 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 74
Συγκρότηση και εκλογή οικονοµικής επιτροπής
και επιτροπής ποιότητας ζωής
1. Η οικονοµική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής αποτελούνται από τον Δήµαρχο ή τον οριζόµενο από
αυτόν αντιδήµαρχο ως πρόεδρο, από δύο (2) ακόµη αντιδηµάρχους ως µέλη οριζόµενα από τον δήµαρχο και από
τέσσερα (4) µέλη, αν το συµβούλιο έχει έως και είκοσι επτά (27) µέλη, έξι (6) µέλη, αν το συµβούλιο έχει έως και
σαράντα πέντε (45) µέλη και οκτώ (8) µέλη, αν το συµβούλιο έχει πάνω από σαράντα πέντε (45) µέλη. Τα µη οριζόµενα µέλη των επιτροπών εκλέγονται από το δηµοτικό συµβούλιο. Από τα εκλεγόµενα µέλη των επιτροπών,
τουλάχιστον ένα (1) µέλος στις επταµελείς, δύο (2) µέλη
στις εννεαµελείς και τρία (3) µέλη στις ενδεκαµελείς επιτροπές προέρχονται υποχρεωτικά από την παράταξη
µε την οποία εξελέγη ο δήµαρχος.
2. Η θητεία της οικονοµικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι διετής. Το δηµοτικό συµβούλιο, µετά την εκλογή του προεδρείου κατά τις ηµεροµηνίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 64 και
κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, εκλέγει µεταξύ
των µελών του µε µυστική ψηφοφορία τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, µε
τη διαδικασία των επόµενων παραγράφων.
3. Για τον υπολογισµό των µελών κάθε παράταξης
στην οικονοµική επιτροπή και στην επιτροπή ποιότητας
ζωής διαιρείται ο συνολικός αριθµός των µελών του δηµοτικού συµβουλίου µε τον αριθµό των εκλεγόµενων µελών και ο αριθµός αυτός, έως δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, αποτελεί το εκλογικό µέτρο. Στη συνέχεια διαιρείται
ο αριθµός των δηµοτικών συµβούλων κάθε παράταξης
µε το εκλογικό µέτρο και η κάθε παράταξη εκλέγει στις
επιτροπές αριθµό µελών ίσο µε το ακέραιο µέρος της διαίρεσης. Για τη διαδικασία αυτή, τυχόν ανεξάρτητοι δηµοτικοί σύµβουλοι λογίζονται αθροιστικά ως µια ενιαία
παράταξη. Εφόσον το άθροισµα των µελών που έχουν ε-

κλεγεί κατ’ εφαρµογή του ανωτέρω εδαφίου υπολείπεται του συνόλου του αριθµού των µελών που εκλέγονται
στην επιτροπή, οι παρατάξεις εκλέγουν ανά µια, ακόµα
και εάν δεν έχουν εκλέξει µέλος κατά τα ανωτέρω, ένα
µέλος µε βάση το µεγαλύτερο υπόλοιπο της ανωτέρω διαίρεσης και µέχρι συµπλήρωσης των µελών που εκλέγονται συνολικά. Σε περίπτωση ίσου υπολοίπου προηγείται
ο συνδυασµός που έχει λάβει µεγαλύτερο αριθµό ψήφων στις δηµοτικές εκλογές.
4. Σε περίπτωση που ο συνδυασµός του εκλεγέντος
δηµάρχου δεν έχει εκλέξει τον ελάχιστο αριθµό µελών
που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1, τότε ο αριθµός των µελών που εκλέγει προσαυξάνεται µέχρι του αριθµού αυτού αφαιρουµένων ισάριθµων εδρών ανά µία από τις παρατάξεις που έλαβαν τον
µικρότερο αριθµό ψήφων στις δηµοτικές εκλογές, εφόσον έχουν εκλέξει µέλος στην επιτροπή.
5. Η εκλογή των µελών γίνεται µε ενιαίο ψηφοδέλτιο
κατά παράταξη µε µυστική ψηφοφορία. Στο ψηφοδέλτιο
αναγράφονται το όνοµα της παράταξης και ακολούθως
τα ονόµατα των υποψηφίων µελών της επιτροπής. Κάθε
δηµοτικός σύµβουλος µπορεί να εκφράσει την προτίµησή του σε τόσους υποψηφίους δηµοτικούς συµβούλους,
όσος ο αριθµός των συµβούλων που εκλέγονται συνολικά. Ψηφοδέλτιο µε µεγαλύτερο αριθµό επιτρεπόµενων
σταυρών προτίµησης δεν λαµβάνεται υπόψη. Ως µέλη
των επιτροπών εκλέγονται οι πρώτοι σε αριθµό σταυρών
υποψήφιοι κάθε παράταξης και σε αριθµό ίσο µε τον αριθµό των µελών που δικαιούται αυτή στην επιτροπή. Οι
υπόλοιποι υποψήφιοι κάθε παράταξης θεωρούνται αναπληρωµατικά µέλη αυτής. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται δηµόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του δηµοτικού συµβουλίου.
6. Αν δηµοτική παράταξη η οποία δικαιούται µέλος
στην επιτροπή δεν υποδείξει υποψήφιο ή υποψήφιους,
τότε τη θέση του ή τις θέσεις τους καταλαµβάνουν ανά
µία υποψήφιοι των παρατάξεων µε τον µεγαλύτερο αριθµό δηµοτικών συµβούλων και, σε περίπτωση ίσου αριθµού, η παράταξη που έλαβε περισσότερες ψήφους στις
δηµοτικές εκλογές.
7. Τα αναπληρωµατικά µέλη, µε τη σειρά της εκλογής
τους, καταλαµβάνουν τις θέσεις των εκλεγέντων µε το ίδιο ψηφοδέλτιο τακτικών µελών που µένουν κενές κατά
τη διάρκεια της διετίας. Σε περίπτωση που έχει εξαντληθεί ο αριθµός των αναπληρωµατικών µελών ή σε περίπτωση που παραιτηθεί ή για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει µεµονωµένος σύµβουλος που έχει εκλεγεί µέλος επιτροπής, διενεργείται νέα εκλογή, για την κάλυψη των
κενών εδρών της επιτροπής, µε τη διαδικασία των προηγούµενων παραγράφων. Όταν τα µέλη που εκπροσωπούν τις λοιπές παρατάξεις, πλην αυτής του δηµάρχου,
παραιτηθούν κατά τη διάρκεια της διετίας και δεν υπάρχει αντικαταστάτης τους, τη θέση τους καταλαµβάνουν
τα µέλη της παράταξης του δηµάρχου.
8. Η διαδικασία εκλογής των παραγράφων 1 έως 6 διενεργείται πρώτα για την εκλογή των µελών της οικονοµικής επιτροπής και στη συνέχεια για την εκλογή των µελών της επιτροπής ποιότητας ζωής.
9. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή
η συνεδρίαση µαταιωθεί επειδή δεν σχηµατίστηκε απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαµβάνεται την επόµενη Κυριακή και εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 6. Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί ε-
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κλογή ή η συνεδρίαση µαταιωθεί, επειδή δεν σχηµατίστηκε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται εκείνοι που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης, σύµφωνα µε τη δικαστική απόφαση ανακήρυξης ανάλογα µε
τον αριθµό εδρών που δικαιούται κάθε παράταξη σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 έως 6.
10. Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται µέσα σε
προθεσµία πέντε (5) ηµερών από τη διενέργεια της εκλογής στον Επόπτη Ο.Τ.Α., ο οποίος, αυτεπαγγέλτως ή
ύστερα από προσφυγή δηµότη ενώπιον του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, µέσα
σε πέντε (5) ηµέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα
πρακτικά, για τη νοµιµότητα της εκλογής.
11. Οι επιτροπές στην πρώτη συνεδρίαση µετά την εκλογή τους εκλέγουν µεταξύ των µελών τους, µε φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο. Δικαίωµα ψήφου στην
περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής.
12. Όταν τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής, συµπεριλαµβανοµένων και των
αντιδηµάρχων, παύουν για οποιονδήποτε λόγο να είναι
µέλη των αντίστοιχων δηµοτικών παρατάξεων, εκπίπτουν αυτοδικαίως από την οικονοµική επιτροπή ή την επιτροπή ποιότητας ζωής και αντικαθίστανται, σύµφωνα
µε τη διαδικασία του άρθρου αυτού.»
2. Το άρθρο 175 του ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 103 του ν. 4555/2018, αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 175
Οικονοµική επιτροπή περιφερειών
1. Η οικονοµική επιτροπή αποτελείται από τον περιφερειάρχη ή τον οριζόµενο από αυτόν αντιπεριφερειάρχη
ως πρόεδρο, δύο ακόµη αντιπεριφερειάρχες ως µέλη οριζόµενα από τον περιφερειάρχη και έξι (6) µέλη στις περιφέρειες µε πληθυσµό έως 300.000 κατοίκους, οκτώ (8)
µέλη στις περιφέρειες έως 800.000 κατοίκους και δέκα
(10) µέλη στις περιφέρειες µε πληθυσµό άνω των
800.000 κατοίκων. Τα µη οριζόµενα µέλη της οικονοµικής επιτροπής εκλέγονται από το περιφερειακό συµβούλιο. Από τα εκλεγόµενα µέλη, τουλάχιστον δύο (2) µέλη
στις εννεαµελείς, τρία (3) µέλη στις ενδεκαµελείς και
τέσσερα (4) µέλη στις δεκατριµελείς επιτροπές προέρχονται υποχρεωτικά από την παράταξη που εξελέγη ο
περιφερειάρχης.
2. Η θητεία της οικονοµικής επιτροπής είναι διετής. Το
περιφερειακό συµβούλιο, µετά την εκλογή του προεδρείου κατά τις ηµεροµηνίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 165 και κατά τη διάρκεια της ίδιας
συνεδρίασης, εκλέγει µεταξύ των µελών του µε µυστική
ψηφοφορία τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής, µε τη
διαδικασία των επόµενων παραγράφων.
3. Για τον υπολογισµό των µελών κάθε παράταξης
στην οικονοµική επιτροπή διαιρείται ο συνολικός αριθµός των µελών του περιφερειακού συµβουλίου µε τον αριθµό των εκλεγοµένων µελών και ο αριθµός αυτός, συµπεριλαµβανοµένου του δεκαδικού µέρους, αποτελεί το
εκλογικό µέτρο. Στη συνέχεια διαιρείται ο αριθµός των
περιφερειακών συµβούλων κάθε παράταξης µε το εκλογικό µέτρο και η κάθε παράταξη εκλέγει στις επιτροπές
αριθµό µελών ίσο µε το ακέραιο µέρος της διαίρεσης.
Για τη διαδικασία αυτή, τυχόν ανεξάρτητοι περιφερεια-

κοί σύµβουλοι λογίζονται αθροιστικά ως µια ενιαία παράταξη. Εφόσον το άθροισµα των µελών που έχουν εκλεγεί µε το ανωτέρω εδάφιο υπολείπεται του συνόλου των
αριθµού των µελών που εκλέγονται στην επιτροπή, οι
παρατάξεις εκλέγουν ανά µια, ακόµη και αν δεν έχουν εκλέξει µέλος κατά τα ανωτέρω, ένα µέλος µε βάση το
µεγαλύτερο υπόλοιπο της ανωτέρω διαίρεσης και µέχρι
συµπλήρωσης των µελών που εκλέγονται συνολικά. Σε
περίπτωση ίσου υπολοίπου προηγείται ο συνδυασµός
που έχει λάβει µεγαλύτερο αριθµό ψήφων στις περιφερειακές εκλογές.
4. Σε περίπτωση που η παράταξη του εκλεγέντος περιφερειάρχη δεν έχει εκλέξει τον ελάχιστο αριθµό µελών
που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1, τότε ο αριθµός των µελών που εκλέγει προσαυξάνεται µέχρι του αριθµού αυτού αφαιρουµένων ισάριθµων εδρών ανά µία από τις παρατάξεις που έλαβαν το µικρότερο αριθµό ψήφων, εφόσον έχουν εκλέξει µέλος
στην επιτροπή.
5. Η εκλογή των µελών γίνεται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο
κατά παράταξη µε µυστική ψηφοφορία. Στο ψηφοδέλτιο
αναγράφεται το όνοµα της παράταξης και ακολούθως τα
ονόµατα των υποψηφίων µελών της επιτροπής. Κάθε περιφερειακός σύµβουλος µπορεί να εκφράσει τη προτίµησή του σε τόσους υποψηφίους περιφερειακούς συµβούλους, όσος ο αριθµός των συµβούλων που εκλέγονται
συνολικά. Ψηφοδέλτιο µε µεγαλύτερο αριθµό επιτρεπόµενων σταυρών προτίµησης δεν λαµβάνεται υπόψη. Ως
µέλη των επιτροπών εκλέγονται οι πρώτοι σε αριθµό
σταυρών υποψήφιοι κάθε παράταξης και σε αριθµό ίσο
µε τον αριθµό των µελών που δικαιούται αυτή στην επιτροπή. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι κάθε παράταξης θεωρούνται αναπληρωµατικά µέλη αυτής. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται δηµόσια κλήρωση από τον πρόεδρο
του περιφερειακού συµβουλίου.
6. Αν περιφερειακή παράταξη η οποία δικαιούται µέλος στην επιτροπή, δεν υποδείξει υποψήφιο ή υποψήφιους, τότε τη θέση του ή τις θέσεις τους καταλαµβάνουν
ανά µία υποψήφιοι των παρατάξεων µε τον µεγαλύτερο
αριθµό περιφερειακών συµβούλων και σε περίπτωση ίσου αριθµού, η παράταξη που έλαβε περισσότερες ψήφους στις περιφερειακές εκλογές.
7. Τα αναπληρωµατικά µέλη, µε τη σειρά της εκλογής
τους, καταλαµβάνουν τις θέσεις των εκλεγέντων µε το ίδιο ψηφοδέλτιο τακτικών µελών που µένουν κενές κατά
τη διάρκεια της διετίας. Σε περίπτωση που έχει εξαντληθεί ο αριθµός των αναπληρωµατικών µελών ή σε περίπτωση που παραιτηθεί ή για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει µεµονωµένος σύµβουλος που έχει εκλεγεί µέλος επιτροπής, διενεργείται νέα εκλογή, για την κάλυψη των
κενών εδρών της επιτροπής, µε τη διαδικασία των προηγούµενων παραγράφων. Όταν τα µέλη που εκπροσωπούν τις λοιπές παρατάξεις, πλην αυτής του περιφερειάρχη, παραιτηθούν κατά τη διάρκεια της διετίας και δεν
υπάρχει αντικαταστάτης τους, τη θέση τους καταλαµβάνουν τα µέλη της παράταξης του περιφερειάρχη.
8. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί µέλος της οικονοµικής
επιτροπής ο πρόεδρος του περιφερειακού συµβουλίου.
9. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή
η συνεδρίαση µαταιωθεί επειδή δεν σχηµατίστηκε απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαµβάνεται την επόµενη Κυριακή και εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 6. Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί ε-
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κλογή ή η συνεδρίαση µαταιωθεί, επειδή δεν σχηµατίστηκε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται εκείνοι που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης, σύµφωνα µε τη δικαστική απόφαση ανακήρυξης ανάλογα µε
τον αριθµό εδρών που δικαιούται κάθε παράταξη σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 έως 6.
10. Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται µέσα σε
προθεσµία πέντε (5) ηµερών από τη διενέργεια της εκλογής στον Επόπτη Ο.Τ.Α., ο οποίος, αυτεπαγγέλτως ή
ύστερα από προσφυγή δηµότη ενώπιον του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, µέσα
σε πέντε (5) ηµέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα
πρακτικά, για τη νοµιµότητα της εκλογής.
11. Η επιτροπή στην πρώτη συνεδρίαση µετά την εκλογή της εκλέγει µεταξύ των µελών της, µε φανερή
ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο. Δικαίωµα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής.
12. Όταν τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής παύουν
για οποιονδήποτε λόγο να είναι µέλη των αντίστοιχων
περιφερειακών παρατάξεων, εκπίπτουν αυτοδικαίως από
την οικονοµική επιτροπή και αντικαθίστανται, σύµφωνα
µε τη διαδικασία του άρθρου αυτού.»
3. Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 75
του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 77
του ν. 4555/2018, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατά τις συνεδριάσεις των επιτροπών δύναται να παρίσταται χωρίς δικαίωµα ψήφου ένας δηµοτικός σύµβουλος από κάθε παράταξη που δεν εξέλεξε µέλος σε αυτές
κατά το άρθρο 74.»
4. Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 177
του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατά τις συνεδριάσεις της οικονοµικής επιτροπής δύναται να παρίσταται χωρίς δικαίωµα ψήφου ένας περιφερειακός σύµβουλος από κάθε παράταξη που δεν εξέλεξε
µέλος σε αυτές κατά το άρθρο 175.».
Άρθρο 3
Αρµοδιότητες οικονοµικής επιτροπής
δήµων και περιφερειών
1. Το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 72
Αρµοδιότητες οικονοµικής επιτροπής δήµων
1. Η οικονοµική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρµόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωµοδοτικές αρµοδιότητες:
α) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισµού.
β) Ελέγχει την πρόοδο υλοποίησης του προϋπολογισµού και υποβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση προς το δηµοτικό συµβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση
των εσόδων και εξόδων του δήµου. Η έκθεση αυτή στην
οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας, δηµοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του
δήµου.

γ) Προελέγχει τον απολογισµό.
δ) Αποφασίζει για την έγκριση της αποζηµίωσης των
δαπανών µετακίνησης του δηµάρχου, των αντιδηµάρχων
και των δηµοτικών συµβούλων, εκτός της έδρας του Δήµου για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να µετακινηθεί εκτός έδρας ο δήµαρχος, ο αντιδήµαρχος ή µέλος του δηµοτικού συµβουλίου χωρίς προηγούµενη απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιτροπή αποφασίζει
χωρίς καθυστέρηση, αν η µετακίνηση ήταν επιβεβληµένη
ή όχι.
ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισµού.
στ) Αποφασίζει το ετήσιο πρόγραµµα προσλήψεων
προσωπικού κάθε κατηγορίας.
ζ) Εισηγείται στο Δηµοτικό Συµβούλιο το πολυετές
σχέδιο διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Δήµου
και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του.
η) Αποφασίζει αιτιολογηµένα τροποποίηση άπαξ έως
πέντε τοις εκατό (5%) του φυσικού ή οικονοµικού αντικειµένου συµβάσεων στη βάση της ισχύουσας νοµοθεσίας. Στις συµβάσεις του προηγούµενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής µε αιτιολογηµένη απόφασή της.
θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε
µορφής δηµοπρασιών και διαγωνισµών, για έργα, µελέτες, προµήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης
από µέλη της ή ειδικούς επιστήµονες, υπαλλήλους του
δήµου ή δηµόσιους υπαλλήλους.
ι) Καταρτίζει τον κανονισµό λειτουργίας της.
ια) Μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων, τον καθορισµό των όρων τους και την υποβολή της σχετικής εισήγησης στο Δηµοτικό Συµβούλιο.
ιβ) Αποφασίζει τον συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης
που έχει αντικείµενο µέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ. Όταν το αντικείµενο είναι άνω των
60.000 ευρώ, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το
Δηµοτικό Συµβούλιο. Δεν επιτρέπεται συµβιβασµός ή
κατάργηση δίκης για απαιτήσεις µισθών, επιδοµάτων, αποζηµιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και
γενικά µισθολογικών παροχών οποιασδήποτε µορφής, εξαιρουµένων εκείνων για τις οποίες το νοµικό ζήτηµα έχει επιλυθεί µε απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.
ιγ) Αποφασίζει για την καταβολή εξόδων κίνησης και
ηµερήσιας αποζηµίωσης, σε ιδιώτες έλη επιτροπών ή οµάδων εργασίας ή οµάδων διοίκησης έργου, που συγκροτούνται από την Εκτελεστική Επιτροπή ή τον Δήµαρχο για µετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής
µε το έργο τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υποπαράγραφο Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94).
ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συµβάσεις έργου, µελετών, υπηρεσιών και προµηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισµού πλην των περιπτώσεων που
υπάγονται στην αρµοδιότητα του Δηµάρχου για την απευθείας ανάθεση.
ιε) Εισηγείται για ζητήµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
ιστ) Εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο τα σχέδια κα-
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νονιστικών αποφάσεων του δήµου, µε την επιφύλαξη
των διατάξεων του άρθρου 73 παρ.1Bv) και παρακολουθεί την υλοποίησή τους.
ιζ) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές.
ιη) Αποφασίζει για την άσκηση ή µη όλων των ένδικων
βοηθηµάτων και των ένδικων µέσων, καθώς και για την
παραίτηση από αυτά.
ιθ) Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του,
σε όσους δήµους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι
µε µηνιαία αντιµισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί
δεν έχουν δικαίωµα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια και καθορίζει την αµοιβή τους. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωµοδοτήσεων, µόνο εφόσον δεν
έχουν προσληφθεί δικηγόροι, µε µηνιαία αντιµισθία. Με
απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε
δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισµού, ανά υπόθεση, ζητηµάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τα
συµφέροντα του δήµου και απαιτούν εξειδικευµένη γνώση ή εµπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, η αµοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
281 του ΚΔΚ.
κ) Αποφασίζει για :
i. τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων,
ii. τη διευκόλυνση οφειλετών για ποσά άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ κατά το άρθρο 170
του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων,
iii. την απευθείας ανάθεση σε νοµικά πρόσωπα και δηµοτικές επιχειρήσεις κατά το άρθρο 12 του ν. 4412/2016
(Α΄ 147),
iv. τη χρηµατοδότηση κοινωφελών επιχειρήσεων κατά
το άρθρο 259 παρ. 1 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων,
καθώς και για την έγκριση της απόφασης του διοικητικού
συµβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης για είσπραξη
εύλογης αποζηµίωσης κατά την παράγραφο 3 του ίδιου
άρθρου.
v. την παραχώρηση εγκαταστάσεων, εξοπλισµού και
µέσων προς τις κοινωφελείς επιχειρήσεις κατά το άρθρο
259 παρ. 4 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων,
vi. την έγκριση των προϋπολογισµών των ισολογισµών, των ετησίων προγραµµάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγµένων των νοµικών προσώπων και επιχειρήσεων του δήµου.
κα) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονοµιών, κληροδοσιών και δωρεών.
2. Για τις περιπτώσεις ιζ΄, ιη΄, ιθ΄ της προηγούµενης
παραγράφου, η απόφαση λαµβάνεται ύστερα από γνωµοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθµιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το Δηµοτικό
Συµβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειµένου των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ της περίπτωσης ιβ’ της
προηγούµενης παραγράφου.
3. Η οικονοµική επιτροπή, µε ειδική απόφαση που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών της,
µπορεί να παραπέµπει συγκεκριµένο θέµα της αρµοδιότητας της στο Δηµοτικό Συµβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του».

2. Το άρθρο 176 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 176
Αρµοδιότητες οικονοµικής επιτροπής περιφερειών
1. Η οικονοµική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο και
όργανο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονοµικής λειτουργίας της περιφέρειας. Ειδικότερα, έχει
τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωµοδοτικές αρµοδιότητες:
α) Συντάσσει και εισηγείται τον προϋπολογισµό της
περιφέρειας.
β) Ελέγχει την πρόοδο υλοποίησης του προϋπολογισµού και υποβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση προς το περιφερειακό συµβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων της περιφέρειας. Η έκθεση
αυτή, στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας, δηµοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήµου.
γ) Προελέγχει τον απολογισµό.
δ) Αποφασίζει για την έγκριση της αποζηµίωσης των
δαπανών µετακίνησης του περιφερειάρχη, των αντιπεριφερειαρχών και των περιφερειακών συµβούλων, εκτός
της έδρας τους για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να µετακινηθεί εκτός έδρας ο περιφερειάρχης, ο αντιπεριφερειάρχης ή µέλος
του περιφερειακού συµβουλίου χωρίς προηγούµενη απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις
αυτές, η επιτροπή αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση, αν η
µετακίνηση ήταν επιβεβληµένη ή όχι.
ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισµού.
στ) Εισηγείται το ετήσιο πρόγραµµα προσλήψεων
προσωπικού κάθε κατηγορίας.
ζ) Εισηγείται στο περιφερειακό συµβούλιο το πολυετές σχέδιο διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας της περιφέρειας και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του.
η) Αποφασίζει αιτιολογηµένα τροποποίηση άπαξ έως
πέντε τοις εκατό (5%) του φυσικού ή οικονοµικού αντικειµένου συµβάσεων στη βάση της ισχύουσας νοµοθεσίας. Στις συµβάσεις του προηγούµενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής µε αιτιολογηµένη απόφασή της.
θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε
µορφής δηµοπρασιών και διαγωνισµών, για έργα, µελέτες, προµήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης
από µέλη της ή ειδικούς επιστήµονες, υπαλλήλους της
περιφέρειας ή δηµόσιους υπαλλήλους.
ι) Καταρτίζει τον κανονισµό λειτουργίας της.
ια) Μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων, τον καθορισµό των όρων τους και την υποβολή της σχετικής εισήγησης στο περιφερειακό συµβούλιο.
ιβ) Αποφασίζει τον συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης
που έχει αντικείµενο µέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ. Όταν το αντικείµενο είναι άνω των
60.000 ευρώ, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το
περιφερειακό συµβούλιο. Δεν επιτρέπεται συµβιβασµός
ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις µισθών, επιδοµάτων,
αποζηµιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης
και γενικά µισθολογικών παροχών οποιασδήποτε µορ-
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φής, εξαιρουµένων εκείνων για τις οποίες το νοµικό ζήτηµα έχει επιλυθεί µε απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.
ιγ) Αποφασίζει για την καταβολή εξόδων κίνησης και
ηµερήσιας αποζηµίωσης, σε ιδιώτες µέλη επιτροπών ή οµάδων εργασίας ή Οµάδων διοίκησης έργου, που συγκροτούνται από την Εκτελεστική Επιτροπή ή τον περιφερειάρχη για µετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής µε το έργο τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υποπαράγραφο Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94).
ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συµβάσεις έργου, µελετών, υπηρεσιών και προµηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισµού πλην των περιπτώσεων που
υπάγονται στην αρµοδιότητα του περιφερειάρχη για την
απευθείας ανάθεση.
ιε) Εισηγείται για ζητήµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
ιστ) Εισηγείται στο περιφερειακό συµβούλιο τα σχέδια
κανονιστικών αποφάσεων της περιφέρειας, και παρακολουθεί την υλοποίησή τους.
ιζ) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές.
ιη) Αποφασίζει για την άσκηση ή µη όλων των ένδικων
βοηθηµάτων και των ένδικων µέσων, καθώς και για την
παραίτηση από αυτά.
ιθ) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονοµιών, κληροδοσιών και δωρεών.
κβ) Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του,
σε όσες περιφέρειες, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, µε µηνιαία αντιµισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωµα να παρίστανται σε ανώτατα
δικαστήρια. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωµοδοτήσεων, µόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, µε µηνιαία αντιµισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή
δικαστικού χειρισµού, ανά υπόθεση, ζητηµάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τα συµφέροντα της περιφέρειας και απαιτούν εξειδικευµένη γνώση ή εµπειρία.
Στις περιπτώσεις αυτές η αµοιβή του δικηγόρου ορίζεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 281 του ΚΔΚ.
2. Για τις περιπτώσεις ιζ’ και ιη’ της προηγούµενης παραγράφου, η απόφαση λαµβάνεται ύστερα από γνωµοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται
ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθµιση
ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το περιφερειακό
συµβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειµένου των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ της περίπτωσης ιβ’ της
προηγούµενης παραγράφου.
3. Η οικονοµική επιτροπή, µε ειδική απόφαση που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών της,
µπορεί να παραπέµπει συγκεκριµένο θέµα της αρµοδιότητάς της στο περιφερειακό συµβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.»
Άρθρο 4
Εκλογή νέου δηµάρχου ή περιφερειάρχη
1. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 60 του ν. 3852/2010
(Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 69 του
ν. 4555/2018, τροποποιείται ως εξής:
«1. Αν η θέση του δηµάρχου µείνει κενή για οποιονδήποτε λόγο, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών

αφότου κενώθηκε η θέση, οι σύµβουλοι της παράταξης
του εκλεγέντος δηµάρχου συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του συµβούλου του συνδυασµού αυτού, που έχει εκλεγεί µε τους περισσότερους σταυρούς προτιµήσεως και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραµµένος πρώτος, κατά σειρά,
στην απόφαση του δικαστηρίου και εκλέγουν µε µυστική
ψηφοφορία και µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των συµβούλων του συνδυασµού, έναν από
αυτούς, ως δήµαρχο. Στη συνεδρίαση προεδρεύει εκείνος που συγκάλεσε το συµβούλιο. Η πρόσκληση επιδίδεται µε οποιοδήποτε όργανο του δήµου ή µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο, ακόµη και την παραµονή της συνεδριάσεως.»
β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
60 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία κανένας σύµβουλος δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία που απαιτείται
στην παράγραφο 1, διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία,
κατά την οποία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει σχετική
πλειοψηφία.»
γ. Η παράγραφος 4 του άρθρου 60 του ν. 3852/2010
(Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 69 του ν.
4555/2018, αντικαθίσταται ως εξής :
«4. Κάθε απόφαση σχετική µε την εκλογή του δηµάρχου υποβάλλεται µέσα σε προθεσµία δύο (2) ηµερών
στον Επόπτη Ο.Τ.Α., ο οποίος, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα
από προσφυγή δηµότη δήµου, ελέγχει τη νοµιµότητά
της και εκδίδει απόφαση µέσα σε πέντε (5) ηµέρες το
αργότερο, αφότου την έλαβε. Αν ο Επόπτης Ο.Τ.Α. ακυρώσει την εκλογή του δηµάρχου, οι σύµβουλοι συνέρχονται πάλι για να εκλέξουν τον δήµαρχο, πέντε (5) ηµέρες µετά την περιέλευση της ακυρωτικής αποφάσεως
στον δήµο.»
2.α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 162 του ν. 3852/2010
(Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 95 του
ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου
161, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών αφότου
κενώθηκε η θέση, οι σύµβουλοι της παράταξης του εκλεγέντος περιφερειάρχη, αποτελούντες για το σκοπό αυτόν ειδικό εκλεκτορικό σώµα συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του συµβούλου του
συνδυασµού αυτού, που έχει εκλεγεί µε τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης στην πολυπληθέστερη περιφερειακή ενότητα και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου
που είναι γραµµένος πρώτος, κατά σειρά, στην απόφαση
του δικαστηρίου και εκλέγουν, µε µυστική ψηφοφορία
και µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού
των µελών του εκλεκτορικού σώµατος, έναν από αυτούς, ως περιφερειάρχη. Στη συνεδρίαση προεδρεύει εκείνος που συγκάλεσε το συµβούλιο. Η πρόσκληση επιδίδεται µε οποιοδήποτε δηµόσιο όργανο ή όργανο της
περιφέρειας, ακόµη και την παραµονή της συνεδρίασης».
β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου
162 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν ο Επόπτης Ο.Τ.Α. ακυρώσει την εκλογή του Περιφερειάρχη, το ειδικό εκλεκτορικό σώµα της παραγράφου 1 συνέρχεται εκ νέου για να εκλέξει Περιφερειάρχη
την πρώτη Κυριακή µετά την πάροδο τριών ηµερών από
την περιέλευση της ακυρωτικής απόφασης στην Περιφέρεια και τηρείται η προβλεπόµενη κατά τα ανωτέρω διαδικασία.»
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Άρθρο 5
Ρυθµίσεις θεµάτων Ο.Τ.Α.
1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 160 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 94 του ν. 4555/2018, αντικαθίσταται, ως εξής:
«Οι θέσεις των χωρικών αντιπεριφερειαρχών καλύπτονται υποχρεωτικά µε ορισµό από τον περιφερειάρχη µεταξύ των περιφερειακών συµβούλων της παράταξής του
µε την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου
1.»
2.α. Η παράγραφος 6 του άρθρου 160 του ν. 3852/2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η θητεία των αντιπεριφερειαρχών δεν µπορεί να
είναι µικρότερη του ενός (1) έτους. Κατά τη διάρκεια της
θητείας τους οι αντιπεριφερειάρχες δεν µπορούν να εκλεγούν µέλη του προεδρείου του περιφερειακού συµβουλίου. Η ανάκληση του αντιπεριφερειάρχη είναι δυνατή µετά την πάροδο έξι (6) µηνών από τον ορισµό του, µε
ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του περιφερειάρχη.»
β. Η παράγραφος 8 του άρθρου 160 του ν. 3852/2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Στις περιφερειακές ενότητες που είναι πρώην νησιωτικά επαρχεία, ορίζεται έπαρχος. Με απόφαση του
περιφερειάρχη, ο έπαρχος ορίζεται µεταξύ όλων των περιφερειακών συµβούλων, µε την απόφαση της παραγράφου 1. Ο έπαρχος ασκεί τις αρµοδιότητες που του µεταβιβάζει ο περιφερειάρχης µε την ίδια απόφαση. Ο έπαρχος λαµβάνει αντιµισθία, σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 181.»
γ. Η παράγραφος 4 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 68 του ν. 4555/2018,
αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η θητεία των αντιδηµάρχων δεν µπορεί να είναι µικρότερη του ενός (1) έτους. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, οι αντιδήµαρχοι δεν µπορούν να εκλεγούν ή να
είναι µέλη του προεδρείου του δηµοτικού συµβουλίου. Η
ανάκληση του αντιδηµάρχου είναι δυνατή µετά την πάροδο έξι (6) µηνών από τον ορισµό του, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του δηµάρχου.»
δ. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του
ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 68
του ν. 4555/2018, προστίθενται εδάφια, ως εξής:
«Η ανωτέρω έγκριση δεν ανακαλείται. Αντιδήµαρχος
που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του, εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωµα αυτό.»
ε. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 59 του
ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στους δήµους που αναλαµβάνουν τη φιλοξενία του
θεσµού "Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης" µπορεί
να ορίζεται ένας αντιδήµαρχος, επιπλέον των οριζοµένων σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια, ειδικά για θέµατα πολιτισµού και της εν γένει προετοιµασίας της
διοργάνωσης και έως το τέλος του έτους της διοργάνωσης του θεσµού.»
στ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
207 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στη δηµοτική κοινότητα που εκτείνεται στην εδαφική περιφέρεια ενός νησιού, ο δήµαρχος ορίζει αντιδήµαρχο σύµβουλο της πλειοψηφίας, ο οποίος έχει εκλεγεί στην εκλογική περιφέρεια όπου ανήκει η νησιωτική
δηµοτική κοινότητα και σε περίπτωση που δεν υπάρχει
στην πλησιέστερη εκλογική περιφέρεια.»

ζ. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 211 του
ν. 3852/2010 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Σε περίπτωση κωλύµατος, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται στα καθήκοντά
του από τον Αντιπρόεδρο της εκτελεστικής επιτροπής. Στις
συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής αναπληρώνεται
από αναπληρωµατικό µέλος που προέχεται από τους εκπροσώπους της περιφέρειας, που συµµετέχει ως µέλος στη
συνεδρίαση. Η θητεία των συλλογικών οργάνων του συνδέσµου ισχύει για όλη τη δηµοτική και περιφερειακή περίοδο
και παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι τη συγκρότηση των νέων οργάνων, για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους
τρεις (3) µήνες από την εγκατάσταση των νέων δηµοτικών
και περιφερειακών αρχών. Μέχρι τη συγκρότηση των νέων
συλλογικών οργάνων, σε αυτά προεδρεύει ο νέος Περιφερειάρχης ή ο Αντιπεριφερειάρχης που αυτός θα ορίσει».
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 65 του
ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 68
του ν. 4555/2018, ισχύουν αναλόγως και για το περιφερειακό συµβούλιο.
4. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 242 του ν. 3852/2010 καταργείται.
5. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 55 του
ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 42
του ν. 4555/2018, αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«5. Στην περίπτωση θέσης σε αργία µελών δηµοτικών
συµβουλίων ή συµβουλίων κοινοτήτων, περιλαµβανοµένων και των προέδρων συµβουλίων κοινοτήτων άνω των
300 κατοίκων, εάν ο αριθµός των µελών που αποµένουν
είναι µικρότερος από τον αριθµό των µελών που απαιτείται για την απαρτία, ο δήµαρχος, για τον µέχρι τη λήξη
της αργίας χρόνο, καλεί αναπληρωµατικούς συµβούλους της ίδιας εκλογικής περιφέρειας ή της ίδιας κοινότητας από τον συνδυασµό στον οποίο ανήκουν αυτοί
που έχουν τεθεί σε αργία µε τη σειρά της εκλογής τους.
Σε περίπτωση θέσης σε αργία προέδρων κοινοτήτων έως
300 κατοίκους, ο δήµαρχος για τον µέχρι λήξης της αργίας χρόνο καλεί τους αναπληρωµατικούς τους.
6. Αν µείνουν κενές έδρες δηµοτικών συµβούλων ή
συµβούλων κοινοτήτων των συνδυασµών και δεν υπάρχουν αναπληρωµατικοί κανενός συνδυασµού, ο Περιφερειάρχης προκηρύσσει, σε δύο (2) µήνες το αργότερο,
την εκλογή τόσων συµβούλων όσες είναι οι κενές έδρες
και ισάριθµων αναπληρωµατικών.»
6.α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 64 του ν. 3852/2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το προεδρείο του δηµοτικού συµβουλίου εκλέγεται για διετή θητεία το πρώτο και το τρίτο έτος της δηµοτικής περιόδου. Την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του
έτους έναρξης της δηµοτικής περιόδου και την πρώτη
Κυριακή του Ιανουαρίου του τρίτου έτους αυτής, το δηµοτικό συµβούλιο συνέρχεται προς τούτο, ύστερα από
πρόσκληση του συµβούλου του συνδυασµού του εκλεγέντος δηµάρχου που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες
ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι
γραµµένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο σύµβουλος
που συγκάλεσε το συµβούλιο, ο οποίος αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραµµατέα του συµβουλίου σε έναν
από τους υπαλλήλους του δήµου. Κατά την πρώτη εφαρµογή της παραγράφου γ΄ της περίπτωσης 4 του άρθρου
9, η κατά τα προηγούµενα εδάφια σύγκληση του συµβουλίου λαµβάνει χώρα την επόµενη Κυριακή από την εγκατάσταση των δηµοτικών αρχών.»
β. Προ του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης γ΄ της
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παραγράφου 3 του άρθρου 64 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 71 του ν. 4555/2018, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Στην περίπτωση ενός µόνο υποψηφίου για κάποιο από τα αξιώµατα του προεδρείου του δηµοτικού συµβουλίου, αυτός είναι ο υποψήφιος που προτείνεται από την
παράταξη.»
7. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 83 του ν. 3852/2010,
προστίθεται περίπτωση ιδ΄, ως ακολούθως:
«ιδ. αποφασίζει για την παράταση ωραρίου λειτουργίας µουσικής.»
8. Όπου στον ν. 3852/2010, αναφέρεται «Ελεγκτής
Νοµιµότητας» ή «Επόπτης», µέχρι την έναρξη λειτουργίας των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α. του
άρθρου 215 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 109 του ν. 4555/2018, νοείται ο «Συντονιστής
Αποκεντρωµένης Διοίκησης.»
9. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 79 του ν. 3852/2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Πρόεδρος του συµβουλίου της κοινότητας άνω
των τριακοσίων (300) κατοίκων ορίζεται ο σύµβουλος
του πρώτου κατά σειρά συνδυασµού που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης µεταξύ των υποψηφίων του συνδυασµού του, σύµφωνα µε την απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρµόδιο πρωτοδικείο. Η
µη αποδοχή του αξιώµατος του προέδρου, δεν οδηγεί σε
απώλεια της ιδιότητας µέλους του συµβουλίου της κοινότητας.»
β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 79 του ν. 3852/2010
καταργείται και οι επόµενες παράγραφοι αναριθµούνται
αναλόγως.
γ. Η αναριθµηθείσα παράγραφος 4 του άρθρου 79 του
ν. 3852/2010 τροποποιείται ως εξής:
«4. Αν η θέση του προέδρου του συµβουλίου της κοινότητας κενωθεί λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωµα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, πρόεδρος ορίζεται ο επόµενος κατά σειρά σταυρών
προτίµησης σύµβουλος του πρώτου σε εκλογική δύναµη
συνδυασµού και αν εξαντληθούν οι σύµβουλοι του πρώτου συνδυασµού, πρόεδρος ορίζεται ο πρώτος σε σταυρούς προτίµησης µεταξύ των συµβούλων του δεύτερου
συνδυασµού και ούτω καθεξής.»
δ. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 82
του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) εισηγείται για την κατανοµή του αναλογούντος
στην κοινότητα ποσοστού των κεντρικών αυτοτελών πόρων που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του δήµου, σύµφωνα µε την παράγραφο 4Α του άρθρου 259,»
ε. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 83
του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) εισηγείται ποια έργα και δράσεις θα εκτελεστούν
στην κοινότητα, από το ποσοστό των κεντρικών αυτοτελών πόρων που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες
του δήµου, που της αναλογούν, σύµφωνα µε την παράγραφο 4Α του άρθρου 259,».
στ. Η παράγραφος 4 του άρθρου 40 του ν. 3852/2010,
όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή της από το άρθρο
63 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), καταργείται.
10. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 165 του
ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«1. Το προεδρείο του περιφερειακού συµβουλίου αναδεικνύεται για διετή θητεία το πρώτο και το τρίτο έτος
της περιφερειακής περιόδου. Την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του έτους έναρξης της περιφερειακής περιό-

δου, το περιφερειακό συµβούλιο συνέρχεται, προς τούτο, ύστερα από πρόσκληση του συµβούλου του συνδυασµού του εκλεγέντος περιφερειάρχη που έχει εκλεγεί
µε τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραµµένος πρώτος κατά σειρά
στην απόφαση του δικαστηρίου. Στη συνεδρίαση αυτή
προεδρεύει ο σύµβουλος που συγκάλεσε το συµβούλιο,
ο οποίος αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραµµατέα
του συµβουλίου σε έναν από τους υπαλλήλους της περιφέρειας. Την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του τρίτου
έτους αυτής, το περιφερειακό συµβούλιο συνέρχεται για
την ανάδειξη νέου προεδρείου, ύστερα από πρόσκληση
του προέδρου του, ενώ καθήκοντα ειδικού γραµµατέα ασκεί ο γραµµατέας του περιφερειακού συµβουλίου. Κατά
την πρώτη εφαρµογή της παραγράφου γ’ της περίπτωσης 4 του άρθρου 9, η κατά τα προηγούµενα εδάφια σύγκληση του συµβουλίου λαµβάνει χώρα την επόµενη Κυριακή από την εγκατάσταση των περιφερειακών αρχών».
β. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 165 του ν.
3852/2010 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Στην περίπτωση ενός µόνο υποψήφιου για κάποιο από τα αξιώµατα του προεδρείου του περιφερειακού συµβουλίου, αυτός είναι ο υποψήφιος που προτείνεται από
την παράταξη.»
11. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 160 του
ν.3852/2010 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Η ανωτέρω έγκριση δεν ανακαλείται.»
12. Στο άρθρο 160 του ν.3852/2010 προστίθεται παράγραφος 9, ως εξής:
«9. Αντιπεριφερειάρχης ή έπαρχος που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του, εκπίπτει
αυτοδικαίως από το αξίωµα αυτό.»
13. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 82 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο
του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι αποφάσεις που αφορούν την κυκλοφορία λαµβάνονται από την επιτροπή ποιότητας ζωής του δήµου
και υποβάλλονται για έγκριση και εκτελούνται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α΄ 57).»
β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 82 του Κώδικα Δήµων
και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
3463/2006 (Α΄ 114), αντικαθίσταται ως εξής :
«3. Οι παραβάτες των αποφάσεων της προηγούµενης
παραγράφου τιµωρούνται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του ν. 2696/1999.»
14. Η παράγραφος 1 του άρθρου 181 του ν. 3852/2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες και οι
πρόεδροι των περιφερειακών συµβουλίων δικαιούνται αντιµισθίας, η οποία καταβάλλεται από την περιφέρεια. Ο
περιφερειακός σύµβουλος των νησιωτικών περιφερειακών ενοτήτων, εξαιρουµένων εκείνων που ήταν έδρες
τέως νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων και της περιφερειακής ενότητας νήσων της περιφέρειας Αττικής, στον οποίο ο περιφερειάρχης έχει µεταβιβάσει αρµοδιότητές
του, δικαιούται αντιµισθίας. Η εφαρµογή του προηγουµένου εδαφίου περιορίζεται σε έναν µόνο περιφερειακό
σύµβουλο ανά περιφερειακή ενότητα. Έως δύο (2) από
τους περιφερειακούς συµβούλους κάθε περιφέρειας,
στους οποίους ο περιφερειάρχης έχει µεταβιβάσει αρµοδιότητες, δικαιούνται αντιµισθίας, ίσης µε την αντιµισθία
που λαµβάνει ο πρόεδρος του περιφερειακού συµβουλίου κατά την παράγραφο 3.»
15. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν. 3870/2010
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(Α΄ 138) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τις δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές
της 26ης Μαΐου 2019, η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου ορίζεται σε εξήντα (60) ηµέρες.»
16. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 267 του
Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τις αστικές εταιρείες µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα στις οποίες το µεγαλύτερο ποσοστό του εταιρικού κεφαλαίου τους κατέχει ένας από τους φορείς
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 100
του ν. 3852/2010, είναι δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας τους και µετά τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται
στη συστατική τους πράξη, µε κατάλληλη τροποποίηση
του καταστατικού τους. Η ισχύς των διατάξεων του
προηγούµενου εδαφίου αρχίζει την 1.7.2019. Σε περίπτωση που οι εταιρείες αυτές έχουν τεθεί σε εκκαθάριση, η εταιρεία αναβιώνει σύµφωνα µε τα ισχύοντα».
17. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του
ν. 4483/2017 (Α΄ 107), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Εφόσον κατά το χρόνο λήξης της διετούς παράτασης
δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες έκδοσης νέας
πράξης παραχώρησης ή κατάργησης της θέσης και ο µισθωτής εξακολουθεί να βρίσκεται στο µίσθιο, η µίσθωση
δύναται να ανανεωθεί έως την ολοκλήρωση των προηγούµενων διαδικασιών και πάντως όχι πέραν του εξαµήνου.»
18. Όπου σε διατάξεις νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, ορίζεται ως αρµόδιο όργανο το δηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε αρµοδιότητες, οι οποίες µε τον παρόντα νόµο έχουν µεταβιβαστεί στην οικονοµική επιτροπή ή στην επιτροπή ποιότητας ζωής, εφεξής αρµόδια όργανα για τη λήψη απόφασης ή έγκρισης θα είναι η οικονοµική επιτροπή ή η επιτροπή ποιότητας ζωής.
19. Στις περιφέρειες, ως «αρµόδια υπηρεσία» κατά την
έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του
ν. 4412/2016 (Α΄147) για ποσά έως είκοσι χιλιάδες
(20.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, νοείται ο περιφερειάρχης και
σε κάθε άλλη περίπτωση η οικονοµική επιτροπή.
20. Υφιστάµενοι ορισµοί ληξιάρχων θεωρούνται ισχυροί έως τον ορισµό νέων κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 344/1976 (Α΄ 143).
Άρθρο 6
Ρυθµίσεις για τη συγκρότηση των διοικητικών
συµβουλίων των νοµικών προσώπων των Ο.Τ.Α.
και των συνδέσµων τους
1. Όπου στις διατάξεις νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισµός µελών στη διοίκηση των νοµικών προσώπων των
δήµων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσµων
τους, κατά συγκεκριµένη αναλογία, τα τρία πέµπτα (3/5)
των µελών, συµπεριλαµβανοµένου του προέδρου του διοικητικού συµβουλίου, µε τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον δήµαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και τα δύο πέµπτα (2/5) από τις λοιπές παρατάξεις.
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 1069/1980
(Α΄191) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η ΔΕΥΑ που συνιστάται από έναν (1) µόνο Δήµο δι-

οικείται από ενδεκαµελές Διοικητικό Συµβούλιο, το οποίο ορίζεται από το δηµοτικό συµβούλιο µε τους αναπληρωτές του και αποτελείται από τον Δήµαρχο ή τον οριζόµενο από αυτόν σύµβουλο ως Πρόεδρο και έξι (6) ακόµη αιρετούς εκπροσώπους του Δήµου, εκ των οποίων
οι τέσσερις (4) ανήκουν στην παράταξη του επιτυχόντος
συνδυασµού. Εκτός από τους αιρετούς εκπροσώπους
του Δήµου, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, ως µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ορίζονται ακόµη, µε τους
αναπληρωτές τους, ένα (1) µέλος ως εκπρόσωπος των
εργαζοµένων στην επιχείρηση, που υποδεικνύεται από
την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση
των εργαζοµένων στην επιχείρηση ή, εφόσον ελλείπει
τέτοια, από το σύνολο των εργαζοµένων στην επιχείρηση, τους οποίους ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου συγκαλεί σε γενική συνέλευση για τον σκοπό αυτόν,
ένα (1) µέλος ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµου τίτλου της αλλοδαπής, µε αποδεδειγµένη εµπειρία ή γνώσεις συναφείς µε το αντικείµενο
της επιχείρησης και δύο (2) δηµότες ή µόνιµοι κάτοικοι
µε αποδεδειγµένη εµπειρία ή γνώσεις συναφείς µε το αντικείµενο της επιχείρησης. Ο καθορισµός του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα του προηγούµενου εδαφίου και η διαπίστωση της συνδροµής των προϋποθέσεων
στο πρόσωπο του προτεινόµενου από αυτόν µέλους, γίνεται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος ορίζεται κατά τη πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συµβουλίου µε ψηφοφορία µεταξύ των µελών
του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου.»
3. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1069/1980 (Α΄ 191) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Σε περίπτωση συµµετοχής στην επιχείρηση περισσότερων του ενός δήµων, τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου προσαυξάνονται ανάλογα, µε την υπόδειξη,
σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, τριών (3) αιρετών εκπροσώπων, µε τους αναπληρωτές τους, από κάθε δηµοτικό συµβούλιο, εκ των οποίων οι δύο (2) ανήκουν στην παράταξη του δηµάρχου. Σε περίπτωση που
προκύπτει άρτιος συνολικός αριθµός µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, το δηµοτικό συµβούλιο του δήµου της
έδρας της επιχείρησης υποδεικνύει έναν (1) επιπλέον αιρετό εκπρόσωπό του. Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου της διαδηµοτικής επιχείρησης είναι ο δήµαρχος
της έδρας της επιχείρησης ή ο οριζόµενος από αυτόν
σύµβουλος. Ο περιβαλλοντικός ή κοινωνικός φορέας υποδεικνύει εκπρόσωπό του, ο οποίος ορίζεται από το δηµοτικό συµβούλιο του δήµου της έδρας της επιχείρησης.
Ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου είναι ο δήµαρχος του µεγαλύτερου σε πληθυσµό δήµου που συµµετέχει στην επιχείρηση, πλην του δήµου της έδρας της
επιχείρησης, ή ο οριζόµενος από αυτόν σύµβουλος.»
4. Τα άρθρα 91 και 106 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133) καταργούνται.
5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 156 του ν.4600/2019
(Α΄43) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις των καταργούµενων
δήµων, από την έναρξη λειτουργίας των συνιστώµενων
δήµων και µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4, για όσο χρόνο διαρκεί ο διαδηµοτικός χαρακτήρας των επιχειρήσεων αυτών, διοικούνται από διοικητικό συµβούλιο, που αποτελείται από τον δήµαρχο της έδρας της επιχείρησης ή τον οριζόµενο από αυτόν σύµ-
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βουλο ως Πρόεδρο και τρεις (3) αιρετούς εκπροσώπους,
µε τους αναπληρωτές τους, από κάθε δηµοτικό συµβούλιο εκ των οποίων οι δύο (2) ανήκουν στην παράταξη του
δηµάρχου. Σε περίπτωση που προκύπτει άρτιος συνολικός αριθµός µελών του διοικητικού συµβουλίου, το δηµοτικό συµβούλιο του δήµου της έδρας της επιχείρησης
υποδεικνύει έναν (1) επιπλέον αιρετό εκπρόσωπο. Ως
µέλη του διοικητικού συµβουλίου, ορίζονται, ακόµη, ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζοµένων στην επιχείρηση,
αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόµενους, υποδεικνυόµενος από τη γενική συνέλευση
αυτών, ή εφόσον ελλείπει τέτοια, από το σύνολο των εργαζοµένων στην επιχείρηση τους οποίους ο Πρόεδρος
του Διοικητικού Συµβουλίου συγκαλεί σε γενική συνέλευση για τον σκοπό αυτόν, ένας (1) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµου τίτλου της αλλοδαπής και δύο (2)
δηµότες ή µόνιµοι κάτοικοι µε αποδεδειγµένη εµπειρία ή
γνώσεις συναφείς µε το αντικείµενο της επιχείρησης. Τα
ανωτέρω µη αιρετά µέλη ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους από το δηµοτικό συµβούλιο του δήµου της έδρας της επιχείρησης. Αντιπρόεδρος του διοικητικού
συµβουλίου είναι ο δήµαρχος του µεγαλύτερου σε πληθυσµό δήµου που συµµετέχει στην επιχείρηση, εκτός από τον δήµο της έδρας της επιχείρησης ή ο οριζόµενος
από αυτόν σύµβουλος.»
Άρθρο 7
Συµπαραστάτης του Δηµότη
και Περιφερειακός Συµπαραστάτης
του πολίτη και της επιχείρησης
1. Τα άρθρα 152 έως 174 του ν. 4555/2018 καταργούνται και επαναφέρονται σε ισχύ τα άρθρα 77 και 179 του
ν. 3852/2010, όπως είχαν τροποποιηθεί µε την παράγραφο 2 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118). Όπου στις διατάξεις του
ν. 4555/2018 αναφέρεται Δηµοτικός Διαµεσολαβητής ή
Περιφερειακός Διαµεσολαβητής, νοούνται ο Συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης και ο Περιφερειακός Συµπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης, αντίστοιχα.
2. Το πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 77 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στους δήµους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, καθώς και στους νησιωτικούς δήµους, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, επιλέγεται, κατόπιν προκηρύξεως που δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήµου,
πρόσωπο εγνωσµένου κύρους και εµπειρίας, ως συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης.»
3. Το δεύτερο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου του
άρθρου 77 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης επιλέγεται µε απόφαση, η οποία λαµβάνεται µε µυστική
ψηφοφορία και µε πλειοψηφία των τριών πέµπτων (3/5)
των παρόντων µελών του δηµοτικού συµβουλίου.»
4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
179 ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου, η οποία
λαµβάνεται µε µυστική ψηφοφορία και µε πλειοψηφία
των τριών πέµπτων (3/5) των παρόντων µελών του, επιλέγεται πολίτης που αποτελεί προσωπικότητα εγνωσµένου κύρους ως περιφερειακός συµπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης.»
5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 77 του ν. 3852/2010 α-

ντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο συµπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άµεσα θιγόµενων φυσικών ή νοµικών προσώπων για
κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήµου, των νοµικών
του προσώπων και των επιχειρήσεών του και ασκεί διαµεσολάβηση προκειµένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήµατα, ενώ είναι υποχρεωµένος να απαντά εγγράφως
ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ηµερών στους ενδιαφεροµένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος
προέβη µετά τη λήψη της καταγγελίας τους. Ο συµπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του
δήµου, οι οποίες είναι υποχρεωµένες να παρέχουν κάθε
δυνατή συνδροµή. Κατά την εξέταση καταγγελιών, ο συµπαραστάτης µπορεί να αιτηθεί στοιχεία από το αρχείο
των υπηρεσιών του δήµου, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 28/2015 (Α’ 34) για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία. Εφόσον, ύστερα από εξέταση καταγγελίας, προκύψουν φαινόµενα κακοδιοίκησης,
ο συµπαραστάτης δύναται να υποβάλλει συστάσεις προς
τις υπηρεσίες του δήµου για την αποτροπή επανάληψής
τους.»
6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 179 του ν. 3852/2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο συµπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άµεσα θιγόµενων φυσικών ή νοµικών προσώπων για
κακοδιοίκηση των υπηρεσιών της περιφέρειας, των νοµικών της προσώπων και των επιχειρήσεών της και ασκεί
διαµεσολάβηση προκειµένου να επιλυθούν τα σχετικά
προβλήµατα, ενώ είναι υποχρεωµένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ηµερών στους ενδιαφεροµένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη µετά τη λήψη της καταγγελίας τους. Ο συµπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες της περιφέρειας, οι οποίες είναι υποχρεωµένες να
παρέχουν κάθε δυνατή συνδροµή. Κατά την εξέταση καταγγελιών, ο συµπαραστάτης µπορεί να αιτηθεί και να
λάβει στοιχεία από το αρχείο των υπηρεσιών της περιφέρειας, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ.
28/2015 (Α΄ 34) για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα
και στοιχεία. Εφόσον, ύστερα από εξέταση καταγγελίας,
προκύψουν φαινόµενα κακοδιοίκησης, ο συµπαραστάτης
δύναται να υποβάλλει συστάσεις προς τις υπηρεσίες της
περιφέρειας για την αποτροπή επανάληψής τους.»
Άρθρο 8
Τεχνικό Πρόγραµµα δήµων και περιφερειών
1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 208 του Κώδικα Δήµων
και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 3463/2006 (Α΄ 114), τροποποιείται ως εξής:
«5. Η συζήτηση και η ψήφιση του Τεχνικού Προγράµµατος των δήµων πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το σχέδιο της εκτελεστικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που κατατίθενται από τους επικεφαλής
των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της αρµόδιας τεχνικής υπηρεσίας του δήµου. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από
τις ενδιαφερόµενες παρατάξεις, οι αρµόδιες υπηρεσίες
του δήµου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση
που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του δηµοτικού συµβουλίου συνιστά και το εγκεκριµένο Τεχνικό Πρόγραµµα. Αν καµία πρόταση δεν
συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
µελών του δηµοτικού συµβουλίου, η ψηφοφορία επανα-
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λαµβάνεται µεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριµένη η πρόταση που λαµβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.»
2. Το άρθρο 268Α του ν. 3852/2010 τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 268Α
Συζήτηση και ψήφιση
Τεχνικού Προγράµµατος Περιφερειών
Η συζήτηση και η ψήφιση του Τεχνικού Προγράµµατος
των περιφερειών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το σχέδιο της εκτελεστικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που κατατίθενται από τους επικεφαλής
των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της αρµόδιας τεχνικής υπηρεσίας της περιφέρειας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων
από τις ενδιαφερόµενες παρατάξεις, οι αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων µελών του περιφερειακού συµβουλίου συνιστά και το εγκεκριµένο Τεχνικό Πρόγραµµα. Αν καµία
πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων µελών του περιφερειακού συµβουλίου, η
ψηφοφορία επαναλαµβάνεται µεταξύ των δύο πρώτων
σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριµένη η πρόταση που λαµβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των
παρόντων.»
Άρθρο 9
Έγκριση του επιχειρησιακού προγράµµατος
Η συζήτηση και η ψήφιση του επιχειρησιακού προγράµµατος των δήµων και των περιφερειών πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το σχέδιο της εκτελεστικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις επιχειρησιακού προγράµµατος που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση των
αρµοδίων υπηρεσιών. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων
από τις ενδιαφερόµενες παρατάξεις, οι αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων µελών του συµβουλίου συνιστά και το εγκεκριµένο επιχειρησιακό πρόγραµµα. Αν καµία πρόταση
δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του συµβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται µεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων
και θεωρείται εγκεκριµένη η πρόταση που λαµβάνει τις
περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.
Άρθρο 10
Έγκριση του προγράµµατος διαχείρισης
και αξιοποίησης της περιουσίας των δήµων
και των περιφερειών
Η συζήτηση και η ψήφιση του ετησίου προγράµµατος
διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας των δήµων
και των περιφερειών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το
σχέδιο της οικονοµικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις προγράµµατος διαχείρισης και αξιοποίησης που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση των αρµοδίων υπη-

ρεσιών. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόµενες παρατάξεις, οι αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που
συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
µελών του συµβουλίου συνιστά και το εγκεκριµένο πρόγραµµα. Αν καµία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του συµβουλίου,
η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται µεταξύ των δύο πρώτων
σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριµένη η πρόταση που λαµβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των
παρόντων.
Άρθρο 11
Ορισµός φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών
Ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του
ν. 3852/2010 ορισµός φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το σχέδιο της οικονοµικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της οικονοµικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόµενες παρατάξεις, οι αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως εγκεκριµένη
θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων µελών του δηµοτικού συµβουλίου. Αν καµία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του συµβουλίου,
η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται µεταξύ των δύο πρώτων
σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριµένη η πρόταση που λαµβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των
παρόντων.
Άρθρο 12
Ρύθµιση θεµάτων ψήφισης
προϋπολογισµού Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού
1 α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου
77 του ν. 4172/2013 (Α΄167) αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισµού διεξάγεται επί της εισήγησης της οικονοµικής επιτροπής
και επί των εναλλακτικών προτάσεων των παρατάξεων
που τυχόν υποβλήθηκαν. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι
υπέρ συγκεκριµένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την οικονοµική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύµφωνα µε την παράγραφο 9.»
β. Η παράγραφος 9 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013
(Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Εναλλακτικές προτάσεις προϋπολογισµού κατατίθενται είτε στην οικονοµική επιτροπή κατά το στάδιο σύνταξης του σχεδίου του προϋπολογισµού, είτε στο δηµοτικό συµβούλιο κατά την πρώτη συζήτηση και ψήφιση
του προϋπολογισµού. Οι εναλλακτικές προτάσεις συντάσσονται από τις προτείνουσες παρατάξεις ή τους
προτείνοντες συµβούλους, συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της οικονοµικής υπηρεσίας του
δήµου, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε ψηφοφορία
κατά την ίδια συνεδρίαση που συζητείται το σχέδιο που
έχει υποβληθεί από την οικονοµική επιτροπή. Σε περίπτωση που τροποποιούν κωδικούς αριθµούς εσόδων και
δαπανών, θα πρέπει να διασφαλίζεται πάντοτε η ισοσκέλιση τουλάχιστον του προϋπολογισµού, σύµφωνα µε τα
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οριζόµενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόµενες
παρατάξεις, οι αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου παρέχουν
κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει
την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του δηµοτικού συµβουλίου συνιστά τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό. Αν καµία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του δηµοτικού
συµβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται µεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται
εγκεκριµένη η πρόταση που λαµβάνει τις περισσότερες
ψήφους επί των παρόντων».
2. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου
78 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισµού διεξάγεται επί της εισήγησης της οικονοµικής επιτροπής
και επί των εναλλακτικών προτάσεων των παρατάξεων
που τυχόν υποβλήθηκαν. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι
υπέρ συγκεκριµένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την οικονοµική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων που κατατίθενται σύµφωνα µε την παράγραφο 6.»
β. Η παράγραφος 6 του άρθρου 78 του ν. 4172/2013
(Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Εναλλακτικές προτάσεις προϋπολογισµού κατατίθενται είτε στην οικονοµική επιτροπή κατά το στάδιο σύνταξης του σχεδίου του προϋπολογισµού, είτε στο περιφερειακό συµβούλιο κατά την πρώτη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισµού. Οι εναλλακτικές προτάσεις συντάσσονται από τις προτείνουσες παρατάξεις ή τους
προτείνοντες συµβούλους, συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της οικονοµικής υπηρεσίας της
περιφέρειας, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε ψηφοφορία κατά την ίδια συνεδρίαση που συζητείται το
σχέδιο που έχει υποβληθεί από την οικονοµική επιτροπή.
Σε περίπτωση που τροποποιούν κωδικούς αριθµούς εσόδων και δαπανών, θα πρέπει να διασφαλίζεται πάντοτε η
ισοσκέλιση τουλάχιστον του προϋπολογισµού, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2. Κατά τη σύνταξη
των προτάσεων από τις ενδιαφερόµενες παρατάξεις, οι
αρµόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας παρέχουν κάθε
σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του περιφερειακού συµβουλίου συνιστά τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό. Αν καµία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων µελών του περιφερειακού
συµβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται µεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται
εγκεκριµένη η πρόταση που λαµβάνει τις περισσότερες
ψήφους επί των παρόντων.»
Άρθρο 13
Παράταση προθεσµιών
1. Η προθεσµία της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του π.
δ. 99/2017 (Α΄ 141) ως προς το πιστοποιητικό πυρασφάλειας της περίπτωσης α΄ της ανωτέρω διάταξης, παρατείνεται, από τη λήξη της έως τις 31.12.2019, για τις εξής περιπτώσεις:
α) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθµών µε ηµεροµηνία αίτησης έκδοσης οικοδοµικής άδειας µετά τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια,
τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νοµιµοποιητικό έγγρα-

φο ανέγερσης µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία και για τα
οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους µερικά ή ολικά, προκειµένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε΄ – Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α΄ και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β΄ του π.δ.
41/2018 (Α΄ 80) ή και προσθήκη δόµησης λειτουργικά εξαρτηµένη, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.1.γ του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α΄ και στον πίνακα 1 του π.δ.
41/2018,
β) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών
σταθµών µε ηµεροµηνία αίτησης για έκδοση οικοδοµικής
άδειας πριν τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νοµιµοποιητικό έγγραφο ανέγερσης πριν από την ανωτέρω ηµεροµηνία και για τα
οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους συνολικά,
προκειµένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε΄–Υγεία
και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α΄
και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β΄ του π.δ. 41/ 2018 ή
και προσθήκη δόµησης λειτουργικά εξαρτηµένη, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2.1.δ του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α΄ και στον πίνακα 1 του π.δ.
41/2018.
2. Η προθεσµία της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του
π.δ. 99/2017, ως προς τα δικαιολογητικά της περίπτωσης
β΄ και ως προς την απόφαση παραχώρησης των χώρων ή
το παραχωρητήριο της περίπτωσης γ΄, παρατείνεται, από τη λήξη της έως τις 31.12.2019.
3. Σε περίπτωση µη προσκόµισης του πιστοποιητικού
πυρασφάλειας, της οικοδοµικής άδειας ή άλλου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης νοµιµοποίησης του κτιρίου ή της
απόφασης παραχώρησης ή παραχωρητηρίου µέσα στην
αποκλειστική προθεσµία των παραγράφων 1 και 2, η άδεια που εκδόθηκε, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του
άρθρου 6 του π.δ. 99/2017, ανακαλείται.
4. Η προθεσµία των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6
του π.δ. 99/2017 ως προς τη συµµόρφωση των σταθµών
στις διατάξεις των στοιχείων Β1, Β2, Β3, Β5, Γ1 και Ζ του
άρθρου 4 του π.δ. 99/2017, παρατείνεται από τη λήξη
της έως τις 31.12.2019. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης
των σταθµών στις ως άνω διατάξεις, µέσα στην ανωτέρω αποκλειστική προθεσµία, η άδειά τους ανακαλείται.
Άρθρο 14
Ρύθµιση θεµάτων υποψηφίων ειδικών κατηγοριών
1.
Το
άρθρο
3
της
αριθ.
ΔΙΠΑΑΔ/
Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 (B΄ 272) υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «Οι υποψήφιοι για τις ανωτέρω ειδικές κατηγορίες θέσεων θα πρέπει να κατέχουν την ιδιότητά τους, όπως αυτή αποδεικνύεται από
τα απαιτούµενα ως άνω δικαιολογητικά, κατά τον χρόνο
λήξης της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη.»
2. Οι διατάξεις του άρθρου 3 της αρ. ΔΙΠΑΑΔ/
Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 υπουργικής απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις της παραγράφου
1 του παρόντος άρθρου, ισχύoυν και για όσες προκηρύξεις έχουν εκδοθεί οριστικοί πίνακες διοριστέων και εκκρεµεί, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο διορισµός τους.
3. Κατ’ εξαίρεση, η προθεσµία κατάθεσης δικαιολογητικών διορισµού για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2,
παρατείνεται έως 30.8.2019.
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Άρθρο 15
Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού ειδικών θέσεων
δήµων και περιφερειών
1.α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 161 του ν. 3584/2007
(Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής:
1. «Δήµοι και σύνδεσµοι δήµων που έχουν ανάλογη οικονοµική δυνατότητα, µπορούν µε τον οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας να συνιστούν θέση µετακλητού Γενικού Γραµµατέα. Κατά την πρώτη θητεία των δηµοτικών
αρχών στους δήµους που συνιστώνται µε την παράγραφο 1 του άρθρου 154 του ν. 4600/2019 (Α’ 43), µπορεί να
διορισθεί Γενικός Γραµµατέας ακόµα και αν δεν προβλέπεται θέση στον Μεταβατικό Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας.»
β. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 161 του
Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 3584/2007 (Α΄ 143), προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Η απόφαση του αρµοδίου για το διορισµό του Γενικού
Γραµµατέα οργάνου ισχύει από την υπογραφή της, για
όλες τις συνέπειες.»
2.α. Η παράγραφος 5 του άρθρου 163 του ν.3584/2007,
αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η πλήρωση των θέσεων Ειδικών Συµβούλων, Ειδικών Συνεργατών και Επιστηµονικών Συνεργατών µπορεί
να γίνει και µε απόσπαση υπαλλήλων του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται µε τις διατάξεις του ν.
1256/1982, συµπεριλαµβανοµένων και των Ο.Τ.Α. α΄ και
β΄ βαθµού. Η διάρκεια της απόσπασης είναι ίση µε τη
διάρκεια της θητείας του δηµάρχου ή του προέδρου του
Συνδέσµου για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί. Η απόσπαση διενεργείται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρµόδιου κατά περίπτωση
Υπουργού, και εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου υπαλλήλου και γνώµη του αρµοδίου προς
διορισµό οργάνου του φορέα προέλευσης, καθώς και
γνώµη του αρµοδίου διοικητικού συµβουλίου ή του αρµόδιου διοικητή, όπου αυτό υπάρχει. Η κατά τα προηγούµενα εδάφια απόσπαση δύναται να παραταθεί και µετά
την εγκατάσταση νέων δηµοτικών αρχών, εφόσον ο νέος δήµαρχος ή πρόεδρος του συνδέσµου δηλώσει τη συγκατάθεσή του για τη διατήρηση των αποσπασµένων, εντός της προθεσµίας της παραγράφου 9. Για την παράταση της απόσπασης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από
το δήµαρχο ή τον πρόεδρο του Συνδέσµου. Η µισθοδοσία των ανωτέρω υπαλλήλων καταβάλλεται από την υπηρεσία υποδοχής. Οι αποσπασµένοι κατά τον χρόνο απόσπασής τους εξακολουθούν να υπάγονται στους φορείς ασφάλισης στους οποίους είναι ασφαλισµένοι. Οι
διατάξεις της παρούσας παραγράφου καταλαµβάνουν
και το ήδη υπηρετούν προσωπικό σε θέσεις Ειδικών Συµβούλων, Ειδικών Συνεργατών ή Επιστηµονικών Συνεργατών των Ο.Τ.Α..»
β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου
163 του ν. 3584/2007, αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Η σύµβαση εργασίας των Ειδικών Συµβούλων, των
Επιστηµονικών Συνεργατών και των Ειδικών Συνεργατών λύεται µε τον θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση
και την καταγγελία της, ή την πάροδο πέντε (5) ηµερών
από την αποχώρηση του δηµάρχου ή του προέδρου του
Συνδέσµου, εφόσον οι αντικαταστάτες τους δεν εκδηλώσουν µε πράξη τους τη συγκατάθεσή τους για τη διατήρησή τους.».

3.α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 242 του
ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Η απόφαση του αρµοδίου για τον διορισµό του Εκτελεστικού Γραµµατέα οργάνου ισχύει από την υπογραφή
της, για όλες τις συνέπειες.»
β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 243 του ν. 3852/2010,
αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Για την πλήρωση των θέσεων της παραγράφου 1 απαιτούνται:
α. τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται
για το µόνιµο προσωπικό του Δηµοσίου και
β. πτυχίο ή δίπλωµα Ανώτατης Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο ή δίπλωµα της αλλοδαπής, σχετιζόµενα µε το αντικείµενο της απασχόλησής τους ή
γ. ειδίκευση σε επαγγελµατικό τοµέα αρµοδιοτήτων
των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται µε αξιόλογη επαγγελµατική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σηµαντική εµπειρία, ανάλογη µε τα
αντικείµενα στα οποία θα απασχοληθούν. Επίσης, η ειδίκευση ή η εµπειρία µπορεί να αποδεικνύεται και από την
ιδιότητα των προσλαµβανοµένων ως επαγγελµατιών ειδικής εµπειρίας ή από την ιδιότητά τους ως πρώην αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Για τους Επιστηµονικούς Συνεργάτες, απαιτείται επιπλέον και διδακτορικό δίπλωµα ή τίτλος µεταπτυχιακών
σπουδών Σχολής Ανώτατης Εκπαίδευσης της ηµεδαπής
ή αλλοδαπής ή αξιόλογες ειδικές µελέτες, σχετιζόµενα
µε το αντικείµενο της απασχόλησής τους. Για τους ειδικούς συνεργάτες της περίπτωσης γ΄ απαιτείται τουλάχιστον απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.»
β. Η παράγραφος 6 του άρθρου 243 του ν. 3852/2010,
αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η πλήρωση των θέσεων Ειδικών Συµβούλων, Ειδικών Συνεργατών ή Επιστηµονικών Συνεργατών µπορεί
να γίνει και µε απόσπαση υπαλλήλων του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται µε τις διατάξεις του ν.
1256/1982, συµπεριλαµβανοµένων και των Ο.Τ.Α. α΄ και
β΄ βαθµού. Η διάρκεια της απόσπασης είναι ίση µε τη
διάρκεια της θητείας του περιφερειάρχη ή του αντιπεριφερειάρχη, για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί. Η απόσπαση διενεργείται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρµόδιου, κατά περίπτωση, Yπουργού, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του
ενδιαφερόµενου υπαλλήλου, γνώµη του αρµόδιου προς
διορισµό οργάνου του φορέα προέλευσης, καθώς και
γνώµη του αρµοδίου διοικητικού συµβουλίου ή του αρµόδιου διοικητή, όπου υπάρχει. Η κατά τα προηγούµενα
εδάφια απόσπαση δύναται να παραταθεί και µετά την εγκατάσταση νέων περιφερειακών αρχών, εφόσον ο νέος
περιφερειάρχης ή αντιπεριφερειάρχης του συνδέσµου
δηλώσει τη συγκατάθεσή του για τη διατήρηση των αποσπασµένων, εντός της προθεσµίας της παραγράφου 9.
Για την παράταση της απόσπασης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον περιφερειάρχη ή τον αντιπεριφειάρχη.
Η µισθοδοσία των αποσπώµενων υπαλλήλων καταβάλλεται από την υπηρεσία υποδοχής. Οι αποσπασµένοι, κατά το χρόνο της απόσπασής τους, εξακολουθούν να υπάγονται στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, στους οποίους είναι ασφαλισµένοι. Οι διατάξεις της παρούσας
παραγράφου καταλαµβάνουν και το ήδη υπηρετούν µε
απόσπαση προσωπικό σε θέσεις Ειδικών Συµβούλων, Ειδικών Συνεργατών ή Επιστηµονικών Συνεργατών των
περιφερειών.»
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γ. Η παράγραφος 9 του άρθρου 243 του ν. 3852/2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Η σύµβαση εργασίας των Ειδικών Συµβούλων, των
Επιστηµονικών Συνεργατών και των Ειδικών Συνεργατών λύεται µε τον θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση
και την καταγγελία της ή την πάροδο πέντε (5) ηµερών
από την αποχώρηση του περιφερειάρχη ή του αντιπεριφερειάρχη για την επικουρία του οποίου προσλήφθηκαν,
εφόσον οι αντικαταστάτες τους δεν εκδηλώσουν µε
πράξη τους τη συγκατάθεση για τη διατήρησή τους.»
Άρθρο 16
Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 497/1991 (Α΄180)
Το άρθρο 2 του π.δ. 497/1991 (Α΄180) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 2
Στοιχεία Δηµοτολογίου
Στο δηµοτολόγιο αναγράφονται ο αριθµός της οικογενειακής µερίδας, ο αύξων αριθµός εγγραφής κάθε µέλους στην οικογενειακή µερίδα, η χρονολογία εγγραφής, το επώνυµο, το κύριο όνοµα, το όνοµα του πατέρα,
το όνοµα της µητέρας, η χρονολογία γέννησης, η κατοικία, το θρήσκευµα, ο τρόπος και η χρονολογία κτήσης
της ελληνικής ιθαγένειας και της ιδιότητας του δηµότη,
το έτος και ο τρόπος εγγραφής στα µητρώα αρρένων, η
χρονολογία διαγραφής και η αιτιολογία αυτής, ο αριθµός
µητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και κάθε άλλο
σχετικό στοιχείο που προβλέπει ο τύπος των φύλλων
του δηµοτολογίου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται οι αναγκαίες τεχνικές προσαρµογές
του πληροφοριακού συστήµατος του άρθρου 115 του ν.
4483/2017 (Α΄107), ο τύπος και το περιεχόµενο των εκδιδόµενων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, καθώς και ο
χρόνος έναρξης εφαρµογής της παρούσας ρύθµισης.»
Άρθρο 17
Διεξαγωγή δοµηµένων συνεντεύξεων
Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η διεξαγωγή των δοµηµένων συνεντεύξεων των
προϊσταµένων της παρούσας παραγράφου πραγµατοποιείται από το Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων
(Σ.Ε.Π.) του άρθρου 248 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).»
Άρθρο 18
Ρύθµιση θεµάτων εφαρµογής
των άρθρων 155 και 157 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43)
1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 155 του ν. 4600/2019 (Α΄43), προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Στους ΟΕΥ προβλέπονται τουλάχιστον οι θέσεις προσωπικού των µεταβατικών ΟΕΥ της παραγράφου 4, στις
οποίες κατατάσσεται το κατανεµηµένο προσωπικό, µε απόφαση του αρµοδίου για το διορισµό οργάνου, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε µέριµνα του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης.»

2. Ο ορκωτός ελεγκτής που ορίστηκε σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 157 του ν.
4600/2019 (Α΄ 43), παραδίδει στην Επιτροπή Κατανοµής
Περιουσίας του Καταργούµενου δήµου (εφεξής Επιτροπή) έως την 10η Αυγούστου τρέχοντος έτους την έκθεση απογραφής - αποτίµησης της περιουσίας του καταργούµενου δήµου, ανεξαρτήτως του σταδίου κατάρτισής
της.
3. Με βάση την έκθεση της προηγούµενης παραγράφου, η Επιτροπή πραγµατοποιεί την κατανοµή της περιουσίας στους νέους δήµους µε απόφασή της, η οποία
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, χωρίς
να απαιτείται έγκρισή της από το δηµοτικό συµβούλιο
του καταργούµενου δήµου.
4. Ο καταργούµενος δήµος συνεχίζει να πραγµατοποιεί εισπράξεις και πληρωµές έως την 31η Αυγούστου τρέχοντος έτους.
5. Το έργο του ορκωτού ελεγκτή λήγει µε την κατάθεση συµπληρωµατικής έκθεσης στην Επιτροπή µετά την
31η Αυγούστου, σε εύλογο χρόνο και πάντως όχι πέραν
του διµήνου, η οποία πρέπει να περιλαµβάνει τις µεταβολές που έγιναν έως την ηµεροµηνία αυτή, συνεπικουρούµενος από την οικονοµική υπηρεσία του νέου δήµου
που αποτελούσε την έδρα του καταργηθέντος οµοίου.
Σε περίπτωση όπου, από τη συµπληρωµατική έκθεση του
ορκωτού, προκύπτει ανάγκη ανακατανοµής της περιουσίας, η Επιτροπή επιλαµβάνεται άµεσα µε τροποποιητική
– συµπληρωµατική πράξης της, ανεξαρτήτως εάν τα
πρόσωπα που τη συνθέτουν απώλεσαν την ιδιότητα του
αιρετού, ή το αξίωµά τους. Η πράξη αυτή δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε και ολοκληρώνεται το έργο της Επιτροπής. Εάν προκύπτει ανάγκη
επιµερισµού διαθεσίµων, λαµβάνεται ως µοναδικό κριτήριο το µέγεθος του πληθυσµού των δήµων και καταβάλλονται τα αναλογούντα ποσά, από τους προϊστάµενους
των οικονοµικών υπηρεσιών των δήµων.
6. Τα στοιχεία της απόφασης της Επιτροπής, λαµβάνονται υπόψη και για την κατάρτιση του προϋπολογισµού
του νέου δήµου, καθώς και για την απογραφή έναρξης.
Ειδικότερα, για την απογραφή έναρξης, απαιτείται η συγκρότηση Επιτροπής Απογραφής µε απόφαση του οικείου δηµάρχου. Οποιεσδήποτε διαφορές στις ποσότητες
και αξίες της απογραφής που τυχόν θα προκύψουν σε
µεταγενέστερο έλεγχο της απογραφής, ή/και διαφορές
της αρχικής απογραφής και αποτίµησης σε σχέση µε τον
έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων, εγκρίνονται και
καταχωρούνται στους οικείους λογαριασµούς κατόπιν αποδοχής από το δηµοτικό συµβούλιο.
7. Για την χρήση από 1.1.2019 έως 31.8.2019, καθώς
και για τυχόν προηγούµενες χρήσεις για τις οποίες δεν
έχουν συνταχθεί οικονοµικές καταστάσεις, αυτές συντάσσονται από τον δήµο που αποτελούσε την έδρα του
καταργηθέντος. Μετά τον έλεγχό τους από ορκωτό ελεγκτή, ο οποίος ορίζεται από τον εν λόγω δήµο, η αµοιβή
του οποίου βαρύνει όλους τους δήµους, οι οικονοµικές
καταστάσεις εγκρίνονται µόνο από το δηµοτικό συµβούλιο του ανωτέρω δήµου.
8. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου
157 του ν. 4600/2019, ο δήµος που αποτελούσε την έδρα
του καταργηθέντος, διατηρεί τους λογαριασµούς σε πιστωτικά ιδρύµατα ή/και χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου και είναι ο καθολικός διάδοχος αυτού, προκειµένου να υλοποιήσει ό-
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λες τις ενεργές συµβάσεις και να εισπράξει και να καταβάλλει όλες τις απαιτήσεις και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις. Υποβάλλει οποιαδήποτε φορολογική δήλωση ή δήλωση σε ασφαλιστικό φορέα, εφόσον απαιτείται. Τα ποσά που εισπράχθηκαν ή/και καταβλήθηκαν, επιµερίζονται, στο σύνολο των νέων δήµων.
9. Τα ανταλλακτικά, είδη συντήρησης, καύσιµα, γραφική ύλη και κάθε είδους διαθέσιµα υλικά κατά την 1η Σεπτεµβρίου 2019, που δεν έχουν αναλωθεί από τον καταργούµενο δήµο, ή ακόµη δεν έχουν παραληφθεί έως
την παραπάνω ηµεροµηνία και προορίζονταν για την επικράτεια του δήµου, τα διαχειρίζεται ο δήµος που αποτελούσε την έδρα του καταργηθέντος και αφορούν στην εξυπηρέτηση, τουλάχιστον για το τρέχον έτος, ή για το
χρόνο που προβλέπεται κατά περίπτωση από ενεργή
σύµβαση µε προµηθευτή, του συνόλου των νέων δήµων,
οι ανάγκες των οποίων είχαν εκτιµηθεί και συνυπολογιστεί κατά τη διενέργεια των προµηθειών.
10. Η διαδικασία εκκαθάρισης και καταβολής της µισθοδοσίας των εργαζοµένων σύµφωνα µε την παράγραφο 10 του άρθρου του ν. 4600/2019 αφορά και στην ενταλµατοποίηση και πληρωµή των σχετικών δαπανών από τον οικείο δήµο.
11. Για την εφαρµογή των παραγράφων 6 έως 9 του
παρόντος συνάπτονται προγραµµατικές συµβάσεις µεταξύ του δήµου που αποτελούσε την έδρα του καταργούµενου και των λοιπών εµπλεκοµένων δήµων. Σε αυτές καθορίζονται µεταξύ άλλων οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις των συµβαλλόµενων φορέων, ο τρόπος καταβολής και είσπραξης των ποσών που τους αφορούν, ο
τρόπος απασχόλησης του προσωπικού αυτών εφόσον απαιτείται, καθώς και οι επιτροπές παρακολούθησης για
την υλοποίηση των όρων της σύµβασης. Εφόσον προκύπτει οικονοµική επιβάρυνση, ή/και έσοδο για τους δήµους, που δεν συνυπολογίστηκαν στην κατανοµή των
περιουσιακών στοιχείων και αφορούν τουλάχιστον δύο
δήµους, επιµερίζονται από τον προϊστάµενο της οικονοµικής υπηρεσίας του εν λόγω δήµου, µε µοναδικό κριτήριο το µέγεθος του πληθυσµού τους. Η δαπάνη µισθοδοσίας, αφορά στο σύνολό της αποκλειστικά τον δήµο που
απασχολεί το αντίστοιχο προσωπικό.
12. Η αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις προβλέψεις του π.δ.
315/1999 (Α΄ 302). Για τα αποθέµατα, στην περίπτωση
που δεν υφίσταται οργανωµένη αποθήκη, ή τα πάσης
φύσεως έπιπλα και τον εξοπλισµό για τα οποία δεν είναι
δυνατόν να ανευρεθούν σχετικά στοιχεία, αρκεί κατά τη
σύνταξη της έκθεσης της παραγράφου 1 του παρόντος,
µια ενδεικτική περιγραφή του είδους και των ποσοτήτων
τους ανά χώρο αποθήκευσης ή θέσης που βρίσκονται,
που πραγµατοποιείται µε τη συνδροµή των υπηρεσιών
του δήµου.
13. Έως ότου αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισµός για το τετράµηνο από 1.9.2019 έως 31.12.2019, και
πάντως όχι αργότερα από το τέλος Οκτωβρίου τρέχοντος έτους, ισχύει για όλους τους νέους δήµους ο προϋπολογισµός του καταργούµενου δήµου που έχει λήξει,
ως προς τις δαπάνες που τους αφορούν. Μετά την πάροδο του µήνα απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη
µε βάση τον προϋπολογισµό του καταργούµενου δήµου,
πλην αυτών που αφορούν τις αποδοχές προσωπικού και
την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών,
καθώς και κάθε είδους δαπάνες που αφορούν σε έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες.

14. Τα έπιπλα γραφείου, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές
και εκτυπωτές, καθώς και ο εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών, συνεχίζουν να χρησιµοποιούνται από τους διοικητικούς υπαλλήλους στους δήµους που κατατάσσονται από
την 1.9.2019.
15. Για την παράδοση – παραλαβή των κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων, υλικών, αρχείων κ.λπ. συντάσσονται σχετικά πρωτόκολλα από τις αντίστοιχες επιτροπές
που έχουν συσταθεί γι’ αυτόν τον σκοπό από τους οικείους δηµάρχους.
16. Η γραµµατειακή υποστήριξη της Επιτροπής γίνεται
από υπαλλήλους της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης και τηρούνται συνοπτικά πρακτικά.
17. Κατά την ανάληψη καθηκόντων των νέων Δηµάρχων και πριν την έκδοση της πράξης κατάταξης του προσωπικού, τοποθετούνται οι υπάλληλοι των οικονοµικών
υπηρεσιών και οι προϊστάµενοι των αντίστοιχων οργανικών µονάδων που ορίζονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3584/2007.
18. Οι διατάξεις του άρθρου 157 του ν. 4600/2019, οι
οποίες δεν είναι αντίθετες µε τις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου, εξακολουθούν να ισχύουν.
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ,
ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ,
ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 19
Αυτοτελές Γραφείο
Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων
1. Συστήνεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Αυτοτελές Γραφείο Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων (Data Protection Officer- DPO), σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου του
2016 (Γενικός Κανονισµός για την Προστασία Δεδοµένων, EL L119, στο εξής «Γ.Κ.Π.Δ.»).
2. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων
(DPO) εποπτεύει όλες τις πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων και διασφαλίζει την προστασία προσωπικών δεδοµένων εντός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έχει, ιδίως, τις εξής αρµοδιότητες: (α) Ενηµερώνει και συµβουλεύει τον, κατά την έννοια των περιπτώσεων 7 και 8 του άρθρου 4 του Γ.Κ.Π.Δ., υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία, αντίστοιχα και τους υπαλλήλους του Γραφείου που εκτελούν
την επεξεργασία για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γ.Κ.Π.Δ. και από άλλες διατάξεις της εθνικής ή
της ενωσιακής νοµοθεσίας σχετικά µε την προστασία
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. (β) Παρακολουθεί
τη συµµόρφωση µε τον Γ.Κ.Π.Δ. και µε άλλες διατάξεις
της εθνικής ή της ενωσιακής νοµοθεσίας περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και µε τις πολιτικές του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος
την επεξεργασία σε σχέση µε την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, συµπεριλαµβανοµένων
της ανάθεσης αρµοδιοτήτων, της ευαισθητοποίησης της
κατάρτισης των υπαλλήλων που συµµετέχουν στις πράξεις επεξεργασίας και της διενέργειας των σχετικών ε-

16
λέγχων. (γ) Παρέχει συµβουλές, όταν ζητείται για την εκτίµηση αντικτύπου σχετικά µε την προστασία των δεδοµένων και παρακολουθεί την υλοποίησή της σύµφωνα µε
το άρθρο 35 του Γ.Κ.Π.Δ.. (δ) Είναι το πρώτο σηµείο επαφής για την εποπτική αρχή και τα υποκείµενα των δεδοµένων για ζητήµατα που σχετίζονται µε την επεξεργασία αυτών, περιλαµβανοµένης της διενέργειας προηγούµενης διαβούλευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 36 του
Γ.Κ.Π.Δ., αλλά και για οποιοδήποτε άλλο θέµα. (ε) Συνεργάζεται µε την εποπτική αρχή.
3. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων
(DΡΟ), διευκολύνει τη συµµόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία µε τις
διατάξεις του Γ.Κ.Π.Δ. και της εθνικής νοµοθεσίας σχετικά µε την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
και µεσολαβεί µεταξύ των διαφόρων ενδιαφεροµένων,
όπως εποπτικής αρχής και υποκειµένων των δεδοµένων.
Ο ρόλος του είναι συµβουλευτικός και δεν φέρει προσωπική ευθύνη για τη µη συµµόρφωση µε τον Κανονισµό.
Δεν απολύεται ούτε υφίσταται κυρώσεις από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία
επειδή επιτέλεσε τα καθήκοντά του και λογοδοτεί απευθείας στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατά την
παράγραφο 3 του άρθρου 38 του Γ.Κ.Π.Δ.. Υπεύθυνος να
διασφαλίζει και να µπορεί να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύµφωνα µε τον Γ.Κ.Π.Δ. και την εθνική νοµοθεσία σχετικά µε την προστασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων έχει τα καθήκοντα και
τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον Γ.Κ.Π.Δ. και
την εθνική νοµοθεσία σχετικά µε την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται τα οριζόµενα στον Γ.Κ.Π.Δ. και την εθνική νοµοθεσία σχετικά µε την προστασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα.
4. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων
και οι υπάλληλοι του Γραφείου δεσµεύονται, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, από την τήρηση του απορρήτου ή της εµπιστευτικότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της εθνικής και της ενωσιακής νοµοθεσίας περί
προστασίας προσωπικών δεδοµένων.
5. Το Γραφείο στελεχώνεται από υπαλλήλους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης οι οποίοι τοποθετούνται σε αυτό µε απόφαση του οικείου Υπουργού.

άρθρο 17. Η ΕΥΔΕ-ΤΠΕ, διαρθρώνεται σε τέσσερις µονάδες, ως εξής: (α) Μονάδα Α: Προγραµµατισµού, Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων, (β) Μονάδα Β : Διαχείρισης Πράξεων, (γ) Μονάδα Γ: Υλοποίησης Δράσεων, (δ)
Μονάδα Δ: Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης.
2. Η Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Τοµέα
Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (ΕΔΟΤΠΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης καταργείται. Το πάσης φύσεως
προσωπικό που υπηρετεί µε απόσπαση στις οργανικές
µονάδες της ΕΔΟΤΠΕ που καταργείται µε το προηγούµενο εδάφιο µεταφέρεται στην ΕΥΔΕ-ΤΠΕ και υπηρετεί
σε αυτήν έως τη λήξη της απόσπασής του.
3. Προϊστάµενος στην ΕΥΔΕ-ΤΠΕ και προϊστάµενοι
στις νέες οργανικές µονάδες της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ τοποθετούνται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υπάλληλοι, οι οποίοι ασκούν καθήκοντα προϊσταµένου του ιδίου επιπέδου στην ΕΔΟΤΠΕ κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόµου.
4. Η παύση λειτουργίας της ΕΔΟΤΠΕ και η έναρξη της
πλήρους λειτουργίας της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ πραγµατοποιείται
µετά την τοποθέτηση των προϊσταµένων, σύµφωνα µε
την παράγραφο 3 και όχι αργότερα από τις 15.9.2019 και
διαπιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται
ο οργανισµός και οι αρµοδιότητες της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ και
των µονάδων της. Μετά την έκδοση της ανωτέρω κ.υ.α.
προκηρύσσεται η πλήρωση των θέσεων ευθύνης της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου
6. Συγχρηµατοδοτούµενες από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014-2020 πράξεις, καθώς και πράξεις χρηµατοδοτούµενες από το εθνικό ΠΔΕ, που υλοποιούνται από την ΕΔΟΤΠΕ που καταργείται µε την παράγραφο 2, συνεχίζουν να υλοποιούνται από την ΕΥΔΕΤΠΕ, η οποία θεωρείται καθολικός διάδοχος ως προς τις
υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που απορρέουν από τις
πράξεις αυτές. Η ΕΥΔΕ-ΤΠΕ αναλαµβάνει τυχόν ενέργειες που προκύπτουν ως απόρροια της άσκησης των
αρµοδιοτήτων της ΕΔΟΤΠΕ κατά την Προγραµµατική
Περίοδο 2007-2013.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 20
Σύσταση Ενδιάµεσου Φορέα Διαχείρισης
στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
1. Στο άρθρο 53 του ν. 4314/2014 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: «7. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνίσταται Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και
Εφαρµογής Τοµέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ- ΤΠΕ), η οποία υπάγεται απευθείας
στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η Ειδική Υπηρεσία έχει τις αρµοδιότητες του άρθρου 17 του παρόντος και δύναται, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, να αναλαµβάνει τη διαχείριση µέρους
τοµεακού Ε.Π. ή συγκεκριµένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του εν λόγω Ε.Π. όσον αφορά σε δράσεις
ΤΠΕ πέραν των αρµοδιοτήτων που προβλέπονται στο

Άρθρο 21
Διάρθρωση Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
1. Η Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Απλούστευσης των Διαδικασιών που συστάθηκε µε το
π.δ. 84/2019 (Α’ 123) διαρθρώνεται ως εξής: (α) Αυτοτελές Τµήµα Επικοινωνίας, (β) Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών.
2. Από το πεδίο εφαρµογής των επόµενων άρθρων του
παρόντος Κεφαλαίου εξαιρούνται: (α) τα διαβαθµισµένα
συστήµατα επικοινωνιών και πληροφορικής του δηµόσιου τοµέα, (β) τα συστήµατα επικοινωνιών και πληροφορικής (Σ.Ε.Π.) της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών
(Ε.Υ.Π.).
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Άρθρο 22
Αυτοτελές Τµήµα Επικοινωνίας
To Αυτοτελές Τµήµα Επικοινωνίας είναι υπεύθυνο για:
(α) την σύνταξη και εφαρµογή πλάνου επικοινωνίας για
όλες τις πολιτικές και δράσεις της Γενικής Γραµµατείας
και τη διάχυση των θετικών συνεπειών τους στους πολίτες και την κοινωνία ευρύτερα, µε τρόπο προσβάσιµο σε
όλους, (β) τον σχεδιασµό δράσεων ευαισθητοποίησης
της κοινωνίας για κάθε θέµα που άπτεται των αρµοδιοτήτων της Γενικής Γραµµατείας, (γ) την οργάνωση θεµατικών διαβουλεύσεων για θέµατα αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας µε κοινωνικούς φορείς και εταίρους εκπροσώπους. Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του, το
Τµήµα συνεργάζεται µε όλες τις υπηρεσίες της Γενικής
Γραµµατείας, µε το Γραφείο Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης του Υπουργείου και µε κάθε δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα που σχετίζεται µε τις αρµοδιότητες της Γενικής
Γραµµατείας.
Άρθρο 23
Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και Απλούστευσης Διαδικασιών
1. Στη Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και Απλούστευσης Διαδικασιών, συστήνεται Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, στρατηγικοί στόχοι της οποίας είναι οι εξής:
(α) η σύνταξη της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηµατισµού
για την ψηφιακή πολιτική και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η διασφάλιση της συνοχής της κατά την εφαρµογή της από όλους τους φορείς του Δηµοσίου, (β) ο
σχεδιασµός και η εφαρµογή της εθνικής πολιτικής για
τον ανασχεδιασµό και την απλούστευση των διοικητικών
διαδικασιών προς πολίτες, επιχειρήσεις και το Δηµόσιο,
(γ) η βελτίωση της εµπειρίας του πολίτη µε τις δηµόσιες
υπηρεσίες σε ό,τι αφορά στις συναλλαγές του µε αυτό.
2. Η Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Απλούστευσης Διαδικασιών αποτελείται από τις παρακάτω Διευθύνσεις: (α) Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής
και Καινοτοµίας, (β) Διεύθυνση Υλοποίησης Ψηφιακών
Πολιτικών, (γ) Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών,
(δ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
Άρθρο 24
Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής και Καινοτοµίας
1. Η Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής και Καινοτοµίας συγκροτείται από τα ακόλουθα Τµήµατα: (α) Τµήµα
Ψηφιακής Στρατηγικής και Καινοτοµίας, (β) Τµήµα Αξιολόγησης Έργων, (γ) Τµήµα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαλειτουργικότητας, (δ) Τµήµα Προτύπων.
2. Στο Τµήµα Ψηφιακής Στρατηγικής και Καινοτοµίας
περιλαµβάνονται οι κάτωθι αρµοδιότητες: (α) η κατάρτιση πενταετούς σχεδίου για τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηµατισµού που αντικαθιστά την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική (Ε.Ψ.Σ.), λαµβάνοντας υπόψη τις προτάσεις κάθε
εµπλεκόµενου, δηµόσιου ή ιδιωτικού, φορέα, καθώς και
τον αντίστοιχο σχεδιασµό της Ε.Ε. και διεθνών οργανισµών, (β) η εποπτεία της υλοποίησης της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηµατισµού, µέσω της κατάρτισης επιµέρους
σχεδίων δράσης από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς
και η έκδοση δεσµευτικών οδηγιών για την υλοποίησή

του, (γ) η ανά έτος αποτίµηση της εφαρµογής της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηµατισµού, καθώς και των όποιων σχετικών σχεδίων δράσης για την ψηφιακή ανάπτυξη
και τη µέριµνα για την αναµόρφωσή τους µε βάση την αποτίµηση ή και σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό κριθεί
αναγκαίο, (δ) η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών και
διεθνών εξελίξεων στους τοµείς του ψηφιακού µετασχηµατισµού και καινοτοµίας, η συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή µε άλλα κράτη, εκπροσωπώντας τη χώρα, για την εκπόνηση
στρατηγικών σχεδίων για τη ψηφιακή πολιτική, καθώς
και η ενσωµάτωση της στρατηγικής αυτής στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηµατισµού, (ε) ο συντονισµός των κατά
περίπτωση εµπλεκοµένων φορέων για τη διαµόρφωση
των εθνικών θέσεων σε σχέση µε τη Ψηφιακή Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένης της
στρατηγικής για τη Ψηφιακή Ενιαία Αγορά για θέµατα
του Τµήµατος, (στ) η συµµετοχή και εκπροσώπηση της
χώρας σε διακρατικά δίκτυα, οµάδες εργασίας καθώς και
σε καινοτόµα προγράµµατα, εθνικών, ευρωπαϊκών και
διεθνών οργανισµών µε σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέµατα καλών και καινοτόµων πρακτικών για
θέµατα ψηφιακού µετασχηµατισµού, (ζ) η παρακολούθηση των σχετικών ευρωπαϊκών και διεθνών δεικτών µέτρησης, της ψηφιακής οικονοµίας, κοινωνίας και καινοτοµίας και η συνεργασία µε τις αρµόδιες ευρωπαϊκές και
διεθνείς υπηρεσίες για τη διαχείρισή τους σε εθνικό επίπεδο, (η) η διαµόρφωση πολιτικών για την προσέλκυση
επενδύσεων στον χώρο της πληροφορικής και η συνεργασία µε τους αρµόδιους, εθνικούς και διεθνείς, φορείς
για την υλοποίησή τους.
3. Στο Τµήµα Αξιολόγησης Έργων περιλαµβάνονται οι
κάτωθι αρµοδιότητες: (α) ο συντονισµός της διαδικασίας
αποτύπωσης των αναγκών και προτεραιοτήτων των φορέων του Δηµοσίου σε τοµεακά, εξειδικευµένα και σε
έργα τεχνολογικής αναβάθµισης και διασύνδεσης υφιστάµενων συστηµάτων Τ.Π.Ε., για την επίτευξη των στόχων της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηµατισµού, (β) η αξιολόγηση των προτάσεων έργων και δράσεων Τ.Π.Ε., που
υποβάλλουν οι φορείς του Δηµοσίου στους ανωτέρω τοµείς και η εξειδίκευση του φυσικού τους αντικειµένου,
κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των πόρων του Δηµοσίου, η κοστολόγηση και
προτεραιοποίηση και η εισήγηση προς έγκριση, (γ) στο
πλαίσιο των συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων και του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), η προέγκριση των τεχνικών δελτίων των φορέων πρότασης, εντός ενός (1) µηνός από την παραλαβή τους, πριν την
κατάθεσή τους στην αρµόδια Διαχειριστική Αρχή. Με την
παρέλευση της σχετικής προθεσµίας τα τεχνικά δελτία
των φορέων πρότασης θεωρούνται εγκεκριµένα από τη
Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, (δ) η παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας των έργων ψηφιακής πολιτικής µε τη
χρήση δεικτών, σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή
πρότυπα.
4. Στο Τµήµα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαλειτουργικότητας περιλαµβάνονται οι κάτωθι αρµοδιότητες: (α) σε εναρµόνιση µε τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηµατισµού, η εκπόνηση στρατηγικού και επιχειρησιακού
σχεδιασµού πολιτικών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
στα πεδία των υποδοµών, της χρήσης Τ.Π.Ε., των υποδοµών υπολογιστικού νέφους και των τηλεπικοινωνιών της
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Δηµόσιας Διοίκησης, (β) η ανάπτυξη και διαχείριση του
νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης της Δηµόσιας Διοίκησης, (γ) η µέριµνα
για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των φορέων
της Δηµόσιας Διοίκησης σχετικά µε τις µεταξύ τους συναλλαγές (G2G), σε οργανωτικό, θεσµικό, σηµασιολογικό και τεχνολογικό επίπεδο και η δηµιουργία ενός πλαισίου ενιαίας λειτουργίας και συνεργασίας µεταξύ τους,
µοντελοποιώντας και αναλύοντας τις διαδικασίες για
την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ πληροφοριακών συστηµάτων των φορέων του δηµόσιου τοµέα, (δ) η κατάρτιση του Ελληνικού Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τα Πρότυπα Διαλειτουργικότητας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (EIF), ο συντονισµός και η εποπτεία της
υλοποίησής του και η επικαιροποίηση των αρχών, προτύπων, διαδικασιών και κανόνων του, σε συνεργασία µε τις
υπόλοιπες οργανικές µονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, (ε) η προώθηση συµφωνιών συνεργασίας (διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης µητρώων)
µεταξύ φορέων του δηµόσιου τοµέα, (στ) η συµµετοχή
και η εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς οργανισµούς
και όργανα ή υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών και διεθνών οργανισµών για την εκπόνηση
και εφαρµογή προγραµµάτων που προωθούν τη διαλειτουργικότητα σε συνεργασία µε τις υπόλοιπες οργανικές µονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
(ζ) η αξιολόγηση και διαµόρφωση πολιτικών για τα συστήµατα της Ελληνικής Δηµόσιας Διοίκησης σε ό,τι αφορά τη διαλειτουργικότητα και το σχεδιασµό δράσεων για
την εφαρµογή της αρχής «Μόνο µία φορά» (Once Only),
(η) ο σχεδιασµός των απαραίτητων τεχνικών µέτρων, σε
συνεργασία µε τη Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας και το
Αυτοτελές Τµήµα Ασφάλειας, που απαιτούνται για την
προστασία των προς επεξεργασία, διακίνηση και αποθήκευση πληροφοριών, δηλαδή την προστασία της ακεραιότητας, εµπιστευτικότητας και διαθεσιµότητάς τους, και
την προστασία της πληροφοριακής ιδιωτικότητας, (θ) η
συνεργασία µε τις Ανεξάρτητες και Ρυθµιστικές Αρχές
που αφορούν στο αντικείµενό της (ενδεικτικά: ΕΕΤΤ,
ΑΠΔΠΧ, ΑΔΑΕ), (ι) η σύνταξη απαιτήσεων και προδιαγραφών κανόνων και πολιτικών διαλειτουργικότητας µεταξύ των νέων προτεινόµενων και υφιστάµενων υποδοµών Τ.Π.Ε. και η επίβλεψη του υπόλοιπου κύκλου των
νέων έργων για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε αυτούς, (ια) η τήρηση στατιστικών και άλλων δεδοµένων
και πληροφοριών σχετικά µε τα συστήµατα και εργαλεία
Τ.Π.Ε. που είναι σε λειτουργία, τα οποία οι αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς οφείλουν να αποστέλλουν αµελλητί.
5. Στο Τµήµα Προτύπων περιλαµβάνονται οι κάτωθι
αρµοδιότητες: (α) η συνεργασία µε την αρµόδια
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για την κατάρτιση προτύπων προσκλήσεων, προκηρύξεων και συµβάσεων για έργα και δράσεις
ψηφιακής ανάπτυξης και στρατηγικής, καθώς και για
προµήθειες υπηρεσιών, εξοπλισµού, λογισµικού, δικτύων και υλικού Τ.Π.Ε., τα οποία χρησιµοποιούνται ως
οδηγός από το σύνολο των φορέων του Δηµοσίου, (β) ο
ορισµός προτύπων και κανόνων δηµιουργίας και διατήρησης αποθετηρίων εφαρµογών και η εποπτεία στην υλοποίησή τους, µε σκοπό την επαναξιοποίησή τους µέσω της δηµιουργίας και ανάπτυξης προτύπων, δοµικών
µονάδων λογισµικού που απαρτίζουν τα πληροφοριακά

συστήµατα της δηµόσιας διοίκησης, (γ) η εκπόνηση µελετών για τη βέλτιστη λειτουργία και αξιοποίηση των εφαρµογών, συστηµάτων και υποδοµών πληροφορικής
και επικοινωνιών για τους φορείς του δηµόσιου τοµέα, η
φροντίδα για την προώθηση των κατάλληλων ενεργειών
και για την εφαρµογή των απαραίτητων µέτρων, (δ) η παρακολούθηση των διεθνών προτύπων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η προσαρµογή και ενσωµάτωσή τους
στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηµατισµού και στις εθνικές
πολιτικές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η προώθηση και
εποπτεία της εφαρµογής τους στον Δηµόσιο Τοµέα, (ε)
η δηµιουργία πρότυπου µοντέλου κοστολόγησης έργων
και δράσεων Τ.Π.Ε. µε σκοπό την απλοποίηση των υφιστάµενων διαδικασιών, (στ) η συνδιαµόρφωση µε τις λοιπές οργανικές µονάδες του Υπουργείου ενός σύγχρονου πλαισίου παραγωγής έργων, ο καθορισµός της διαδικασίας υποβολής των σχετικών προτάσεων των φορέων
του Δηµοσίου Τοµέα στη Γενική Γραµµατεία για έγκριση
και η έκδοση σχετικών προκηρύξεων, (ζ) η µελέτη και εισήγηση της µετάπτωσης υπηρεσιών, υποδοµών και εφαρµογών Τ.Π.Ε. φορέων του Δηµοσίου, σε κεντρικές υποδοµές, µε σκοπό τη διασφάλιση της διαθεσιµότητας
δεδοµένων και υπηρεσιών, την ενίσχυση της ασφάλειας
και εµπιστευτικότητας και τη µείωση του κόστους υποστήριξης και λειτουργίας τους σε συνεργασία µε τις υπόλοιπες οργανικές µονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, (η) ο συντονισµός της αποτύπωσης των
αναγκών βασικού εξοπλισµού Τ.Π.Ε. του Δηµοσίου, που
µπορούν να ικανοποιηθούν από κεντρικές προµήθειες,
καθώς και την προµήθεια εξοπλισµού πληροφορικής, δικτύωσης και ευρείας χρήσης κατηγοριών εξοπλισµού
Τ.Π.Ε. που δύναται να προκηρυχθούν σε εθνικό επίπεδο.
Άρθρο 25
Διεύθυνση Υλοποίησης Ψηφιακών Πολιτικών
1. Η Διεύθυνση Υλοποίησης Ψηφιακών Πολιτικών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τµήµατα: (α) Τµήµα Παρακολούθησης Ψηφιακών Πολιτικών, (β) Τµήµα Οριζόντιων
και Πιλοτικών Έργων, (γ) Τµήµα Ψηφιακής Οικονοµίας
και Ψηφιακών Δεξιοτήτων, (δ) Τµήµα Προσβασιµότητας.
2. Στο Τµήµα Παρακολούθησης Ψηφιακών Πολιτικών
περιλαµβάνονται οι κάτωθι αρµοδιότητες: (α) η ενηµέρωση από τους φορείς του δηµοσίου τοµέα για την πορεία σχεδιασµού και υλοποίησης των σχετικών δράσεων
υλοποίησης της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηµατισµού, όποτε αυτή ζητηθεί, (β) η καθοδήγηση για την ωρίµανση
των εγκεκριµένων προς υλοποίηση έργων Τ.Π.Ε. και η επιβολή, σε επίπεδο απαιτήσεων και προδιαγραφών, των
κανόνων και των πολιτικών διαλειτουργικότητας µε τα υφιστάµενα συστήµατα και η εφαρµογή προτύπων και
διαδικασιών συµπεριλαµβανοµένων των προτύπων προσβασιµότητας, στις επιµέρους φάσεις του κύκλου ζωής
τους, (γ) στην περίπτωση συγχρηµατοδοτούµενων έργων και δράσεων Τ.Π.Ε., µετά την έγκρισή τους από τη
Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, η συνεργασία µε τα Υπουργεία,
τις Επιτελικές Δοµές ΕΣΠΑ των Υπουργείων και τις Περιφέρειες για τη διαµόρφωση των αντίστοιχων Προσκλήσεων, από τις Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, σύµφωνων µε τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηµατισµού, οι οποίες χρηµατοδοτούνται µέσω των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και
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άλλων χρηµατοδοτικών εργαλείων. Με την ίδια διαδικασία καταρτίζεται ο Ετήσιος Προγραµµατισµός Προσκλήσεων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, ο
οποίος επικαιροποιείται όποτε απαιτείται, (δ) η συµµετοχή, µε δικαίωµα ψήφου, στην Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2014-2020, στην Επιτροπή Παρακολούθησης
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία», στην Επιτροπή
Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Μεταρρύθµιση του Δηµόσιου Τοµέα», και στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, (ε) η παρακολούθηση και ο συντονισµός των δράσεων και των έργων ψηφιακής ανάπτυξης
και στρατηγικής όλων των φορέων του δηµοσίου τοµέα
κατά τη φάση της υλοποίησής τους, ώστε να διασφαλίζεται η εναρµόνισή τους µε τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηµατισµού, ο εντοπισµός καθυστερήσεων και η υπόδειξη λύσεων, (στ) η καταγραφή καλών πρακτικών και
καινοτόµων δράσεων για ενηµέρωση των αρµοδίων υπηρεσιών και φορέων.
3. Στο Τµήµα Οριζόντιων και Πιλοτικών Έργων περιλαµβάνονται οι κάτωθι αρµοδιότητες: (α) η εισήγηση της
ανάπτυξης οριζόντιων εφαρµογών και συστηµάτων πληροφορικής και επικοινωνιών στους φορείς της Δηµόσιας
Διοίκησης καθώς και της ανάπτυξης εξειδικευµένων εφαρµογών και συστηµάτων σε συνεργασία µε τους κατά
περίπτωση συναρµόδιους φορείς, (γ) η σχεδίαση και υλοποίηση έργων και δράσεων τεχνικής βοήθειας και η εκτέλεση οριζόντιων πράξεων (έργων και υποέργων), ως
δικαιούχος, στον τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) για την ανάπτυξη και υποστήριξη των αντίστοιχων πολιτικών, οι οποίες σχεδιάζονται
ενιαία και σε συνάφεια µε τα έργα και τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα, (δ) η υλοποίηση πιλοτικών έργων σε καινοτόµα θέµατα για την υιοθέτηση νέων πρακτικών στον τοµέα της συνδιαµόρφωσης νέων υπηρεσιών σε συνεργασία µε συναρµόδιες υπηρεσίες, εφόσον
απαιτείται, (ε) η συµµετοχή σε κοινοπραξίες µε άλλες
χώρες για την υλοποίηση των πιλοτικών έργων σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο, (στ) η υλοποίηση βραχυπρόθεσµων δράσεων στο πλαίσιο της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηµατισµού, (ζ) η συνεργασία µε όλους τους φορείς
του δηµόσιου τοµέα για την παρακολούθηση της εφαρµογής των οριζόντιων πολιτικών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αλλά και για την εφαρµογή τοµεακών και εξειδικευµένων σχεδίων δράσης, (η) ο συντονισµός όλων
των δράσεων και έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
του Δηµόσιου Τοµέα, υποστηρίζοντας τις επιµέρους δοµές του κράτους και παρέχοντας συµβουλευτική υποστήριξη.
4. Στο Τµήµα Ψηφιακής Οικονοµίας και Ψηφιακών Δεξιοτήτων περιλαµβάνονται οι κάτωθι αρµοδιότητες: (α) ο
σχεδιασµός και η υλοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών
προγραµµάτων Τ.Π.Ε. για το Υπουργείο ή τους φορείς
του Δηµοσίου σε συνεργασία µε συναρµόδιους φορείς
και υπηρεσίες του Υπουργείου, εφόσον αυτό απαιτείται,
(β) η συνεργασία µε το Υπουργείο Εσωτερικών και το
ΕΚΔΔΑ για την οργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων και
προγραµµάτων σχετικών µε την αναβάθµιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των υπαλλήλων του δηµοσίου τοµέα, (γ)
η οργάνωση και λειτουργία της Εθνικής Συµµαχίας για
τις ψηφιακές δεξιότητες όπως αυτή εκάστοτε ισχύει,
(δ) η σχεδίαση, σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες των συ-

ναρµόδιων Υπουργείων και η εισήγηση των δράσεων
κρατικών ενισχύσεων, των προγραµµάτων εκπαίδευσης
και δια βίου µάθησης και των προγραµµάτων έρευνας και
καινοτοµίας που αφορούν σε Τ.Π.Ε. και διαδικασίες και η
παρακολούθηση της υλοποίησής τους, (ε) η υποστήριξη
λύσεων λογισµικού και εφαρµογών που παρέχονται από
νεοφυείς επιχειρήσεις και οργανισµούς για τη λειτουργία της Δηµόσιας Διοίκησης, (στ) η οργάνωση διαγωνισµών για νεανικές επιχειρηµατικές δραστηριότητες και
πρωτοβουλιών για λύσεις που βελτιώνουν την ποιότητα
των παρεχόµενων υπηρεσιών από τη Δηµόσια Διοίκηση
µέσα από δράσεις Τ.Π.Ε., (ζ) η γνωµοδότηση σχετικά µε
την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων µε την οποία εγκρίνονται προσκλήσεις
δράσεων κρατικών ενισχύσεων για τη ψηφιακή ανάπτυξη, (η) η επιχειρησιακή υποστήριξη φορέων και νεοφυών
επιχειρήσεων σε θέµατα προώθησης των λύσεών τους
και δηµοσίευσής τους σε σχετικά αποθετήρια λογισµικού, (θ) η αναζήτηση χρηµατοδοτήσεων και η σύνταξη επιχειρηµατικών σχεδίων για την προώθησή τους στη δηµόσια διοίκηση, (ι) η προώθηση της συνεργασίας µεταξύ
φορέων δηµόσιου, ιδιωτικού τοµέα και πανεπιστηµίων
για παροχή νέων λύσεων λογισµικού και εφαρµογών
που άπτονται της δηµόσιας διοίκησης και νεανικής επιχειρηµατικότητας.
5. Στο Τµήµα Προσβασιµότητας περιλαµβάνονται οι
κάτωθι αρµοδιότητες: (α) η παρακολούθηση της εφαρµογής πολιτικών ηλεκτρονικής προσβασιµότητας, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και η συνεργασία µε
διεθνείς οργανισµούς και όργανα ή υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών για την προώθηση της
ηλεκτρονικής προσβασιµότητας, τόσο της υλικοτεχνικής
υποδοµής και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όσο και του
περιεχοµένου, καθώς και τη συµβατότητα των Τ.Π.Ε. µε
τις υποστηρικτικές τεχνολογίες που χρησιµοποιούν τα
άτοµα µε αναπηρία, καθώς και άλλες οµάδες πληθυσµού, (β) η παρακολούθηση της εφαρµογής του άρθρου
9 του ν. 4074/2012 «Προσβασιµότητα» της Σύµβασης για
τα Δικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία του ΟΗΕ (Α’ 88)
ως προς τις Τ.Π.Ε. και η ενηµέρωση του σηµείου αναφοράς για την παρακολούθηση της εφαρµογής της Σύµβασης και του συντονιστικού µηχανισµού για τη διευκόλυνση των σχετικών µε αυτήν δράσεων, (γ) η ανάπτυξη µεθοδολογίας πιστοποίησης και µηχανισµού παρακολούθησης της εφαρµογής του τηρουµένου επιπέδου ηλεκτρονικής προσβασιµότητας των υπηρεσιών και εφαρµογών
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η πραγµατοποίηση ελέγχων ως προς την εφαρµογή των τεχνικών προδιαγραφών ηλεκτρονικής προσβασιµότητας στα ψηφιακά
έργα του Δηµοσίου και η πιστοποίηση του τηρούµενου επιπέδου ηλεκτρονικής προσβασιµότητας των υπηρεσιών
και εφαρµογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης βάσει των
προδιαγραφών που ορίζει το Παράρτηµα Ι Ενότητα 7
«Προσβασιµότητα», Κ.Υ. 49 και Κ.Π. 27 της υπουργικής
απόφασης Φ.40.4/1/989 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Β΄ 1301), (δ)
η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηµατισµού ως προς την εφαρµογή της ηλεκτρονικής προσβασιµότητας µε στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών και καταναλωτών µε αναπηρία ή άλλες οµάδες πληθυσµού και η εισήγηση της λήψης των απαραίτητων µέτρων τα οποία προτείνει προς
ένταξη στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηµατισµού ενσωµα-
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τώνοντας τα αποτελέσµατα των ελέγχων, (ε) η συνεργασία µε την Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία (Ε.Σ.Α.µε.Α.) και άλλους αρµόδιους φορείς, προκειµένου να ενηµερώνεται για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι πολίτες και καταναλωτές µε αναπηρία ή άλλες οµάδες πληθυσµού από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
του Δηµοσίου και τα προϊόντα και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του.
Άρθρο 26
Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών
1. Η Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τµήµατα: (α) Τµήµα Σχεδιασµού
Απλούστευσης Διαδικασιών, (β) Τµήµα Αξιολόγησης Διαδικασιών, (γ) Τµήµα Μητρώου Διαδικασιών, (δ) Τµήµα
Οργάνωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιών Μιας Στάσης,
(ε) Τµήµα Διοικητικών Κωδικοποιήσεων – Ραπτάρχης.
2. Στο Τµήµα Σχεδιασµού Απλούστευσης Διαδικασιών
περιλαµβάνονται οι κάτωθι αρµοδιότητες: (α) ο σχεδιασµός και η υλοποίηση της στρατηγικής για την απλούστευση των διαδικασιών σε όλον τον δηµόσιο τοµέα σε
συνεργασία µε κάθε εµπλεκόµενο φορέα, δηµόσιο ή ιδιωτικό, (β) η εισήγηση για τοµεακές ή θεµατικές πολιτικές και δράσεις απλούστευσης διαδικασιών, (γ) η µελέτη
και παρακολούθηση βέλτιστων πρακτικών, ευρωπαϊκών
και άλλων χωρών, στον τοµέα της ελληνική δηµόσια διοίκηση, (δ) η προτυποποίηση και πιστοποίηση των διοικητικών διαδικασιών βάσει ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων, (στ) ο ανασχεδιασµός και η απλούστευση των διαδικασιών των δηµόσιων υπηρεσιών και φορέων, σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες τους, (ε) η έρευνα και εισήγηση για την τροποποίηση νοµοθετικών και κανονιστικών
διατάξεων, (στ) η διαµόρφωση επιχειρησιακών διαδικασιών για τη συµπαραγωγή υπηρεσιών µε άλλους φορείς
του Δηµοσίου, µε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, (ζ) η
ανάπτυξη και η διαχείριση των προτύπων παροχής υπηρεσιών από τους φορείς της Δηµόσιας Διοίκησης και του
σχετικού κανονιστικού πλαισίου, (η) ο εθνικός συντονισµός του Ευρωπαϊκού Κανονισµού 2018/1724, σχετικά
µε τη δηµιουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης στα θέµατα πληροφορίας και εν γένει η παρακολούθηση και ο
συντονισµός των δηµόσιων φορέων για την παροχή πληροφορίας σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ενωσιακής
νοµοθεσίας, (θ) ο συντονισµός και η παρακολούθηση
των αρµόδιων φορέων για την απλούστευση των διαδικασιών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 2006/123/Ε.Κ., σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.
3. Στο Τµήµα Αξιολόγησης Διαδικασιών περιλαµβάνονται οι κάτωθι αρµοδιότητες: (α) η κάθε είδους µέτρηση
και αξιολόγηση των διοικητικών διαδικασιών του δηµοσίου µε σύγχρονα εργαλεία και µεθοδολογίες µέτρησης,
(β) η µέτρηση της ικανοποίησης των χρηστών των υπηρεσιών που παρέχονται από φορείς της Δηµόσιας Διοίκησης και η διατύπωση µέτρων ενίσχυσης της εµπιστοσύνης των πολιτών προς τους φορείς της, (γ) η εκπόνηση µεθοδολογιών και εργαλείων για την απλούστευση
διαδικασιών και η διάχυσή τους στον δηµόσιο τοµέα, (δ)
η υποβολή ετήσιας έκθεσης απολογισµού της αποτελεσµατικότητας των µέτρων που εφαρµόστηκαν για την
ουσιαστική εξυπηρέτηση των πολιτών και την άµβλυνση
µορφών κακοδιοίκησης, (ε) η αξιολόγηση των υπηρεσιών

του Κεντρικού Συστήµατος Παροχής Υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα και των επί µέρους υπηρεσιών που παρέχονται από φορείς της Δηµόσιας Διοίκησης µε ποιοτικά
και ποσοτικά κριτήρια (χρόνος εξυπηρέτησης, απαίτηση
για φυσική παρουσία, κανάλια επικοινωνίας και διάθεσης
υπηρεσιών, υπηρεσίες µιας στάσης, προσβασιµότητα σε
άτοµα µε αναπηρία, κ.λπ.), (στ) η υποδοχή και αξιολόγηση βελτιωτικών προτάσεων πολιτών, επιχειρήσεων και
φορέων, µε στόχο τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών.
4. Στο Τµήµα Μητρώου Διαδικασιών περιλαµβάνονται
οι κάτωθι αρµοδιότητες: (α) η τήρηση του Ηλεκτρονικού
Μητρώου Διαδικασιών Ελληνικής Δηµόσιας Διοίκησης
και η συνεχής και αποκλειστική ενηµέρωσή του µε τις
µεταβολές απλούστευσης και/ή ψηφιοποίησης που υφίστανται στο σύνολό τους οι διοικητικές διαδικασίες της
ελληνικής Δηµόσιας Διοίκησης, (β) η καταγραφή, η αποτύπωση και η µοντελοποίηση των υφιστάµενων διοικητικών διαδικασιών των δηµοσίων υπηρεσιών και φορέων,
καθώς και η καταγραφή των απαιτούµενων υποστηρικτικών εγγράφων, σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες τους,
(γ) η συνεχής βελτίωση και επικαιροποίηση του Μητρώου και η διασφάλιση της φιλικότητας και προσβασιµότητας προς τους χρήστες, (δ) η εισήγηση, σε συνεργασία
µε τις αρµόδιες καθ’ ύλην υπηρεσίες, κατευθυντήριων
ερµηνευτικών κανόνων ή θετικών ενεργειών, ώστε η
δράση της Δηµόσιας Διοίκησης να διασφαλίζει την ακώλυτη άσκηση των δικαιωµάτων των πολιτών, (ε) η συστηµατική και τακτική συνεργασία µε τους φορείς της Δηµόσιας Διοίκησης καθώς και µε το Τµήµα Σχεδιασµού και Απλούστευσης Διαδικασιών για τη διαµόρφωση και διάθεση διοικητικών εντύπων, (στ) ο συντονισµός και η παρακολούθηση των φορέων του Δηµοσίου για την οργάνωση και αποτελεσµατική διαχείριση της παρεχόµενης από
αυτούς πληροφορίας, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
της ενωσιακής νοµοθεσίας.
5. Στο Τµήµα Οργάνωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιών
Μιας Στάσης περιλαµβάνονται οι κάτωθι αρµοδιότητες:
(α) ο σχεδιασµός και η εφαρµογή στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής για την απλούστευση των διαδικασιών,
πολιτικών και δράσεων για τη δηµιουργία, βελτίωση,
σύνδεση, αναβάθµιση των υπηρεσιών µιας στάσης του
Ελληνικού Δηµοσίου, (β) η αξιολόγηση των υπηρεσιών
µιας στάσης ως προς ζητήµατα που αφορούν τις υποδοµές τους, την εξυπηρέτηση των πολιτών, την προσβασιµότητα στους πολίτες µε αναπηρία και την ποιότητα παροχής υπηρεσιών και η παροχή οδηγιών προς τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σε πολίτες και επιχειρήσεις, για την επίλυση προβληµάτων εξυπηρέτησης. (γ) ο
έλεγχος, η παρακολούθηση και ο συντονισµός της λειτουργίας των Κ.Ε.Π., καθώς και η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητάς τους, (δ) η υποστήριξη της καθηµερινής λειτουργίας τους µε την παροχή οδηγιών για την αντιµετώπιση και επίλυση πάσης φύσεως ζητηµάτων που προκύπτουν από τη λειτουργία
τους και αφορούν οικονοµικά, διοικητικά θέµατα, καθώς
και θέµατα κατάστασης προσωπικού τους, (ε) η µελέτη
και εισήγηση για την ίδρυση ή διακοπή της λειτουργίας
Κ.Ε.Π., καθώς και η εισήγηση για την επιχειρησιακή διασύνδεση µε καθ’ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες των φορέων
της δηµόσιας διοίκησης, (στ) η τήρηση σχετικών στατιστικών στοιχείων, η ανάλυση αυτών και η λήψη µέτρων
για την αντιµετώπιση τυχόν δυσλειτουργιών των Κ.Ε.Π.,
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(ζ) η οργάνωση και η λειτουργία των δοµών του Κεντρικού Συστήµατος Παροχής Υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα σε συνεργασία µε τις υπόλοιπες οργανικές µονάδες
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εφόσον αυτό απαιτείται, (η) η βελτίωση της παροχής δηµόσιων υπηρεσιών σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους, κατά
περίπτωση, φορείς, (θ) η εξέταση αιτηµάτων, διαµαρτυριών ή προσφυγών, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της,
κάθε πολίτη, που εκτιµά ότι η υπηρεσία µιας στάσης µε
την οποία συναλλάσσεται δεν λειτούργησε, σύµφωνα µε
την αποστολή της και το γενικότερο συµφέρον, µε αποτέλεσµα τη µη εξυπηρέτησή του.
6. Στο Τµήµα Διοικητικών Κωδικοποιήσεων - Ραπτάρχης περιλαµβάνονται οι κάτωθι αρµοδιότητες: (α) η εισήγηση και υλοποίηση δράσεων διοικητικής κωδικοποίησης
και βελτίωσης της νοµοθεσίας και των κανονιστικών
πράξεων, (β) η εισήγηση και υλοποίηση δράσεων που
συµβάλλουν στην αντιµετώπιση της πολυνοµίας και της
κακονοµίας, (γ) η σύνταξη νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που σχετίζονται µε την απλούστευση
των διαδικασιών που έχουν εγκριθεί, (δ) η διαχείριση, η
αναβάθµιση, ο µετασχηµατισµός και κάθε περαιτέρω εξέλιξη της δοµής και του περιεχοµένου της νοµικής βάσης δεδοµένων «Διαρκής Κώδικας Νοµοθεσίας – Ραπτάρχης» και της ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων (ethemis.gov.gr), λαµβανοµένων υπόψη των όρων της µεταβίβασης του Έργου προς το Ελληνικό Δηµόσιο, (ε) η επεξεργασία και παροχή κωδικοποιηµένης ή µη νοµικής
πληροφορίας από το Έργο «Διαρκής Κώδικας Νοµοθεσίας – Ραπτάρχης», προς χρήση των υπηρεσιών του Υπουργείου, των φορέων που εκτελούν έργα κωδικοποίησης και αναµόρφωσης νοµοθεσίας και κάθε ενδιαφεροµένου, (στ) ο καθορισµός, η κατάρτιση, η ενηµέρωση και
η εν γένει διαχείριση, ως αρµόδια υπηρεσιακή µονάδα
της Δηµόσιας Διοίκησης, του καθολικού νοµικού θεµατικού ευρετηρίου για την ταξινόµηση των κανόνων δικαίου
και τη λογική διασύνδεση µεταξύ τους, (ζ) η επιστηµονική και νοµική υποστήριξη επί ερωτηµάτων και διαδικασιών αρµοδιότητας του Υπουργείου, η παρακολούθηση
και επίβλεψη δραστηριοτήτων και δράσεων του Υπουργείου στο πλαίσιο της κανονιστικής συµµόρφωσης, (η) η
παροχή τεχνικής και νοµικής υποστήριξης προς τον Γενικό Γραµµατέα επί θεµάτων αρµοδιότητας του Τµήµατος
και ιδίως επί των πρωτοβουλιών και δράσεων κωδικοποίησης, αναµόρφωσης και αποκάθαρσης νοµοθεσίας, (θ) η
ανάπτυξη ίδιας µεθοδολογίας και νοµοπαραγωγικής τεχνογνωσίας για τις αναγκαίες κατά περίπτωση δράσεις
κωδικοποίησης, αναµόρφωσης και αποκάθαρσης νοµοθεσίας, η διάχυσή της και η παροχή συγκεκριµένων εργαλείων εφαρµογής σε θεσµούς, συλλογικά όργανα,
πρωτοβουλίες και δράσεις για την κωδικοποίηση και αναµόρφωση της ελληνικής νοµοθεσίας, (ι) η συµµετοχή
ως αρµόδιας υπηρεσιακής µονάδας της Δηµόσιας Διοίκησης σε έργα, πρωτοβουλίες και δράσεις κωδικοποίησης και αναµόρφωσης νοµοθεσίας, καλής νοµοθέτησης,
βελτίωσης των νοµοπαραγωγικών διαδικασιών, και αξιολόγησης έργων κωδικοποίησης, και η πρόταση, υποστήριξη και διαχείριση συµβάσεων και εν γένει συνεργασιών του Υπουργείου µε φορείς του δηµόσιου τοµέα, νοµικά και φυσικά πρόσωπα επί θεµάτων κωδικοποίησης
και αναµόρφωσης νοµοθεσίας, (ια) η επιστηµονική υποστήριξη επί νοµικών και κανονιστικών θεµάτων κατά τον
σχεδιασµό και την παρακολούθηση της υλοποίησης της

εκάστοτε Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηµατισµού για την
Κωδικοποίηση και Αναµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας, (ιβ) η συµµετοχή και υποστήριξη πρωτοβουλιών και
δράσεων ηλεκτρονικής και πληροφορικής του δικαίου,
µε έµφαση στην τυποποίηση των διαδικασιών παραγωγής νοµοθετικών ρυθµίσεων και της προκοινοβουλευτικής νοµοπαραγωγικής διαδικασίας, στη µοντελοποίηση
των κανόνων δικαίου, στον λειτουργικό συσχετισµό
τους και στη διαχείριση των ενηµερώσεων σε βάθος
χρόνου, στη διασύνδεση των ποικίλων βάσεων νοµικών
δεδοµένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, (ιγ) η εκπόνηση προτάσεων προς τους αρµόδιους φορείς για την
τροποποίηση, αναµόρφωση ή απλούστευση της σχετικής νοµοθεσίας, προκειµένου να υλοποιηθεί ο ανασχεδιασµός, η απλοποίηση και ο ψηφιακός µετασχηµατισµός διαδικασιών µε στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων και τον εκσυγχρονισµό
της λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης, στο πλαίσιο
των αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Άρθρο 27
Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
1. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τµήµατα: (α) Τµήµα Διαδικτυακής
Εξυπηρέτησης Πολιτών, (β) Τµήµα Υπηρεσιών Εµπιστοσύνης, (γ) Τµήµα Ανοικτής Διακυβέρνησης.
2. Στο Τµήµα Διαδικτυακής Εξυπηρέτησης Πολιτών περιλαµβάνονται οι κάτωθι αρµοδιότητες: (α) η επιχειρησιακή διαχείριση και εκµετάλλευση σε συνεργασία µε τις
υπόλοιπες οργανικές µονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης των οριζόντιων συστηµάτων εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων (π.χ. Πύλη ΕΡΜΗΣ,
Πύλη gov.gr) και των συστηµάτων Διαχείρισης Υποθέσεων Πολιτών, (β) ο έλεγχος, η εκµετάλλευση και ο συντονισµός των πληροφοριακών συστηµάτων που υποστηρίζουν το έργο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και
των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Κ.Ε.Π.-Ε.Κ.Ε.), καθώς και των πληροφοριακών υποσυστηµάτων διαλειτουργικότητας των συστηµάτων των Κ.Ε.Π. (ΕΡΜΗΣΚ.Ε.Π.-Ε.Κ.Ε.) µε φορείς του Δηµόσιου Τοµέα, σε συνεργασία µε το τµήµα Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών καθώς και µε τις υπόλοιπες οργανικές
µονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, (γ)
ο έλεγχος, η εκµετάλλευση και ο συντονισµός των πληροφοριακών συστηµάτων που υποστηρίζουν την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Κανονισµού 2018/1724 σχετικά µε
τη δηµιουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης σε συνεργασία µε την εξέταση αιτηµάτων, διαµαρτυριών ή προσφυγών, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, κάθε πολίτη,
που εκτιµά ότι η υπηρεσία µιας στάσης µε την οποία συναλλάσσεται δεν λειτούργησε, σύµφωνα µε την αποστολή της και το γενικότερο συµφέρον, µε αποτέλεσµα τη
µη εξυπηρέτησή του από τις υπόλοιπες οργανικές µονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, (δ) η παροχή ετήσιων στατιστικών στοιχείων που αφορούν διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων.
3. Στο Τµήµα Υπηρεσιών Εµπιστοσύνης περιλαµβάνονται οι κάτωθι αρµοδιότητες: Μεριµνά για την παροχή υπηρεσιών εµπιστοσύνης όπως: α) την επιχειρησιακή αξιοποίηση του κόµβου eIDAS σε συνεργασία µε το Τµήµα
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαλειτουργικότητας,
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β) τις υπηρεσίες για τη δηµιουργία και επικύρωση ψηφιακών υπογραφών σε συνεργασία µε τις υπόλοιπες οργανικές µονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, γ) τον επιχειρησιακό σχεδιασµό για την προώθηση
της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων σε συνεργασία
µε τα αρµόδια Υπουργεία και τη συστηµένη ηλεκτρονική
αλληλογραφία, δ) τη λειτουργία και επιχειρησιακή αξιοποίηση κόµβων για συστηµένη ηλεκτρονική αλληλογραφία, ε) την προώθηση των τεχνολογικών προδιαγραφών
για την ψηφιοποίηση αρχείων Δηµόσιας Διοίκησης και τα
ηλεκτρονικά αρχεία, στ) τον καθορισµό του κανονιστικού πλαισίου για την εγγραφή, ταυτοποίηση και ηλεκτρονική αναγνώριση πολιτών και επιχειρήσεων σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα σε συνεργασία
µε τις υπόλοιπες οργανικές µονάδες του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ζ) την επιχειρησιακή διαχείριση και εκµετάλλευση οριζόντιων συστηµάτων ταυτοποίησης και ηλεκτρονικής αναγνώρισης πολιτών και επιχειρήσεων σε συνεργασία µε τις υπόλοιπες οργανικές µονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η) την
επιχειρησιακή διαχείριση της Υποδοµής Δηµόσιου Κλειδιού του Δηµόσιου Τοµέα και της Αρχής Πιστοποίησης
του Ελληνικού Δηµοσίου (ΑΠΕΔ), θ) την υποστήριξη των
χρηστών (πολιτών και δηµοσίων υπαλλήλων), την παροχή οδηγιών και τη µέριµνα για την αντιµετώπιση και επίλυση πάσης φύσεως ζητηµάτων που προκύπτουν και αφορούν λειτουργικά θέµατα σχετικά µε τις διαδικασίες
έκδοσης ψηφιακών υπογραφών, ι) τον προσδιορισµό του
απαραίτητου θεσµικού και κανονιστικού πλαισίου για τις
ψηφιακές υπογραφές, ια) το µοναδικό σηµείο επαφής
της χώρας, για τον συντονισµό, την εφαρµογή και την
παρακολούθηση του ευρωπαϊκού κανονισµού eIDAS, καθώς και την προσαρµογή, την ενσωµάτωση, την προώθηση και την εποπτεία της εφαρµογής του στον Δηµόσιο
Τοµέα σε συνεργασία µε το Τµήµα Ψηφιακών Υπογραφών σε συνεργασία µε τις υπόλοιπες οργανικές µονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
4. Στο Τµήµα Ανοικτής Διακυβέρνησης περιλαµβάνονται οι κάτωθι αρµοδιότητες: α) η εφαρµογή πολιτικών
για θέµατα ανοικτής διακυβέρνησης και ανοικτών δεδοµένων και η προώθηση των απαραίτητων κανονιστικών
ρυθµίσεων για την υλοποίησή τους, β) η καταγραφή και
αξιοποίηση καλών πρακτικών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο στα σχετικά θέµατα, γ) η παρακολούθηση και διαρκής βελτίωση της εφαρµογής των προτύπων
για την ανοικτή διακυβέρνηση και τα ανοικτά δεδοµένα,
από τους φορείς του Δηµόσιου Τοµέα, δ) η επιχειρησιακή διαχείριση του Προγράµµατος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ε) η υποβολή και προώθηση της εφαρµογής προτάσεων για τη
βελτιστοποίηση του Προγράµµατος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στ) η αντιµετώπιση θεµάτων που αφορούν οργανωτικά, τεχνικά, νοµικά και επιχειρησιακά θέµατα της ανοικτής διακυβέρνησης, των ανοικτών δεδοµένων και του Προγράµµατος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ζ) η αξιολόγηση προτάσεων πολιτών
και υπαλλήλων, η) η παρακολούθηση και ο συντονισµός
ζητηµάτων που αφορούν τη συµµετοχή της Ελλάδας
στην «Πρωτοβουλία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση»
(Open Government Partnership Initiative), θ) η συνεργασία µε τη Μονάδα Τεκµηρίωσης και Καινοτοµιών του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(ΕΚΔΔΑ) σε θέµατα ανοιχτής διακυβέρνησης και η προς

το ΕΚΔΔΑ εισήγηση της οργάνωσης εκπαιδευτικών προγραµµάτων σχετικών µε τις αρµοδιότητές του, (ι) η παρακολούθηση του Κανονισµού 2018/1807 που αφορά
στην Ελεύθερη Ροή Δεδοµένων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 28
Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών
Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης
1. Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων,
όπως αυτή οργανώθηκε µε τα άρθρα 19 έως 28 του π.δ.
142/2017 (Α΄181) και µεταφέρθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης µε το π.δ. 81/2019 (Α΄119), µετονοµάζεται σε Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης και αναδιαρθρώνεται σύµφωνα µε το παρόν και τα κάτωθι άρθρα.
2. Αποστολή της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών
Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) είναι ο
σχεδιασµός, η ανάπτυξη, η παραγωγική λειτουργία και η
αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στις υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονοµικών και
της Δηµόσιας Διοίκησης. Η ΓΓΠΣΔΔ διαχειρίζεται τα
πληροφοριακά συστήµατα όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου
Οικονοµικών και φιλοξενεί τα συστήµατα της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, σε εφαρµογή του άρθρου
37 του ν. 4389/2016 (Α΄94), καθώς και άλλων φορέων
της Δηµόσιας Διοίκησης σε συνεργασία µε αυτούς. Επιπλέον, µεριµνά για την εύρυθµη και αδιάλειπτη λειτουργία των παρεχόµενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς
τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη Δηµόσια Διοίκηση
µέσω των κεντρικών, περιφερειακών και εφεδρικών υπολογιστικών υποδοµών και εφαρµογών της και της εφαρµογής των απαιτούµενων µέτρων ασφάλειας, προστασίας υποδοµών, λογισµικών και δεδοµένων για την αποφυγή κακόβουλων επιθέσεων.
3. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. έχει, ιδίως, τις ακόλουθες αρµοδιότητες: (α) όλες τις αρµοδιότητες που ασκούσε η Γ.Γ.Π.Σ.
του Υπουργείου Οικονοµικών σύµφωνα µε τα άρθρα 19
έως 28 του π.δ. 142/2017 (Α΄181), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σε συνδυασµό µε τα άρθρα 1 έως 43 του
ν. 4389/2016 (Α΄94) και εξακολουθεί να σχεδιάζει, αναπτύσσει και λειτουργεί παραγωγικά όλα τα πληροφοριακά συστήµατα του Υπουργείου Οικονοµικών σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες του, (β) την παραγωγική λειτουργία του συνόλου των πληροφοριακών συστηµάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
τον σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη έργων
για την επίτευξη των σκοπών του Υπουργείου. Για τον
σκοπό αυτόν η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. δύναται να διεκπεραιώνει τις
απαιτούµενες διαδικασίες µε τις Διαχειριστικές Αρχές
λειτουργώντας ως φορέας υλοποίησης, (γ) τις αρµοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του
ν. 3979/2011 (Α΄138) για λογαριασµό του Υπουργείου
Οικονοµικών και για λογαριασµό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, (δ) τον σχεδιασµό, την ανάπτυξη, την παραγωγική λειτουργία και τη φιλοξενία πληρο-
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φοριακών συστηµάτων άλλων φορέων της Δηµόσιας Διοίκησης στις υποδοµές της, όπως θα εξειδικεύεται µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Για
τον σκοπόν αυτό η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. δύναται να διεκπεραιώνει τις απαιτούµενες διαδικασίες µε τις Διαχειριστικές
Αρχές λειτουργώντας ως φορέας υλοποίησης, (ε) τον
σχεδιασµό, την ανάπτυξη, την επέκταση και την παραγωγική λειτουργία κεντρικών υποδοµών Κυβερνητικού
Νέφους συνολικά για τη Δηµόσια Διοίκηση, συντονίζοντας τη λειτουργία των υπαρχουσών υποδοµών των φορέων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης µε στόχο την ανάπτυξη, την επέκτασή τους και τη φιλοξενία όλων των εφαρµογών στις κεντρικές υποδοµές Κυβερνητικού Νέφους της Δηµόσιας Διοίκησης, (στ) την εφεξής
διοίκηση και τη διαχείριση των κεντρικών υποδοµών και
λοιπών υποδοµών υποστήριξης Κυβερνητικού Νέφους
της ΚτΠ Α.Ε., (ζ) την αποκλειστική υλοποίηση και παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτοποίησης πολιτών και
του e-gov portal για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δηµόσιας Διοίκησης σχεδιάζοντας, αναπτύσσοντας και λειτουργώντας παραγωγικά τα απαραίτητα πληροφοριακά
συστήµατα, (η) την αρµοδιότητα της αποκλειστικής παροχής Ψηφιακών Πιστοποιητικών προς το σύνολο των
Δηµοσίων Φορέων είτε µέσω συµβάσεων, συµφωνιών
και συνεργασιών που υφίσταντο κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος είτε µέσω των οργανωτικών δοµών της,
(θ) τη σχεδίαση και την ανάπτυξη του πλαισίου ασφαλείας πληροφοριακών συστηµάτων του τοµέα αρµοδιότητάς της και ιδίως του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονοµικών και των πληροφοριακών συστηµάτων που φιλοξενούνται στις υπολογιστικές υποδοµές του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το πλαίσιο ασφάλειας και ο τρόπος εφαρµογής του
συνδιαµορφώνονται σε συνεργασία µε αρµόδιες οργανικές µονάδες ασφάλειας πληροφοριακών συστηµάτων
των συνεργαζόµενων φορέων, (ι) τον καθορισµό των εκπαιδευτικών αναγκών σε θέµατα Τ.Π.Ε. των στελεχών
της, καθώς και των χρηστών των πληροφοριακών συστηµάτων που λειτουργεί παραγωγικά, (ια) την αποκλειστική υλοποίηση της συνολικής διαλειτουργικότητας µεταξύ των φορέων Δηµόσιας Διοίκησης, της διατοµεακής
διαλειτουργικότητας και της διαλειτουργικότητας των επιµέρους µητρώων των φορέων της Δηµόσιας Διοίκησης, ως µοναδικός αρµόδιος φορέας της, την ανάπτυξη
και την παραγωγική λειτουργία του Κέντρου Διαλειτουργικότητας και τον συντονισµό και την υλοποίηση όλων
των σχετικών δράσεων σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς, (ιβ) τον σχεδιασµό δράσεων και τη µέριµνα
για την κεντρικοποίηση διαχείρισης αδειών χρήσης εµπορικού λογισµικού του συνόλου των Δηµοσίων Φορέων, συνάπτοντας κεντρικοποιηµένες κυβερνητικές συµφωνίες µε τις εταιρίες παροχής τέτοιου είδους λογισµικού, µε σκοπό την εξοικονόµηση πόρων και την οικονοµία κλίµακος, αναφορικά µε το κόστος απόκτησης και
συντήρησής τους καθώς επίσης και τον ορισµό και την υλοποίηση πολιτικών µε σκοπό την αντιµετώπιση της πειρατείας λογισµικού, (ιγ) τον συντονισµό των τεχνολογικών κατευθύνσεων και επιλογών αξιοποίησης του Ενιαίου Δηµοσίου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, στο
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων σχεδιασµού πληροφοριακών
συστηµάτων της ευρύτερης Δηµόσιας Διοίκησης, (ιδ)
την ανάπτυξη και τη διαχείριση του ενιαίου συστήµατος

παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπηρεσιών και προµήθειας των αναγκαίων πληροφοριακών συστηµάτων µε
τον τίτλο «Δίκτυο Δηµόσιου Τοµέα (ΔΔΤ)», σύµφωνα µε
το άρθρο 39 του ν. 3979/2011 (Α΄138),
(ιε) τη λειτουργία ως το µοναδικό σηµείο υποδοχής τιµολογίων για τις Δηµόσιες Συµβάσεις και Προµήθειες
και ως ο κόµβος δροµολόγησης των στοιχείων τους στα
πληροφοριακά συστήµατα των αρµοδίων φορέων µέσω
του Κέντρου Διαλειτουργικότητας,
(ιστ) κάθε άλλη ενέργεια που είναι απαραίτητη στο
πλαίσιο άσκησης των αρµοδιοτήτων της,
(ιζ) το συνολικό σχεδιασµό των αναγκαίων πληροφοριακών συστηµάτων για τους τοµείς αρµοδιότητάς της.
4. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. ορίζεται ως Εθνική Αρχή PEPPOL
(PEPPOL Authority) µε αρµοδιότητα να διευκολύνει τις
ηλεκτρονικές δηµόσιες συµβάσεις και την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο εντός
της Ευρώπης (ΕΟΧ), καθορίζοντας σε εθνικό επίπεδο
την πολιτική ηλεκτρονικής τιµολόγησης στους κανόνες
ανταλλαγής τιµολογίων και στον καθορισµό των σχετικών τεχνικών προτύπων.
5. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. λειτουργεί καθηµερινά και όλο το εικοσιτετράωρο για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
κυρώνεται λεπτοµερής κανονισµός λειτουργίας και υποστήριξης των πληροφοριακών συστηµάτων αρµοδιότητάς της.
6. H Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων
Δηµόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποτελείται από τις παρακάτω Υπηρεσίες: (α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Γενικό
Γραµµατέα: (αα) Αυτοτελές Τµήµα Στρατηγικής, Προγραµµατισµού και Διαχείρισης Έργων, (ββ) Αυτοτελές
Τµήµα Ασφάλειας, (β) Γενικές Διευθύνσεις: (αα) Γενική
Διεύθυνση Υποδοµών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Δηµόσιας Διοίκησης, (ββ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης
και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων Οικονοµικού Τοµέα, (γγ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων της Δηµόσιας Διοίκησης.
Άρθρο 29
Αυτοτελές Τµήµα Στρατηγικής,
Προγραµµατισµού και Διαχείρισης Έργων
Οι αρµοδιότητες του Αυτοτελούς Τµήµατος Στρατηγικής, Προγραµµατισµού και Διαχείρισης Έργων είναι οι εξής: (α) η εισήγηση για τον προσδιορισµό της στρατηγικής της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης και ο σχεδιασµός συγχρηµατοδοτούµενων και µη πράξεων/έργων και προγραµµάτων,
(β) ο συντονισµός της αναπτυξιακής δράσης της Γενικής
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης, ο καθορισµός των τακτικών στόχων και η παρακολούθηση της επίτευξης αυτών, για τη λειτουργία των
οργανικών µονάδων αυτής, (γ) η σύναψη και η παρακολούθηση των συµφωνιών συνεργασίας µε άλλες οργανικές µονάδες των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και Οικονοµικών, Ανεξαρτήτων Αρχών, φορέων της Δηµόσιας Διοίκησης ή διεθνών φορέων και οργανισµών και
η παρακολούθηση εκπλήρωσης των αµοιβαίων υποχρεώσεων, (δ) η παρακολούθηση της συνολικής προόδου των
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πράξεων/έργων που υλοποιούνται σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό και ειδικότερα των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων των Επιχειρησιακών Σχεδίων του Υπουργείου Οικονοµικών και των συνεργαζόµενων φορέων
της Δηµόσιας Διοίκησης, συνεργαζόµενο µε τους αρµόδιους εγκριτικούς φορείς, µε τις αρµόδιες Διαχειριστικές
Αρχές, Υπηρεσίες και Ανεξάρτητες Αρχές για την υιοθέτηση µέτρων αντιµετώπισης προβληµάτων, όπου απαιτείται. Επίσης παρακολουθεί την πρόοδο επίτευξης των
δεικτών των πράξεων αυτών που συµβάλλουν στους
στόχους των Υπουργείων και συντάσσει περιοδικές εκθέσεις προόδου που τις υποβάλλει στον καθ’ ύλην αρµόδιο Γενικό Γραµµατέα στις οποίες περιλαµβάνονται και
µέτρα αντιµετώπισης τυχόν προβληµάτων, (ε) η υποστήριξη των υπηρεσιών και των εποπτευόµενων φορέων
των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών κατά τον σχεδιασµό πράξεων/δράσεων/έργων που
εναρµονίζονται µε το Επιχειρησιακό Σχέδιο των εν λόγω
Υπουργείων στον τοµέα της πληροφορικής και επικοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζει και εισηγείται τις προδιαγραφές, τις απαιτήσεις ωρίµανσης και το χρονοδιάγραµµα ενεργειών των απαιτούµενων προϋποθέσεων υλοποίησης των πράξεων/δράσεων/έργων που προωθούνται προς υλοποίηση σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Οικονοµικών, (στ) η εισήγηση προτάσεων για τη διαµόρφωση του απαραίτητου νοµοθετικού και κανονιστικού
πλαισίου για την υλοποίηση αυτών των πράξεων/δράσεων/έργων, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες
των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών, (ζ) η διεκπεραίωση διαδικασιών µε τις Διαχειριστικές Αρχές συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων/έργων και
η τήρηση των φακέλων αυτών, καθώς και η µέριµνα για
τις κατά περίπτωση απαραίτητες εγκρίσεις από τους εκάστοτε αρµόδιους φορείς για την έναρξη των διαδικασιών προµηθειών από τις αρµόδιες Διευθύνσεις, (η) η εκπόνηση µελετών για τον εκσυγχρονισµό και τη βελτίωση
των συστηµάτων και των υπηρεσιών που παρέχει η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας
Διοίκησης προς τις υπηρεσίες των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών, φορέων της Δηµόσιας Διοίκησης, Ανεξάρτητων Αρχών ή διεθνών φορέων
και οργανισµών, καθώς και η παρακολούθηση εκπλήρωσης των αµοιβαίων υποχρεώσεων, (θ) ο χρονικός, οικονοµικός και λειτουργικός προγραµµατισµός όλων των
δράσεων και των πράξεων/έργων πληροφορικής και επικοινωνιών της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης, µε σκοπό την καλύτερη
διαχείριση και ενσωµάτωσή τους σε λειτουργία, καθώς
και η µέριµνα για την ευθυγράµµιση τόσο των νέων πράξεων/έργων µε τους στρατηγικούς σκοπούς αυτής όσο
και των αιτηµάτων όλων των δράσεων, σε συνεργασία
µε τις κατά λόγο αρµοδιότητας Υπηρεσίες της
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., µε τον εκάστοτε συµφωνηµένο προγραµµατισµό της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. πριν την έναρξη των διαδικασιών προµηθειών από τις αρµόδιες Διευθύνσεις, (ι) η διερεύνηση των αναγκών, η συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Οικονοµικών, και του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), ο σχεδιασµός και ο
συντονισµός της υλοποίησης των εκπαιδευτικών δράσεων του προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας Πληροφο-

ριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης και των πράξεων/έργων Πληροφορικής, Επικοινωνιών των Υπουργείων
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών και των χρηστών των πληροφοριακών συστηµάτων που φιλοξενούνται στις υποδοµές του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον τοµέα πληροφορικής και επικοινωνιών,
(ια) η µέριµνα για εισήγηση σύστασης, συγκρότησης και
ορισµού µελών Οµάδων Διοίκησης Έργων, όπου απαιτούνται, των πράξεων/έργων, στην αρµόδια Διεύθυνση
Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, (ιβ) η παρακολούθηση της πορείας των διαδικασιών διαβούλευσης,
δηµοσίευσης, αξιολόγησης των διαγωνισµών και η εκτέλεση των αναγκαίων ενεργειών για την οµαλή ολοκλήρωσή τους, σε συνεργασία µε τις καθ’ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες, (ιγ) η καταγραφή των δυνατοτήτων της βέλτιστης αξιοποίησης του έτοιµου λογισµικού και του εξοπλισµού και η παρακολούθηση των συµβάσεων συντήρησης αυτών, (ιδ) η υποστήριξη και τήρηση αρχείων/φακέλων των Επιτροπών των πράξεων/έργων.
Άρθρο 30
Αυτοτελές Τµήµα Ασφάλειας
Οι αρµοδιότητες του Αυτοτελούς Τµήµατος Ασφάλειας είναι οι εξής: (α) η µέριµνα για τη σχεδίαση και ανάπτυξη του πλαισίου ασφαλείας πληροφοριακών συστηµάτων των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Οικονοµικών, καθώς και των πληροφοριακών συστηµάτων άλλων φορέων που φιλοξενούνται στις κεντρικές υπολογιστικές υποδοµές του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, µε τους οποίους υπάρχει συµφωνία συνεργασίας/επιπέδου εξυπηρέτησης ή άλλο κείµενο στο οποίο προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών ασφάλειας, συµπεριλαµβανοµένης της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Στις προαναφερόµενες περιπτώσεις,
το πλαίσιο ασφάλειας και ο τρόπος εφαρµογής του συνδιαµορφώνονται σε συνεργασία µε αρµόδιες οργανικές
µονάδες ασφάλειας πληροφοριακών συστηµάτων των
φορέων αυτών, (β) η µέριµνα για τη σχεδίαση κατευθυντήριων γραµµών για το πλαίσιο ασφάλειας πληροφοριακών συστηµάτων των φορέων της Δηµόσιας Διοίκησης και τη λήψη των απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών µέτρων για την προστασία των δεδοµένων, σε συνεργασία και µε τις άλλες οργανικές µονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, (γ) η καθοδήγηση
και υποστήριξη των οργανικών µονάδων των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών, καθώς
και των Οµάδων και Επιτροπών για την ορθή εφαρµογή
του πλαισίου ασφαλείας. Εφόσον προβλέπεται από θεσµικό/κανονιστικό πλαίσιο ή σχετική συµφωνία συνεργασίας, παρέχεται καθοδήγηση και υποστήριξη αρµοδίων
οργανικών µονάδων ασφαλείας φορέων των οποίων τα
πληροφοριακά συστήµατα φιλοξενούνται και υποστηρίζονται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συµπεριλαµβανοµένης της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων, (δ) η διαχείριση περιστατικών ασφαλείας που
καταγράφονται και γνωστοποιούνται στα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών. Για περιστατικά
ασφαλείας τα οποία άπτονται αρµοδιότητας φορέων
που φιλοξενούνται και υποστηρίζονται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (συµπεριλαµβανοµένης
της Α.Α.Δ.Ε.), η έρευνα και διαχείριση των περιστατικών
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διενεργείται από τις αρµόδιες οργανικές µονάδες ασφαλείας αυτών, ενώ η τελική αναφορά περιστατικού συντάσσεται από το Αυτοτελές Τµήµα Ασφάλειας, (ε) η
σχεδίαση και έγκριση διαδικασιών και λοιπών µέτρων ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των διαδικασιών
και µέτρων φυσικής ασφάλειας, που απαιτούνται από το
εφαρµοζόµενο πλαίσιο ασφάλειας, σε συνεργασία µε τις
εµπλεκόµενες οργανικές µονάδες των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών ή µε τις οργανικές µονάδες ασφάλειας άλλων φορέων στην περίπτωση
φιλοξενούµενων πληροφοριακών συστηµάτων, (στ) η αποκλειστική παροχή πληροφοριών που προκύπτουν από
τα αρχεία καταγραφής των πληροφοριακών συστηµάτων
αρµοδιότητας των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών σε αρµόδια άτοµα ή Αρχές στα οποία επιτρέπεται βάσει του ισχύοντος νοµικού πλαισίου
η αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών στο πλαίσιο υπηρεσιακών τους υποθέσεων. Οµοίως, η αποκλειστική συνδροµή σε θέµατα ασφάλειας πληροφοριακών συστηµάτων και δεδοµένων σε αρµόδιες οργανικές µονάδες φορέων που φιλοξενούνται και υποστηρίζονται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικών ασφαλείας ή διενέργειας εσωτερικών ελέγχων, (ζ) η µέριµνα για τη σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραµµάτων ασφάλειας πληροφοριακών συστηµάτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
πλαίσιο ασφάλειας των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών. Για την εφαρµογή των ως άνω προγραµµάτων στο προσωπικό των Υπουργείων, θα
πρέπει να υπάρχει συνεργασία και µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες εκπαίδευσης των Υπουργείων. Για εξειδικευµένα
προγράµµατα εκπαιδεύσεων ασφαλείας τα οποία άπτονται αρµοδιότητας φορέων που φιλοξενούνται και υποστηρίζονται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, (συµπεριλαµβανοµένης της Α.Α.Δ.Ε.), οι δράσεις
αυτές συντονίζονται σε συνεργασία µε αρµόδιες οργανικές µονάδες ασφαλείας ή και µε τις αρµόδιες οργανικές
µονάδες εκπαίδευσης των φορέων αυτών, (η) η µέριµνα
για την τήρηση του πλαισίου ασφάλειας στο πλαίσιο διενέργειας αλλαγών στα συστήµατα αρµοδιότητας των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών,
καθώς και η συµµόρφωση των σχετικών σχεδιαζόµενων
τεχνικών λύσεων που προτείνονται από οργανικές µονάδες των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εφαρµοζόµενο
πλαίσιο ασφάλειας, (θ) η παρακολούθηση και ο συντονισµός δράσεων ανάλυσης επικινδυνότητας και αξιολόγησης ασφάλειας συστηµάτων αρµοδιότητας των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών, που εκτελούνται από εξειδικευµένους εξωτερικούς συνεργάτες, (ι) ο κεντρικός συντονισµός δράσεων των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών µε αρµόδιες ελεγκτικές και εποπτικές αρχές ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένης της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και η εκπροσώπηση των
Υπουργείων σε οριζόντιες δράσεις ασφαλείας µε άλλους δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, (ια) ο κεντρικός συντονισµός έργων µεγάλης κρισιµότητας ως προς την ασφάλεια πληροφοριακών συστηµάτων, πρωτίστως έργων αναβάθµισης της ασφάλειας των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών συµπεριλαµβα-

νοµένου του έργου προετοιµασίας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. για
λήψη πιστοποίησης ISO 27001, καθώς και έργων που διενεργούνται στο πλαίσιο υλοποίησης διεθνών συνεργασιών και συµφωνιών των Υπουργείων µε υψηλές απαιτήσεις ασφάλειας συµπεριλαµβανόµενων των FATCA, EU
DAC/DAC2, ΟΟΣΑ CRS.
Άρθρο 31
Γενική Διεύθυνση Υποδοµών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών Δηµόσιας Διοίκησης
1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Υποδοµών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δηµόσιας Διοίκησης είναι ο αποτελεσµατικός συντονισµός, η καθοδήγηση και η εποπτεία των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης σχετικά µε την ορθή και ενιαία λειτουργία τους,
και η διασφάλιση της χρήσης των βέλτιστων πρακτικών,
µεθοδολογιών και τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
2. Η Γενική Διεύθυνση Υποδοµών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δηµόσιας Διοίκησης διαρθρώνεται σε δυο
Διευθύνσεις, ως εξής: (α) Διεύθυνση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδοµών – Κυβερνητικού Νέφους, (β) Διεύθυνση Λειτουργίας Οριζόντιων Συστηµάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών.
Άρθρο 32
Διεύθυνση Διαχείρισης Υπολογιστικών
Υποδοµών – Κυβερνητικού Νέφους
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδοµών - Κυβερνητικού Νέφους
είναι οι ακόλουθοι: (α) ο γενικός σχεδιασµός και η επιλογή των τεχνολογιών και της αρχιτεκτονικής των υπολογιστικών περιβαλλόντων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονοµικών καθώς και
φορέων της Δηµόσιας Διοίκησης και Ανεξάρτητων Αρχών που φιλοξενούνται στις υποδοµές που διαχειρίζεται
η Διεύθυνση, (β) ο σχεδιασµός, η κατάρτιση απαιτήσεων
και τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια, την παρακολούθηση/εποπτεία, τη συντήρηση και τη διατήρηση
της εύρυθµης και αδιάλειπτης λειτουργίας των κεντρικών, των περιφερειακών και εφεδρικών υπολογιστικών
συστηµάτων (υλικού και λογισµικού συστήµατος), των
συστηµάτων διαχείρισης Βάσεων Δεδοµένων, του Λογισµικού Διάχυσης Εφαρµογών, των συστηµάτων περιµετρικής ασφάλειας, καθώς και των Δικτυακών και Τηλεπικοινωνιακών Υποδοµών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονοµικών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων και λοιπών φορέων της
Δηµόσιας Διοίκησης, εφόσον υπάρχει σχετική συµφωνία
συνεργασίας, (γ) η ορθή εφαρµογή µέτρων προστασίας
υποδοµών, λογισµικών και δεδοµένων, από επίβουλες
και κακόβουλες επεµβάσεις, (δ) η παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και διαχείρισης των κεντρικών υπολογιστικών
και τηλεπικοινωνιακών υποδοµών στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για λογαριασµό του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονοµικών
καθώς και άλλων φορέων της Δηµόσιας Διοίκησης και Ανεξαρτήτων Αρχών εφόσον έχουν εγκατεστηµένες ε-
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φαρµογές ή/και πληροφοριακά συστήµατα στις εν λόγω
κεντρικές υποδοµές.
2. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδοµών
– Κυβερνητικού Νέφους διαρθρώνεται σε τέσσερα (4)
Τµήµατα, ως εξής: α) Τµήµα Α΄- Διαχείρισης Κεντρικών
Υποδοµών και Λειτουργικών Συστηµάτων, β) Τµήµα Β’ –
Διαχείρισης Δικτύων και Επικοινωνιών, γ) Τµήµα Γ΄- Διαχείρισης Διαδικτυακών Υπηρεσιών, Εφαρµογών και Βάσεων Δεδοµένων, δ) Τµήµα Δ΄- Διαχείρισης Περιφερειακού Τερµατικού Εξοπλισµού και Λογισµικού, εντός του
οποίου λειτουργεί Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης Περιφερειακού Τερµατικού Εξοπλισµού και Λογισµικού.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδοµών – Κυβερνητικού Νέφους κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της, ως ακολούθως:
(α) Τµήµα Α΄- Διαχείρισης Κεντρικών Υποδοµών και
Λειτουργικών Συστηµάτων µε αρµοδιότητες: (αα) τον
σχεδιασµό, τη διαχείριση, τη συντήρηση και την παραµετροποίηση του κεντρικού υπολογιστικού εξοπλισµού, καθώς και περιφερειακών servers, του κεντρικού εξοπλισµού αποθήκευσης (SAN, NAS), και του εξοπλισµού αντιγράφων ασφαλείας, τόσο για τα κύρια κεντρικά υπολογιστικά του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης όσο και του αντίστοιχου εξοπλισµού των υπολογιστικών
κέντρων ανάκαµψης από καταστροφές (disaster recovery
sites), (ββ) τον σχεδιασµό, τη διαχείριση, τη συντήρηση
και την παραµετροποίηση του λογισµικού κεντρικής διαχείρισης των συστηµάτων, του λογισµικού της εικονικοποίησης των συστηµάτων, του λογισµικού λειτουργικών
συστηµάτων, του λογισµικού της διαχείρισης των κεντρικών αποθηκευτικών διατάξεων και αντιγράφων ασφαλείας, της τήρησης σύµφωνα µε τις εκάστοτε πολιτικές αντιγράφων ασφαλείας σε επίπεδο αρχείων, και ολόκληρων υπολογιστικών µηχανών (file systems και full system
backup), (γγ) τον σχεδιασµό, τη διαχείριση, τη συντήρηση και την παραµετροποίηση του κεντρικού δικτυακού εξοπλισµού και του δικτυακού εξοπλισµού ασφάλειας και
δοµηµένης καλωδίωσης της έδρας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., (δδ)
τον σχεδιασµό (σε συνεργασία µε το Τµήµα Δ΄ της ίδιας
Διεύθυνσης) του λογισµικού κεντρικής διαχείρισης των
περιφερειακών δικτυακών συσκευών και συσκευών ασφάλειας (NMS), των λογισµικών των δικτυακών συσκευών καθώς και της διαχείρισης δικτυακών συσκευών
ασφαλείας, διαχείρισης συστηµάτων και δικτύων, των δικτυακών υπηρεσιών, (εε) τη διαχείριση και συντήρηση
του κεντρικού εξοπλισµού και λογισµικού τηλεφωνίας
του κτιρίου της έδρας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ..
(β) Τµήµα Β΄ – Διαχείρισης Δικτύων και Επικοινωνιών
µε αρµοδιότητες: (αα) Την ανάπτυξη, διαχείριση και εκµετάλλευση των δικτύων τηλεπικοινωνιών της Δηµόσιας
Διοίκησης (ΣΥΖΕΥΞΙΣ, ΔΔΤ, κ.α.), (ββ) την ανάπτυξη και
διαχείριση του κανονιστικού πλαισίου για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Δηµόσια Διοίκηση, σε
συνεργασία µε τις άλλες οργανικές µονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, (γγ) την παρακολούθηση ένταξης όλων των φορέων του δηµοσίου στο Δίκτυο
Δηµοσίου Τοµέα, (δδ) την παρακολούθηση των τάσεων
της αγοράς τηλεπικοινωνιών και την εισήγηση για την
ενσωµάτωση νέων χαρακτηριστικών και υπηρεσιών στο
Δίκτυο Δηµοσίου Τοµέα, (εε) την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικών εφαρµογών που υποστηρίζουν το Δίκτυο Δηµοσίου Τοµέα, (στστ) την παρακολούθηση και

την τεχνική διαχείριση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και ασφάλειας που παρέχονται από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ
για το σύνολο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονοµικών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων και άλλων φορέων της Δηµόσιας
Διοίκησης, εφόσον προβλέπεται από σχετικό
θεσµικό/κανονιστικό πλαίσιο ή σχετική συµφωνία συνεργασίας.
(γ) Τµήµα Γ΄- Διαχείρισης Διαδικτυακών Υπηρεσιών,
Εφαρµογών και Βάσεων Δεδοµένων µε αρµοδιότητες:
(αα) Τον σχεδιασµό, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση,
την διαχείριση, την παραµετροποίηση και την παρακολούθηση του λογισµικού διάχυσης εφαρµογών
(Middleware) που αφορά στον WEB και στον Application
server, στο λογισµικό LDAP, στο λογισµικό Διαδικτυακής
Πύλης (Portal), στο Λογισµικό Software Distribution αλλά
και κάθε άλλο middleware λογισµικό, (ββ) τον σχεδιασµό, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση, τη διαχείριση, την
παραµετροποίηση και την παρακολούθηση των Συστηµάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδοµένων (DBMS), του λογισµικού δηµιουργίας αντιγράφων ασφαλείας Βάσεων Δεδοµένων και του λογισµικού διαχείρισης Βάσεων Δεδοµένων.
(δ) Τµήµα Δ΄ - Διαχείρισης Περιφερειακού Τερµατικού
Εξοπλισµού και Λογισµικού µε αρµοδιότητες: (αα) την
κατανοµή, εγκατάσταση, παραµετροποίηση και διαχείριση περιφερειακού τερµατικού εξοπλισµού (ενδεικτικά,
προσωπικών υπολογιστών, εκτυπωτών) τόσο σε κεντρικό όσο και περιφερειακό επίπεδο υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονοµικών, (ββ) την εγκατάσταση, παραµετροποίηση και
διαχείριση περιφερειακού τερµατικού εξοπλισµού (ενδεικτικά, προσωπικών υπολογιστών, εκτυπωτών) τόσο
σε κεντρικό όσο και περιφερειακό επίπεδο Υπηρεσιών
της Α.Α.Δ.Ε. και άλλων φορέων της Δηµόσιας Διοίκησης, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη µέσω του θεσµικού/κανονιστικού πλαισίου ή σχετικής συµφωνίας συνεργασίας, (γγ) τον σχεδιασµό, διαχείριση, συντήρηση
και παραµετροποίηση του περιφερειακού δικτυακού εξοπλισµού, (δδ) τον σχεδιασµό, διαχείριση, συντήρηση και
παραµετροποίηση των περιφερειακών servers (σε συνεργασία µε το Τµήµα Α΄ της ίδιας Διεύθυνσης), (εε) τη
σύνταξη προδιαγραφών δοµηµένης καλωδίωσης ασθενών και ισχυρών ρευµάτων (παθητικά στοιχεία εξοπλισµού) και δικτυακού εξοπλισµού (switches) περιφερειακών κτιρίων των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονοµικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων για την οµαλή λειτουργία των πληροφοριακών συστηµάτων, (στστ) τον
σχεδιασµό (σε συνεργασία µε το Τµήµα Α΄ της ίδιας Διεύθυνσης), διαχείριση, συντήρηση και παραµετροποίηση
του λογισµικού κεντρικής διαχείρισης των περιφερειακών δικτυακών συσκευών και συσκευών ασφάλειας
(NMS), των λογισµικών των δικτυακών συσκευών καθώς
και της διαχείρισης δικτυακών συσκευών ασφαλείας,
διαχείρισης συστηµάτων και δικτύων, των δικτυακών υπηρεσιών, (ζζ) τον σχεδιασµό και τη διαχείριση υποδοµής Active Directory, (ηη) τη διαχείριση συστήµατος παρακολούθησης παγίων εξοπλισµού (asset Management)
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονοµικών και των συνεργαζόµενων φορέων
της Δηµόσιας Διοίκησης και των Ανεξάρτητων Αρχών, ε-
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φόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη µέσω του
θεσµικού/κανονιστικού πλαισίου ή σχετικής συµφωνίας
συνεργασίας, (θθ) την εγκατάσταση υποστηρικτικών εφαρµογών θέσεων εργασίας, (ιι) τη διαχείριση και συντήρηση του εξοπλισµού και λογισµικού τηλεφωνίας
των κτιρίων των περιφερειακών υποδοµών των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του
Υπουργείου Οικονοµικών, (ιαια) την τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη δευτέρου επιπέδου στις
περιφερειακές υποδοµές των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονοµικών, (ιβιβ) την τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη τρίτου επιπέδου στις περιφερειακές υποδοµές των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του
Υπουργείου Οικονοµικών, (ιγιγ) την επίλυση προβληµάτων και την παροχή τεχνικής υποστήριξης στις περιφερειακές υποδοµές των υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονοµικών
και την επιτόπια εκπαίδευση του χρήστη, (ιδιδ) τη σύνταξη προδιαγραφών για τον περιφερειακό εξοπλισµό (PC,
printers, plotters, fax, πολυµηχανήµατα, δοµηµένη καλωδίωση, περιφερειακού δικτυακού εξοπλισµού), (ιειε) Την
επιτόπια επισκόπηση και τη σύνταξη εκθέσεων αποτύπωσης δοµηµένης καλωδίωσης. Στο Τµήµα Διαχείρισης
Περιφερειακού Τερµατικού Εξοπλισµού και Λογισµικού
υπάγεται το Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης Περιφερειακού Τερµατικού Εξοπλισµού και Λογισµικού, το οποίο εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και υποστηρίζει το Τµήµα στην
άσκηση των αρµοδιοτήτων του στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών, µετά από εντολή
του Προϊσταµένου του Τµήµατος.
Άρθρο 33
Διεύθυνση Λειτουργίας Οριζόντιων Συστηµάτων,
Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης
και Υποστήριξης Χρηστών
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστηµάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, είναι οι ακόλουθοι: (α) η παροχή υποστήριξης στις υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου
Οικονοµικών, ή σε άλλους φορείς της Δηµόσιας Διοίκησης ή/και Ανεξάρτητων Αρχών, εφόσον υπάρχει σχετική
συµφωνία συνεργασίας, µέσω σύγχρονων µεθόδων επικοινωνίας, σε τεχνικά θέµατα, (β) ο σχεδιασµός, η επιτύπωση, η εκτύπωση, η εµφακέλωση, η διακίνηση και η εν
γένει διαχείριση των εντύπων και των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του Υπουργείου Οικονοµικών, καθώς και των αξιών του Ελληνικού Δηµοσίου, (γ) η υποστήριξη εν γένει της λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης, (δ) η ψηφιοποίηση δεδοµένων των Υπηρεσιών της
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., µέσω συστηµάτων εισαγωγής και καταγραφής δεδοµένων, (ε) η παροχή υποστήριξης στους συναλλασσοµένους µε τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. µέσω σύγχρονων µεθόδων επικοινωνίας, σε θέµατα χρήσης των παρεχόµενων
υπηρεσιών, (στ) η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας, η συντήρηση και η επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστηµάτων, των µηχανογραφηµένων εφαρµογών και των λοιπών συστηµάτων λογισµικού όλων των
εφαρµογών του Υπουργείου Οικονοµικών που δεν εξυπηρετούνται από κεντρικά πληροφοριακά συστήµατα αρ-

µοδιότητας άλλων Διευθύνσεων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ..
2. Η Διεύθυνση Λειτουργίας Οριζόντιων Συστηµάτων,
Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τµήµατα, ως κατωτέρω: α) Τµήµα Α΄- Λειτουργίας Οριζόντιων Εφαρµογών Υπουργείου Οικονοµικών, β) Τµήµα Β΄- Λειτουργικής Μέριµνας και Διαχείρισης Υλικών, γ) Τµήµα Γ΄ - Προγραµµατισµού Εκτυπώσεων, Σχεδιασµού Εντύπων, Βιβλιοδεσίας και Εµφακέλωσης, δ) Τµήµα Δ΄ – Υποστήριξης Χρηστών, ε) Τµήµα Ε΄ – Λειτουργικής Μέριµνας και
Τεχνικής Υποστήριξης.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστηµάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως ακολούθως:
(α) Τµήµα Α΄- Λειτουργίας Οριζόντιων Εφαρµογών Υπουργείου Οικονοµικών µε αρµοδιότητες που αφορούν
στις εφαρµογές των λειτουργιών ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, χρήσης
ψηφιακών υπογραφών, διαχείρισης ανθρωπίνου δυναµικού, διαχείρισης αποθηκών, παγίων, οικονοµικών υπηρεσιών, και όλων των σχετικών εφαρµογών του Υπουργείου Οικονοµικών που δεν εξυπηρετούνται από κεντρικά
πληροφοριακά συστήµατα αρµοδιότητας άλλων Διευθύνσεων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και συγκεκριµένα: (αα) τη θέση σε παραγωγική λειτουργία των εφαρµογών και των
τροποποιήσεων αυτών, (ββ) την υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας των εφαρµογών, (γγ) την ενσωµάτωση της νοµοθεσίας στις εφαρµογές και την ενηµέρωσή
τους µε νέες εκδόσεις και νέες λειτουργίες, µε παράλληλη ενηµέρωση του Τµήµατος Δ΄, όπου απαιτείται, (δδ)
την ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών
των εφαρµογών που έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά στο
αρµόδιο Τµήµα της Διεύθυνσης Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Εφαρµογών, µε τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις, (εε) την ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των εφαρµογών που έχουν αναπτυχθεί από
τρίτους, µε τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις,
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες συµβάσεις, (στστ)
τη συνεργασία µε τη Διεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης
Εφαρµογών
για
τον
σχεδιασµό
νέων
εφαρµογών/πληροφοριακών συστηµάτων που καλύπτουν τις αναγκαίες λειτουργικές απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονοµικών σε οριζόντια συστήµατα, (ζζ)
την υλοποίηση όλων των αναγκαίων προγραµµάτων - εφαρµογών για τη δηµιουργία αναφορών, καταστάσεων
και εκτυπώσεων προς τη διοίκηση και την πολιτική ηγεσία, (ηη) Την τηλεφωνική και εξ’ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη δευτέρου επιπέδου εσωτερικών χρηστών των
εφαρµογών, σε συνεργασία µε το Τµήµα Δ΄.
(β) Τµήµα Β΄ - Λειτουργικής Μέριµνας και Διαχείρισης
Υλικών µε αρµοδιότητες: (αα) τη διαχείριση, παρακολούθηση και διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων υποδοµών των Γενικών Διευθύνσεων της
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (όπως, ενδεικτικά υποδοµές Data Center, Gcloud, disaster site), (ββ) τη µέριµνα για την οµαλή λειτουργία των κτηρίων όπου στεγάζονται οι οργανικές µονάδες των Γενικών Διευθύνσεων και των Αυτοτελών
Τµηµάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., όπως, ενδεικτικά για την ασφάλεια κτηρίων, την καθαριότητα, την υποδοχή, το τηλεφωνικό κέντρο, (γγ) Την ενεργειακή διαχείριση και
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διασφάλιση βάσει προτύπων των εγκαταστάσεων πληροφορικής (ΙΤ) και των κτιρίων Γενικών Διευθύνσεων και
των Αυτοτελών Τµηµάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., (δδ) Τη λειτουργία του γραφείου κίνησης, (εε) Τη διαχείριση (προµήθεια - αποθήκευση - διανοµή) των υλικών της αποθήκης και του πάγιου εξοπλισµού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονοµικών,
(στστ) Την οργάνωση των αποθηκών και την ενηµέρωση
του σχετικού πληροφοριακού συστήµατος αποθηκών µε
τα απαιτούµενα στοιχεία/δεδοµένα για το Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Οικονοµικών, (ζζ) Τη χρεοπίστωση του υλικού που διαχειρίζεται
σε υπαλλήλους των Γενικών Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Τµηµάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., (ηη) Τη διαχείριση αξιών και εντύπων, (θθ) Τη διαχείριση συστήµατος access
control για την έκδοση ή την ακύρωση κάρτας εισόδου
του προσωπικού της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. καθώς και των επισκεπτών ή λοιπών συστεγαζόµενων στο κτίριο της έδρας
της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
(γ) Τµήµα Γ΄ - Προγραµµατισµού Εκτυπώσεων, Σχεδιασµού Εντύπων, Βιβλιοδεσίας και Εµφακέλωσης µε αρµοδιότητες: (αα) τον προγραµµατισµό εργασιών εκτυπώσεων, (ββ) τη σχεδίαση, µοντάζ, εκτύπωση και βιβλιοδεσία
εντύπων και βιβλίων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονοµικών και άλλων φορέων του Δηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένων των Ανεξάρτητων Αρχών, (γγ) την παραγωγή δοκιµίων, (δδ) την
παραγωγή φίλµς, (εε) τις ηλιοτυπίες όταν πρόκειται για
βιβλία, (στστ) τις τελικές διορθώσεις στο µοντάζ, (ζζ)τη
φωτοµεταφορά της εργασίας σε τσίγκους, (ηη) την προετοιµασία µηχανών, (θθ) την εκτύπωση εντύπων σε προτυπωµένο χαρτί, (ιι) τη διαχείριση εκτυπώσεων σε προτυπωµένα έντυπα, (ιαια) την κοπή και εµφακέλωση εντύπων, (ιβιβ) τον σχεδιασµό, ανάπτυξη και διαχείριση του
λογισµικού κατασκευής φορµών εκτύπωσης.
(δ) Τµήµα Δ΄ - Υποστήριξης Χρηστών µε αρµοδιότητες: (αα) Την άµεση και συνεχή εξυπηρέτηση των πολιτών µέσω σύγχρονων µεθόδων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, προσβάσιµες σε όλους τους πολίτες χωρίς αποκλεισµούς, (ββ) Την ενηµέρωση χρηστών σε σχέση µε
τεχνικά θέµατα κατά τη χρήση των πληροφοριακών συστηµάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
του Υπουργείου Οικονοµικών, (γγ) Την υποδοχή παραπόνων των χρηστών σε θέµατα προσβάσεων στις ηλεκτρονικές εφαρµογές και τις ενέργειες για την αντιµετώπισή
τους, (δδ) Την παρακολούθηση του χρόνου απόκρισης
στα ερωτήµατα των χρηστών των πληροφοριακών συστηµάτων που διαχειρίζεται η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και λοιπών
στατιστικών στοιχείων – δεδοµένων καλής λειτουργίας
και εξυπηρέτησης, καθώς και τις εισηγήσεις για τη βελτίωσή τους, (εε) Την οργάνωση τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης, την εκπόνηση εισηγήσεων και την εύρεση
λύσεων για την οµαλή λειτουργία αυτού και την εξυπηρέτηση των χρηστών, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Διευθύνσεις, (στστ) Την τηλεφωνική και εξ αποστάσεως
τεχνική υποστήριξη του πρώτου επιπέδου των χρηστών
κατά την παραγωγική λειτουργία εφαρµογών και συστηµάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του
Υπουργείου Οικονοµικών, ή/και άλλων φορέων της Δηµόσιας Διοίκησης ή/και Ανεξάρτητων Αρχών, εφόσον υπάρχει σχετική συµφωνία συνεργασίας, (ζζ) Την ψηφιο-

ποίηση δεδοµένων των υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., µέσω συστηµάτων εισαγωγής και καταγραφής δεδοµένων,
(ηη) Την τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη πρώτου επιπέδου στις περιφερειακές υποδοµές
των υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονοµικών, (θθ) Την τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη πρώτου επιπέδου στις εφαρµογές των υπηρεσιών του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονοµικών, (ιι) Την τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη πρώτου επιπέδου στις περιφερειακές υποδοµές των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων, (ιαια) Την τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη πρώτου επιπέδου στις περιφερειακές
υποδοµές υπηρεσιών ή/και εφαρµογών άλλων φορέων
της Δηµόσιας Διοίκησης ή/και Ανεξάρτητων Αρχών εφόσον υπάρχει σχετική συµφωνία συνεργασίας.
(ε) Τµήµα Ε΄ – Λειτουργικής Μέριµνας και Τεχνικής Υποστήριξης µε αρµοδιότητες: (αα) Τα θέµατα ανάπτυξης,
εγκατάστασης, συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών
και δυσλειτουργιών, επέκτασης, αναβάθµισης και εν γένει διαχείρισης υποδοµών δικτύων, εφαρµογών επικοινωνίας και του αντίστοιχου τεχνικού εξοπλισµού της έδρας του Υπουργείου, (ββ) Τον έλεγχο της πληρότητας,
λειτουργικότητας και αποδοτικότητας του υλικού και λογισµικού των συστηµάτων και δικτύων της έδρας του Υπουργείου, την καλή και ασφαλή λειτουργία τους, τη µέριµνα για τον διαρκή εκσυγχρονισµό και βελτίωσή τους,
(γγ) Την εφαρµογή της πολιτικής ασφαλείας σχετικά µε
τη χρήση του δικτύου της έδρας του Υπουργείου, (δδ) Τη
συντήρηση δικτυακού εξοπλισµού της έδρας του Υπουργείου και τη µέριµνα για διαρκή διαθεσιµότητα αυτού,
(εε) Τη διαχείριση δικτύου της έδρας του Υπουργείου,
καθώς και τη µέριµνα για διαρκή διαθεσιµότητα αυτών,
(στστ) Τη διαχείριση των δικτύων της έδρας του Υπουργείου µε παρακολούθηση και ανάλυση της απόδοσης µε
στόχο τη βελτίωση των επιδόσεων και εντοπισµό πιθανών ανεπιθύµητων εισβολέων, (ζζ) Τη συντήρηση υλικού
εξυπηρετητών που στεγάζονται στην έδρα του Υπουργείου και τη µέριµνα για τη διαρκή διαθεσιµότητα αυτών,
(ηη) Την εγκατάσταση και συντήρηση λειτουργικών συστηµάτων εξυπηρετητών που στεγάζονται στην έδρα
του Υπουργείου, καθώς και οµάδων χρηστών και δικαιωµάτων, (θθ) Τη µέριµνα λήψης και τήρησης αντιγράφων
ασφαλείας της κατάστασης των εξυπηρετητών που στεγάζονται στην έδρα του Υπουργείου, καθώς και των αρχείων των σκληρών δίσκων, (ιι) Τη µέριµνα για διαθεσιµότητα εφεδρικών εξυπηρετητών για την υποδοµή που
στεγάζεται στην έδρα του Υπουργείου και την υλοποίηση σχεδίου θέσης τους σε παραγωγική λειτουργία, καθώς και την εφαρµογή σχεδίου αποκατάστασης και επαναφοράς εξυπηρετητών που τίθενται εκτός λειτουργίας,
(ιαια) Την υποστήριξη υλικού προσωπικών υπολογιστών,
περιφερειακών και δικτυακών εκτυπωτών της έδρας του
Υπουργείου, (ιβιβ) Την εγκατάσταση και υποστήριξη λειτουργικών συστηµάτων και λογισµικού προσωπικών υπολογιστών χρηστών της έδρας του Υπουργείου, (ιγιγ) Την
εγκατάσταση και υποστήριξη δικτυακών δίσκων της έδρας του Υπουργείου, (ιδιδ) Την τεχνική υποστήριξη
χρηστών της έδρας του Υπουργείου.
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Άρθρο 34
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής
Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων
Οικονοµικού Τοµέα
Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων Οικονοµικού Τοµέα είναι ο αποτελεσµατικός
συντονισµός, η καθοδήγηση και η εποπτεία όλων των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης σχετικά µε τον ενιαίο σχεδιασµό και την αποτελεσµατική λειτουργία τους
µε τη χρήση των βέλτιστων πρακτικών, µεθοδολογιών
και τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
Άρθρο 35
Διάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης
και Παραγωγικής Λειτουργίας
Πληροφοριακών Συστηµάτων Οικονοµικού Τοµέα
Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων Οικονοµικού Τοµέα διαρθρώνεται σε δύο Διευθύνσεις, ως εξής: (α) Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµοσιονοµικού Τοµέα, (β) Διεύθυνση Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων Οικονοµικών Λειτουργιών.
Άρθρο 36
Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας
Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµοσιονοµικού Τοµέα
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµοσιονοµικού Τοµέα είναι οι ακόλουθοι: (α) Η υποστήριξη της
παραγωγικής λειτουργίας, η συντήρηση και η επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστηµάτων, των µηχανογραφηµένων εφαρµογών, που αφορούν στις εφαρµογές
των λειτουργιών Προϋπολογισµού, Δαπανών, Θησαυροφυλακίου, Δηµοσιονοµικών Ελέγχων, και στις υπόλοιπες
εφαρµογές της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής
Πολιτικής (Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους), (β) Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας, η συντήρηση και
η επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστηµάτων, των
µηχανογραφηµένων εφαρµογών, που αφορούν στις εφαρµογές της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής (Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους) και χρησιµοποιούνται από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
2. Η Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµοσιονοµικού Τοµέα διαρθρώνεται σε τρία (3) Τµήµατα, ως κατωτέρω: α) Τµήµα Α΄- Υποστήριξης Λειτουργίας Προϋπολογισµού, Θησαυροφυλακίου και Δαπανών, β) Τµήµα Β΄- Υποστήριξης Λειτουργίας Δηµοσιονοµικών Ελέγχων, γ) Τµήµα Γ΄- Οικονοµικών Στοιχείων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέµονται στα
Τµήµατα ως εξής:
(α) Τµήµα Α΄- Υποστήριξης Λειτουργίας Προϋπολογισµού, Θησαυροφυλακίου και Δαπανών µε αρµοδιότητες
που αφορούν στις εφαρµογές των λειτουργιών Προϋπολογισµού, Θησαυροφυλακίου, Δαπανών και Δηµοσιονοµικής Πολιτικής, µητρώου δεσµεύσεων καθώς και όλων

των σχετικών εφαρµογών της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής, σε συνεργασία µε την αρµόδια
οργανική µονάδα αυτής, και συγκεκριµένα: (αα) Τη θέση
σε παραγωγική λειτουργία των εφαρµογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των τροποποιήσεων αυτών,
(ββ) Την υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας των
εφαρµογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, (γγ) Την
ενσωµάτωση της νοµοθεσίας στις εφαρµογές και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και την ενηµέρωσή τους µε νέες
εκδόσεις και νέες λειτουργίες, µε παράλληλη ενηµέρωση του Τµήµατος Δ’ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστηµάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, όπου απαιτείται, (δδ)
Την ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών
των εφαρµογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά στο αρµόδιο Τµήµα της Διεύθυνσης Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Εφαρµογών µε τις
αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις, (εε) Την ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των εφαρµογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί από τρίτους, µε τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες συµβάσεις, (στστ) Τη συνεργασία µε τη Διεύθυνση Σχεδιασµού
και Ανάπτυξης Εφαρµογών για τον σχεδιασµό νέων εφαρµογών/πληροφοριακών συστηµάτων/νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που καλύπτουν τις αναγκαίες λειτουργικές απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονοµικών σε συστήµατα αρµοδιότητας του Τµήµατος, (ζζ) Την υλοποίηση όλων των αναγκαίων προγραµµάτων-εφαρµογών για
τη δηµιουργία αναφορών, καταστάσεων και εκτυπώσεων
προς τη διοίκηση και την πολιτική ηγεσία, (ηη) Την τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη δευτέρου επιπέδου εσωτερικών χρηστών των εφαρµογών, σε
συνεργασία µε το Τµήµα Δ΄ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστηµάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών. (β) Τµήµα
Β΄- Υποστήριξης Λειτουργίας Δηµοσιονοµικών Ελέγχων
που ασκεί τις αρµοδιότητες αα) έως ηη) του Τµήµατος
Α΄ της Διεύθυνσης αναφορικά µε τις εφαρµογές των
λειτουργιών Δηµοσιονοµικών Ελέγχων, Διαχείρισης
Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων, καθώς και όλων των σχετικών εφαρµογών της Γενικής Γραµµατείας
Δηµοσιονοµικής Πολιτικής, σε συνεργασία µε την αρµόδια οργανική µονάδα αυτής.
(γ) Τµήµα Γ΄-Οικονοµικών Στοιχείων Φορέων Γενικής
Κυβέρνησης που ασκεί τις αρµοδιότητες αα) έως ηη) του
Τµήµατος Α΄ της Διεύθυνσης αναφορικά µε τις εφαρµογές των λειτουργιών Προϋπολογισµού, Θησαυροφυλακίου, Δαπανών και Δηµοσιονοµικής Πολιτικής, καθώς και
όλων των σχετικών εφαρµογών της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής, σε συνεργασία µε την αρµόδια οργανική µονάδα αυτής, που χρησιµοποιούνται από τους λοιπούς Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς
επίσης (ββ) Τη διαχείριση, λειτουργία και υποστήριξη
του πληροφοριακού συστήµατος του Ενιαίου Συστήµατος Πληρωµών (Ε.ΣΥ.Π.), όπως αυτό λειτουργεί παραγωγικά, (γγ) Τη διαχείριση, λειτουργία και υποστήριξη
του πληροφοριακού συστήµατος των Δηµοσίων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΚΟ) (ΟΠΣ-ΔΕΚΟ), όπως
αυτό λειτουργεί παραγωγικά.
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Άρθρο 37
Διεύθυνση Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων
Οικονοµικών Λειτουργιών
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων Οικονοµικών Λειτουργιών, είναι οι ακόλουθοι: (α) Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας, η συντήρηση και η επικαιροποίηση των
πληροφοριακών συστηµάτων, των µηχανογραφηµένων
εφαρµογών, που αφορούν στις εφαρµογές της Γενικής
Γραµµατείας Οικονοµικής Πολιτικής, (β) Η υποστήριξη
της παραγωγικής λειτουργίας, η συντήρηση και η επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστηµάτων, των µηχανογραφηµένων εφαρµογών, που αφορούν στις εφαρµογές της Γενικής Γραµµατείας Φορολογικής Πολιτικής και
Δηµόσιας Περιουσίας, (γ) Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας, η συντήρηση και η επικαιροποίηση των
πληροφοριακών συστηµάτων, των µηχανογραφηµένων
εφαρµογών, που αφορούν στις εφαρµογές της Ειδικής
Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.),
(δ) Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας, η συντήρηση και η επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστηµάτων, των µηχανογραφηµένων εφαρµογών, που αφορούν στις εφαρµογές Συντάξεων ΕΦΚΑ και Γ.Λ.Κ. και
του Πόθεν Έσχες.
2. Η Διεύθυνση Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων Οικονοµικών Λειτουργιών διαρθρώνεται σε τρία
(3) Τµήµατα, ως κατωτέρω: α) Τµήµα Α΄- Λειτουργίας
Πληροφοριακών Συστηµάτων Οικονοµικής Πολιτικής και
Ελέγχων, εντός του οποίου λειτουργεί το Γραφείο Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων
για την Ιχνηλασιµότητα καπνικών προϊόντων, β) Τµήµα
Β΄- Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδοµένων, γ) Τµήµα Γ΄- Λειτουργίας
Εφαρµογών και Συστηµάτων Οικονοµικών Λειτουργιών.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέµονται στα
Τµήµατα ως εξής:
(α) Τµήµα Α΄- Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων Οικονοµικής Πολιτικής και Ελέγχων µε αρµοδιότητες που αφορούν στις εφαρµογές των λειτουργιών διοικητικής Πληροφόρησης, µισθοδοσίας, ηλεκτρονικών
πληρωµών, Οικονοµικού Εγκλήµατος, παρακολούθησης
µεταφοράς καυσίµων-GPS καθώς και όλων των εφαρµογών της Γενικής Γραµµατείας Οικονοµικής Πολιτικής (εξαιρουµένων των λειτουργιών Εκτιµήσεων και Προσδιορισµού Αξίας Ακινήτων), της Γενικής Γραµµατείας Φορολογικής Πολιτικής και Δηµόσιας Περιουσίας όσον αφορά
τα θέµατα των ελέγχων (πρώην Ειδική Γραµµατεία Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος) και της φορολογικής πολιτικής και της Ειδικής Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες
οργανικές µονάδες αυτών, και συγκεκριµένα: (αα) Τη θέση σε παραγωγική λειτουργία των εφαρµογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των τροποποιήσεων αυτών,
(ββ) Την υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας των
εφαρµογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, (γγ) Την
ενσωµάτωση της νοµοθεσίας στις εφαρµογές και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και την ενηµέρωσή τους µε νέες
εκδόσεις και νέες λειτουργίες, µε παράλληλη ενηµέρωση του Τµήµατος Δ’ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστηµάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, όπου απαιτείται, (δδ)
Την ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών

των εφαρµογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά στο αρµόδιο Τµήµα της Διεύθυνσης Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Εφαρµογών µε τις
αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις, (εε) Την ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των εφαρµογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί από τρίτους, µε τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες συµβάσεις, (στστ) Τη συνεργασία µε τη Διεύθυνση Σχεδιασµού
και Ανάπτυξης Εφαρµογών για τον σχεδιασµό νέων εφαρµογών/πληροφοριακών συστηµάτων/νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που καλύπτουν τις αναγκαίες λειτουργικές απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονοµικών σε συστήµατα αρµοδιότητας του Τµήµατος, (ζζ) Την υλοποίηση όλων των αναγκαίων προγραµµάτων-εφαρµογών για
τη δηµιουργία αναφορών, καταστάσεων και εκτυπώσεων
προς τη διοίκηση και την πολιτική ηγεσία, (ηη) Την τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη δευτέρου επιπέδου εσωτερικών χρηστών των εφαρµογών, σε
συνεργασία µε το Τµήµα Δ΄ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστηµάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών. Στο Τµήµα
Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων Οικονοµικής
Πολιτικής και Ελέγχων υπάγεται το Γραφείο Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων για την Ιχνηλασιµότητα καπνικών προϊόντων, το οποίο εδρεύει
στην Αθήνα και έχει τις εξής αρµοδιότητες: (α) Τον σχεδιασµό, ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία των Πληροφοριακών Συστηµάτων που αφορούν στην Ιχνηλασιµότητα καπνικών προϊόντων, (β) Τον σχεδιασµό, ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία των συστηµάτων που αφορούν στην πάταξη της λαθρεµπορίας προϊόντων που
σχετίζεται µε τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Το Γραφείο έχει επταµελή σύνθεση, αποτελούµενο από τέσσερις (4) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ κλάδου Πληροφορικής, έναν (1) υπάλληλο κατηγορίας ΤΕ κλάδου Πληροφορικής και δύο (2) υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ κλάδου
Προσωπικού Η/Υ.
(β) Τµήµα Β΄- Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδοµένων µε αρµοδιότητες που αφορούν στις εφαρµογές των λειτουργιών Γεωχωρικών Δεδοµένων, Εκτιµήσεων και Προσδιορισµού Αξίας Ακινήτων, Δηµόσιας Περιουσίας, καθώς και όλων
των εφαρµογών της Γενικής Γραµµατείας Φορολογικής
Πολιτικής και Δηµόσιας Περιουσίας όσον αφορά τα θέµατα Δηµόσιας Περιουσίας, σε συνεργασία µε την αρµόδια οργανική µονάδα αυτής, και συγκεκριµένα: (αα) Τη
θέση σε παραγωγική λειτουργία των εφαρµογών και των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των τροποποιήσεων αυτών,
(ββ) Την υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας των
εφαρµογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, (γγ) Την
ενσωµάτωση της νοµοθεσίας στις εφαρµογές και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και την ενηµέρωσή τους µε νέες
εκδόσεις και νέες λειτουργίες, µε παράλληλη ενηµέρωση του Τµήµατος Δ΄ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστηµάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, όπου απαιτείται, (δδ)
Την ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών
των εφαρµογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά στο αρµόδιο Τµήµα της Διεύθυνσης Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Εφαρµογών µε τις
αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις, (εε) Την ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των εφαρµο-
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γών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί από τρίτους, µε τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες συµβάσεις, (στστ) Την συνεργασία µε τη Διεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Εφαρµογών για τον σχεδιασµό νέων εφαρµογών/πληροφοριακών συστηµάτων/νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που καλύπτουν τις αναγκαίες λειτουργικές απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονοµικών σε
συστήµατα αρµοδιότητας του Τµήµατος, (ζζ) Την υλοποίηση όλων των αναγκαίων προγραµµάτων-εφαρµογών
για τη δηµιουργία αναφορών, καταστάσεων και εκτυπώσεων προς τη διοίκηση και την πολιτική ηγεσία, (ηη) Την
τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη δευτέρου επιπέδου εσωτερικών χρηστών των εφαρµογών,
σε συνεργασία µε το Τµήµα Δ΄ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστηµάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, (θθ) οι αρµοδιότητες που αναφέρονται στις παραγράφους 3β και
3γ του άρθρου 127 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105).
(γ) Τµήµα Γ΄- Λειτουργίας Εφαρµογών και Συστηµάτων Οικονοµικών Λειτουργιών µε αρµοδιότητες που αφορούν στις εφαρµογές των λειτουργιών βεβαίωσης Συντάξεων ΕΦΚΑ και Γ.Λ.Κ. και πληρωµής αυτών, πληρωµής δικαστικών αντιπροσώπων και γραµµατέων σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εσωτερικών και Πόθεν Έσχες, και συγκεκριµένα: (αα) Τη θέση σε παραγωγική
λειτουργία των εφαρµογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των τροποποιήσεων αυτών, (ββ) Την υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας των εφαρµογών και
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, (γγ) Την ενσωµάτωση της
νοµοθεσίας στις εφαρµογές και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και την ενηµέρωσή τους µε νέες εκδόσεις και νέες
λειτουργίες, µε παράλληλη ενηµέρωση του Τµήµατος Δ’
της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστηµάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης
Χρηστών, όπου απαιτείται, (δδ) Την ανατροφοδότηση
των σχεδιαστών και αναλυτών των εφαρµογών και των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά στο αρµόδιο Τµήµα της Διεύθυνσης Σχεδιασµού και
Ανάπτυξης Εφαρµογών µε τις αναγκαίες αλλαγές και
τροποποιήσεις, (εε) Την ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των εφαρµογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί από τρίτους, µε
τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις, σύµφωνα µε
τις εκάστοτε ισχύουσες συµβάσεις, (στστ) Τη συνεργασία µε τη Διεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Εφαρµογών για σχεδιασµό νέων εφαρµογών/πληροφοριακών
συστηµάτων/νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που καλύπτουν τις αναγκαίες λειτουργικές απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονοµικών σε συστήµατα αρµοδιότητας
του Τµήµατος, (ζζ) Την υλοποίηση όλων των αναγκαίων
προγραµµάτων-εφαρµογών για τη δηµιουργία αναφορών, καταστάσεων και εκτυπώσεων προς τη διοίκηση και
την πολιτική ηγεσία, (ηη) Την τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη δευτέρου επιπέδου εσωτερικών χρηστών των εφαρµογών, σε συνεργασία µε το Τµήµα Δ’ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστηµάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, (θθ) Τη διαχείριση, λειτουργία και υποστήριξη του Δελτίου Ατοµικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ), όπως αυτό λειτουργεί παραγωγικά.

Άρθρο 38
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης
και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών
Συστηµάτων της Δηµόσιας Διοίκησης
1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών
Συστηµάτων της Δηµόσιας Διοίκησης είναι ο αποτελεσµατικός συντονισµός, η καθοδήγηση και η εποπτεία όλων των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης σχετικά
µε τον ενιαίο σχεδιασµό και την αποτελεσµατική λειτουργία τους µε τη χρήση των βέλτιστων πρακτικών, µεθοδολογιών και τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
2. Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής
Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων της Δηµόσιας
Διοίκησης διαρθρώνεται σε Διευθύνσεις, ως εξής: (α) Διεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Εφαρµογών, (β) Διεύθυνση Λειτουργίας Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης,
(γ) Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
Άρθρο 39
Διεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Εφαρµογών
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Εφαρµογών είναι οι εξής: (α) Η ανάλυση απαιτήσεων, η σχεδίαση, η υλοποίηση, η τεκµηρίωση και ο έλεγχος των µηχανογραφηµένων εφαρµογών,
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των λοιπών συστηµάτων λογισµικού του Υπουργείου Οικονοµικών, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και φορέων Δηµόσιας Διοίκησης, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, (β) Η ανάλυση απαιτήσεων, η σχεδίαση, η υλοποίηση, η τεκµηρίωση και ο έλεγχος νέων πληροφοριακών
συστηµάτων και διαδικτυακών υπηρεσιών της Δηµόσιας
Διοίκησης σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες, (γ)
Η συνεχής αναβάθµιση και η βελτίωση των εφαρµογών
διαχείρισης των ιστοτόπων του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, µέσα από τη συνεργασία µε όλες τις αρµόδιες Υπηρεσίες, για την ανανέωση και επικαιροποίησή
τους, ώστε να είναι φιλικοί προς τον χρήστη και άρτιοι
ως προς την πληροφόρηση που παρέχουν, (δ) Η συντήρηση και η διαχείριση ηλεκτρονικού γενικού Μητρώου
συναλλασσοµένων, (ε) Η εποπτεία, η δηµιουργία προτύπων και η καταγραφή των διενεργούµενων ηλεκτρονικών συναλλαγών του Υπουργείου Οικονοµικών και του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, (στ) Ο συντονισµός των δράσεων και η έκδοση προτύπων διαλειτουργικότητας δεδοµένων, που ανταλλάσσονται µεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου
Οικονοµικών και άλλων φορέων του δηµόσιου τοµέα, (ζ)
Η υιοθέτηση, η ανάπτυξη και η τήρηση προτύπων ανάλυσης απαιτήσεων, σχεδιασµού, υλοποίησης, τεκµηρίωσης
και ελέγχου των πληροφοριακών συστηµάτων, των µηχανογραφηµένων εφαρµογών, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των λοιπών συστηµάτων λογισµικού του Υπουργείου Οικονοµικών και του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, (η) Η διαχείριση σχεδίου ποιότητας για
όλες τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας των πληρο-

32
φοριακών συστηµάτων, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
και των λοιπών συστηµάτων λογισµικού του Υπουργείου
Οικονοµικών και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, (θ) Η συνεχής αναβάθµιση και η βελτίωση των εφαρµογών διαχείρισης των ιστοτόπων του Υπουργείου
Οικονοµικών, µέσα από τη συνεργασία µε όλες τις αρµόδιες Υπηρεσίες, για την ανανέωση και επικαιροποίησή
τους, ώστε να είναι φιλικοί προς τον χρήστη και άρτιοι
ως προς την πληροφόρηση που παρέχουν, (ι) οι διαδικασίες παροχής και ελέγχου πρόσβασης στις εφαρµογές
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και οι διαδικασίες εφαρµογής και χρήσης ψηφιακών υπογραφών, (ια) η διερεύνηση, καταγραφή, ανάλυση και τεκµηρίωση αναγκών και
απαιτήσεων της υπηρεσίας στον τοµέα των ψηφιακών εφαρµογών, (ιβ) η υποστήριξη των χρηστών σε κεντρικές
διαδικτυακές εφαρµογές του Υπουργείου, (ιγ) η παρακολούθηση της εκτέλεσης των συµβάσεων µε εταιρείες
παροχής υπηρεσιών πληροφορικής.
2. Η Διεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Εφαρµογών διαρθρώνεται σε τρία (3) Τµήµατα, ως εξής: α) Τµήµα Α΄- Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Εφαρµογών, β) Τµήµα
Β΄ – Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών,
γ) Τµήµα Γ΄- Προτύπων, Μεθοδολογιών και Διαχείρισης
Ποιότητας.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Εφαρµογών κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της, ως ακολούθως:
(α) Τµήµα Α΄ – Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Εφαρµογών
µε αρµοδιότητες: (αα) Την ανάλυση απαιτήσεων, τον
σχεδιασµό και την εσωτερική ανάπτυξη νέων εφαρµογών Οικονοµικού Τοµέα και Δηµόσιας Διοίκησης, (ββ)
Τον καθορισµό των τεχνικών προδιαγραφών των εφαρµογών, (γγ) Την ανάπτυξη των νέων εφαρµογών µε την
υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και σύγχρονων εργαλείων υλοποίησης, (δδ) Τον έλεγχο των εφαρµογών, σύµφωνα µε τις λειτουργικές απαιτήσεις και σε συνεργασία
µε τους χρήστες αυτών, (εε) Τον καθορισµό των αναγκών για την προµήθεια έτοιµων εφαρµογών για τις οργανικές µονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονοµικών, ανάλογα µε τις
ανάγκες, (στστ) Την τεκµηρίωση των εφαρµογών και
των εκδόσεών τους και την επιτόπια εκπαίδευση των τελικών χρηστών, (ζζ) Την τήρηση βιβλιοθήκης για την επαναχρησιµοποίηση εργαλείων και εφαρµογών, (ηη) Την αναβάθµιση
και
βελτίωση
των
υπαρχόντων
εφαρµογών/πληροφοριακών συστηµάτων σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Διευθύνσεις της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., εφόσον αυτά έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά από το Τµήµα.
(β) Τµήµα Β΄ – Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών
Υπηρεσιών µε αρµοδιότητες: (αα) Την εφαρµογή πλαισίου, εργαλείων γενικής εφαρµογής και οριζόντιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, προκειµένου να εξασφαλίσουν
την αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των δηµόσιων υπηρεσιών, (ββ) Τον
σχεδιασµό και την παραγωγική λειτουργία όλων των διαδικτυακών υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονοµικών και των Φορέων
της Δηµόσιας Διοίκησης, (γγ) Τη δηµιουργία ενός πλαισίου ενιαίας λειτουργίας και συνεργασίας µεταξύ των
φορέων της Δηµόσιας Διοίκησης, (δδ) Τις συναλλαγές
µεταξύ των φορέων της Δηµόσιας Διοίκησης (G2G), (εε)

Τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας σε οργανωτικό,
σηµασιολογικό και τεχνολογικό επίπεδο, για την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ πληροφοριακών συστηµάτων
των φορέων του δηµόσιου τοµέα, (στστ) Τη δηµιουργία
και διαχείριση Μητρώου για την καταχώρηση των παρεχόµενων υπηρεσιών από φορείς της Δηµόσιας Διοίκησης (Μητρώο Διαλειτουργικότητας), (ζζ) Την τεχνική, επιχειρησιακή και θεσµική υποστήριξη και διαχείριση του
«Κέντρου Διαλειτουργικότητας – ΚΕ.Δ.» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του ενιαίου περιβάλλοντος (υποδοµή) για την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ
πληροφοριακών συστηµάτων των φορέων του δηµόσιου
τοµέα, (ηη) Την τήρηση µητρώου διαλειτουργικότητας
για όλες τις διαδικτυακές υπηρεσίες του «Κέντρου Διαλειτουργικότητας – ΚΕ.Δ.» του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, (θθ) Τη συνεργασία µε κάθε ενδιαφερόµενο εξωτερικό φορέα που επιθυµεί να του παρασχεθεί
πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήµατα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονοµικών, όπως επίσης και µε φορείς στα πληροφοριακά
συστήµατα των οποίων επιθυµεί να έχει πρόσβαση το ίδιο το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Οικονοµικών, (ιι) Την προώθηση της διαλειτουργικότητας και της διασυνδεσιµότητας εντός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εντός του Υπουργείου Οικονοµικών και στο σύνολο των φορέων του Δηµοσίου, (ιαια) Τον καθορισµό των προδιαγραφών, των
µεθοδολογιών και των κατευθυντήριων γραµµών της
διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστηµάτων
που διαχειρίζεται το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Οικονοµικών, είτε αυτή αφορά σε
διαλειτουργικότητα µε συστήµατα άλλων φορέων, είτε
σε αλληλεπίδραση των συστηµάτων του Υπουργείου, (ιβιβ) Τον σχεδιασµό νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονοµικών, (ιγιγ) Την ανάπτυξη, διαχείριση και υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας των οριζόντιων συστηµάτων εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων (π.χ.
Πύλη ΕΡΜΗΣ, e-gov Portal), (ιδιδ) Τον σχεδιασµό, ανάπτυξη και διαχείριση των ιστοτόπων του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονοµικών, µέσα από τη συνεργασία µε όλες τις αρµόδιες Υπηρεσίες, για την ανανέωση και επικαιροποίησή τους, (ιειε)
Τη συνεργασία µε ευρωπαϊκούς φορείς και τη συµµετοχή σε ευρωπαϊκά προγράµµατα, για θέµατα διαλειτουργικότητας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (ιστιστ)
Τον σχεδιασµό και την εφαρµογή οριζόντιων λύσεων για
την υποστήριξη πιστοποίησης χρηστών/συστηµάτων στα
πληροφοριακά συστήµατα του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονοµικών και όλης
της Δηµόσιας Διοίκησης, (ιζιζ) Την εγγραφή, ταυτοποίηση και ηλεκτρονική αναγνώριση πολιτών και επιχειρήσεων σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα, (ιηιη) Τον σχεδιασµό, ανάπτυξη, διαχείριση και εκµετάλλευση οριζόντιων συστηµάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και ηλεκτρονικής αναγνώρισης πολιτών και επιχειρήσεων, (ιθιθ) Τη διαχείριση πιστοποίησης χρηστών ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δηµόσιας Διοίκησης, (κκ) Τη
µέριµνα για την ουσιαστική και απόλυτη ταυτοποίηση
του µητρώου χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών µε
το γενικό µητρώο, (κακα) Τη διαχείριση λογαριασµών
κοινωνικής δικτύωσης και τη διαχείριση του περιεχοµέ-
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νου, τη γενική εποπτεία, τη φροντίδα και έγκαιρη ενηµέρωση των διαδικτυακών τόπων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονοµικών,
(κβκβ) Τη χρήση κατάλληλων ηλεκτρονικών µέσων και
συστηµάτων, για την αποτελεσµατικότερη καταγραφή
και παρακολούθηση των συναλλαγών που σχετίζονται
µε την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.
(γ) Τµήµα Γ΄ - Προτύπων, Μεθοδολογιών και Διαχείρισης Ποιότητας µε αρµοδιότητες: (αα) Τον καθορισµό των
προτύπων και της κοινής µεθοδολογίας σχεδιασµού, υλοποίησης, διαχείρισης και κοστολόγησης λογισµικού,
(ββ) Τη συνεργασία µε τις αρµόδιες εσωτερικές µονάδες, µε σκοπό την ενσωµάτωση των προτύπων στις περιπτώσεις εκτέλεσης έργων από Αναδόχους, (γγ) Τον καθορισµό των προτύπων υλοποίησης και µέτρησης της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών, (δδ)
Την εφαρµογή µέτρων συνεχούς βελτίωσης µε σκοπό τη
συνεχή αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών της
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., (εε) Την υιοθέτηση και διαχείριση νέων διαδικασιών ποιότητας για τη µείωση λειτουργικού κόστους, αποτελεσµατικότερης λειτουργίας και αύξησης
της παραγωγικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., (στστ) Τον έλεγχο και τη µέτρηση συµµόρφωσης διαδικασιών και λογισµικού, βάσει των προτύπων ποιότητας και µεθοδολογιών, (ζζ) Τη συνεργασία µε ευρωπαϊκούς φορείς και τη
συµµετοχή σε ευρωπαϊκά προγράµµατα, για την υιοθέτηση κοινών πρακτικών, προτύπων και στρατηγικών στα
πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (ηη) Την καταγραφή
των δυνατοτήτων της βέλτιστης αξιοποίησης του έτοιµου λογισµικού, (θθ) Την εκτέλεση σε συνεργασία µε τις
άλλες Διευθύνσεις της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. ελέγχων αξιολόγησης των µέτρων ασφάλειας των πληροφοριακών συστηµάτων των Εγκεκριµένων Οικονοµικών Φορέων
(Authorised Economic Operator – ΑΕΟ).
Άρθρο 40
Διεύθυνση Λειτουργίας
Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Λειτουργίας Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης είναι οι ακόλουθοι: (α) Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας, η
συντήρηση και η επικαιροποίηση των πληροφοριακών
συστηµάτων, των µηχανογραφηµένων εφαρµογών, που
αφορούν στις τοµεακές εφαρµογές της Δηµόσιας Διοίκησης, εκτός του Υπουργείου Οικονοµικών, (β) Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας, η συντήρηση και
η επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστηµάτων, των
µηχανογραφηµένων εφαρµογών, που αφορούν στις οριζόντιες εφαρµογές του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που δεν υποστηρίζονται από τις άλλες Γενικές
Διευθύνσεις.
2. Η Διεύθυνση Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τµήµατα, ως κατωτέρω: α) Τµήµα Α΄- Λειτουργίας Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης, β)
Τµήµα Β΄- Διαδικτυακής Εξυπηρέτησης Πολιτών, γ) Τµήµα Γ΄- Εφαρµογών ΚΕΠ και Υπηρεσιών µιας Στάσης, δ)
Τµήµα Δ΄- Τµήµα Ψηφιακών Υπογραφών.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέµονται στα
Τµήµατα ως εξής:
(α) Τµήµα Α΄- Λειτουργίας Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης µε αρµοδιότητες: (αα) Την ανάπτυξη, διαχείριση

και υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας οριζόντιων
πληροφοριακών συστηµάτων εξυπηρέτησης δηµόσιας
διοίκησης (Σύστηµα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναµικού
[HRMS], Απογραφή, αξιολόγηση, κινητικότητα κ.α.) σε
συνεργασία µε την αρµόδια Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, (ββ) Την ανάπτυξη, διαχείριση
και υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας των οριζόντιων συστηµάτων εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων (π.χ. Σύστηµα Διαχείρισης Υποθέσεων Πολιτών
(CRMS), κ.α.), (γγ) Την ενσωµάτωση της νοµοθεσίας
στις εφαρµογές και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες αρµοδιότητας του Τµήµατος και την ενηµέρωσή τους µε νέες
εκδόσεις και νέες λειτουργίες, µε παράλληλη ενηµέρωση του Τµήµατος Δ΄ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστηµάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, όπου απαιτείται, (δδ)
Την τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη
δευτέρου επιπέδου εσωτερικών χρηστών των εφαρµογών, σε συνεργασία µε το Τµήµα Δ’ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστηµάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, (εε)
Την παροχή ετήσιων στατιστικών στοιχείων που αφορούν διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων.
(β) Τµήµα Β΄- Διαδικτυακής Εξυπηρέτησης Πολιτών µε
αρµοδιότητες: (αα) Την ανάπτυξη, διαχείριση και υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας του πληροφοριακού
συστήµατος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» µε υλοποίηση των πολιτικών
για θέµατα ανοικτής διακυβέρνησης και ανοικτών δεδοµένων και σύµφωνα µε τις κανονιστικές ρυθµίσεις που
θα εκδοθούν, (ββ) Την ανάπτυξη, διαχείριση και υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας πληροφοριακών συστηµάτων µε στόχο τη διαρκή βελτίωση της εφαρµογής των
προτύπων για την ανοικτή διακυβέρνηση και τα ανοικτά
δεδοµένα, από τους φορείς του Δηµόσιου Τοµέα, (γγ)
Την υποβολή και προώθηση της εφαρµογής τεχνικών
προτάσεων για τη βελτιστοποίηση του Προγράµµατος
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ», (δδ) Την αντιµετώπιση θεµάτων που αφορούν τεχνικά θέµατα της ανοικτής διακυβέρνησης, των
ανοικτών δεδοµένων και του Προγράµµατος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», (εε) Την τηλεφωνική και εξ΄ αποστάσεως τεχνική
υποστήριξη δευτέρου επιπέδου εσωτερικών χρηστών
των εφαρµογών, σε συνεργασία µε το Τµήµα Δ΄ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστηµάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης
Χρηστών, (στστ) Τη διαχείριση και ανάρτηση σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Διευθύνσεις των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών των ανοιχτών
δεδοµένων των Υπουργείων.
(γ) Τµήµα Γ΄- Εφαρµογών ΚΕΠ και Υπηρεσιών µιας
Στάσης µε αρµοδιότητες: (αα) Την ανάπτυξη, διαχείριση
και υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστηµάτων που υποστηρίζουν το έργο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των Ενιαίων Κέντρων
Εξυπηρέτησης (Κ.Ε.Π.-Ε.Κ.Ε.), καθώς και των πληροφοριακών υποσυστηµάτων διαλειτουργικότητας των συστηµάτων των Κ.Ε.Π. (ΕΡΜΗΣ-Κ.Ε.Π.-Ε.Κ.Ε.) µε φορείς
του Δηµόσιου Τοµέα, σε συνεργασία µε την καθ’ ύλη οργανική µονάδα του Υπουργείου, (ββ) Την τεχνική υποστήριξη της καθηµερινής λειτουργίας των Κ.Ε.Π., την
παροχή οδηγιών και τη µέριµνα για την αντιµετώπιση και
επίλυση πάσης φύσεως ζητηµάτων που προκύπτουν από
τη λειτουργία τους και αφορούν τα τεχνικά και λειτουρ-
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γικά θέµατα του πληροφοριακού συστήµατος των ΚΕΠ,
σε συνεργασία µε το Τµήµα Δ΄ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστηµάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, όπου απαιτείται και τις καθ’ ύλην αρµόδιες µονάδες του Υπουργείου, (γγ) Την ενσωµάτωση της νοµοθεσίας στις εφαρµογές και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες αρµοδιότητας του
Τµήµατος και την ενηµέρωσή τους µε νέες εκδόσεις και
νέες λειτουργίες, µε παράλληλη ενηµέρωση του Τµήµατος Δ΄ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστηµάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, όπου απαιτείται σε συνεργασία µε
τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, (δδ) Την τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη δευτέρου επιπέδου εσωτερικών χρηστών των
εφαρµογών, σε συνεργασία µε το Τµήµα Δ΄ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστηµάτων, Εκτυπώσεων,
Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών,
(εε) Την τεχνική διασύνδεση των Κ.Ε.Π. µε καθ’ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες των φορέων της δηµόσιας διοίκησης,
(στστ) Τη βελτίωση της παροχής δηµόσιων υπηρεσιών
σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους, κατά περίπτωση,
φορείς και µε την Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου, (ζζ) Την παροχή οδηγιών προς τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σε πολίτες και επιχειρήσεις, για την επίλυση προβληµάτων τεχνικής εξυπηρέτησης.
(δ) Τµήµα Δ΄- Ψηφιακών Υπογραφών µε αρµοδιότητες: (αα) Την αποκλειστική παροχή ψηφιακών πιστοποιητικών προς το σύνολο των Δηµόσιων Φορέων, είτε µέσω
συµφωνιών και συνεργασιών για τις περιπτώσεις των
Δηµόσιων φορέων που ήδη κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος παρέχουν ψηφιακά πιστοποιητικά στους υπαλλήλους των οργανικών τους µονάδων,
(ββ) Τη διαχείριση της Υποδοµής Δηµόσιου Κλειδιού
του Δηµόσιου Τοµέα και της Αρχής Πιστοποίησης του
Ελληνικού Δηµοσίου (ΑΠΕΔ), (γγ) Την τεχνική υποστήριξη των χρηστών (πολιτών και δηµοσίων υπαλλήλων), την
παροχή οδηγιών και την µέριµνα για την αντιµετώπιση
και επίλυση πάσης φύσεως ζητηµάτων που προκύπτουν
και αφορούν τεχνικά θέµατα σχετικά µε τις διαδικασίες
έκδοσης ψηφιακών υπογραφών, (δδ) Την προσαρµογή,
ενσωµάτωση, προώθηση και εποπτεία της εφαρµογής
του Ευρωπαϊκού κανονισµού eIDAS στο Δηµόσιο Τοµέα,
όπως εκάστοτε ισχύει, σε συνεργασία µε το Τµήµα Υπηρεσιών Εµπιστοσύνης του Υπουργείου.
Άρθρο 41
Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) συνίσταται στην: α. Υποστήριξη της καλής λειτουργίας του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηµοσίων
Συµβάσεων, β. Εφαρµογή σύγχρονων τεχνικών και µεθόδων σύναψης Δηµόσιων Συµβάσεων, γ. Επεξεργασία δεδοµένων για την παροχή πληροφόρησης, εξαγωγή γνώσης καθώς και την τεκµηριωµένη λήψη αποφάσεων σχε-

τικά µε τις Δηµόσιες Συµβάσεις Αγαθών και Υπηρεσιών
στην Ελλάδα, δ. Παροχή συνεχούς, πλήρους και συστηµατικής εκπαίδευσης/ενηµέρωσης των Φορέων του Δηµοσίου και των οικονοµικών φορέων σχετικά µε τη λειτουργία και χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ε. Περιοδική διαβίβαση στις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στατιστικών στοιχείων σχετικά µε τις συµβάσεις υπηρεσιών που συνάπτονται στη χώρα µας.
2. Η Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) αποτελείται από τα ακόλουθα
Τµήµατα, α) Τµήµα Α΄ - Υποστήριξης Λειτουργίας
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ΚΗΜΔΗΣ, β) Τµήµα Β΄ - Υποστήριξης και
Εκπαίδευσης Χρηστών Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ΚΗΜΔΗΣ, γ) Τµήµα Γ΄ - Μητρώου Οικονοµικών Φορέων, Επιτελικής Πληροφόρησης, Στατιστικών και Απολογιστικών Στοιχείων,
δ) Τµήµα Δ΄ - Ανάπτυξης και Τεχνικής Εξέλιξης
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέµονται µεταξύ των τµηµάτων της ως εξής: (α) Τµήµα Α΄ - Υποστήριξης Λειτουργίας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ΚΗΜΔΗΣ µε αρµοδιότητες: (αα) Τη µέριµνα για την απρόσκοπτη λειτουργία
των συστηµάτων, την αναβάθµιση και τη συντήρησή
τους, (ββ) Την εποπτεία της καλής χρήσης και της ασφάλειας των συστηµάτων, (γγ) Τον έλεγχο των προϋποθέσεων εγγραφής και αυθεντικοποίησης των χρηστών και
της εν γένει διαχείρισής τους, (δδ) Την τήρηση του ηλεκτρονικού αρχείου Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ΚΗΜΔΗΣ, (εε) Την
παρακολούθηση, ενηµέρωση, εµπλουτισµό, συντήρηση
και διαχείριση της ηλεκτρονικής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,
στην οποία περιέχεται το ΚΗΜΔΗΣ, (στστ) Τη µέριµνα
για την επικοινωνία και διαλειτουργικότητα των συστηµάτων µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα της Δηµόσιας
Διοίκησης, µε αντίστοιχα συστήµατα κρατών – µελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και τρίτων χωρών και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, (ζζ) Την παροχή άµεσης εξειδικευµένης βοήθειας προς τους χρήστες των
συστηµάτων (Φορείς του Δηµοσίου και Οικονοµικοί Φορείς - Προµηθευτές) και την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για τεχνικά και λειτουργικά θέµατα. Την αξιολόγηση, κατηγοριοποίηση και επίλυση τεχνικών θεµάτων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία των συστηµάτων (Help Desk), (ηη) Τις εισηγήσεις για τη βελτίωση των
διαδικασιών προγραµµατισµού και εκτέλεσης των Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων µέσα από την ανάπτυξη εργαλείων µέτρησης του επιπέδου της ποιότητας, ιδίως µέτρηση αποτελεσµατικότητας, αποδοτικότητας
και απαιτούµενου χρόνου για την προµήθεια αγαθών και
παροχή υπηρεσιών, µε δείκτες, ερωτηµατολόγια µέσα από το portal – διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..
(β) Τµήµα Β΄ - Υποστήριξης και Εκπαίδευσης Χρηστών
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ΚΗΜΔΗΣ µε αρµοδιότητες: (αα) Την παροχή εξειδικευµένης βοήθειας προς τους χρήστες των
συστηµάτων (Φορείς του Δηµοσίου και Οικονοµικοί Φορείς) για την κατάλληλη προετοιµασία στη χρήση του
Συστήµατος για προγραµµατισµό αναγκών των φορέων,
διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισµών, διαχείριση και εκτέλεση συµβάσεων. Τη διεύρυνση της εφαρµογής του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και του ΚΗΜΔΗΣ, δίνοντας έµφαση στη
δραστηριοποίηση µικροµεσαίων επιχειρήσεων, (ββ) Την
παροχή συνεχούς εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των
χρηστών στα υποσυστήµατα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σε συνερ-

35
γασία µε το Αυτοτελές Τµήµα Στρατηγικής, Προγραµµατισµού και Διαχείρισης Έργων, (γγ) Τη διευκόλυνση και
τον συντονισµό ενεργειών για την ευρύτερη χρήση του
συστήµατος (roll out), (δδ) Την υποβολή προτάσεων για
την προώθηση του συστήµατος, την ευρύτερη εφαρµογή
του και την αρτιότερη υποστήριξη των χρηστών του, (εε)
Τον συντονισµό όλων των εµπλεκοµένων στη λειτουργία των συστηµάτων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ΚΗΜΔΗΣ) και την
παρακολούθηση της εφαρµογής τους, (στστ) Την παρακολούθηση, αξιολόγηση, κατηγοριοποίηση και επίλυση
των θεµάτων που προκύπτουν κατά τη χρήση των υποσυστηµάτων του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., (ζζ) Την υποβολή προτάσεων για βελτιστοποίηση της χρήσης και τυχόν αναγκαίων αναδιοργανώσεων καθώς και την υποβολή προτάσεων για τη συντόµευση διαδικασιών διεξαγωγής διαγωνισµών στο Γενικό Γραµµατέα Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης, (ηη) Τον προσδιορισµό και τη
σύνταξη µελετών συνεπειών, πάνω στη συµπεριφορά
των προµηθευτών που δηµιουργεί η λειτουργία του Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων, προκειµένου να αξιολογηθεί και να αξιοποιηθεί από τις αρµόδιες Διευθύνσεις, (θθ) Τη µελέτη, αξιολόγηση, εισήγηση
µέτρων και παροχή οδηγιών σχετικά µε τη χρήση του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και του ΚΗΜΔΗΣ.
(γ) Τµήµα Γ΄ - Ανάπτυξης και Τεχνικής Εξέλιξης
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. µε αρµοδιότητες: (αα) Την ανάπτυξη όλων
των υποσυστηµάτων του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. συµπεριλαµβανοµένης της υποστήριξης της εφαρµογής των ηλεκτρονικών καταλόγων, της ηλεκτρονικής παραγγελίας, της ηλεκτρονικής τιµολόγησης και των ηλεκτρονικών πληρωµών, (ββ) Τον σχεδιασµό και την υποβολή προτάσεων για
τη βελτίωση των ανωτέρω υποσυστηµάτων, τη βελτιστοποίηση της χρήσης τους και τους τυχόν αναγκαίους ανασχεδιασµούς, (γγ) Την ενηµέρωση για την εξέλιξη και εφαρµογή νέων τεχνολογιών σε ηλεκτρονικά Συστήµατα
Δηµοσίων Συµβάσεων, τη µελέτη αυτών και την εισήγηση αλλαγών για βελτιστοποίηση της χρήσης του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 42
Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών και Διοικητικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
1. Συστήνεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως αποστολή την ενιαία οικονοµική
διαχείριση και τον έλεγχο των οικονοµικών υποθέσεων
και λειτουργιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόµενων από εκείνο φορέων και ειδικότερα τον σχεδιασµό, συντονισµό, διαχείριση και εποπτεία όλων των θεµάτων που άπτονται της οικονοµικής
λειτουργίας του Υπουργείου, συµπεριλαµβανοµένης και
της οικονοµικής παρακολούθησης των εποπτευόµενων
φορέων, σύµφωνα µε τις αρχές της ποιότητας και αποδοτικότητας και τους κανόνες της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ευθύνης, την διοικητική υποστήριξη
των υπηρεσιών του Υπουργείου, την καλή λειτουργία και
ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων, του εξοπλισµού και των τεχνικών υποδοµών της, τον οργανωτικό
σχεδιασµό και λειτουργικό εκσυγχρονισµό των υπηρε-

σιών της, την ορθολογική στελέχωση των οργανικών µονάδων της και την αξιολόγηση της αποδοτικότητας και
αποτελεσµατικότητάς τους, τη διοίκηση και ανάπτυξη
του ανθρώπινου δυναµικού του Υπουργείου, την αναβάθµιση του τρόπου διαχείρισης των υπηρεσιών διεκπεραίωσης και των υποστηρικτικών εργασιών για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών, τη βέλτιστη αξιοποίηση
των χώρων του Υπουργείου, ώστε οι υπηρεσίες του να
λειτουργούν καλώς, απρόσκοπτα και µε ασφάλεια.
2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών και Διοικητικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές
µονάδες: α) Διεύθυνση Προµηθειών, Υποδοµών και Διαχείρισης Υλικού, β) Διεύθυνση Προϋπολογισµού και Δηµοσιονοµικών Αναφορών, γ) Διεύθυνση Οικονοµικής
Διαχείρισης, δ) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών.
Άρθρο 43
Διεύθυνση Προµηθειών, Υποδοµών
και Διαχείρισης Υλικού
1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Προµηθειών, Υποδοµών και Διαχείρισης Υλικού είναι η αποτελεσµατική και µε διαφάνεια προµήθεια κάθε είδους υλικών
και άυλων αγαθών µε σύγχρονες διαδικασίες και µε κριτήρια κόστους - οφέλους.
2. Η Διεύθυνση Προµηθειών, Υποδοµών και Διαχείρισης Υλικού συγκροτείται από τα ακόλουθα Τµήµατα: α)
Τµήµα Προµηθειών, β) Τµήµα Διαχείρισης Υλικού και Υποδοµών.
3. Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Προµηθειών περιλαµβάνονται: α) η µέριµνα για την έγκαιρη κάλυψη των
αναγκών του Υπουργείου σε αγαθά και υπηρεσίες και η
κατάρτιση και εκτέλεση του ετησίου προγράµµατος παντός είδους προµηθειών υλικού, αγαθών και υπηρεσιών
του Υπουργείου κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
και τους κανόνες του Δηµοσίου Λογιστικού συµπεριλαµβανοµένης και της διαδικασίας που ακολουθείται σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. 6 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, β) ο σχεδιασµός, η κατάρτιση και η υλοποίηση των
διαγωνισµών του Υπουργείου, σε συνεργασία µε τις κατά περίπτωση ενδιαφερόµενες Διευθύνσεις, γ) η παρακολούθηση του Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών, δ) η
µέριµνα για τη διαχείριση και την δηµοσιότητα όλων των
διαδικασιών που αφορούν στη σύναψη και εκτέλεση των
συµβάσεων προµήθειας κάθε είδους υλικών αγαθών και
παροχής υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων και των δαπανών, όπου αυτό προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία, ε) η µέριµνα για την τήρηση του νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις προµήθειες στον δηµόσιο τοµέα, στ) η τήρηση µητρώου συµβάσεων και προµηθευτών, ζ) οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την
έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής για την
αντιµετώπιση εκτάκτων δαπανών των υπηρεσιών του Υπουργείου, ο ορισµός υπολόγων, ο έλεγχος απόδοσης
προς τακτοποίηση των ενταλµάτων και η υποβολή των
σχετικών δικαιολογητικών στο Τµήµα Εκκαθάρισης Δαπανών, Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισµού και Π.Δ.Ε.
της Διεύθυνσης Οικονοµικής Διαχείρισης του Υπουργείου, η) η διεκπεραίωση των πάσης φύσεως δαπανών που
προβλέπονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τη
µετακίνηση των υπαλλήλων του Υπουργείου και των
προσώπων µε οποιαδήποτε ιδιότητα, µε εντολή φορέα
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του Δηµοσίου, σύµφωνα µε την υποπαράγραφο Δ.9 του
ν. 4336/2015, όπως ισχύει, για υπηρεσιακούς λόγους στο
εσωτερικό και στο εξωτερικό συµπεριλαµβανοµένης και
της διαδικασίας που ακολουθείται σύµφωνα µε το άρθρο
75 παρ. 6 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, θ) ο ορισµός και
έλεγχος των δηµοσίων υπολόγων και διαχειριστών σε
συνεργασία µε τη Διεύθυνση Οικονοµικής Διαχείρισης
του Υπουργείου, ι) η συγκέντρωση, ο έλεγχος και η επεξεργασία των δικαιολογητικών πάσης φύσεως πληρωµών δαπανών και η προώθησή τους στο Τµήµα Εκκαθάρισης Δαπανών, Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισµού και
ΠΔΕ της Διεύθυνσης Οικονοµικής Διαχείρισης του Υπουργείου για ενταλµατοποίηση, ια) η εποπτεία των υπολόγων χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής, ιβ) η
διαχείριση των πάγιων προκαταβολών, ιγ) Η καταχώριση
των δαπανών του Υπουργείου στο πληροφοριακό του
σύστηµα, ιδ) ο χειρισµός κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
4. Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Διαχείρισης Υλικού και Υποδοµών περιλαµβάνονται: α) η καταγραφή και
παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων, η διαχείριση, διακίνηση και λογιστική παρακολούθηση του υλικού εν γένει του Υπουργείου και η λειτουργία των αποθηκών υλικού, β) η παρακολούθηση και ο έλεγχος του
µηχανογραφικού συστήµατος αποθήκης του Υπουργείου
και η εισήγηση αλλαγών, παρεµβάσεων και αποκατάστασης βλαβών, γ) η τήρηση αποθηκών αναλωσίµων και µη
υλικών, καθώς και η χορήγηση των ειδών των αποθηκών
στις επιµέρους υπηρεσίες του Υπουργείου και η ενηµέρωση των σχετικών διαχειριστικών βιβλίων και καρτελών, δ) η πρόταση για την προµήθεια του απαραίτητου αναλώσιµου και µη υλικού του Υπουργείου και η διαχείριση αυτού, ε) η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων
του Υπουργείου, στ) ο έλεγχος και επεξεργασία των δικαιολογητικών πληρωµής των µισθωµάτων και των εν
γένει παγίων δαπανών, τα οποία αφορούν κτίρια όπου
στεγάζονται υπηρεσίες και φορείς αρµοδιότητας του Υπουργείου, καθώς και ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισµών και φορέων µε έδρα την Ελλάδα που
επιτελούν έργο που άπτεται των αρµοδιοτήτων του Υπουργείου, καθώς και των τηλεφωνικών συνδέσεων των
φορέων που ανήκουν σε αυτό, ζ) η καταχώριση των δαπανών του Υπουργείου στο πληροφοριακό του σύστηµα,
η) ο χειρισµός κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
Άρθρο 44
Διεύθυνση Προϋπολογισµού
και Δηµοσιονοµικών Αναφορών
1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προϋπολογισµού και Δηµοσιονοµικών Αναφορών είναι: α) Ο σχεδιασµός, η κατάρτιση και η τροποποίηση του Τακτικού Προϋπολογισµού, και του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, ώστε να συµβαδίζουν µε τις δηµοσιονοµικές δυνατότητες του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), β) Η κατάρτιση των δηµοσιονοµικών αναλύσεων και αναφορών, γ) Η παρακολούθηση θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου που άπτονται των
κρατικών ενισχύσεων.
2. Η Διεύθυνση Προϋπολογισµού και Δηµοσιονοµικών
Αναφορών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τµήµατα: α)
Τµήµα Τακτικού Προϋπολογισµού και Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, β) Τµήµα Παρακολούθησης Επο-

πτευοµένων Φορέων, γ) Τµήµα Δηµοσιονοµικών Αναλύσεων, Αναφορών και Κρατικών Ενισχύσεων.
3. Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Τακτικού Προϋπολογισµού και Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων περιλαµβάνονται: α) ο προγραµµατισµός κάθε δαπάνης του
Υπουργείου, η συγκέντρωση των οικονοµικών στοιχείων,
η επεξεργασία και η κατάρτιση του ετήσιου τακτικού
προϋπολογισµού και των µηνιαίων στόχων, καθώς και
του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσιακές µονάδες, η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους βάσει εγκυκλίων και οδηγιών του Τµήµατος και η διενέργεια διορθωτικών παρεµβάσεων επί αποκλίσεων από τους τριµηνιαίους στόχους εκτέλεσης και η τροποποίηση του προϋπολογισµού
µέσω της εγγραφής εκτάκτων ή συµπληρωµατικών πιστώσεων ή της µεταβολής πιστώσεων, β) η παρακολούθηση της κίνησης των πιστώσεων και η ανακατανοµή αυτών ανά τρίµηνο και µήνα και η σύνταξη µηνιαίου ορίου
δαπανών, καθώς και η έκδοση των αποφάσεων κατανοµής ωρών πρόσθετων παροχών, γ) η παρακολούθηση
των ορίων διαθέσεων πιστώσεων και µηνιαίων πληρωµών, δ) η παρακολούθηση και αντιµετώπιση θεµάτων ειδικών λογαριασµών, ε) η καταχώριση όλων των µεταβολών του προϋπολογισµού του Υπουργείου στο ηλεκτρονικό σύστηµα παρακολούθησής του, η παρακολούθηση
και ο έλεγχος του συστήµατος και η εισήγηση τυχόν αλλαγών, παρεµβάσεων και αποκατάστασης βλαβών του,
στ) η κατάρτιση, σε συνεργασία µε τις επιµέρους υπηρεσιακές µονάδες, των µεσοπρόθεσµων και ετήσιων προγραµµάτων κάθε τοµέα δραστηριότητας και τον προσδιορισµό των ειδικότερων στόχων και επιδιώξεων σε θέµατα προϋπολογισµού και Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, ζ) η µέριµνα για την έγκριση και αναθεώρηση των προγραµµάτων, η) ο συντονισµός της προετοιµασίας του ΜΠΔΣ και των επικαιροποιήσεων αυτού σε συνεργασία µε τα αρµόδια Τµήµατα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και την υποβολή τους, µετά
από έγκριση από τον Υπουργό, στο Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους (ΓΛΚ), θ) η τήρηση των ανώτατων ορίων και
στόχων που ορίζονται στο ΜΠΔΣ, ι) η συνεργασία µε το
Τµήµα Παρακολούθησης Εποπτευόµενων Φορέων για
την κατάρτιση του προϋπολογισµού τους εντός των ορίων του ΜΠΔΣ και την ορθή εκτέλεσή τους, ια) η σύνταξη του Μνηµονίου Συνεργασίας µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και η παρακολούθηση των τριµηνιαίων στόχων εκτέλεσης του προϋπολογισµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες
διατάξεις, ιβ) η διασφάλιση εξεύρεσης απαιτούµενων
πόρων για την ωρίµανση και υλοποίηση των έργων, ιγ) η
παρακολούθηση της κίνησης των πιστώσεων και η πρόταση για την ανακατανοµή αυτών, ιδ) η καταβολή εισφορών σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς, καθώς
και µισθωµάτων για τη στέγαση ελληνικών, ευρωπαϊκών
και διεθνών οργανισµών και φορέων µε έδρα την Ελλάδα που επιτελούν έργο που άπτεται των αρµοδιοτήτων
του Υπουργείου, καθώς και η διαχείριση των σχετικών
κονδυλίων και πάσης φύσεως επιστροφών, ιε) η παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του ΜΠΔΣ και η εισήγηση των αναγκαίων µέτρων για την οµαλή και έγκαιρη εφαρµογή του, ιστ) η σύνταξη απολογισµών και σχετικών
εκθέσεων για την πορεία εκτέλεσης του τακτικού προϋπολογισµού του ΠΔΕ, ώστε να συµβαδίζουν µε τις δηµοσιονοµικές δυνατότητες του ΜΠΔΣ, ιζ) η αξιολόγηση του
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εκτελούµενου προϋπολογισµού µε σκοπό την αύξηση
των εσόδων και τη µείωση των δαπανών και γενικά τη
χρησιµοποίηση όλων των πόρων µε αποδοτικό και αποτελεσµατικό τρόπο, ιη) η καταχώριση των αποφάσεων αναµόρφωσης προϋπολογισµού του Υπουργείου στο πληροφοριακό του σύστηµα, ιθ) ο χειρισµός κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
4. Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Παρακολούθησης
Εποπτευόµενων Φορέων περιλαµβάνονται: α) η διασφάλιση ότι τα προσχέδια προϋπολογισµού των εποπτευόµενων φορέων τυγχάνουν έγκαιρης επεξεργασίας και
βρίσκονται µέσα στο πλαίσιο των ανώτατων ορίων και
των άλλων στόχων που καθορίζονται από το ΜΠΔΣ, καθώς και από εγκυκλίους και οδηγίες που εκδίδονται από
το Υπουργείο Οικονοµικών και από το ΓΛΚ), β) η διασφάλιση ότι οι στόχοι που καθορίζονται στους προϋπολογισµούς των εποπτευόµενων φορέων συµβαδίζουν µε
τους στόχους δηµοσιονοµικής πολιτικής, γ) η διασφάλιση ότι οι προϋπολογισµοί και τα οικονοµικά στοιχεία που
υποβάλλονται από τους εποπτευόµενους φορείς είναι αξιόπιστα και ότι αντανακλούν την οικονοµική πραγµατικότητα των φορέων, δ) ο έλεγχος της εγκυρότητας και
της αξιοπιστίας των υποβαλλόµενων από τους εποπτευόµενους φορείς απολογισµών διάθεσης της χρηµατοδότησης και άλλων οικονοµικών στοιχείων, ε) η παρακολούθηση της οικονοµικής διαχείρισης των εποπτευόµενων φορέων και η ανάλυση και επεξεργασία των οικονοµικών τους δεδοµένων, στ) η εποπτεία της τήρησης του
Μητρώου Δεσµεύσεων από τους εποπτευόµενους φορείς και η παροχή οδηγιών για τη σωστή τήρησή του, ζ) η
παρακολούθηση της τήρησης των µηνιαίων στόχων των
εποπτευοµένων φορέων του Υπουργείου και η υποβολή
προτάσεων λήψης των απαραίτητων µέτρων σε περίπτωση αρνητικής απόκλισης από τους στόχους εκτέλεσης
του προϋπολογισµού τους, η) ο έλεγχος, η επεξεργασία
και η συγκέντρωση των δικαιολογητικών των επιχορηγήσεων στους εποπτευόµενους φορείς του Υπουργείου
και η διαβίβασή τους στο Τµήµα Εκκαθάρισης Δαπανών,
Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισµού και ΠΔΕ της Διεύθυνσης Οικονοµικής Διαχείρισης του Υπουργείου, θ) η έγκαιρη κοινοποίηση εγκυκλίων για την οικονοµική διαχείριση των εποπτευόµενων φορέων, ι) ο έλεγχος της
οικονοµικής απόδοσης, περιλαµβανοµένων ελλειµµάτων
και οφειλών, των εποπτευόµενων φορέων σε τακτική
(τριµηνιαία/µηνιαία) βάση, ια) η σύνταξη και η παρακολούθηση των προβλεπόµενων από το ν. 4270/2014 ,
Μνηµονίων Συνεργασίας που δύνανται να συνάπτονται
µεταξύ του Υπουργείου και των εποπτευόµενων φορέων
του, ιβ) η έγκριση του προϋπολογισµού και του απολογισµού των εποπτευόµενων από το Υπουργείο φορέων, ιγ)
η σύνταξη, σε συνεργασία µε το Τµήµα Δηµοσιονοµικών
Αναλύσεων, Αναφορών και Κρατικών Ενισχύσεων, των
οικονοµικών καταστάσεων και αναφορών για τους εποπτευόµενους φορείς του Υπουργείου και η διαβίβασή
τους στις αρµόδιες αρχές, ιδ) η διεκπεραίωση όλων των
διαδικασιών που απαιτούνται για την έγκριση και καταβολή δόσεων στους εποπτευόµενους φορείς στο πλαίσιο των Προγραµµάτων Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ που διαχειρίζονται, ιε) η διεκπεραίωση όλων των
διαδικασιών που αφορούν την λειτουργία του ΕΚΟΜΕ,
σε συνδυασµό µε τον ν. 4487/2017, ιστ. ο χειρισµός κάθε
άλλου συναφούς θέµατος.

5. Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Δηµοσιονοµικών,
Αναλύσεων, Αναφορών και Κρατικών Ενισχύσεων περιλαµβάνονται: α) η τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρµογή του νόµου περί δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ευθύνης (ν. 4270/2014), β) η τήρηση
του Μητρώου Δεσµεύσεων του Προϋπολογισµού του Υπουργείου, η καταχώριση σε αυτό του συνόλου των καταγεγραµµένων υποχρεώσεων του Υπουργείου προς
τρίτους και η παρακολούθηση της εξέλιξης των δηµοσιονοµικών στοιχείων που απορρέουν από αυτό, ώστε να
συµβαδίζουν µε τις δηµοσιονοµικές δυνατότητες του
ΜΠΔΣ, καθώς και ο έλεγχος του αντίστοιχου µηχανογραφικού συστήµατος για την υποβολή εισηγήσεων αναγκαίων αλλαγών ή παρεµβάσεων ή αποκατάστασης βλαβών, γ) η τήρηση των ανώτατων ορίων των πιστώσεων
του προϋπολογισµού, δ) η σύνταξη, κατά τις κείµενες
διατάξεις, οικονοµικών καταστάσεων και αναφορών για
την εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισµού και τις εγγραφές στο Μητρώο Δεσµεύσεων του Υπουργείου, καθώς και τη διαβίβασή τους προς ενηµέρωση της πολιτικής ηγεσίας και των αρµόδιων ελεγκτικών µηχανισµών
(ενδεικτικά Βουλή, Υπουργείο Οικονοµικών, Ελληνική
Στατιστική Υπηρεσία), ε) η συγκέντρωση των δηµοσιονοµικών στοιχείων από τα µητρώα δεσµεύσεων του τακτικού προϋπολογισµού, του ΠΔΕ και των εποπτευόµενων
φορέων του Υπουργείου, στ) η προετοιµασία και η προώθηση σχεδίων, συµπεριλαµβανοµένων και σχεδίων νόµων, που αφορούν σε διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων και ενδέχεται να εµπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης µε την έννοια του άρθρου 107.1 της ΣΛΕΕ για
γνωµοδότηση ή και έγκριση από την Κεντρική Μονάδα
Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονοµικών
(ΚεΜΚΕ), ζ) η υποβολή προτάσεων διόρθωσης και βελτίωσης των σχεδίων που προετοιµάζονται από υπηρεσίες του Υπουργείου, πριν την προώθησή τους στην
ΚεΜΚΕ, η) η εποπτεία και η υποστήριξη των φορέων αρµοδιότητάς της σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων
κρατικών ενισχύσεων, κατά την προετοιµασία και την υλοποίηση µέτρων που εµπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης, θ) η έγκριση όλων των σχεδίων κρατικών ενισχύσεων που δεν απαιτούν κοινοποίηση, ι) η παροχή
στην ΚεΜΚΕ κάθε είδους βοήθειας και υποστήριξης, σε
περίπτωση κοινοποίησης ενός σχεδίου από την ΚεΜΚΕ
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε περίπτωση αιτήµατος
της ΕΕ για παροχή πληροφοριών επί µέτρων κρατικής ενίσχυσης αρµοδιότητάς της, ια) η µέριµνα για την καταχώριση των σχεδίων στο ηλεκτρονικό σύστηµα SANI, ιβ)
η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της ετήσιας έκθεσης κρατικών ενισχύσεων µέσω του διαδραστικού συστήµατος SARI, ιγ) η µέριµνα για την ενηµέρωση του µητρώου παρακολούθησης κρατικών ενισχύσεων της υποπαραγράφου Β.8 του ν. 4152/2013, ως προς τα µέτρα αρµοδιότητας τους, ιδ) η εποπτεία για την εφαρµογή των
αποφάσεων ανάκτησης παράνοµων κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί από το Υπουργείο ή τους εποπτευόµενους φορείς αρµοδιότητάς της, µε βάση τις οδηγίες της ΚεΜΚΕ και η παροχή όλων των απαραίτητων
στοιχείων στην ΚεΜΚΕ για την υποβολή τους στην ΕΕ.
Ειδικότερα: αα) η υποστήριξη των φορέων χορήγησης
παράνοµων ενισχύσεων που χρήζουν ανάκτησης, κατά
τον προσδιορισµό των ωφελούµενων επιχειρήσεων, των
ποσών, και των τόκων ανά ωφελούµενο που πρέπει να α-
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νακτηθούν, ββ) η µέριµνα ώστε ο φορέας χορήγησης της
ενίσχυσης να προβεί εξαρχής σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες µέχρι και την τελική ανάκτηση των παρανόµως χορηγηθεισών κρατικών ενισχύσεων (ενδεικτικά εγγραφή σε πίνακα απαιτήσεων για δικαιούχους που έχουν
ενταχθεί σε καθεστώς πτώχευσης), γγ. ο χειρισµός κάθε
άλλου συναφούς θέµατος.
Άρθρο 45
Διεύθυνση Οικονοµικής Διαχείρισης
1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Οικονοµικής
Διαχείρισης είναι: α) Η αποτελεσµατική άσκηση της λειτουργίας της οικονοµικής διοίκησης του Υπουργείου µε
σύγχρονες διαδικασίες και µε κριτήρια κόστους – οφέλους, β) Η τεκµηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων στον τοµέα της οικονοµικής διοίκησης στο ελληνικό,
το ευρωπαϊκό και το διεθνές περιβάλλον, γ) Η αξιοποίηση χρηµατοδοτούµενων από εθνικούς και κοινοτικούς
πόρους προγραµµάτων.
2. Η Διεύθυνση Οικονοµικής Διαχείρισης συγκροτείται
από τα ακόλουθα Τµήµατα: α) Τµήµα Εκκαθάρισης Δαπανών, Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισµού και ΠΔΕ, β)
Τµήµα Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας, γ) Τµήµα Εντολών
Πληρωµών.
3. Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Εκκαθάρισης Δαπανών , Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισµού και ΠΔΕ
περιλαµβάνονται: α) η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης
ανάληψης υποχρεώσεων, κατόπιν τεκµηριωµένου αιτήµατος του διατάκτη και καταχώρηση των αναλαµβανόµενων δεσµεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσµεύσεων, β) ο έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και παροχή βεβαίωσης
επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη
της απαιτούµενης πίστωσης και για τη µη υπέρβαση του
οριζόµενου κάθε φορά από το αρµόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης, γ) η σύνταξη έκθεσης
προς την αρµόδια Δηµοσιονοµική Υπηρεσία Εποπτείας
και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους
διατάκτες προεδρικού διατάγµατος (π.δ. 80/2016), δ) ο
έλεγχος και εκκαθάριση δαπανών µε βάση τα πλήρη και
νόµιµα δικαιολογητικά αυτών, ε) η έκδοση τίτλου για την
πληρωµή των δαπανών, µέσα στα καθοριζόµενα κατά µήνα όρια πληρωµών και εντός των προβλεποµένων προθεσµιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, στ) η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών µε το διατάκτη ως προς τη νοµιµότητα και κανονικότητα των εκκαθαριζόµενων δαπανών και υποβολή της µετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισµού και Ελέγχου
Εφαρµογής Δηµοσιολογιστικών Διατάξεων µε σχετική
κοινοποίηση στην αρµόδια Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων του ΓΛΚ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014, ζ) η σύνταξη έκθεσης προς την αρµόδια Υπηρεσία προκειµένου
να κινηθεί η προβλεπόµενη από τις κείµενες διατάξεις
διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου, η) η τακτοποίηση των
χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής, θ) η εισήγηση
αρµοδίως για καταλογισµό δηµόσιου υπολόγου, καθώς
και λαβόντα αχρεώστητης πληρωµής, ι) η παροχή απόψεων στα Δικαστήρια, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων

και κοινοποίηση στην αρµόδια Δ.Υ.Ε.Ε. των δικαστικών
αποφάσεων αυτών από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση
στον προϋπολογισµό του φορέα, ια) η µέριµνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών, ιβ) η τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις, ιγ) η καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και τήρηση του µητρώου αυτών, ιδ) η αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών, ιε) η έκδοση επιτροπικών ενταλµάτων για τη µεταβίβαση πιστώσεων στους
δευτερεύοντες διατάκτες, ιστ) η παρακολούθηση µηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη, ιζ) η παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και εισήγηση στον ΓΔΟΥ για την έκδοση εντολών
προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δηµόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασµού, καθώς και εισήγηση
στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για
τον καταλογισµό του υπερήµερου υπολόγου, σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις, ιη) η έκδοση συµψηφιστικών ενταλµάτων (τακτικών και προπληρωµής) για την εµφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων στη δηµόσια ληψοδοσία, καθώς και έκδοση
λοιπών συµψηφιστικών χρηµατικών ενταλµάτων, όπου
προβλέπεται, ιθ) η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων
του Υπουργείου βάσει των γενικών αρχών και κανόνων
για τη δηµοσιονοµική διαχείριση του ν. 4270/2014, κ) η
καταχώρηση των αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων
του Υπουργείου στο πληροφοριακό του σύστηµα, κα) ο
χειρισµός κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
4. Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας περιλαµβάνονται αρµοδιότητες για δαπάνες
αποδοχών, συντάξεων, πρόσθετων αµοιβών, αποζηµιώσεων και µε οποιαδήποτε άλλη ονοµασία καταβαλλόµενων απολαβών του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου, των φυσικών προσώπων µε οποιουδήποτε
τύπου µίσθωση έργου ή παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έµµισθη εντολή, καθώς και αποζηµιώσεων φοιτητών και σπουδαστών για την πρακτική τους άσκηση σε υπηρεσίες του Υπουργείου, ως ακολούθως: α) η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων,
σχετικές µε τις αρµοδιότητες του Τµήµατος, κατόπιν
τεκµηριωµένου αιτήµατος του διατάκτη και καταχώρηση
των αναλαµβανόµενων δεσµεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί ανάληψης
υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγµατος (π.δ. 80/2016), β) ο έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούµενης πίστωσης και για τη µη υπέρβαση του οριζόµενου κάθε φορά από το αρµόδιο όργανο
ποσοστού διάθεσης της πίστωσης, γ) η σύνταξη έκθεσης
προς την αρµόδια Δ.Υ.Ε.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους
διατάκτες προεδρικού διατάγµατος (π.δ. 80/2016), δ) ο
έλεγχος και εκκαθάριση των δαπανών αρµοδιότητας του
Τµήµατος µε βάση τα πλήρη και νόµιµα δικαιολογητικά
αυτών, ε) η εκκαθάριση και καταβολή των τακτικών αποδοχών που αφορούν τους υπαλλήλους του Υπουργείου,
η διεκπεραίωση των πάσης φύσεως πρόσθετων αµοιβών
του προσωπικού, συµπεριλαµβανοµένου του επιδόµατος
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αλλοδαπής, και κάθε άλλης απολαβής των υπαλλήλων
και την έκδοση και αποστολή αναλυτικών βεβαιώσεων
στους δικαιούχους, στ) η τήρηση µισθολογικών µητρώων
του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου και η
µηνιαία δήλωση στη µηχανογραφική εφαρµογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωµών των σχετικών ενταλµάτων, ζ) η
έκδοση των ετήσιων Μητρώων τακτικών αποδοχών και
πρόσθετων παροχών και η χορήγηση βεβαιώσεων βάσει
των στοιχείων τους, η) η ενηµέρωση του φορολογικού
αρχείου για την έκδοση των εκκαθαριστικών σηµειωµάτων της εφορίας και η αντιπαραβολή των στοιχείων µε
τα Μητρώα τακτικών αποδοχών και πρόσθετων παροχών, θ) η τήρηση στοιχείων για τα Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης, ι) η συνεργασία µε την Ενιαία Αρχή Πληρωµών, ια) η έκδοση σχετικών εγκυκλίων που αφορούν το
µισθολόγιο, ιβ) η εκτέλεση αποφάσεων που αφορούν ενδεικτικά αργίες, διαθεσιµότητες, ιγ) οι απαντήσεις επί
προσφυγών - δικαστικών αποφάσεων, ιδ) η έκδοση Δελτίων Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) και
άλλων σχετικών βεβαιώσεων, σχετικών µε τις αρµοδιότητες του Τµήµατος, που αφορούν την συνταξιοδότηση,
ιε) η µηνιαία αποστολή οικονοµικών στοιχείων µισθοδοσίας προς το Υπουργείο Οικονοµικών, καταστάσεων ασφαλιστικών εισφορών στα αντίστοιχα ταµεία και καταστάσεων δανείων σε πιστωτικά ιδρύµατα, καθώς και η
κατά µήνα κατάρτιση και ηλεκτρονική υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) των ασφαλισµένων
στο ΙΚΑ, ιστ) η χορήγηση βεβαιώσεων σε εν ενεργεία και
συνταξιούχους υπαλλήλους σχετικά µε εξαγορές στρατού, προϋπηρεσίας κ.λπ., ιζ) η παρακολούθηση της σχετικής µε τη µισθοδοσία νοµοθεσίας, η επιµέλεια και ο έλεγχος της προσαρµογής της παραµετροποίησης του
µηχανογραφικού συστήµατος µισθοδοσίας στα εκάστοτε νέα δεδοµένα (ενδεικτικά φορολογία, υπολογισµός
περικοπών, κρατήσεων) και η εισήγηση για αναγκαίες
µεταβολές, ιη) η έκδοση τίτλου για την πληρωµή δαπανών, σε συνεργασία µε την Ενιαία Αρχή Πληρωµών, µέσα στα καθοριζόµενα κατά µήνα όρια πληρωµών και εντός των προβλεποµένων προθεσµιών από το ενωσιακό
και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, ιθ) η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών µε το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου
νοµιµότητας και κανονικότητας των δαπανών και υποβολή της µετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισµού και Ελέγχου Εφαρµογής Δηµοσιολογιστικών
Διατάξεων µε σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων του ΓΛΚ, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν.
4270/2014, κ) η σύνταξη έκθεσης προς την αρµόδια Υπηρεσία προκειµένου να κινηθεί η προβλεπόµενη από τις
κείµενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου,
κα) η εισήγηση αρµοδίως για καταλογισµό δηµόσιου υπολόγου, καθώς και λαβόντα αχρεώστητης πληρωµής,
κβ) η παροχή απόψεων στα Δικαστήρια, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρµόδια
Δ.Υ.Ε.Ε. των δικαστικών αποφάσεων αυτών από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισµό του
φορέα για δαπάνες αρµοδιότητας του Τµήµατος, κγ) η
µέριµνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών, κδ) η
τήρηση µητρώου πάσης φύσεως προσωπικού του οικείου
Υπουργείου, κε) η παροχή βεβαίωσης επί των πράξεων
διορισµών, εντάξεων, µετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του Υπουρ-

γείου, για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισµό του, κστ) η παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων
και οδηγιών αναφορικά µε αποδοχές, πρόσθετες αµοιβές, αποζηµιώσεις, κρατήσεις κ.λπ., για το πάσης φύσεως προσωπικό του Υπουργείου, κζ) η παροχή στοιχείων
επί θεµάτων που αφορούν στο Τµήµα, κη) η καταχώριση
στο πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου των αποφάσεων αναλήψεων, των δαπανών και των πληρωµών
του Υπουργείου, κθ) ο χειρισµός κάθε άλλου συναφούς
θέµατος.
5. Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Εντολών Πληρωµών περιλαµβάνονται: α) η παραγωγή στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Δηµοσιονοµικής Πολιτικής
(ΟΠΣΔΠ) ηλεκτρονικών εντολών µεταφοράς και πίστωσης λογαριασµού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για
την εξόφληση των εκδιδόµενων χρηµατικών ενταλµάτων µε πίστωση των τραπεζικών λογαριασµών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούµενων κρατήσεων
υπέρ τρίτων σε αυτούς, β) η µέριµνα για τη διενέργεια
συµψηφισµών και απόδοση στο Δηµόσιο και στα οικεία
ασφαλιστικά ταµεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και
ασφαλιστικών οφειλών, γ) η ενηµέρωση των δικαιούχων
και των φορέων για την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων
και την πληρωµή των δικαιούχων, δ) η καταχώρηση στοιχείων και τήρηση των Μητρώων Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων, ε) η παρακολούθηση, επεξεργασία και αναφορά
της συγκέντρωσης εσόδων, στ) η καταχώριση αναλήψεων και πληρωµών στο πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου, ζ) Η καταχώριση όλων των πληρωµών του Υπουργείου, πλην της µισθοδοσίας, στο πληροφοριακό
του σύστηµα, η) ο χειρισµός κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
Άρθρο 46
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
1. Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών έχει ως επιχειρησιακούς στόχους τον σχεδιασµό, συντονισµό, διαχείριση και εποπτεία όλων των θεµάτων που άπτονται: α)
της διοικητικής υποστήριξης των υπηρεσιών του Υπουργείου, β) της καλής λειτουργίας και ασφάλειας των κτιριακών εγκαταστάσεων, του εξοπλισµού και των τεχνικών υποδοµών της, γ) του οργανωτικού σχεδιασµού και
λειτουργικού εκσυγχρονισµού των υπηρεσιών της, δ)
της ορθολογικής στελέχωσης των οργανικών µονάδων
της και της αξιολόγησης της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητάς τους, ε) της διοίκησης και ανάπτυξης
του ανθρώπινου δυναµικού του Υπουργείου, στ) της αναβάθµισης του τρόπου διαχείρισης των υπηρεσιών
διεκπεραίωσης και των υποστηρικτικών εργασιών για τη
βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών, ζ) της βέλτιστης αξιοποίησης του τεχνολογικού και τεχνικού εξοπλισµού,
καθώς και των χώρων του Υπουργείου, ώστε οι Υπηρεσίες του να λειτουργούν καλώς, απρόσκοπτα και µε ασφάλεια.
2. Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών αποτελείται από τα ακόλουθα Τµήµατα: α) Τµήµα Μονίµου Προσωπικού, β) Τµήµα Προσωπικού ΙΔΑΧ και λοιπών κατηγοριών,
γ) Τµήµα Διοικητικών Διαδικασιών, δ) Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης, ε) Τµήµα Μέριµνας Μέσων και Χώρων,
στ) Τµήµα Προγραµµατισµού Εργασίας.
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3. Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Μόνιµου Προσωπικού περιλαµβάνονται: α) Η διαχείριση όλων των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης των µονίµων υπαλλήλων
του Υπουργείου, β) Τα θέµατα άσκησης του πειθαρχικού
ελέγχου των µονίµων υπαλλήλων, γ) Η έκδοση σχετικών
πιστοποιητικών και βεβαιώσεων για το µόνιµο προσωπικό του Υπουργείου, δ) Η επεξεργασία των στοιχείων της
τηρούµενης βάσης δεδοµένων για την αριθµητική σύνθεση και τις αριθµητικές µεταβολές του µονίµου προσωπικού του Υπουργείου, η αποτίµηση και ο προγραµµατισµός των αναγκών του σε ανθρώπινο δυναµικό, η κατάταξη του µονίµου προσωπικού του σε κατηγορίες, κλάδους, βαθµούς ή ειδικότητες και η στελέχωση των υπηρεσιών του, ε) Η σύνταξη σχεδίων εντολών Προκαταρκτικής Εξέτασης ή Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), που αφορούν µόνιµους υπαλλήλους, στ) Η σύνταξη
σχεδίων κλήσεων σε απολογία, πειθαρχικών αποφάσεων και πειθαρχικών παραποµπών µονοµελούς δικαιοδοσίας, καθώς και η κοινοποίηση των σχετικών πράξεων
στους διωκοµένους µόνιµους υπαλλήλους, ζ) Η επικοινωνία µε Ανεξάρτητες και Δικαστικές αρχές ή Υπηρεσίες
για θέµατα που αφορούν σε πειθαρχικές ή ποινικές κυρώσεις µονίµων υπαλλήλων, η) Η ανάρτηση πράξεων αρµοδιότητας Τµήµατος στο Πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», θ) Η
ενηµέρωση και επικαιροποίηση των ψηφιακών υπηρεσιακών φακέλων των µονίµων υπαλλήλων και η µέριµνα για
την αποστολή των σχετικών εγγράφων στους φυσικούς
υπηρεσιακούς φακέλους, ι) Η ορθή τήρηση του φυσικού
αρχείου των υπηρεσιακών φακέλων των υπαλλήλων του
Υπουργείου, ια) Η διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων υπαλλήλων του Υπουργείου προκειµένου να αποκτήσουν
πρόσβαση στον φυσικό και ηλεκτρονικό φάκελό τους, ιβ)
Η απαγόρευση πρόσβασης µη εξουσιοδοτηµένων ατόµων στο χώρο του Τµήµατος και στους φυσικούς και ηλεκτρονικούς φακέλους των υπαλλήλων του Υπουργείου.
4. Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Προσωπικού ΙΔΑΧ
και Λοιπών Κατηγοριών περιλαµβάνονται: α) Η διαχείριση όλων των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ΙΔΑΧ του Υπουργείου, β)
Τα θέµατα άσκησης του πειθαρχικού ελέγχου των µονίµων υπαλλήλων, γ) Η έκδοση σχετικών πιστοποιητικών
και βεβαιώσεων για το προσωπικό του Υπουργείου µε
σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, δ) Η επεξεργασία των στοιχείων
της τηρούµενης βάσης δεδοµένων για την αριθµητική
σύνθεση και τις αριθµητικές µεταβολές του προσωπικού
του Υπουργείου µε σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, η αποτίµηση
και ο προγραµµατισµός των αναγκών του σε ανθρώπινο
δυναµικό, η κατάταξη του προσωπικού µε σχέση εργασίας ΙΔΑΧ σε κατηγορίες, κλάδους, βαθµούς ή ειδικότητες και η στελέχωση των υπηρεσιών του, ε) Η σύνταξη
σχεδίων εντολών Προκαταρκτικής Εξέτασης ή Ένορκης
Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), που αφορούν υπαλλήλους
µε σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, στ) Η σύνταξη σχεδίων κλήσεων σε απολογία, πειθαρχικών αποφάσεων και πειθαρχικών παραποµπών µονοµελούς δικαιοδοσίας, καθώς και η
κοινοποίηση των σχετικών πράξεων στους διωκοµένους
υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, ζ) Η επικοινωνία
µε Ανεξάρτητες και Δικαστικές αρχές ή Υπηρεσίες για
θέµατα που αφορούν σε πειθαρχικές ή ποινικές κυρώσεις υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, η) Ο χειρισµός των πάσης φύσεως διοικητικών θεµάτων που αφορούν στο, µε κάθε είδους σχέση εργασίας, προσωπικό

των Γραφείων της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου,
καθώς και των γραφείων των Γενικών Γραµµατέων και
του Ειδικού Γραµµατέα, θ) Η ανάρτηση πράξεων αρµοδιότητας Τµήµατος στο Πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ι) Η ενηµέρωση και επικαιροποίηση των ψηφιακών υπηρεσιακών φακέλων των υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ΙΔΑΧ
και η µέριµνα για την αποστολή των σχετικών εγγράφων
στους φυσικούς υπηρεσιακούς φακέλους, ια) Η ορθή τήρηση του φυσικού αρχείου των υπηρεσιακών φακέλων
των υπαλλήλων του Υπουργείου, ιβ) Η διευκόλυνση των
ενδιαφεροµένων υπαλλήλων του Υπουργείου προκειµένου να αποκτήσουν πρόσβαση στον φυσικό και ηλεκτρονικό φάκελό τους, ιγ) Η απαγόρευση πρόσβασης µη εξουσιοδοτηµένων ατόµων στο χώρο του Τµήµατος και
στους φυσικούς και ηλεκτρονικούς φακέλους των υπαλλήλων του Υπουργείου, ιδ) Η επεξεργασία των στοιχείων της τηρούµενης βάσης δεδοµένων για την αριθµητική
σύνθεση και τις αριθµητικές µεταβολές του προσωπικού
των εποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου, η αποτίµηση και ο προγραµµατισµός των αναγκών του σε ανθρώπινο δυναµικό, η κατάταξη του προσωπικού αυτού
σε κατηγορίες, κλάδους, βαθµούς ή ειδικότητες και η
στελέχωση των υπηρεσιών του, ιε) Η παρακολούθηση εφαρµογής και η επικαιροποίηση των κανονιστικών πράξεων για τις διαδικασίες εκκαθάρισης των αρχείων των
υπηρεσιών των εποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου, ιστ) Τη διεκπεραίωση κάθε θέµατος αρµοδιότητας
του Υπουργού, που αφορά στους εποπτευόµενους φορείς, ιζ) Η συνεργασία για την κατάρτιση, αξιολόγηση
και ανασχεδιασµό περιγραµµάτων καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας του προσωπικού των εποπτευόµενων φορέων, ιη) Τη µέριµνα για θέµατα προσωπικού των εποπτευόµενων φορέων αρµοδιότητας Υπουργείου καθώς και κάθε θέµα που άπτεται στον προγραµµατισµό προσλήψεών τους.
5. Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Διοικητικών Διαδικασιών περιλαµβάνονται: α) Η συγκρότηση των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συµβουλίων, Επιτροπών, Οµάδων Εργασίας ή Έργου και ο ορισµός εκπροσώπων του
Υπουργείου σε συλλογικά όργανα, συνέδρια ή συµβούλια άλλων Υπουργείων και φορέων, σε συνεργασία µε
τις λοιπές Υπηρεσίες του Υπουργείου, συµπεριλαµβανοµένων και των διαδικασιών που αφορούν το προσωπικό
φορέων αρµοδιότητας του Υπουργείου, όπως, µεταξύ
άλλων, ΔΕΚΟ, νοµικά πρόσωπα, Ανεξάρτητες Αρχές, β)
Οι εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συµβούλια, γ) Η µελέτη, εισήγηση και παρακολούθηση της εφαρµογής µέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών, η προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών βάσει σύγχρονων
προτύπων ISO, η κατάργηση περιττών διατυπώσεων και
η διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών µε τις υπηρεσίες του Υπουργείου, δ) Η µέριµνα για την ανάπτυξη
και εφαρµογή σύγχρονων τεχνικών και µεθόδων εργασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων του Υπουργείου, η εφαρµογή συστηµάτων στοχοθεσίας και µεθόδων µέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας του προσωπικού και των υπηρεσιών
του, η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των µετρήσεων
και η διατύπωση συγκεκριµένων προτάσεων για τη βελτίωση της υπηρεσιακής λειτουργίας, ε) Η εφαρµογή των
αρχών της διοίκησης ολικής ποιότητας, ο χειρισµός θεµάτων οργάνωσης των υπηρεσιών του Υπουργείου και
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των εποπτευόµενων από αυτό νοµικών προσώπων, καθώς και η µελέτη και εισήγηση µέτρων ορθολογικού οργανωτικού ανασχεδιασµού και εκσυγχρονισµού της λειτουργίας τους σε συνεργασία µε τις κατά περίπτωση αρµόδιες υπηρεσίες, στ) Η παρακολούθηση των εξελίξεων
σε θέµατα ποιότητας υπηρεσιών στο περιβάλλον της δηµόσιας διοίκησης σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και η επεξεργασία αντίστοιχης πολιτικής, ζ) Η εκπόνηση προτύπων απόδοσης και ο προσδιορισµός δεικτών µέτρησης αποδοτικότητας, αποτελεσµατικότητας
και ποιότητας, η) Η σύνταξη, σε ετήσια βάση, και υποβολή στον Υπουργό, έκθεσης απολογισµού της δράσης της
Διεύθυνσης για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και αποτελεσµατικότητας, θ) Η σύνταξη και διαβίβαση σε ετήσια βάση του καταλόγου υπόχρεων προς υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης του ν. 3213/2003, όπως ισχύει, ι) Η µέριµνα για την κατάρτιση, αξιολόγηση και ανασχεδιασµό περιγραµµάτων καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας του προσωπικού του Υπουργείου σε συνεργασία µε τους Προϊσταµένους των οργανικών µονάδων του, ια) Η µέριµνα για την εισαγωγική εκπαίδευση των υπαλλήλων του Υπουργείου, ιβ) Η ανίχνευση και επισήµανση των εκπαιδευτικών επιµορφωτικών αναγκών του προσωπικού σε συνεργασία µε τους
Προϊσταµένους των οργανικών µονάδων, ο σχεδιασµός,
η κατάρτιση και εφαρµογή πάσης φύσεως προγραµµάτων εκπαίδευσης, µετεκπαίδευσης, επιµόρφωσης ή ειδίκευσης των υπαλλήλων σε αντικείµενα της υπηρεσίας
τους, σε νέα γνωστικά αντικείµενα και σε σύγχρονες τεχνικές διοίκησης και τεχνολογίες, αυτοτελώς ή σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και άλλων
αρµόδιων κρατικών φορέων στο πλαίσιο των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, ιγ) Η επεξεργασία καταγγελιών
πολιτών και αναφορών υπηρεσιών σε βάρος υπαλλήλων
ή/και υπηρεσιών του Υπουργείου, ιδ) Η υποστήριξη προς
τα αρµόδια Πειθαρχικά Συµβούλια, ιε) Η µέριµνα για τη
µεταβίβαση αρµοδιοτήτων και του δικαιώµατος υπογραφής στα ιεραρχικώς υφιστάµενα διοικητικά όργανα, ιστ)
Η παρακολούθηση εφαρµογής και η επικαιροποίηση των
κανονιστικών πράξεων για τις διαδικασίες εκκαθάρισης
των αρχείων των υπηρεσιών του Υπουργείου, ιζ) Ο ανασχεδιασµός και η τυποποίηση, σε συνεργασία µε τις καθ’
ύλην αρµόδιες Υπηρεσίες, των πληροφοριακών εντύπων
ως προς τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και τις διαδικασίες συναλλαγής των πολιτών µε τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.),
τα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) και λοιπές Δηµόσιες Υπηρεσίες, ιη) Η παρακολούθηση και επικαιροποίηση των πληροφοριών που αφορούν στις διαδικασίες
του Υπουργείου που περιλαµβάνονται στην Εθνική Διαδικτυακή Πύλη ΕΡΜΗΣ και στον ηλεκτρονικό Οδηγό του
Πολίτη που περιλαµβάνεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, κ) Η διαχείριση του συστήµατος αναρτήσεων στο
Πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
6. Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης Υπουργείου περιλαµβάνεται: α) Η τήρηση
του γενικού πρωτοκόλλου (φυσικού και ηλεκτρονικού)
και του αρχείου εγγράφων του Υπουργείου, β) Η παραλαβή και διακίνηση της εισερχόµενης και εξερχόµενης
αλληλογραφίας (κοινής και εµπιστευτικής), γ) Η επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και φωτοαντιγράφων και η

βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, δ) Η εξυπηρέτηση και πληροφόρηση του πολίτη και η εισήγηση µέτρων
για τη βελτίωσή τους, ε) Η τήρηση ενιαίου αρχείου πληροφοριακού υλικού, σε έντυπη ή και ηλεκτρονική µορφή,
στ) Η οργάνωση, διαρκής παρακολούθηση και επικαιροποίηση των δοµών που είναι απαραίτητες για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, µε αντίστοιχη προετοιµασία του ανθρώπινου δυναµικού (κατάλογοι αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τυποποίηση εγγράφων), ζ) Η
ανάρτηση πράξεων αρµοδιότητας Τµήµατος στο Πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
7. Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Μέριµνας Μέσων
και Χώρων το οποίο για την επιτυχή επιτέλεση του έργου του λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση περιλαµβάνονται τα κάτωθι: α) Η εξασφάλιση της προσβασιµότητας και η αντιµετώπιση, σε συνεργασία µε τις καθ’ ύλην
αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, προβληµάτων και
λοιπών θεµάτων διευκόλυνσης και εξυπηρέτησης ατόµων µε ειδικές ανάγκες, β) Η µέριµνα για την καθαριότητα και φύλαξη των υπηρεσιακών χώρων, γ) Η µέριµνα εξασφάλισης και θέσης σε κυκλοφορία, η κατανοµή και
διάθεση µεταφορικών µέσων στις επιµέρους υπηρεσίες
του Υπουργείου, η κίνηση, η φύλαξη, η συντήρηση και η
επισκευή αυτών, δ) Η διοικητική µέριµνα για τον εφοδιασµό των υπηρεσιών του Υπουργείου µε τα µέσα διεξαγωγής του έργου τους, η διαφύλαξη και καλή χρήση αυτών, ε) Οι διαδικασίες µίσθωσης χώρων, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία, και η χωρΟ.Τ.Α.ξική κατανοµή των
προς στέγαση υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και η
παρακολούθηση των θεµάτων που σχετίζονται µε τις εν
λόγω διαδικασίες, στ) Η διασφάλιση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας των τεχνικών υποδοµών και του
κτιριακού εξοπλισµού του Υπουργείου, καθώς και η λήψη µέτρων πυρασφάλειας, ζ) Η παρακολούθηση λειτουργίας µέσων επικοινωνίας και µεταφοράς, δικτύων
φωτισµού και ύδρευσης, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου, η) Η εκτέλεση τεχνικών εργασιών που αφορούν στην κατασκευή, επισκευή
και συντήρηση της ιδιόκτητης ή µισθωµένης κτιριακής υποδοµής των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού που
χρησιµοποιούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου, θ) Ο προγραµµατισµός και η εκτέλεση τακτικών ή έκτακτων τεχνικών εργασιών συντήρησης και βελτίωσης της κτιριακής υποδοµής και των εγκαταστάσεων του Υπουργείου,
µε ίδια µέσα ή µε ανάθεση σε εξωτερικά συνεργεία, ι) Η
µελέτη ή και η επίβλεψη τεχνικών εργασιών κατασκευής
ή επισκευής κτιριακής υποδοµής και εγκαταστάσεων του
Υπουργείου, µε ίδια µέσα ή µε ανάθεση σε τρίτους.
8. Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Προγραµµατισµού
Εργασίας περιλαµβάνονται: α) Η πάσης φύσεως εποπτεία και ο έλεγχος της ωριαίας παρουσίας των υπαλλήλων του Υπουργείου, όπως προβλέπεται µε τη χρήση
των τεχνικών και άλλων µέσων που διαθέτει για το σκοπό αυτό η Υπηρεσία, β) Η µέριµνα για την ορθή καταχώρηση των αδειών των υπαλλήλων του Υπουργείου στο
σχετικό αρχείο της Υπηρεσίας, γ) Η έκδοση αποφάσεων
που αφορούν πάσης φύσεως άδειες των υπαλλήλων του
Υπουργείου, η ενηµέρωση των υπηρεσιακών φακέλων
και των συναρµόδιων Υπηρεσιών εντός και εκτός Υπουργείου, δ) Η µέριµνα για την ορθή τήρηση των διοικητικών
διαδικασιών για την πάσης φύσεως υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων του Υπουργείου, ε) Η έκδοση απο-
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φάσεων που αφορούν πάσης φύσεως µετακινήσεις στο
εσωτερικό και στην αλλοδαπή των υπαλλήλων του Υπουργείου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Άρθρο 47
Δεδοµένα του Δηµοσίου Τοµέα
1.Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται
συναρµόδιο επεξεργασίας όλων των µη προσωπικών δεδοµένων των Φορέων του Δηµόσιου Τοµέα και του ευρύτερου Δηµόσιου Τοµέα κατά την έννοια του άρθρου 3
του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) και καθορίζει τον σκοπό και τα
µέσα επεξεργασίας τους ιδίως µε αντικείµενο τον στρατηγικό σχεδιασµό και την επεξεργασία, χρήση και αποθήκευση όλων των δεδοµένων των ως άνω φορέων µέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών, όπως ενδεικτικά η
διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστηµάτων
και εφαρµογών, η διαβίβαση των δεδοµένων µεταξύ των
φορέων, η χρήση υπηρεσιών νέφους, την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα υπό τις προϋποθέσεις
του π.δ. 28/2015 (Α΄ 34) και του Κανονισµού (ΕΕ)
2018/1807 της 14.11.2018 σχετικά µε ένα πλαίσιο για
την ελεύθερη ροή των δεδοµένων µη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε φορέας που επιθυµεί ο ίδιος να διασυνδέσει ή να διαλειτουργήσει αρχεία
δεδοµένων ή µητρώων µε άλλο φορέα ή να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που περιγράφεται στο προηγούµενο εδάφιο της παρούσας παραγράφου οφείλει προηγουµένως να λάβει την έγκριση του Γενικού Γραµµατέα Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης µε σκοπό
να διασφαλιστεί η εναρµόνιση µε τον στρατηγικό σχεδιασµό . Οι ως άνω Φορείς µπορούν και οφείλουν και οι ίδιοι να προβαίνουν σε ενέργειες µε σκοπό την ανοικτή
διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών
και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα.
2. Όταν πρόκειται για δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια του άρθρου 26
του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/ 679 (Γενικός Κανονισµός
Προστασίας Δεδοµένων) όλων των δεδοµένων των Φορέων του Δηµόσιου Τοµέα και του ευρύτερου Δηµόσιου
Τοµέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011
(Α΄138) µε αντικείµενο τον στρατηγικό σχεδιασµό, την
επεξεργασία και τη διασύνδεση όλων των δεδοµένων
των ως άνω φορέων µέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών, µε σκοπό τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστηµάτων και εφαρµογών, τη διαβίβαση των δεδοµένων µεταξύ των Φορέων είτε για την άσκηση της
αρµοδιότητας των Φορέων είτε σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία είτε µετά από τη ρητή έγγραφη ή ηλεκτρονική συγκατάθεση του υποκειµένου των δεδοµένων, τη
χρήση υπηρεσιών νέφους, την αυτεπάγγελτη αναζήτηση
δικαιολογητικών ή πιστοποιητικών ή εγγράφων των πολιτών είτε για την άσκηση της αρµοδιότητας των Φορέων είτε σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είτε µετά από τη ρητή έγγραφη ή ηλεκτρονική συγκατάθεση του υποκειµένου των δεδοµένων, την ανταλλαγή µεταξύ των
ως άνω Φορέων δικαιολογητικών και δεδοµένων των πολιτών είτε για την άσκηση της αρµοδιότητας των Φορέ-

ων είτε σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είτε µετά από τη ρητή έγγραφη ή ηλεκτρονική συγκατάθεση του υποκειµένου των δεδοµένων, και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πολιτών, και µόνο ως
προς τους ανωτέρω σκοπούς. Κάθε φορέας που επιθυµεί
ο ίδιος να διασυνδέσει ή να διαλειτουργήσει αρχεία δεδοµένων ή µητρώων µε άλλο φορέα ή να κάνει χρήση υπηρεσιών νέφους ή να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια
που περιγράφεται στο προηγούµενο εδάφιο της παρούσας παραγράφου οφείλει προηγουµένως να λάβει την έγκριση του Γενικού Γραµµατέα Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης µε σκοπό να διασφαλιστεί η
εναρµόνιση µε τον στρατηγικό σχεδιασµό.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης µπορούν να ρυθµίζονται όλες οι λεπτοµέρειες για
την υλοποίηση των σκοπών των παραγράφων 1 και 2 του
παρόντος άρθρου καθώς και τα απαιτούµενα τεχνικά και
οργανωτικά µέτρα και οι σχετικές διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται κατά την επεξεργασία των δεδοµένων
µε σκοπό την ασφάλεια και την προστασία τους, µετά από την διενέργεια εκτίµησης αντικτύπου, όπου αυτή απαιτείται, αλλά και τις σχετικές διαδικασίες για την άσκηση των δικαιωµάτων των υποκειµένων των δεδοµένων και διαχείριση των αιτηµάτων αυτών. Οι Φορείς του
Δηµόσιου Τοµέα και του ευρύτερου Δηµόσιου Τοµέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) υποχρεούνται άµεσα και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση να
προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την
υλοποίηση των σκοπών των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου αλλά και για την εφαρµογή της ως άνω
Υπουργικής Απόφασης. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζονται οι οµάδες εργασίας και
τα αρµόδια συλλογικά όργανα για την υλοποίηση των ως
άνω σκοπών, µετά από εισήγηση των εµπλεκόµενων κατά περίπτωση φορέων.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζονται οι πολιτικές ασφάλειας των πληροφοριακών συστηµάτων και τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα που οφείλουν να εφαρµόσουν οι ως άνω
Φορείς του Δηµοσίου Τοµέα για την υλοποίηση των σκοπών των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δίδονται κατευθυντήριες γραµµές για την σύνταξη
των πολιτικών ασφαλείας, των τεχνικών και οργανωτικών µέτρων και των σχετικών διαδικασιών τόσο για την
ασφάλεια των υπηρεσιών πληροφορικής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αλλά και την προστασία τους από κυβερνοεπιθέσεις αλλά και κατευθυντήριες γραµµές για
την ανοικτή διάθεση των δεδοµένων που οφείλουν να εφαρµόσουν οι ως άνω Φορείς του Δηµοσίου Τοµέα.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται στα φορολογικά και τελωνειακά δεδοµένα, τα οποία
διαχειρίζεται αποκλειστικά η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) σύµφωνα µε το άρθρο 37 του ν.
4389/2016 (Α΄ 94). Το προηγούµενο εδάφιο δεν εµποδίζει την χορήγηση των φορολογικών και τελωνειακών δεδοµένων για σκοπούς διαλειτουργικότητας, υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 17 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄170), το άρθρο 11
του Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), καθώς
και τις διατάξεις περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
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Άρθρο 48
Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση, Κέντρο Δεδοµένων,
Κυβερνητικό Νέφος και Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη
του Ελληνικού Δηµοσίου
1. Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων
Δηµόσιας Διοίκησης είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για
την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και επιβεβαίωση ταυτότητας (αυθεντικοποίηση) πολιτών και για την ενιαία Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη του Ελληνικού Δηµοσίου κατά την
έννοια των άρθρων 6 και 31 του ν. 3979/2011 (Α΄138)
διαδικτυακή πύλη πρόσβασης πολιτών στο Δηµόσιο. Αποτελεί τον µοναδικό αρµόδιο φορέα για τη διατοµεακή
διαλειτουργικότητα και τη διαλειτουργικότητα των επιµέρους µητρώων των Φορέων του Δηµόσιου Τοµέα και
του ευρύτερου Δηµόσιου Τοµέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) και τον µοναδικό αρµόδιο φορέα για την ταυτοποίηση πολιτών µεταξύ των µητρώων των Φορέων αυτών αξιοποιώντας τα επιµέρους
αναγνωριστικά, για τη λειτουργία του Κέντρου Διαλειτουργικότητας και την υλοποίηση όλων των σχετικών
δράσεων σε συνεργασία µε τους ως άνω Φορείς.
2. Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων
Δηµόσιας Διοίκησης λειτουργεί το Κέντρο Δεδοµένων
(Data Center) συνολικά για τη Δηµόσια Διοίκηση, µε σκοπό την αποθήκευση δεδοµένων και την φιλοξενία πληροφοριακών συστηµάτων και εφαρµογών των Φορέων του
Δηµόσιου Τοµέα και του ευρύτερου Δηµόσιου Τοµέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138),
σχεδιάζοντας και λειτουργώντας παραγωγικά τις τεχνολογικές υποδοµές και πληροφοριακά συστήµατα για τον
σκοπό αυτό. Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης δύναται να µισθώνει ή να
προµηθεύεται υπολογιστικές υποδοµές νέφους (Public
Cloud) για να επιτελέσει το σκοπό της λειτουργίας της.
3.α. Οι κεντρικές υποδοµές Κυβερνητικού Νέφους (GCloud) που αναπτύσσει, λειτουργεί παραγωγικά και διαχειρίζεται η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης αποτελούν την κεντρική Υπολογιστική Υποδοµή του Δηµοσίου, στην οποία υποχρεωτικά πρέπει να εγκατασταθούν έως τις 1.1.2022 όλες οι κεντρικές ηλεκτρονικές εφαρµογές και τα κεντρικά πληροφοριακά συστήµατα που διατηρούν όλα τα Υπουργεία, πλην των διαβαθµισµένων συστηµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Λιµενικού Σώµατος, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και
της Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ανεξάρτητες Αρχές, η Κ.Τ.Π.
Α.Ε. και η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και αφορούν σε συναλλαγές µε
πολίτες, επιχειρήσεις και τη Δηµόσια διοίκηση. Οι υποδοµές Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) των ανωτέρω
φορέων µεταφέρονται και περιέρχονται στην κυριότητα
της ΓΓΠΣ ΔΔ για τον σκοπό αυτό. Η Γενική Γραµµατεία
Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες συµφωνηµένου επιπέδου (Service Level Agreement – SLA) στους ανωτέρω
φορείς. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι κεντρικές ηλεκτρονικές εφαρµογές και πληροφοριακά συστήµατα και οι λεπτοµέρειες
εφαρµογής του παρόντος.
β. Από τη δηµοσίευση του παρόντος δεν επιτρέπεται η

προµήθεια νέου εξοπλισµού κεντρικών εξυπηρετητών
και νέων αδειών χρήσης πλατφόρµας λογισµικού από
τους Φορείς του Δηµόσιου Τοµέα και του ευρύτερου Δηµόσιου Τοµέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν.
3979/2011 (Α' 138), εκτός των Υπουργείων Προστασίας
του Πολίτη και Εθνικής Αµύνης και των εποπτευόµενων
φορέων τους, του Λιµενικού Σώµατος του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
γ. Κατ’ εξαίρεση για λόγους επείγουσας αντιµετώπισης αναγκών και σε περίπτωση µη διαθεσιµότητας υποδοµής στο G-Cloud, δύναται να χορηγείται άδεια εξαίρεσης από την απαγόρευση της ανωτέρω παραγράφου κατόπιν απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής διακυβέρνησης. Εάν οι ως άνω Φορείς του Δηµόσιου Τοµέα και του
ευρύτερου Δηµόσιου Τοµέα κατά την έννοια του άρθρου
3 του ν. 3979/2011 (Α’ 138) αιτηθούν την χορήγηση άδειας εξαίρεσης από την απαγόρευση της ανωτέρω παραγράφου, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης οφείλει να απαντήσει εντός 30 ηµερών από την εποµένη της
κατάθεσης της αίτησης εξαίρεσης. Μετά την παρέλευση
άπρακτης της προθεσµίας που ορίζεται στο προηγούµενο εδάφιο, τεκµαίρεται ότι έγινε δεκτή η αίτηση για την
χορήγηση της άδειας εξαίρεσης.
δ. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής και η αντιµετώπιση έργων που βρίσκονται στη διαγωνιστική διαδικασία και εµπίπτουν στις προβλέψεις της παραγράφου
3β’ του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των συναρµοδίων Υπουργών καθορίζονται οι λεπτοµέρειες για τη µεταφορά της
διαχείρισης, των συµβολαίων συντήρησης υφιστάµενων
υπολογιστικών κέντρων σε φορείς του δηµοσίου και των
σχετικών πιστώσεων από τους προϋπολογισµούς των
Φορέων του Δηµόσιου Τοµέα και του ευρύτερου Δηµόσιου Τοµέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011
(Α΄ 138).
4. Δηµιουργείται, συντηρείται και λειτουργεί παραγωγικά στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη του
Ελληνικού Δηµοσίου (e-gov Portal), κατά την έννοια των
άρθρων 6 και 31 του ν. 3979/2011 (Α΄138), για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς τους
πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη δηµόσια διοίκηση, στην
οποία σταδιακά ενσωµατώνονται το σύνολο των πληροφοριών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των Φορέων
του Δηµόσιου Τοµέα και του ευρύτερου Δηµόσιου Τοµέα
κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138).
Η ταυτοποίηση και επιβεβαίωση ταυτότητας (αυθεντικοποίηση) πραγµατοποιείται µέσω µοναδικής ηλεκτρονικής
ταυτοποίησης (eID), για την οποία δύναται να αξιοποιηθεί η χρήση των διαπιστευτηρίων του υποδοµή του
TaxisNet, βάσει των αναφεροµένων όπως προβλέπεται
στα άρθρα 31 και 32 του ν. 3979/2011 (Α΄138). Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζεται το χρονοδιάγραµµα, οι λεπτοµέρειες συνολικής ή
µερικής ενσωµάτωσης των αντίστοιχων πληροφοριών
κάθε Φορέα, η υποχρέωση επικαιροποίησης των ψηφιακών πληροφοριών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και
οι λεπτοµέρειες που αφορούν τη µοναδική ηλεκτρονική
ταυτοποίηση.
5. Δηµιουργείται στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης κεντρική βάση µο-
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ναδικής καταχώρησης των στοιχείων επικοινωνίας όλων
των πολιτών και ιδίως της ταχυδροµικής διεύθυνσης διαµονής, διεύθυνσης επικοινωνίας, αριθµού κινητού τηλεφώνου και διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλων των πολιτών, αποκλειστικά µέσω της οποίας θα ενηµερώνονται ηλεκτρονικά τα αντίστοιχα δεδοµένα των
πληροφοριακών συστηµάτων των Φορέων του Δηµόσιου
Τοµέα και του ευρύτερου Δηµόσιου Τοµέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138). Η καταχώρηση και ενηµέρωση των ανωτέρω δεδοµένων στην κεντρική βάση πραγµατοποιείται µέσω πιστοποιηµένης
πρόσβασης σε ειδική εφαρµογή µε κωδικούς µοναδικής
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (eID), για την οποία δύναται
να αξιοποιηθεί η χρήση των διαπιστευτηρίων η υποδοµή
του TaxisNet, ή µέσω των ΚΕΠ σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 31 του ν. 3979/2011
(Α΄ 138). Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ
δύναται να αξιοποιήσει τα ανωτέρω στοιχεία για την
ταυτοποίηση των πολιτών στα µητρώα της Δηµόσιας Διοίκησης. Κατόπιν γραπτής ή ηλεκτρονικής ρητής συναίνεσης του πολίτη, τα ανωτέρω δεδοµένα δύνανται να είναι διαθέσιµα στα Τραπεζικά Ιδρύµατα . Με απόφαση του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται η ηµεροµηνία έναρξης, η εξειδίκευση των στοιχείων επικοινωνίας των πολιτών αλλά και όλες οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος.
6. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος
άρθρου δεν εφαρµόζονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
Άρθρο 49
Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηµατισµού
Η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηµατισµού επικαιροποιεί
και αντικαθιστά την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική. Η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηµατισµού εκδίδεται και δηµοσιεύεται µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και περιλαµβάνει τις βασικές αρχές, το πλαίσιο
και τις κατευθύνσεις για το ψηφιακό µετασχηµατισµό
της Δηµόσιας Διοίκησης, αλλά και του ιδιωτικού τοµέα
της οικονοµίας καθορίζει τις ειδικότερες αρχές που διέπουν κάθε οριζόντια ή τοµεακή πρωτοβουλία προς τον
σκοπό αυτό και ενσωµατώνει την καταγραφή όλων των
σχετικών διαδικασιών και δράσεων µε µετρήσιµους στόχους και µετρήσιµα αποτελέσµατα ανά τρίµηνο. Είναι
δεσµευτική για όλους τους φορείς του δηµόσιου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, τους οποίους αφορά.
Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηµατισµού µπορεί να αναπροσαρµόζεται κάθε πέντε
χρόνια από την έκδοση της, µε απόφαση του Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Άρθρο 50
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3979/2011
για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Όπου στις διατάξεις των άρθρων 1 έως 40 του
ν. 3979/2011 (Α΄ 138) αναφέρεται ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησηςείτε ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-

τησης είτε ο Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, είτε ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είτε ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, εφεξής νοείται ο
Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Άρθρο 51
Ενιαία Διοικητική Μονάδα
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Στο άρθρο 34 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) προστίθεται
παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Με µέριµνα του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού, σε
κάθε εποπτευόµενο φορέα που παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών, συνιστάται ενιαία διοικητική µονάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επιπέδου Τµήµατος ή Διεύθυνσης. Στη διοικητική µονάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπάγονται όλες οι υφιστάµενες οργανικές µονάδες του φορέα µε αρµοδιότητες σχετικές
µε τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, την
απλούστευση των διαδικασιών και γενικότερα την υλοποίηση δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σύµφωνα µε τις αρχές, το πλαίσιο και τις κατευθύνσεις της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηµατισµού. Σε περίπτωση που οι
ως άνω µονάδες υφίστανται στους φορείς ως Γενικές Διευθύνσεις, αυτές εξακολουθούν να λειτουργούν στο επίπεδο αυτό, ενσωµατώνοντας τυχόν αρµοδιότητες των
προηγούµενων εδαφίων που δεν έχουν.»
Άρθρο 52
Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 3979/2011
για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Ο τίτλος και το περιεχόµενο του άρθρου 35 του
ν. 3979/2011 (Α΄ 138) αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 35
Συντονιστική Επιτροπή
Ψηφιακού Μετασχηµατισµού
1. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης συγκροτείται Συντονιστική Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηµατισµού (εφεξής «Επιτροπή»).
2. Η Επιτροπή αποτελείται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως Πρόεδρο και ως µέλη: α) τον Συντονιστή Ψηφιακών Δράσεων που προβλέπεται στο άρθρο 36 του παρόντος, β) τους Προϊστάµενους των Γενικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των Υπουργείων του άρθρου 34 του παρόντος, γ) τους επικεφαλής φορέων και οργανισµών του
δηµόσιου τοµέα που έχουν σηµαντικό ρόλο στην υλοποίηση της εθνικής πολιτικής για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό.
3. Η Επιτροπή, αποτελεί το κεντρικό όργανο συντονισµού για την υποστήριξη της υλοποίησης της εθνικής
πολιτικής για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Η Επιτροπή
αναλαµβάνει την εξασφάλιση της υιοθέτησης και εφαρµογής της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηµατισµού και την
αποτελεσµατική υλοποίηση των βασικών παρεµβάσεων
για την υλοποίησή της στο σύνολο του δηµόσιου τοµέα.
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Η Επιτροπή, προβαίνει στην περιοδική αποτίµηση και αξιολόγηση της εφαρµογής της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηµατισµού και διατυπώνει προτάσεις πολιτικής και νοµοθετικής πρωτοβουλίας προς τον Υπουργό Ψηφιακής
Διακυβέρνησης για την επικαιροποίησή της.
4. Η Επιτροπή, συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση
τουλάχιστον µία (1) φορά ανά τρεις (3) µήνες µετά από
µέριµνα του Προέδρου της.
5. Στα µέλη της Επιτροπής δεν καταβάλλεται αµοιβή ή
αποζηµίωση.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης θεσπίζεται ο Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής και ρυθµίζεται κάθε άλλο θέµα που είναι αναγκαίο
για την επιτυχή εκπλήρωση του έργου της.»

που έχουν τεθεί για κάθε δράση.
4. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζει τον
Κεντρικό Συντονιστή Ψηφιακών Δράσεων. Ο Κεντρικός
Συντονιστής Ψηφιακών Δράσεων, είναι υπάλληλος του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και διοικεί το δίκτυο των Υπευθύνων Ψηφιακών Δράσεων της προηγούµενης παραγράφου, µεριµνώντας για τη συνεχή, ορθή
και πλήρη ενηµέρωση του κεντρικού πληροφοριακού συστήµατος που αποτυπώνει την εξέλιξη των δράσεων του
ψηφιακού µετασχηµατισµού.
5. Στους Υπεύθυνους Ψηφιακού Μετασχηµατισµού,
τους Υπεύθυνους Ψηφιακών Δράσεων και τον Συντονιστή Ψηφιακών Δράσεων δεν καταβάλλεται αµοιβή ή αποζηµίωση.»

Άρθρο 53
Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 3979/2011
για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Άρθρο 54
Προγραµµατικές συµβάσεις
και Μνηµόνια Συνεργασίας

Ο τίτλος και το περιεχόµενο του άρθρου 36 του
ν. 3979/2011 (Α΄ 138) αντικαθίστανται ως εξής:

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο
της αρµοδιότητας του δύναται να συνάπτει προγραµµατικές συµβάσεις, προγραµµατικές συµφωνίες και µνηµόνια συνεργασίας µε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και
γενικότερα µε τους φορείς του Δηµοσίου Τοµέα και του
ευρύτερου Δηµοσίου Τοµέα κατά την έννοια του άρθρου
3 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138), καθώς και µε ευρωπαϊκούς
και διεθνείς φορείς.

«Άρθρο 36
Υπεύθυνος Ψηφιακού Μετασχηµατισµού - Υπεύθυνος
και Συντονιστής Ψηφιακών Δράσεων
1. Σε κάθε φορέα του Δηµοσίου Τοµέα που παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ορίζεται ένα
(1) στέλεχος ως Υπεύθυνος Ψηφιακού Μετασχηµατισµού. Στα Υπουργεία Υπεύθυνος Ψηφιακού Μετασχηµατισµού είναι ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης ή
Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του άρθρου
34 του παρόντος. Στους λοιπούς φορείς, ως Υπεύθυνος
Ψηφιακού Μετασχηµατισµού ορίζεται, ο Προϊστάµενος
της διοικητικής µονάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
του άρθρου 34 του παρόντος, ο οποίος έχει την ευθύνη
για τα αντικείµενα της πληροφορικής, επικοινωνιών και
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
2. Ο Υπεύθυνος Ψηφιακού Μετασχηµατισµού µεριµνά
για τη λήψη όλων των αναγκαίων οργανωτικών µέτρων
για την τήρηση των αρχών και των υποχρεώσεων που
περιγράφονται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηµατισµού
και για τον συντονισµό της υλοποίησης των σχετικών
έργων, υπηρεσιών και δράσεων στον φορέα. Ταυτόχρονα, αποτελεί το σηµείο επαφής του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ανάπτυξη και τον συντονισµό δράσεων ψηφιακού µετασχηµατισµού.
3. Ο Υπεύθυνος Ψηφιακού Μετασχηµατισµού ορίζει
τον Υπεύθυνο Ψηφιακών Δράσεων του οικείου φορέα. Ο
Υπεύθυνος Ψηφιακών Δράσεων παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων, υπηρεσιών και δράσεων ψηφιακού µετασχηµατισµού του φορέα και µεριµνά για την επιτυχή, έγκαιρη και απρόσκοπτη παράδοσή τους, σύµφωνα µε τον
σχετικό προγραµµατισµό. Ο Υπεύθυνος Ψηφιακών Δράσεων έχει την ευθύνη για τη διαρκή επικαιροποίηση των
πληροφοριών που αποτυπώνουν την εξέλιξη των έργων,
υπηρεσιών και δράσεων ψηφιακού µετασχηµατισµού του
φορέα σε κεντρικό πληροφοριακό σύστηµα που τηρείται
στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Επίσης, υποβάλει προτάσεις βελτίωσης και αποτυπώνει πιθανούς
κινδύνους και εµπόδια σχετικά µε την επιτυχή ολοκλήρωση των δράσεων, καθώς και στοιχεία σχετικά µε την
επίτευξη των στόχων και των βασικών δεικτών επίδοσης

Άρθρο 55
Θέµατα προσωπικού
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
1. Οι θέσεις προσωπικού του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης µπορούν να καλύπτονται και µε αποσπάσεις µονίµων υπαλλήλων ή υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου Δηµοσίου Τοµέα
κατόπιν δηµοσίευσης σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος. Η απόσπαση διαρκεί τρία (3) χρόνια και
µπορεί να παραταθεί για µία (1) ακόµη τριετία.
2. Οι πράξεις αποσπάσεων διενεργούνται, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, µε απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, που είναι αρµόδιος για τη διοίκηση του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
3. Η δαπάνη µισθοδοσίας των υπαλλήλων που αποσπώνται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, βαρύνει τον φορέα προέλευσης.
4. Για την υπερωριακή απασχόληση ή απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ή ηµέρες εξαιρέσιµες ή αργίες εφαρµόζονται οι ισχύουσες γενικές διατάξεις για τους
δηµοσίους υπαλλήλους. Οι απαιτούµενες πράξεις εκδίδονται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
5. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δύνανται
να αναλάβουν θέσεις ευθύνης και οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε αυτήν µε απόσπαση. Σε περίπτωση που ο χρόνος απόσπασης υπολείπεται της διάρκειας πλήρους θητείας της οικείας θέσης ευθύνης, ο χρόνος απόσπασης
παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι την ολοκλήρωση της
κατά τα ανωτέρω θητείας.
6. Οι θέσεις προσωπικού της Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, είναι το σύνολο των θέσεων των µεταφερόµενων υπηρεσιών σε αυτή από τα π.δ. 81/2019 και
π.δ. 84/2019.
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7. Οι θέσεις και το προσωπικό που τις κατέχει κατανέµονται εκ νέου µε διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης στις νέες υπηρεσίες.
8. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, πέραν
των οριζόµενων στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου θέσεων, συνιστώνται επιπλέον οι εξής θέσεις:(α)
στη Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών δέκα (10) θέσεις ΠΕ Πληροφορικής και δέκα (10) θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού, (β) στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης συνιστώνται δέκα (10) θέσεις ΠΕ Πληροφορικής και δέκα (10) θέσεις ΤΕ Πληροφορικής, (γ) στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών και Διοικητικών Υπηρεσιών συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού, τρείς (3) θέσεις ΤΕ Διοικητικού
– Λογιστικού και δύο (2) θέσεις ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
9. Στις µονάδες της Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 84 του Υπαλληλικού
Κώδικα.
Άρθρο 56
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3607/2007
(Α΄ 245) για την Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.
1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου
πρώτου του ν. 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υπάγονται
στη διοικητική και τεχνική εποπτεία και τον έλεγχο της
Εταιρείας λειτουργούντα, καθώς και υπό υλοποίηση έργα Πληροφορικής και Επικοινωνιών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
τρίτου του ν. 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αναλαµβάνεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δηµόσιο, το οποίο για
την άσκηση των µετοχικών του δικαιωµάτων εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονοµικών.»
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου τρίτου του
ν. 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου,
το νέο κεφάλαιο αναλαµβάνεται α) από τον µοναδικό µέτοχο. Οι όροι και οι προϋποθέσεις καθορίζονται µε κοινή
υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης.»
4. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3
του Καταστατικού της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε., όπως αυτό ορίζεται
στο άρθρο πέµπτο του ν. 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «α) αναπτύσσει έναντι αµοιβής άλλως µε επιχορήγηση Συστήµατα Πληροφορικής και Επικοινωνιών και παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο Υπουργείο Υγείας,
στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και στους λοιπούς
φορέας υγείας και πρόνοιας,».
5. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5
του Καταστατικού της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε. όπως αυτό ορίζεται
στο άρθρο πέµπτο του ν. 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «α) έσοδα από αµοιβές υπηρεσιών ή από επιχορηγήσεις για υπηρεσίες που παρέχει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο Υπουργείο Υγείας,

στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και στους λοιπούς
φορέας υγείας και πρόνοιας ή και σε άλλους φορείς του
Δηµοσίου, καθώς και σε οιασδήποτε νοµικής µορφής αλλοδαπού Δηµοσίου.».
6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού
της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε., όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέµπτο
του ν. 3607/2007 προστίθεται η περίπτωση η΄ ως εξής:
«η) έσοδα από επιχορήγηση για τη λειτουργία της από
το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.».
7. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5
του Καταστατικού της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε., όπως αυτό ορίζεται
στο άρθρο πέµπτο του ν. 3607/2007 προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Η Εταιρεία για την εκπλήρωση των σκοπών της δύναται να συνάπτει Προγραµµατικές Συµφωνίες µε τους φορείς στους οποίους παρέχει υπηρεσίες.».
8. Στο εδάφιο στ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του
Καταστατικού της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε., όπως αυτό ορίζεται στο
άρθρο πέµπτο του ν. 3607/2007 προστίθενται εδάφια ως
εξής:
«Η Κοινή Υπουργική Απόφαση έχει αναδροµική ισχύ
και ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του έτους, εντός του οποίου δηµοσιεύεται. Οι συµβάσεις υπογράφονται εντός
µηνός από τη δηµοσίευση της ανωτέρω Κοινής Υπουργικής Απόφασης.».
9. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
5 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε., όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέµπτο του ν. 3607/2007 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Οι συµβάσεις αυτές και οι προγραµµατικές συµφωνίες δεν υπόκεινται στον προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά την ισχύουσα νοµοθεσία.».
10. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
6 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε., όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέµπτο του ν. 3607/2007 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Το µετοχικό κεφάλαιο αναλαµβάνεται εξ ολοκλήρου
από το Ελληνικό Δηµόσιο, το οποίο για την άσκηση των
µετοχικών του δικαιωµάτων εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονοµικών.».
11. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του Καταστατικού
της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε., όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέµπτο
του ν. 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Σε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου,
το νέο κεφάλαιο αναλαµβάνεται από τον µοναδικό µέτοχο».
12. Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του Καταστατικού
της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε,. όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέµπτο
του ν. 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«4.Επικυρωµένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.».
13. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 11 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε., όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέµπτο του ν. 3607/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Το Διοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από επτά (7)
µέλη ως ακολούθως: τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα
Σύµβουλο, δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζοµένων. Ο Διευθύνων Σύµβουλος δύναται
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να ασκεί παράλληλα και καθήκοντα Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου, χωρίς καµία πρόσθετη αµοιβή. Στην
περίπτωση αυτή, στην κενή θέση ορίζεται ένας (1) ειδικός επιστήµονας.
2. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύµβουλος και τα µέλη
του Διοικητικού Συµβουλίου ορίζονται και παύονται αζηµίως για το Δηµόσιο και την Εταιρεία µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οι εκπρόσωποι των
Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας ορίζονται κατόπιν σχετικής εισηγήσεως των αρµοδίων Υπουργών.».
14. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
12 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε., όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέµπτο του ν. 3607/2007 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής η
Εταιρεία έχει δικαίωµα αποζηµίωσης, ενώ παράλληλα υποβάλλεται εισήγηση προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την έκδοση απόφασης παύσης του υπευθύνου.».
15. Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του Καταστατικού
της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε., όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέµπτο
του ν. 3607/2007 καταργείται.
16. Η παράγραφος 4 του άρθρου έκτου του
ν. 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζονται τα
κάθε είδους ειδικότερα θέµατα, τα οποία αφορούν στην
εφαρµογή των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων.».
17. Η παράγραφος 3 του άρθρου έβδοµου του
ν. 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα από
πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας καταρτίζεται και κυρώνεται ο Κανονισµός Προµηθειών της
Εταιρείας, ο οποίος ρυθµίζει θέµατα ανάθεσης έργων,
µελετών και παροχής υπηρεσιών, καθώς και κάθε σχετικό ζήτηµα για τη σύναψη, εκτέλεση και λύση συµβάσεων, µε τους περιορισµούς που ορίζονται στο καταστατικό της εταιρίας.».
18. Στην παράγραφο 3 του άρθρου πρώτου του
ν. 3607/2007 η φράση «από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» αντικαθίσταται από
τη φράση «από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης».
19. Όπου στα άρθρα 8, 20, 21, 23, 24 και 25 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε., όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέµπτο του ν. 3607/2007, αναφέρεται ο Υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικής Απασχόλησης, νοείται εφεξής
ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Άρθρο 57
Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 4339/2015
(Α΄ 133) για την ΕΚΟΜΕ ΑΕ
1. Όπου στο ν. 4339/2015, για θέµατα που αφορούν
στη λειτουργία του ΕΚΟΜΕ, αναφέρεται ο αρµόδιος για
την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργός, νοείται εφεξής ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 44 του ν. 4339/2015
η φράση «από τον Υπουργό, στον οποίο έχουν ανατεθεί
οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης

και Επικοινωνίας» αντικαθίσταται από τη φράση «από
τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης».
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 47 του ν. 4339/2015 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Δ.Σ. του ΕΚΟΜΕ είναι πενταµελές και αποτελείται από: α) Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο. β)
Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα είτε του µονίµου υπαλλήλου είτε του υπαλλήλου του Δηµοσίου µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και υποδεικνύονται από τον αρµόδιο Υπουργό. γ) Έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης µε τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται από τον αρµόδιο Υπουργό και δ) Δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που υποδεικνύονται από τον αρµόδιο Υπουργό.»
Άρθρο 58
Τροποποίηση της ανώνυµης εταιρείας Εθνικό Δίκτυο
Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (µε διακριτικό τίτλο
ΕΔΕΤ) και µετονοµασία της σε Εθνικό Δίκτυο
Υποδοµών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.
(µε διακριτικό τίτλο ΕΔΥΤΕ Α.Ε.)
1. Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (µε
διακριτικό τίτλο ΕΔΕΤ) που ιδρύθηκε µε το π.δ. 29/1998
(Α΄34) περί σύστασης Ανωνύµου Εταιρείας µε την επωνυµία «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Τεχνολογίας Α.Ε.», όπως
τροποποιήθηκε από το π.δ. 308/2001 (Α΄ 209), το
π.δ. 145/2003 (Α΄121), το ν. 2919/2001 (Α΄ 128), τον
ν. 3438/2006 (Α΄ 33), τον ν. 4115/2013 (Α΄ 24) και την
παράγραφο 4 του άρθρου 28 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17)
και όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε µε την απόφαση της από 8.3.2018 Αυτόκλητης Έκτακτης Γενική Συνέλευση (Πρακτικό 39) και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ,
την 23.4.2018, µε Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης 1372691,
σύµφωνα µε την από 24.4.2018 και µε Αριθ. Πρωτ.
1154739 Ανακοίνωση Καταχώρησης του ΕΒΕΑ, εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
σύµφωνα µε το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119), µετονοµάζεται σε
«Εθνικό Δίκτυο Υποδοµών Τεχνολογίας και Έρευνας
Α.Ε.» µε διακριτικό τίτλο ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και τροποποιείται
µε το παρόν άρθρο. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. είναι τεχνολογικός
φορέας και διέπεται από τις ειδικότερες διατάξεις για
τους τεχνολογικούς και ερευνητικούς φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) όπως ισχύει, αναλογικά εφαρµοζόµενες, όπως κάθε φορά ισχύουν. Ο αγγλικός τίτλος θα είναι «National Infrastructures for Research
and Technology» και σε διακριτικό τίτλο GRNET. Η ΕΔΥΤΕ ΑΕ είναι το Εθνικό Δίκτυο για την Έρευνα και την Τεχνολογία (National Research and Education Νetwork NREN).
2. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. λειτουργεί χάριν του δηµόσιου συµφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας
και δεν έχει βιοµηχανικό ή εµπορικό χαρακτήρα. Σκοπός
της εταιρείας, είναι η παροχή δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών σε ακαδηµαϊκά και ερευνητικά ιδρύµατα,
σε φορείς της εκπαίδευσης όλων των βαθµίδων και σε
φορείς του δηµοσίου, ευρύτερου δηµόσιου και ιδιωτικού
τοµέα, η ευρύτερη προώθηση και διάδοση των εφαρµογών των δικτυακών και υπολογιστικών τεχνολογιών καθώς και η προώθηση και υλοποίηση των στόχων του Ψη-
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φιακού Μετασχηµατισµού στους ως άνω φορείς. Απώτερος στόχος είναι η παροχή προηγµένων δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών στους προαναφερόµενους φορείς, για την υποβοήθηση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής τους δραστηριότητας, για την ανάπτυξη της εφαρµοσµένης και τεχνολογικής έρευνας σε θέµατα τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπολογιστικών υπηρεσιών. Επίσης, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. έχει τον κεντρικό ρόλο συντονιστή όλων των ψηφιακών υποδοµών για την Παιδεία και την Έρευνα. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. αποτελεί σύµβουλο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε θέµατα σχεδιασµού
προηγµένων πληροφοριακών συστηµάτων και υποδοµών. Αναπτύσσει συνέργειες µε τους υπόλοιπους φορείς
που παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες στους τοµείς του δηµοσίου, µε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας πάνω σε προηγµένα πληροφοριακά συστήµατα
και αποτελεί τον εθνικό εκπρόσωπο της ερευνητικής και
τεχνολογικής κοινότητας στις ερευνητικές υποδοµές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. συνδράµει στον
ψηφιακό µετασχηµατισµό µε εµπεριστατωµένες αναλύσεις, τεχνολογικές µελέτες, πρότυπες λύσεις και ειδική
τεχνογνωσία. Για την επίτευξη των σκοπών της, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δύναται να υλοποιεί, να εκτελεί, να διαχειρίζεται
ή να παρέχει, εν γένει υπηρεσίες για την υλοποίηση προγραµµάτων, δράσεων και έργων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, των λοιπών Υπουργείων, του Δηµοσίου, του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, τα οποία αφορούν στον τοµέα της
πληροφορικής, της ψηφιακής τεχνολογίας, της επικοινωνίας, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των νέων
τεχνολογιών και γενικότερα στην προώθηση, διάχυση
και µεταφορά τεχνογνωσίας επί των δικτυακών και υπολογιστικών τεχνολογιών και των εφαρµογών τους, στην
έρευνα και στην ανάπτυξη, στην εκπαίδευση και στην
προώθηση του Ψηφιακού Μετασχηµατισµού. Η ΕΔΥΤΕ
Α.Ε. δύναται επίσης να υποστηρίζει, επιστηµονικά και
συµβουλευτικά και άλλους φορείς όπως Υπουργεία, Αρχές, Οργανισµούς, Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου
και Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα, καθώς και άλλους φορείς σε θέµατα
που αφορούν τις δικτυακές και υπολογιστικές τεχνολογίες, την Ψηφιακή Σύγκλιση και σε άλλες εθνικές στρατηγικές παρόµοιου περιεχοµένου. Για την προώθηση του
σκοπού της η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. µπορεί να ιδρύει ή/και να συµµετέχει στην ίδρυση νέων εταιρειών, στο κεφάλαιο νέων
ή υφιστάµενων εταιρειών της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δύναται να αναθέτει την εκπόνηση
µελετών, την εκτέλεση έργων και προµηθειών, την οργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων και επιδείξεων, καθώς και
την παροχή υπηρεσιών σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
3. Από τη δηµοσίευση του παρόντος η άσκηση των πάσης φύσεως εµπραγµάτων, ενοχικών και λοιπών δικαιωµάτων, δικαστικών υποθέσεων και πάσης φύσεως υποχρεώσεων της ΕΔΕΤ Α.Ε., ασκούνται από την ΕΔΥΤΕ
Α.Ε., η οποία καθίσταται καθολικός διάδοχος αυτής. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. υποκαθιστά την ΕΔΕΤ Α.Ε. σε κάθε έργο που
υλοποιεί η ΕΔΕΤ Α.Ε. κατά τη δηµοσίευση του παρόντος.
4. Το µετοχικό κεφάλαιο αναλαµβάνεται εξ ολοκλήρου
από το Ελληνικό Δηµόσιο, το οποίο για την άσκηση των

µετοχικών του δικαιωµάτων εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονοµικών. Οι µετοχές της εταιρείας είναι ονοµαστικές και αµεταβίβαστες.
5. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. διοικείται από εννεαµελές Διοικητικό
Συµβούλιο, το οποίο ορίζεται για τετραετή θητεία, µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με
την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δ.Σ.. Με την έκδοση της απόφασης
αυτής παύει η θητεία των σηµερινών µελών του Δ.Σ. της
ΕΔΕΤ Α.Ε.. Οκτώ (8) µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου
της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. ορίζονται από τον Υπουργό Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, µεταξύ αυτών ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της εταιρείας. Ένα (1) µέλος είναι
εκπρόσωπος του συλλόγου των εργαζοµένων και συνεργατών της ΕΔΕΤ Α.Ε. του συλλόγου. Ο Διευθύνων
Σύµβουλος της εταιρείας εκλέγεται από το Διοικητικό
Συµβούλιο της εταιρείας µεταξύ των µελών του, µετά από πρόταση του Προέδρου και υπογράφει σύµβαση διαχείρισης µε την εταιρεία, στην οποία καθορίζονται οι
στόχοι που αναλαµβάνει να εκπληρώσει κατά τη διάρκεια της θητείας του. Η αµοιβή του Προέδρου, του Αναπληρωτή Προέδρου, του Διευθύνοντος Συµβούλου και
των µελών του Δ.Σ. καθορίζονται µε βάση τα οριζόµενα
στον ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
6. Το Δ.Σ. θα συνεπικουρείται στο έργο του από εννεαµελή Γνωµοδοτική Επιτροπή τετραετούς θητείας, τα µέλη της οποίας, καθώς και οι αναπληρωτές αυτών θα ορίζονται για την πρώτη θητεία τους µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με την ίδια απόφαση, ορίζεται και ο Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος
αυτής. Τα µέλη της Γνωµοδοτικής Επιτροπής επιλέγονται µεταξύ προσωπικοτήτων αναγνωρισµένου κύρους
από το χώρο της έρευνας και της τεχνολογίας. Στο καταστατικό της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. καθορίζονται οι αρµοδιότητες
και ο τρόπος εκλογής των µελών της Γνωµοδοτικής Επιτροπής µετά την πρώτη θητεία της, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εύρυθµη λειτουργία της.
Η αµοιβή των µελών της Γνωµοδοτικής Επιτροπής θα καθορίζεται µε βάση τα οριζόµενα στον ν. 4354/2015
(Α΄176).
7. Τα έργα, προγράµµατα και δράσεις της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
χρηµατοδοτούνται ή συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από διεθνείς φορείς ή/και από εθνικούς
πόρους, ή εκτελούνται µε αυτοχρηµατοδότηση ή µε χρηµατοδότηση από ιδιώτες. H ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δύναται να ορίζεται ως τελικός δικαιούχος των ως άνω έργων, προγραµµάτων και δράσεων ή να συµπράττει µε δηµόσιους
φορείς για την από κοινού υλοποίηση έργων, προγραµµάτων και δράσεων. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. µπορεί να επιχορηγείται για την εκπλήρωση των σκοπών της από τους φορείς του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου
Παιδείας & Θρησκευµάτων και όλων των Υπουργείων, από άλλους φορείς του Δηµοσίου, ευρύτερου Δηµοσίου
και Ιδιωτικού τοµέα, καθώς και από προγράµµατα που
συγχρηµατοδοτούνται ή χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από άλλα διεθνή προγράµµατα, από
τον Τακτικό προϋπολογισµό των λοιπών Υπουργείων, από χορηγίες και από κάθε άλλη νόµιµη πηγή. Οι επιχορηγήσεις από φορείς του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων θεωρούνται δηµόσιες δαπάνες, κατά την έννοια
της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 2957/1954,
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(Α΄186 ) και της παραγράφου 1 του άρθρου 18 παράγραφος 1 του ν. 2515/1997 (Α΄154) και βαρύνουν τον Προϋπολογισµό Δηµοσίων Επενδύσεων.
8. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. απολαµβάνει όλων των διοικητικών,
οικονοµικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων
των δικονοµικών προνοµίων του Δηµοσίου. Οι αυξήσεις
του µετοχικού κεφαλαίου της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. φορολογούνται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
9. Επιτρέπεται η απόσπαση στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε. υπαλλήλων του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα,
για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών που µπορεί να παρατείνεται µία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστηµα. Οι εργαζόµενοι και υπηρετούντες στην ΕΔΕΤ
Α.Ε., κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος, διατηρούν τις
ετήσιες απολαβές τους τακτικές και έκτακτες όπως ίσχυαν κατά τον χρόνο θέσης σε ισχύ του παρόντος. Οι
αποσπώµενοι στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε. εξακολουθούν να λαµβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους, από την υπηρεσία από την οποία προέρχονται, µε τα πάσης φύσεως,
γενικά ή ειδικά, επιδόµατα της οργανικής τους θέσης µε
τις προϋποθέσεις καταβολής τους.
Παράλληλα, διατηρείται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. µε την ίδια νοµική σχέση απασχόλησης το προσωπικό µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ορισµένου
χρόνου και σχέση εντολής, καθώς και οι συνεργάτες µε
συµβάσεις έργου, µίσθωσης έργου και παροχής υπηρεσιών φυσικών προσώπων, που κατά τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου εργάζονται και υπηρετούν στην ΕΔΕΤ
Α.Ε., διατηρώντας όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις υφιστάµενες, κατά τον χρόνο της δηµοσίευσης του παρόντος, συµβάσεις και σχέσεις εργασίας. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. µπορεί να συνεργάζεται µε
µέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., καθώς και µε Ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων και Φορέων, για την εκτέλεση συγκεκριµένων ερευνητικών και άλλων έργων της αρµοδιότητας της. Τα συνεργαζόµενα µέλη Δ.Ε.Π. αµείβονται
για την παροχή του έργου αυτού για τις περιπτώσεις α΄
και γ΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 24 του
ν. 4386/2016 (Α΄ 83) αποκλειστικά µέσω του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του οικείου
Α.Ε.Ι., ενώ παράλληλα µπορούν να αµείβονται απευθείας από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. για την περίπτωση β΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
10. Όλα τα ειδικότερα θέµατα, τα σχετικά µε το Οργανόγραµµα, την εσωτερική διάρθρωση και τις αρµοδιότητες των υπηρεσιών και διευθύνσεων της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.,
τον αριθµό, τα αναγκαία προσόντα και τους όρους επιλογής του προσωπικού, των στελεχών και των συνεργατών, την κατανοµή τους σε οργανικές µονάδες και την εξέλιξή τους, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα προσωπικού, στελεχών, συνεργατών, εσωτερικής οργάνωσης
και λειτουργίας της, που δεν ρυθµίζεται από τις διατάξεις του παρόντος και τις λοιπές κείµενες διατάξεις,
ρυθµίζονται µε τον Οργανισµό αυτής, ο οποίος καταρτίζεται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με τη θέση σε
ισχύ του παρόντος, παύουν οι οποιεσδήποτε διευθυντικές αρµοδιότητες των διευθυντών των διευθύνσεων της
ΕΔΕΤ Α.Ε. µε βάση το ισχύον Οργανόγραµµα (Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Διεύθυνση Λειτουργίας Υποδοµών, Διεύθυνση Διοικητικών Λειτουργιών και Οικονοµικής Διαχείρισης, Διεύθυνση Πληροφοριακών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Εφαρµογών) και καταργούνται οι α-

ντίστοιχες θέσεις του ισχύοντος Οργανογράµµατος. Με
τον νέο Οργανισµό της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., ρυθµίζονται περαιτέρω και διεξοδικά όλα τα θέµατα που αφορούν στην επωνυµία, στην έδρα, στον σκοπό και τους στόχους της,
στο µετοχικό κεφάλαιο, στην αύξηση και στη µείωση
του, στην έκδοση των µετοχών και των προσωρινών τίτλων, στα δικαιώµατα των µετόχων, στη σύγκληση, στη
συγκρότηση, στη λειτουργία και στις αρµοδιότητες της
Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συµβουλίου και της
Γνωµοδοτικής Επιτροπής, στις αρµοδιότητες του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου και του Διευθύνοντος Συµβούλου, στους πόρους της εταιρείας και στην περιουσία της, στους ελεγκτές, στην εταιρική χρήση, στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, στη λύση και στην εκκαθάριση της εταιρείας
και σε κάθε άλλο σχετικό θέµα που προβλέπεται από την
κείµενη για τις ανώνυµες εταιρείες νοµοθεσία. Οποιοδήποτε θέµα δεν ρυθµίζεται από τον Οργανισµό, καθορίζεται από το θεσµικό πλαίσιο των Ανωνύµων Εταιρειών και
των φορέων της έρευνας και της τεχνολογίας του άρθρου 13α του ν. 4310/2014, όπως ισχύει, αναλογικά εφαρµοζόµενο. Ο Οργανισµός της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. µπορεί να
τροποποιείται και να κωδικοποιείται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μετά την θέση σε ισχύ του παρόντος και µέχρι την ολοκλήρωση και κωδικοποίηση του
Οργανισµού της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., διατηρείται σε ισχύ το ισχύον καταστατικό της ΕΔΕΤ Α.Ε. συµπληρωµατικά µε
τις διατάξεις του παρόντος και το ισχύον θεσµικό πλαίσιο για την ΕΔΕΤ Α.Ε.. Όπου οι διατάξεις του παρόντος
έρχονται σε σύγκρουση ή διαφοροποιούνται από το καταστατικό της ΕΔΕΤ Α.Ε. ή από άλλες διατάξεις, υπερισχύουν οι διατάξεις του παρόντος.
11. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, του Οργανισµού της και συµπληρωµατικά του νόµου περί Ανωνύµων Εταιρειών αναλογικά εφαρµοζόµενες, όπως κάθε φορά ισχύουν. Όλες οι διατάξεις, ειδικότερες ρυθµίσεις και εκπροσωπήσεις σε Ευρωπαϊκούς και
Διεθνείς Οργανισµούς που ισχύουν ειδικότερα για την
ΕΔΕΤ Α.Ε. θα ισχύουν κάθε φορά και για την ΕΔΥΤΕ
Α.Ε., µεταξύ άλλων και όλες οι διατάξεις του ειδικότερου θεσµικού πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογία που αφορούν στην ΕΔΕΤ Α.Ε. αλλά και γενικότερα
κάθε άλλη διάταξη που αφορά στους τεχνολογικούς και
ερευνητικούς φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014,
όπως ισχύει, αναλογικά εφαρµοζόµενη. Σε περίπτωση
σύγκρουσης ισχυουσών διατάξεων και του παρόντος υπερισχύουν οι διατάξεις του παρόντος.
12. Όπου στις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, ή
νοµίµως εκδοθέντων καταστατικών και κανονισµών λειτουργίας προβλέπεται η συµµετοχή εκπροσώπου της
ΕΔΕΤ σε Διοικητικά Συµβούλια και κάθε είδους συλλογικά διοικητικά όργανα, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νοείται η συµµετοχή εκπροσώπου της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.,
ο/η οποίος/α ορίζεται µε απόφαση του Δ.Σ. της.
13. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 19
του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Εξαιρείται από το πεδίο εφαρµογής του Κεφαλαίου
Α΄ του νόµου αυτού και το «Εθνικό Δίκτυο Υποδοµών
Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» µε διακριτικό τίτλο ΕΔΥΤΕ Α.Ε.».
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Άρθρο 59
Σύσταση και λειτουργία του Ν. Π .Ι. Δ.
«Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης
και Ηλεκτρονικού Περιεχοµένου»
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται
οι διατάξεις των άρθρων 4, 7 περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 και 10 του π.δ. 226/1989 (Α΄ 107) όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, η διάταξη του άρθρου 23 του
ν. 3190/2003 (Α΄ 249), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που
αφορά στο «Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχοµένου», ως επιστηµονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών (εφεξής
«EKT/EIE»).
2. Συνιστάται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχοµένου» και
τον διακριτικό τίτλο «ΕΚΤ» (εφεξής ΕΚΤ). Στις σχέσεις
του µε την αλλοδαπή το ΕΚΤ χρησιµοποιεί την επωνυµία
«National Documentation Center» (EKT)».
3. Το EKT ανήκει στον ευρύτερο Δηµόσιο Τοµέα και
λειτουργεί προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος και
διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου, του Οργανισµού του, του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας
του και των δηµοσιονοµικών κανόνων που διέπουν τους
ερευνητικούς φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014
(Α΄ 258). Απολαµβάνει όλων των διοικητικών, οικονοµικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και των δικονοµικών
και ουσιαστικών προνοµίων του Δηµοσίου.
4. Το ΕΚΤ, το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης (εφεξής: Υπουργός), εδρεύει
στην Αθήνα, ενώ µε απόφαση του ΔΣ µπορούν να λειτουργήσουν υπηρεσίες και γραφεία του και σε άλλες πόλεις της ελληνικής Επικράτειας.
5. Το ΕΚΤ είναι Επιστηµονική Υποδοµή Εθνικής Χρήσης και Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος (ΑΠΟΦ 7304/Β2-576 ΦΕΚ Β΄ 3482/2017). Ως ηλεκτρονική και φυσική υποδοµή εθνικής εµβέλειας, έχει ως
θεσµικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκµηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της Χώρας και την ψηφιακή διατήρηση της επιστηµονικής, τεχνολογικής και
πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχοµένου και δεδοµένων, που παράγεται στην Ελλάδα. Με σύγχρονες τεχνολογικές υποδοµές, υψηλή τεχνογνωσία και άρτια εκπαιδευµένο προσωπικό, το ΕΚΤ: α) συλλέγει, τεκµηριώνει
και διαθέτει έγκριτο ψηφιακό περιεχόµενο επιστήµης και
πολιτισµού, β) µετράει και αποτυπώνει το ελληνικό οικοσύστηµα Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Καινοτοµίας, γ) υποστηρίζει τις επιχειρήσεις να δικτυωθούν, να
γίνουν εξωστρεφείς και να συνεργαστούν µε την ερευνητική κοινότητα, δ) συµµετέχει ενεργά στη διαµόρφωση της εθνικής στρατηγικής για την Ανοικτή Επιστήµη
και την Ανοικτή Πρόσβαση, ε) επιδιώκει τη µέγιστη διάχυση της γνώσης, για την Ελλάδα που αναπτύσσεται και
αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναµικό της. Διαθέτει σύγχρονη πληροφοριακή υποδοµή και Κέντρο Δεδοµένων
(Datacenter), εξοπλισµό για ψηφιοποίηση διαφόρων τύπων αρχειακού υλικού, ψηφιακές βιβλιοθήκες µε συνδροµητικό και ανοικτό περιεχόµενο, ηλεκτρονικό αναγνωστήριο ανοικτό στο κοινό, υποδοµές µητρώων για

την ελληνική ερευνητική και αναπτυξιακή δραστηριότητα (εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό, φορείς του συστήµατος, υποδοµές, έργα). Είναι υπεύθυνο για την εξασφάλιση ροής επιστηµονικών και τεχνολογικών πληροφοριών στο σύνολο της ελληνικής επιστηµονικής κοινότητας και κατά προτεραιότητα στα ερευνητικά ινστιτούτα του Ε.Ι.Ε.. Επίσης, συνεργάζεται στενά µε όµορους
φορείς και συµµετέχει σε οµάδες εργασίας εθνικών και
διεθνών οργανισµών για κάθε θέµα της αρµοδιότητάς
του.
6. Οι πόροι του ΕΚΤ προέρχονται από: α. Τον τακτικό
προϋπολογισµό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. β. Κάθε είδους χρηµατοδοτήσεις ή επιχορηγήσεις
από τον Κρατικό Προϋπολογισµό (Τακτικό και Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων). γ. Χρηµατοδοτήσεις, επιδοτήσεις, εισφορές και κάθε είδους ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις από όργανα και οργανισµούς του Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισµούς, µεταξύ άλλων για τα έργα που αναλαµβάνει να υλοποιήσει, δ. Δωρεές, ενισχύσεις, κληρονοµιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις, χορηγίες και κάθε είδους εισφορές φυσικών ή
νοµικών προσώπων, του Δηµόσιου ή του Ιδιωτικού Τοµέα, της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. ε. Ίδια έσοδα από την
παροχή των εξειδικευµένων υπηρεσιών του προς τρίτους, εκτέλεση έργων για λογαριασµό τρίτων. στ. Έσοδα
από την αξιοποίηση στοιχείων της κινητής ή ακίνητης
περιουσίας του και από δάνεια κάθε µορφής, καθώς και
από οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες πηγές.
7. Τα έργα, προγράµµατα και δράσεις του ΕΚΤ χρηµατοδοτούνται ή συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από διεθνείς φορείς ή/και από εθνικούς πόρους, ή εκτελούνται µε αυτοχρηµατοδότηση ή µε χρηµατοδότηση από ιδιώτες. Το ΕΚΤ δύναται να ορίζεται ως
τελικός δικαιούχος, συνδικαιούχος ή και ενδιάµεσος φορέας των ως άνω έργων, προγραµµάτων και δράσεων, να
συµπράττει µε δηµόσιους φορείς για την από κοινού υλοποίηση έργων, προγραµµάτων και δράσεων, να επιχορηγείται για την εκπλήρωση των σκοπών του από τους
φορείς του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων και όλων των Υπουργείων,
από άλλους φορείς του Δηµοσίου, ευρύτερου Δηµοσίου
και Ιδιωτικού Τοµέα, καθώς και από προγράµµατα που
συγχρηµατοδοτούνται ή χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από άλλα διεθνή προγράµµατα, από
τον τακτικό προϋπολογισµό όλων των Υπουργείων, από
χορηγίες και από κάθε άλλη νόµιµη πηγή. Οι επιχορηγήσεις από φορείς του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων θεωρούνται δηµόσιες δαπάνες, κατά την έννοια
της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 2957/1954,
(Α΄186) και της παραγράφου 1 του άρθρου 18 παρ. 1 του
ν. 2515/1997 (Α΄ 154) και βαρύνουν τον Προϋπολογισµό
Δηµοσίων Επενδύσεων. Συνάπτει κάθε είδους συµβάσεις, συµφωνίες, µνηµόνια συνεργασίας και προγραµµατικές συµβάσεις µε το ΕΙΕ, τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, τα Υπουργεία, τους λοιπούς φορείς της Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης, µε φυσικά
και νοµικά ηµεδαπά και αλλοδαπά πρόσωπα, για την απρόσκοπτη υλοποίηση του σκοπού του.
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8. Το ΕΚΤ τηρεί όλα τα απαραίτητα παραστατικά και δικαιολογητικά τα οποία και θέτει στη διάθεση των αρµόδιων οργάνων, όποτε ζητηθούν. Οι επαληθεύσεις, επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι των χρηµατοδοτηθέντων προγραµµάτων και έργων πραγµατοποιούνται µε σκοπό την
παρακολούθηση των δράσεων και τη σύµφωνη µε τον
παρόντα νόµο και τις αποφάσεις των οργάνων του επένδυση των πόρων του. Η διαχειριστική χρήση του ΕΚΤ αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η
Δεκεµβρίου κάθε έτους. Συντάσσει ετήσια έκθεση, η οποία περιλαµβάνει τον απολογισµό πεπραγµένων του,
τον ισολογισµό, την κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης
και τις χρηµατοροές του, και δηµοσιεύεται στον επίσηµο
διαδικτυακό του τόπο. Τον Οκτώβριο κάθε έτους υποβάλλεται στον Υπουργό η ετήσια έκθεση, που αφορά το
προηγούµενο έτος. Ο τακτικός έλεγχος της οικονοµικής
διαχείρισης του ΕΚΤ είναι ετήσιος και ασκείται από δύο
(2) ορκωτούς λογιστές, που ορίζονται µε ισάριθµους αναπληρωτές µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ελέγχουν τη νοµιµότητα της οικονοµικής διαχείρισης βάσει των στοιχείων που περιλαµβάνονται στην ετήσια έκθεση. Η αµοιβή των ορκωτών λογιστών επιβαρύνει τον προϋπολογισµό του ΕΚΤ. Με απόφαση του Υπουργού µπορεί να διατάσσεται οποτεδήποτε έκτακτος έλεγχος.
9. Όργανα Διοίκησης του ΕΚΤ είναι το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) και ο Διευθυντής.
10. Το Διοικητικό Συµβούλιο του ΕΚΤ αποτελείται από
επτά (7) µέλη, µεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος, ο αναπληρωτής του και ο Διευθυντής του ΕΚΤ. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου του ΕΚΤ, πλην του Διευθυντή, ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο µια ή περισσότερες θέσεις συµβούλων και
µέχρι την πλήρωση των θέσεων αυτών το Διοικητικό
Συµβούλιο νόµιµα συνέρχεται και αποφασίζει έγκυρα, εφόσον ο αριθµός του δεν έχει µειωθεί κάτω των τριών
(3) µελών. Σε περίπτωση που ο αριθµός των µελών µειωθεί κάτω των τριών (3), διορίζονται οι απαιτούµενοι προσωρινοί Σύµβουλοι µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
11. Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο να αποφασίζει για κάθε θέµα που ανάγεται στη διαχείριση της περιουσίας, τη διοίκηση και εκπροσώπηση του ΕΚΤ και γενικά τη δραστηριότητά του, λαµβάνει δε όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα και αποφάσεις για την πραγµατοποίηση
του σκοπού του ΕΚΤ. Το Δ.Σ. του ΕΚΤ έχει ιδίως τις εξής
αρµοδιότητες: α. Χαράσσει την γενική πολιτική, στρατηγική και τους στόχους του ΕΚΤ. β. Εγκρίνει ύστερα από
εισήγηση που υποβάλλεται από τον Διευθυντή του ΕΚΤ,
το ερευνητικό, τεχνολογικό και αναπτυξιακό πρόγραµµα
του ΕΚΤ και τον αντίστοιχο ετήσιο προϋπολογισµό. γ. Εγκρίνει ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή τον απολογισµό και ισολογισµό του ΕΚΤ. δ. Εγκρίνει προγράµµατα, έργα ή δραστηριότητες που ανάγονται στις αρµοδιότητες του ΕΚΤ και λαµβάνει αποφάσεις και µέτρα για την
απρόσκοπτη, ταχεία και αποτελεσµατική διεκπεραίωση
αυτών. ε. Προσλαµβάνει και τοποθετεί προσωπικό στα
τµήµατα του ΕΚΤ. στ. Ασκεί πειθαρχική εξουσία στο προσωπικό του ΕΚΤ και στον Διευθυντή του. ζ. Επιλέγει και
διορίζει τον Διευθυντή του ΕΚΤ. η. Αξιολογεί το προσωπικό και τον Διευθυντή του ΕΚΤ. θ. Ελέγχει τον Διευθυντή του ΕΚΤ κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

Το Δ.Σ. συγκαλείται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του σε τακτικές συνεδριάσεις τουλάχιστον δώδεκα
(12) φορές το χρόνο. H πρόσκληση κοινοποιείται στα µέλη µε την ηµερήσια διάταξη τουλάχιστον 48 ώρες πριν
τη συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλεί
το Δ.Σ. όταν αυτό ζητήσουν για συγκεκριµένο θέµα ή θέµατα δύο τουλάχιστον µέλη του ή ο Υπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, ο οποίος µπορεί να συµµετάσχει στη
συνεδρίαση αυτή, χωρίς ψήφο. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καθορίζει και εισηγείται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, στα οποία περιλαµβάνει επίσης τα θέµατα που προτείνονται από τα µέλη του Δ.Σ. και τον Διευθυντή του ΕΚΤ και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εποπτεύει τις εργασίες του ΕΚΤ, παρακολουθεί τη λειτουργία του, ενηµερώνει το Δ.Σ. σχετικά,
και είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο αυτού. Το Δ.Σ.
συνεδριάζει νοµίµως, εφόσον µετέχουν στη συνεδρίαση
τουλάχιστον πέντε (5) µέλη, εκτός και εάν ο αριθµός
των µελών έχει µειωθεί κάτω των πέντε (5) οπότε συνεδριάζει νοµίµως, εφόσον µετέχουν στη συνεδρίαση τουλάχιστον τρία (3) µέλη, αποφασίζει δε κατά πλειοψηφία.
Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
12. Ο Διευθυντής του ΕΚΤ προΐσταται όλων των τµηµάτων του και διορίζεται από το Δ.Σ. του ΕΚΤ για πενταετή θητεία µε δυνατότητα ανανέωσης µετά από αξιολόγησή του από το Δ.Σ.. Η εξειδίκευση των διαδικασιών επιλογής του, της ανανέωσης της θητείας του και τα προσόντα του, περιλαµβάνονται στον Εσωτερικό Κανονισµό
Λειτουργίας του ΕΚΤ. Ο Διευθυντής ασκεί τα καθήκοντά
του µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Τον Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός του αναπληρώνει στέλεχος του ΕΚΤ που ορίζεται από το Δ.Σ. του
ΕΚΤ. Ο Διευθυντής του ΕΚΤ εισηγείται στο Δ.Σ. τα θέµατα της αρµοδιότητάς του και εκπροσωπεί το ΕΚΤ σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, συνεργάτες και διεθνείς
οργανισµούς.
13. Με τον Οργανισµό του ΕΚΤ που καταρτίζεται µε
προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθµίζονται θέµατα
σχετικά µε την οργανωτική δοµή, την εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών, τις αρµοδιότητές τους και το
προσωπικό του ΕΚΤ, καθώς και θέµατα που δεν ρυθµίζονται µε το παρόν. Μέχρι την έκδοση του Οργανισµού, τα
παραπάνω θέµατα ρυθµίζονται µε αποφάσεις του Δ.Σ.
του ΕΚΤ.
14. Όλες οι διατάξεις του ειδικότερου θεσµικού πλαισίου για τους φορείς της έρευνας και της τεχνολογίας
του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 όπως ισχύει, αναλογικά εφαρµοζόµενες, ισχύουν κάθε φορά και για το ΕΚΤ.
Σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύουν οι διατάξεις του
παρόντος.
15. Το ΕΚΤ καθίσταται καθολικός διάδοχος του
ΕΚΤ/ΕΙΕ σε κάθε δικαίωµα και υποχρέωση που είχε αυτό, µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος.
16. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, ακίνητα ή κινητά, υλικά και άυλα, ενοχικά και εµπράγµατα δικαιώµατα του
ΕΚΤ/ΕΙΕ, µεταφέρονται στο ΕΚΤ το οποίο θα έχει την αποκλειστική χρήση, διαχείριση και εκµετάλλευση αυτών.
Μεταξύ του ΕΚΤ και του ΕΙΕ συνάπτονται συµφωνητικά
συνεργασίας που αφορούν στη χρήση και διαχείριση από το ΕΚΤ των χώρων του κτιρίου του ΕΙΕ και τον αναλογικό επιµερισµό των λειτουργικών δαπανών, µε γνώ-
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µονα την εύρυθµη και λειτουργική συνύπαρξη των δύο
φορέων, καθώς και σε κάθε άλλο εκκρεµές θέµα που αφορά κοινώς αναληφθείσες δράσεις και τη µελλοντική
συνεργασία τους επί οποιουδήποτε πεδίου των δραστηριοτήτων τους, προς εξυπηρέτηση των σκοπών δηµοσίου συµφέροντος που υπηρετούν. Επίσης, µε τη δηµοσίευση του παρόντος µεταφέρεται από το ΕΙΕ στο ΕΚΤ το
µέρος της τακτικής επιχορήγησης του έτους 2019, που
αφορά στη µισθοδοσία του προσωπικού του ΕΚΤ. Το ΕΚΤ
εξακολουθεί να υποστηρίζεται από τις οικονοµικές και
διοικητικές υπηρεσίες του ΕΙΕ, µέχρι τη σύσταση των αντίστοιχων διευθύνσεων στο ΕΚΤ και την ολοκλήρωση
των διαδικασιών απόσχισης και εκκαθάρισης δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του ΕΚΤ/ΕΙΕ και πάντως το αργότερο µέχρι τις 31.12.2019. Μέχρι τη σύναψη του συµφωνητικού συνεργασίας µεταξύ του ΕΙΕ και του ΕΚΤ οι χώροι που χρησιµοποιούνταν µέχρι τη δηµοσίευση του π.δ.
81/2019 (Α΄119) από τα τµήµατα του ΕΚΤ/ΕΙΕ συνεχίζουν να χρησιµοποιούνται από το ΕΚΤ, το οποίο διατηρεί
παράλληλα κοινή χρήση µε το ΕΙΕ στους κοινόχρηστους
χώρους του κτιρίου του ΕΙΕ. Με τη δηµοσίευση του παρόντος µεταφέρονται αυτοδίκαια στο ΕΚΤ, όλα τα έργα
και προγράµµατα καθώς και αρµοδιότητες και χρηµατοδοτήσεις που διατηρούσε ως ΕΚΤ/ΕΙΕ.
Με τη δηµοσίευση του παρόντος, εξακολουθεί να διατηρείται από το ΕΚΤ µε την ίδια νοµική σχέση απασχόλησης ο Διευθυντής, το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ορισµένου χρόνου
και σχέση εντολής ,καθώς και οι συνεργάτες µε συµβάσεις έργου, µίσθωσης έργου και παροχής υπηρεσιών φυσικών προσώπων, που κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου εργάζονται και υπηρετούν στο ΕΚΤ διατηρώντας
όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από τις υφιστάµενες, κατά τον χρόνο της δηµοσίευσης
του παρόντος, συµβάσεις, ετήσιες αποδοχές και σχέσεις
εργασίας.
Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 10
του παρόντος άρθρου, αρµόδιος και υπογράφων για κάθε θέµα λειτουργίας, νοµικών δεσµεύσεων, χρηµατοδότησης, εκτέλεσης συµβάσεων και δαπανών είναι ο Διευθυντής, ο οποίος δύναται να προβαίνει σε κάθε αναγκαία
ενέργεια για την εκπροσώπηση και την εύρυθµη λειτουργία του ΕΚΤ.
Σε περίπτωση διάλυσης του ΕΚΤ, η περιουσία του, κινητή και ακίνητη, καθώς και τα κάθε είδους δικαιώµατα
και οι υποχρεώσεις του περιέρχονται στο Ελληνικό Δηµόσιο.
Άρθρο 60
Σύσταση και λειτουργία του Ν.Π.Ι.Δ.
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ»
1. Συνιστάται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ» και τον διακριτικό τίτλο
«ΕΛ.ΚΕ.Δ.» στο εξής. Στις διεθνείς συναλλαγές, η επωνυµία του ΕΛ.ΚΕ.Δ., αποδίδεται στα αγγλικά ως
«HELLENIC SPACE CENTER».
2. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ελληνικός
Διαστηµικός Οργανισµός Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο
«ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε.» η οποία συστάθηκε µε το άρθρο 18 του
ν. 4508/2017 (Α΄ 200), καταργείται χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση και διαγράφεται από το Γενικό Εµπορικό Μη-

τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του ν. 3419/2005 (Α΄297).
3. Το ΕΛ.ΚΕ.Δ. υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος
στη θέση της ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε. και αυτοδικαίως στο σύνολο
των πάσης φύσεως αρµοδιοτήτων, δικαιωµάτων, υποχρεώσεων και λοιπών εννόµων σχέσεων της ΕΛ.Δ.Ο.
Α.Ε.. Οι κάθε είδους, τύπου, φύσεως και περιεχοµένου
δικαιοπραξίες που έχουν συναφθεί ή προκηρυχθεί µέχρι
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και ευρίσκονται
σε ισχύ, στις οποίες το µοναδικό ή ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη είναι η ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε. συνεχίζονται από και
στο όνοµα του ΕΛ.ΚΕ.Δ., χωρίς το ΕΛ.ΚΕ.Δ. ή άλλο συµβαλλόµενο µέρος ή τρίτος να δικαιούται να ζητήσει για
τον λόγο αυτόν τη λύση των ανωτέρω δικαιοπραξιών ή
τη µη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές. Επιπλέον, µε τη δηµοσίευση του παρόντος µεταφέρονται αυτοδίκαια στο ΕΛ.ΚΕ.Δ. όλα τα έργα και
προγράµµατα, καθώς και αρµοδιότητες και χρηµατοδοτήσεις που διατηρούσε η ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε.. Οι εκκρεµείς δίκες της ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε. συνεχίζονται από και στο όνοµα
του ΕΛ.ΚΕ.Δ., χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και
χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ειδικότερη, δικαστική ή
εξώδικη, ενέργεια για την συνέχισή τους.
4. Το ΕΛ.ΚΕ.Δ. εδρεύει στην Αθήνα, µε απόφαση δε
του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης µπορεί να οριστεί ως έδρα άλλος δήµος της Χώρας.
5. Το ΕΛ.ΚΕ.Δ. ανήκει στον ευρύτερο Δηµόσιο Τοµέα
και λειτουργεί προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος
και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου και
του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας του. Το
ΕΛ.ΚΕ.Δ. απολαµβάνει όλων των διοικητικών, οικονοµικών, δικαστικών, ουσιαστικού και δικονοµικού δικαίου
προνοµίων και ατελειών του Δηµοσίου.
6. Κάθε πράξη ή συµφωνία, που αφορά στη µεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού και κάθε εµπράγµατου δικαιώµατος προς το ΕΛ.ΚΕ.Δ., καθώς και η µεταγραφή των πράξεων ή συµφωνιών αυτών στα οικεία υποθηκοφυλακεία ή κτηµατολογικά γραφεία, απαλλάσσεται
από κάθε φόρο, εκτός του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου, των Φόρων Μεταβίβασης ακινήτων, δωρεών, κληρονοµιών και του Φ.Π.Α., όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, από κάθε τέλος, εισφορά ή δικαίωµα υπέρ του
Δηµοσίου ή οποιουδήποτε νοµικού προσώπου δηµοσίου
δικαίου και ασφαλιστικών οργανισµών ή τρίτων. Ειδικά
για τον φόρο εισοδήµατος, το ΕΛ.ΚΕ.Δ. απαλλάσσεται
αυτού, µε εξαίρεση το εισόδηµα που αποκτά από κεφάλαιο και υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου, σύµφωνα µε
την περίπτωση α’ του άρθρου 46 του ν. 4172/2013
(Α΄167). Σε κάθε περίπτωση, εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις
του ενωσιακού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων, εξαιρουµένων των ζητηµάτων που αφορούν στρατιωτικές εφαρµογές και των θεµάτων εθνικής ασφαλείας.
7. Το ΕΛ.ΚΕ.Δ. εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
8. Οι σκοποί του ΕΛ.ΚΕ.Δ. είναι οι ακόλουθοι:
α. η διαµόρφωση πρότασης για τη στρατηγική στον τοµέα του διαστήµατος και η εκπόνηση κυλιόµενου-δυναµικού σχεδίου δράσης της διαστηµικής στρατηγικής σε
συνεργασία µε την πανεπιστηµιακή και ερευνητική κοινότητα, τον Δηµόσιο και τον Ιδιωτικό Τοµέα που προσδιορίζει στόχους, τοµείς συνεργασίας και διαδικασίες
για την επίτευξη των στόχων,
β. η συνεργασία, ο συντονισµός, η υποστήριξη και η κινητοποίηση φορέων, υπηρεσιών και νοµικών προσώπων
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του Δηµοσίου και του Ιδιωτικού Τοµέα για την προώθηση, διάχυση και αξιοποίηση της διαστηµικής στρατηγικής
της Ελλάδας, καθώς και η συµµετοχή σε ευρωπαϊκούς
και διεθνείς οργανισµούς και οµάδες που δραστηριοποιούνται σε διαστηµικά θέµατα και προγράµµατα,
γ. η προώθηση και συµµετοχή ως συντονιστής δηµόσιων φορέων σε έργα και προγράµµατα, καθώς και η διαχείριση εθνικών προγραµµάτων και έργων σε τοµείς του
Διαστήµατος, όπως η επιστηµονική έρευνα, η τεχνολογία, οι τηλεπικοινωνίες, η ασφάλεια, η οικονοµία, το περιβάλλον, η αγροτική ανάπτυξη, οι µεταφορές, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και το εµπόριο,
δ. η συµµετοχή σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς, πρωτοβουλίες, φόρουµ και δραστηριότητες για
θέµατα Διαστήµατος, ο συντονισµός των εθνικών εκπροσώπων στον τοµέα του Διαστήµατος, η ανάπτυξη ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασιών, η ανταλλαγή και σύνθεση γνώσεων, καινοτοµίας και δράσεων προκειµένου
να µεγιστοποιηθεί η ανταποδοτική συµµετοχή της χώρας στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς Διαστήµατος, σε ευρωπαϊκά ή διεθνή διαστηµικά προγράµµατα, καθώς και η συµµετοχή στη σχεδίαση προγραµµάτων για την εξυπηρέτηση εθνικών, επιστηµονικών, επιχειρησιακών και αναπτυξιακών αναγκών στις οποίες το
Διάστηµα έχει πρωταρχικό ρόλο,
ε. η συµβολή στην ανάπτυξη και ενίσχυση της τεχνολογίας και των διαστηµικών εφαρµογών, υπηρεσιών και
επίγειων υποδοµών προς όφελος της εγχώριας βιοµηχανίας και έρευνας, καθώς και η υποστήριξη στο σχεδιασµό δορυφόρων, δορυφορικών συστηµάτων, υλικών και
εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων τηλεπισκόπησης, µέσω και της αξιοποίησης της συµµετοχής της χώρας στους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισµούς και προγράµµατα, καθώς και στις πάσης φύσεως επιστροφές που δικαιούται η χώρα,
στ. η συνεργασία µε αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες
για τη συνεχή επιµόρφωση των φοιτητών, των νέων ερευνητών και των δηµόσιων λειτουργών σε θέµατα Διαστήµατος, καθώς και η σχεδίαση και η συµµετοχή στην
υλοποίηση δράσεων για την κατανόηση των διαστηµικών
δραστηριοτήτων και εφαρµογών,
ζ. η προώθηση θεµάτων τυποποίησης και η µεταφορά
τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών στον τοµέα των διαστηµικών εφαρµογών και υπηρεσιών,
η. η πειραµατική ή εµπορική αξιοποίηση των δικαιωµάτων του Δηµοσίου σε δορυφορικά και διαστηµικά αντικείµενα, καθώς και η αξιοποίηση των συναφών υπηρεσιών, πόρων και περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων, κατόπιν σχετικής εκχωρήσεως ή άδειας του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
θ. η παροχή συνδροµής προς το Δηµόσιο αναφορικά
µε δορυφορικά και διαστηµικά θέµατα, καθώς και η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και η εκπόνηση µελετών προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφορικά µε τη διαχείριση των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων του Δηµοσίου στο Διάστηµα, την καταχώριση
και αξιολόγηση διαστηµικών αντικειµένων, καθώς και
την ανάπτυξη δορυφορικών συστηµάτων.
9. Οι πόροι του ΕΛ.ΚΕ.Δ. προέρχονται από: α. κάθε είδους χρηµατοδοτήσεις/επιχορηγήσεις από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό (Tακτικό και Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων), β. χρηµατοδοτήσεις, επιδοτήσεις, εισφο-

ρές και κάθε είδους ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις από όργανα και οργανισµούς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα,
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από άλλους ευρωπαϊκούς ή
διεθνείς οργανισµούς, µεταξύ άλλων για τα έργα που αναλαµβάνει να υλοποιήσει, γ. την εκµετάλλευση δικαιωµάτων του Δηµοσίου επί των διαστηµικών αντικειµένων,
των δορυφόρων, των δορυφορικών τροχιών και των συναφών ραδιοσυχνοτήτων που έχουν παραχωρηθεί στο
ΕΛ.ΚΕ.Δ. από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
καθώς και συµβάσεων ή προγραµµάτων που υλοποιούνται κατά την άσκηση πειραµατικής ή εµπορικής δραστηριότητας, δ. την παροχή υπηρεσιών και τη µεταβίβαση
των δικαιωµάτων χρήσης επιστηµονικών - ερευνητικών
έργων και µελετών, ε. δωρεές, ενισχύσεις, κληρονοµίες,
κληροδοσίες, επιχορηγήσεις, χορηγίες και κάθε είδους
εισφορές φυσικών ή νοµικών προσώπων, του δηµόσιου ή
του ιδιωτικού τοµέα, της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, στ. ίδια
έσοδα από την παροχή των εξειδικευµένων υπηρεσιών
του προς τρίτους, εκτέλεση έργων για λογαριασµό τρίτων, ζ. έσοδα από την αξιοποίηση στοιχείων της κινητής
ή ακίνητης περιουσίας του και από δάνεια κάθε µορφής,
καθώς και από οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες πηγές. Σε
περίπτωση διάλυσης του ΕΛ.ΚΕ.Δ., η περιουσία του, κινητή και ακίνητη, καθώς και τα κάθε είδους δικαιώµατα
και οι υποχρεώσεις του περιέρχονται στο Ελληνικό Δηµόσιο.
10. Ως προς τα διαστηµικά προγράµµατα και τις διαστηµικές εφαρµογές που εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής
άµυνας, το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας διατηρεί διοικητική και επιχειρησιακή αυτονοµία σε σχέση µε το
ΕΛ.ΚΕ.Δ., δύναται δε να συµµετέχει κατόπιν προσκλήσεως στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου του
ΕΛ.ΚΕ.Δ. χωρίς δικαίωµα ψήφου, εφόσον συζητείται θέµα που άπτεται της εθνικής άµυνας και ασφάλειας.
11. Το ΕΛ.ΚΕ.Δ. τηρεί όλα τα απαραίτητα παραστατικά
και δικαιολογητικά τα οποία και θέτει στη διάθεση των
αρµόδιων οργάνων, όποτε ζητηθούν. Οι επαληθεύσεις,
επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι των χρηµατοδοτηθέντων
προγραµµάτων και έργων πραγµατοποιούνται προκειµένου να παρακολουθούνται οι πραγµατοποιούµενες δράσεις και να διασφαλίζεται ότι τα διατιθέµενα από το
ΕΛ.ΚΕ.Δ. ποσά επενδύονται σύµφωνα µε τους στόχους
και τα προβλεπόµενα στον παρόντα νόµο και τις αποφάσεις των οργάνων του. Η διαχειριστική χρήση του
ΕΛ.ΚΕ.Δ. αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεµβρίου κάθε έτους. Το ΕΛ.ΚΕ.Δ.
συντάσσει ετήσια έκθεση, η οποία περιλαµβάνει τον οικονοµικό απολογισµό και τον απολογισµό πεπραγµένων
του ΕΛ.ΚΕ.Δ. και δηµοσιεύεται στον επίσηµο διαδικτυακό του τόπο. Ο οικονοµικός απολογισµός περιλαµβάνει ισολογισµό, κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης και τις
χρηµατοροές του ΕΛ.ΚΕ.Δ.. Τον Οκτώβριο κάθε έτους υποβάλλεται στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης η
ετήσια έκθεση που αφορά το προηγούµενο έτος. Ο τακτικός έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης του
ΕΛ.ΚΕ.Δ. είναι ετήσιος και ασκείται από δύο (2) ορκωτούς λογιστές, που ορίζονται µε ισάριθµους αναπληρωτές µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ελέγχουν τη νοµιµότητα της οικονοµικής διαχείρισης βάσει των στοιχείων που περιλαµβάνονται στην ετήσια έκθεση. Η αµοιβή των ορκωτών λογιστών επιβαρύνει τον προϋπολογισµό του ΕΛ.ΚΕ.Δ.. Με απόφαση του
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Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης µπορεί να διατάσσεται οποτεδήποτε έκτακτος έλεγχος.
12. Όργανο Διοίκησης του ΕΛ.ΚΕ.Δ. είναι το Διοικητικό του Συµβούλιο, που ορίζεται για πενταετή θητεία µε
απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
αποτελείται από επτά (7) µέλη, ήτοι: α) Πρόεδρο, β) Διευθύνοντα Σύµβουλο, γ) πέντε µέλη.
13. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Δ.Σ. σε τακτική ή έκτακτη
συνεδρίαση, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη και διευθύνει τις εργασίες του. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόµενο, αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο
µια ή περισσότερες θέσεις συµβούλων, η πλήρωση αυτών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους γίνεται κατά τον τρόπο που γίνεται ο ορισµός τους. Μέχρι την πλήρωση αυτή το Διοικητικό Συµβούλιο νόµιµα συνέρχεται
και αποφασίζει έγκυρα, εφόσον ο αριθµός του δεν έχει
µειωθεί κάτω των τριών (3) µελών. Αν ο αριθµός των µελών µειωθεί κάτω των τριών (3) διορίζονται οι απαιτούµενοι προσωρινοί Σύµβουλοι από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, µέχρι να ορισθούν οι οριστικοί. Η
θητεία των Συµβούλων παρατείνεται µέχρι να ορισθούν
οι νέοι Σύµβουλοι. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του
προΐστανται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου και διευθύνουν τις εργασίες του. Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ. εποπτεύει τις εργασίες του ΕΛ.ΚΕ.Δ. παρακολουθεί
τη λειτουργία του, ενηµερώνει το Δ.Σ., σχετικά και είναι
το ανώτατο εκτελεστικό όργανο αυτού. Το Διοικητικό
Συµβούλιο είναι αρµόδιο να αποφασίζει για κάθε θέµα
που ανάγεται στη διαχείριση της περιουσίας, τη διοίκηση
και εκπροσώπηση του ΕΛ.ΚΕ.Δ. και γενικά τη δραστηριότητά της, λαµβάνει δε όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα και
αποφάσεις για την πραγµατοποίηση του σκοπού του
ΕΛ.ΚΕ.Δ.. Το Δ.Σ. συγκαλείται ύστερα από πρόσκληση
του Προέδρου του σε τακτικές συνεδριάσεις τουλάχιστον δώδεκα (12) φορές το χρόνο. H πρόσκληση κοινοποιείται στα µέλη µε την ηµερήσια διάταξη τουλάχιστον
48 ώρες πριν τη συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος υποχρεούται
να συγκαλεί το Δ.Σ. όταν αυτό ζητήσουν για συγκεκριµένο θέµα ή θέµατα δύο (2) τουλάχιστον µέλη του ή ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος µπορεί να
συµµετάσχει στη συνεδρίαση αυτή, χωρίς ψήφο. Ο Πρόεδρος του ΔΣ καθορίζει και εισηγείται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, στα οποία περιλαµβάνει επίσης τα
θέµατα που προτείνονται από τα µέλη του Δ.Σ. και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.. Το Δ.Σ. συνεδριάζει
νοµίµως, εφόσον µετέχουν στη συνεδρίαση τουλάχιστον τέσσερα (4) µέλη - αποφασίζει δε κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου.
14. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου πρέπει να διαθέτουν εγνωσµένο κύρος, επιστηµονική επάρκεια και επαγγελµατική εµπειρία, υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας
και εκτενή εµπειρία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
της θέσης ή των τοµέων στους οποίους δραστηριοποιείται το ΕΛ.ΚΕ.Δ.. Τα ειδικότερα προσόντα και τα κωλύµατα ή ασυµβίβαστα των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου καθορίζονται στον Κανονισµό του ΕΛ.ΚΕ.Δ..
15. Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για τη διοίκηση του ΕΛ.ΚΕ.Δ. και του σκοπού της. Το Διοικητικό
Συµβούλιο αποφασίζει για τα θέµατα που σχετίζονται µε
τη διαχείριση του ΕΛ.ΚΕ.Δ., εκτός από τα θέµατα εκείνα

που, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, ανήκουν
στην αρµοδιότητα του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί µε απόφασή του να
αναθέτει το χειρισµό ιδιαίτερων ζητηµάτων σε εξειδικευµένους επιστήµονες στον τοµέα του Διαστήµατος, οι
οποίοι δεν ανήκουν στο τακτικό προσωπικό του
ΕΛ.ΚΕ.Δ. και οι οποίοι διαθέτουν ειδικές γνώσεις και πείρα στις υποθέσεις που τους ανατίθενται, η δε αµοιβή αυτών προσδιορίζεται µε την ανωτέρω απόφαση
16. Το ΕΛ.ΚΕ.Δ. προσλαµβάνει προσωπικό µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου για απασχόληση ορισµένου ή αορίστου χρόνου, µε σύµβαση έµµισθης εντολής ή
µε σύµβαση έργου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Το ΕΛ.ΚΕ.Δ., µπορεί κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων να προσλαµβάνει έως δέκα (10) ειδικούς
επιστήµονες εγνωσµένης αξίας για την εκπλήρωση των
σκοπών της και για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών
του Δηµόσιου, κατά τον έλεγχο των διαστηµικών δραστηριοτήτων και την εποπτεία των διαστηµικών αντικειµένων, κατ’ αναλογική εφαρµογή της παραγράφου 6 του
άρθρου 13 του ν. 3429/2005, εντός των ορίων του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του.
17. Κατά την έναρξη λειτουργίας του ΕΛ.ΚΕ.Δ., µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης επιτρέπεται, κατόπιν αίτησης των ενδιαφεροµένων, να αποσπώνται στο ΕΛ.ΚΕ.Δ., κατά παρέκκλιση των κείµενων
διατάξεων, έως έξι (6) στελέχη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, µόνιµοι ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Με την ίδια απόφαση
ρυθµίζονται οι όροι και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την απόσπαση, εκτός από µισθολογικά θέµατα για τα οποία εφαρµόζεται το άρθρο 23 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Με
απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατά
παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, οι άµεσες και επείγουσες ανάγκες στελέχωσης του ΕΛ.ΚΕ.Δ. µπορεί να
καλυφθούν προσωρινώς και µε µετακίνηση ή παράλληλη
άσκηση καθηκόντων υφιστάµενου εξειδικευµένου προσωπικού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
προς το ΕΛ.ΚΕ.Δ.. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι
ειδικότεροι όροι εργασίας που θα διέπουν την προσωρινή άσκηση καθηκόντων αυτού του προσωπικού µέχρι την
ολοκλήρωση της συγκρότησης και στελέχωσης του
ΕΛ.ΚΕ.Δ., ως και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
18. Για την κάλυψη των αναγκών του ΕΛ.ΚΕ.Δ., επιτρέπεται η απόσπαση σε αυτήν προσωπικού από το Δηµόσιο, από νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, από ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, καθώς και από νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
και φορείς, που εποπτεύονται από το Δηµόσιο σύµφωνα
µε τον ν. 4440/2016.
19. Παράλληλα, διατηρείται από το ΕΛ.ΚΕ.Δ. µε την ίδια νοµική σχέση απασχόλησης το προσωπικό µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ορισµένου
χρόνου και σχέση εντολής, που κατά τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου εργάζονται και υπηρετούν στην καταργούµενη µε το παρόν ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε., διατηρώντας όλα τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις
υφιστάµενες, κατά το χρόνο της δηµοσίευσης του παρόντος, συµβάσεις, ετήσιες αποδοχές και σχέσεις εργασίας
20. Με εσωτερικό κανονισµό που καταρτίζεται από το
ΕΛ.ΚΕ.Δ. µέσα σε ένα χρόνο από τη δηµοσίευση του πα-
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ρόντος και υποβάλλεται για έγκριση στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα,
αναγκαία για την εύρυθµη και αποδοτική λειτουργία του
ΕΛ.ΚΕ.Δ., ιδίως η οργάνωση, η λειτουργία, διάρθρωση
και οι αρµοδιότητες των υπηρεσιών της, ο αριθµός των
θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία και ειδικότητα και η
κατανοµή τους στις διοικητικές µονάδες της, ο αριθµός
των ειδικών επιστηµόνων, καθώς και ο αριθµός των θέσεων νοµικού συµβούλου, δικηγόρων και ειδικών νοµικών συνεργατών, οι οποίοι συνδέονται µε το ΕΛ.ΚΕ.Δ.
µε σχέση έµµισθης εντολής, τα αναγκαία προσόντα, οι
όροι πρόσληψης και εργασίας και η βαθµολογική εξέλιξη
των ειδικών επιστηµόνων, οι διαδικασίες αξιολόγησης
των διευθυντικών στελεχών, καθώς και το πειθαρχικό δίκαιο του προσωπικού και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα. Επίσης, θέµατα ασφάλειας και διαβάθµισης προσωπικού,
προστασίας προσωπικών δεδοµένων και απορρήτων
πληροφοριών, καθώς και ελέγχου του ΕΛ.ΚΕ.Δ..
Ως την έκδοση του εσωτερικού κανονισµού, τα παραπάνω θέµατα ρυθµίζονται µε αποφάσεις του Διοικητικού
Συµβουλίου του ΕΛ.ΚΕ.Δ..
Άρθρο 61
Μεταβατικές διατάξεις
1. Με διαπιστωτική πράξη του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού προσδιορίζονται οι θέσεις και οι υπάλληλοι
των µεταφερόµενων στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υπηρεσιών, σύµφωνα µε το π.δ. 81/2019
(Α΄119) και το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).
2. Με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης προσδιορίζονται οι θέσεις και οι υπάλληλοι που µεταφέρονται από το πρώην Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης στο Υπουργείο Εξωτερικών, σύµφωνα µε το π.δ. 81/2019 και
π.δ. 84/2019.
3. Κάθε ενέργεια ή απόφαση που αφορά στην άσκηση
αρµοδιοτήτων για θέµατα προσωπικού των υπαλλήλων
που µεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύµφωνα µε το π.δ. 81/2019 συνεχίζεται το αργότερο µέχρι τις 31.12.2019 από τις αρµόδιες υπηρεσίες
Διοικητικού ή Ανθρώπινου Δυναµικού των Υπουργείων
από τα οποία µεταφέρθηκαν προκειµένου να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες ενέργειες για την οµαλή µετάβαση
της διοικητικής υποστήριξης του εν λόγω προσωπικού από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης.
4. Κάθε ενέργεια ή απόφαση που αφορά στην άσκηση
αρµοδιοτήτων για θέµατα προσωπικού των υπαλλήλων
που µεταφέρθηκαν σύµφωνα µε το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119)
από το καταργηθέν Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, στη Γενική Γραµµατεία
Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας και το Υπουργείο Εξωτερικών συνεχίζεται το αργότερο µέχρι τις 31.12.2019 από
την αρµόδια υπηρεσία Διοικητικού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκειµένου να ολοκληρωθούν
οι αναγκαίες ενέργειες για την οµαλή µετάβαση της διοικητικής υποστήριξης του εν λόγω προσωπικού από τις
αρµόδιες υπηρεσίες υποδοχής.
5. Οι υπάλληλοι που µεταφέρθηκαν από το καταργηθέν Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενηµέρωσης ή προς το νεοσυσταθέν Υπουργείο Ψη-

φιακής Διακυβέρνησης θα συνεχίσουν να συµµετέχουν
νόµιµα στα συλλογικά όργανα, στα οποία έχουν οριστεί,
µέχρι την αντικατάστασή τους.
6. Οι υπάλληλοι που µεταφέρθηκαν σύµφωνα µε το
π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης διατηρούν όλα τα µισθολογικά, συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά δικαιώµατα και τυχόν άλλες παροχές,
που είχαν στα Υπουργεία από τα προήλθαν.
7. Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων
Δηµόσιας Διοίκησης εξακολουθεί να ασκεί όλες τις αρµοδιότητες που ασκούσε η Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονοµικών σύµφωνα µε τα άρθρα 19 έως 28 του
π.δ. 142/2017 (Α΄ 181), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σε συνδυασµό µε τα άρθρα 1 έως 43 του ν. 4389/2016
(Α΄ 94) και τη Συµφωνία Επιπέδου Εξυπηρέτησης
(Service Level Agreement - SLA) που έχει υπογράψει µε
την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων και το Υπουργείο Οικονοµικών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και
εξακολουθεί να σχεδιάζει, αναπτύσσει και λειτουργεί
παραγωγικά όλα τα Πληροφοριακά Συστήµατα του Υπουργείου Οικονοµικών σε συνεργασία µε τις αρµόδιες
Υπηρεσίες του. Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών
Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης εξακολουθεί να παρακολουθεί, να υλοποιεί και να παραλαµβάνει συµβάσεις,
έργα, προγράµµατα τα οποία παρακολουθούσε και υλοποιούσε στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της κατά τη δηµοσίευση του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119). Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης
εξακολουθεί να παρέχει µηχανογραφική υποστήριξη στο
Υπουργείο Οικονοµικών, η οποία στη συνέχεια θα εξειδικευτεί µε την υπογραφή Συµφωνίας Επιπέδου Εξυπηρέτησης (Service Level Agreement – SLA) µεταξύ του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης µετά από εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα
της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων
Δηµόσιας Διοίκησης.
8. Κάθε είδους υπηρεσίες πληροφορικής, που είχαν ανατεθεί µε οποιαδήποτε άλλη γενική ή ειδική διάταξη
στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων από οποιονδήποτε δηµόσιο φορέα, παρέχονται εφεξής µε
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης.
9. Η χρήση και η διαχείριση του κτιρίου της Γενικής
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης, που βρίσκεται επί των οδών Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης, Μοσχάτο Αττικής, και του κτιρίου της έδρας
του Υπουργείου που βρίσκεται επί των οδών Αλεξάνδρου Πάντου και Φραγκούδη 11, Καλλιθέα Αττικής, µεταφέρεται αυτοδίκαια στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
10. Η ιδιοκτησία, διοίκηση και διαχείριση των άυλων
και υλικών περιουσιακών στοιχείων, που χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο του σκοπού και για την εξυπηρέτηση
της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων,
αναλαµβάνονται εφεξής από την Γενική Γραµµατεία
Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
11. Τα προβλεπόµενα έσοδα, όπως αναφέρονται στις
αποφάσεις υπ’ αριθµ. Α. 1202/20.5.2019 (Β΄1830) και υπ’
αριθµ. 67343 ΕΞ/19.6.2019 (Β΄ 2443) του Υπουργείου
Οικονοµικών µεταφέρονται σύµφωνα µε το άρθρο 74
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του ν. 4270/2014 στον προϋπολογισµό της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης για το οικονοµικό έτος του 2020 και έπειτα.
12. Οι κεντρικές υποδοµές και λοιπές υποδοµές υποστήριξης κυβερνητικού νέφους της ΚΤΠ Α.Ε. εφεξής διοικούνται και διαχειρίζονται από τη Γενική Γραµµατεία
Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης.
13. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 154 του
ν. 4601/2019 η φράση «των Υπουργών Οικονοµικών και
Οικονοµίας και Ανάπτυξης» αντικαθίσταται από τη φράση «των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης».
14. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 154 του
ν. 4601/2019 η φράση «των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Οικονοµικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, Υποδοµών και Μεταφορών, Εθνικής Άµυνας και Εσωτερικών» αντικαθίσταται από τη
φράση «των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδοµών και
Μεταφορών, Εθνικής Άµυνας και Εσωτερικών».
15. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται η Γενική
Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων νοείται εφεξής η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων
Δηµόσιας Διοίκησης.
16. Με τον Οργανισµό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος καταρτίζεται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των αρµοδίων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, Υπουργών εντός τριών (3)
µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ορίζονται
οι κατηγορίες και οι κλάδοι, τα τυπικά προσόντα διορισµού σε θέσεις κάθε κλάδου, τα καθήκοντα των κλάδων
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια που αφορά στη
στελέχωση των οργανικών µονάδων του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με τον ως άνω Οργανισµό
δύνανται να εξειδικεύονται οι υφιστάµενες αρµοδιότητες των οργανικών µονάδων του Υπουργείου ή να µεταφέρονται µεταξύ αυτών.
17. Οι θητείες των Προϊσταµένων κάθε επιπέδου των
υπηρεσιών οι οποίες αναδιαρθρώνονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος µέρους λήγουν αυτοδικαίως
τριάντα (30) µέρες µετά τη δηµοσίευση του παρόντος.
Για την επιλογή και τοποθέτηση των προϊσταµένων των
νέων οργανικών µονάδων κάθε επιπέδου, εφαρµόζονται
οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και οι θέσεις Προϊσταµένων Γενικής Διεύθυνσης προκηρύσσονται εντός
δύο (2) µηνών.
18. Για τη διασφάλιση της άµεσης λειτουργίας των υπηρεσιών της προηγούµενης παραγράφου, επιτρέπεται
µεταβατικά, µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών
πλήρωσης των θέσεων ευθύνης, σύµφωνα µε τον Υπαλληλικό Κώδικα, η τοποθέτηση σε θέσεις προϊσταµένων
των οργανικών τους µονάδων, υπαλλήλων οι οποίοι υπηρετούν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 84 του Υπαλληλικού Κώδικα όπως ισχύει. Για την τοποθέτηση
των υπαλλήλων συνεκτιµώνται τα ουσιαστικά προσόντα,
η ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητάς τους, η
γνώση του αντικειµένου του φορέα και οι εν γένει διοικητικές τους ικανότητες.
19. Οι διατάξεις των παραγράφων 20 και 21 ισχύουν
και για τις υπηρεσίες που συνιστώνται δια του παρόντος

Μέρους.
20. Κάθε αµφισβήτηση που τυχόν προκύψει κατά την
µεταφορά αρµοδιοτήτων από τις παλαιές στις νέες οργανικές µονάδες που συστήνονται µε το παρόν επιλύονται µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
21. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται
κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη
στις διατάξεις του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ,
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 62
Εξασφάλιση πιστώσεων
για απασχόληση εκπαιδευτικών
Το άρθρο 19 του ν. 4283/2014 (Α΄ 189), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 9 του ν. 4574/2018 (A΄ 191), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 19
Για την πληρωµή αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού, µπορεί να γίνει χρήση πόρων
του εθνικού σκέλους του Προγράµµατος Δηµόσιων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η σχετική δαπάνη µπορεί να βαρύνει τη Συλλογική
Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 047 µε Κωδικό Έργου
2014ΣΕ04700000 του έτους 2019 και τίτλο «Πληρωµή αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και
Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4574/2018
(A΄191)», έως το ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατοµµυρίων τριακοσίων χιλιάδων (24.300.000) ευρώ και την οικεία Συλλογική Απόφαση του έτους 2020 έως του ποσού
των είκοσι τεσσάρων εκατοµµυρίων τριακοσίων χιλιάδων (24.300.000) ευρώ.»
Άρθρο 63
Ρυθµίσεις για Πρότυπα και Πειραµατικά Σχολεία
1. Η θητεία των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε Πρότυπο ή Πειραµατικό σχολείο, η οποία είτε λήγει αυτοδίκαια στις 31.8.2019, είτε παρατάθηκε µε τις διατάξεις
του άρθρου 97 του ν. 4530/2018 (Α΄ 118) µέχρι τις
31.8.2019, παρατείνεται µέχρι τις 31.8.2020. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η θητεία

57
των εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραµατικών
σχολείων δύναται να παραταθεί για ακόµη ένα (1) έτος
και µέχρι τις 31.8.2021. Κατά τη διάρκεια της παράτασης
οι υπηρετούντες σε Πρότυπο ή Πειραµατικό σχολείο εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν αίτηση µετάθεσης
σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις. Για όσους µετατέθηκαν το 2019 δεν ισχύει η παράταση του πρώτου εδαφίου.
Οµοίως, για όσους µετατεθούν το 2020 δεν ισχύει η ενδεχόµενη παράταση του δεύτερου εδαφίου.
2. Οι εκπαιδευτικοί που δεν επιθυµούν την παράταση
της θητείας τους µέχρι τις 31.8.2020, δύνανται:
α) να επιστρέψουν στην περιοχή µετάθεσης από την οποία προήλθαν και να τοποθετηθούν στη σχολική µονάδα της τελευταίας οργανικής τους θέσης και εφόσον αυτή έχει καλυφθεί, να τεθούν στη διάθεση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου ως υπεράριθµοι ή
β) να τεθούν στη διάθεση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου της βαθµίδας τους, στην περιοχή
στην οποία ανήκει το Πρότυπο ή Πειραµατικό σχολείο,
και να δηλώσουν σχολικές µονάδες προτίµησής τους για
οριστική τοποθέτηση, ώστε να συµµετάσχουν στη διαδικασία οριστικών τοποθετήσεων και βελτιώσεων, από κοινού µε τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.
3. Η ισχύς των άρθρων 76, 77, 78 και 79, καθώς και της
παραγράφου 2 του άρθρου 89 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70)
αναστέλλεται µέχρι τη λήξη της προθεσµίας της παραγράφου 1 και της τυχόν παράτασης αυτής.
4. Κατ’ εξαίρεση, για το διδακτικό έτος 2019-2020 ανανεώνεται η απόσπαση των εκπαιδευτικών που είχαν αποσπαστεί και υπηρετήσει στα Πρότυπα ή Πειραµατικά
σχολεία για το διδακτικό έτος 2018-2019. Οι εκπαιδευτικοί που δεν επιθυµούν την ανανέωση της απόσπασής
τους σύµφωνα µε τα ανωτέρω, υποβάλλουν σχετική δήλωση µέχρι 20.8.2019 στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην
οποία ανήκει το Πρότυπο ή Πειραµατικό Σχολείο µε την
υποχρέωση κοινοποίησης της δήλωσης στη Διεύθυνση
Εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης.
Άρθρο 64
Α.Ε.Ι. – ακαδηµαϊκές ελευθερίες–
αναβάθµιση της ποιότητας
του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος
Το άρθρο 3 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Ακαδηµαϊκές ελευθερίες –
Αναβάθµιση της ποιότητας
του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος
1. Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) κατοχυρώνεται και προστατεύεται η ακαδηµαϊκή ελευθερία
στην έρευνα και τη διδασκαλία, η οποία αποτελεί θεσµική εγγύηση της αδέσµευτης και απαραβίαστης επιστηµονικής σκέψης, έρευνας και διδασκαλίας.
2. Η ακαδηµαϊκή ελευθερία, καθώς και η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών, προστατεύονται σε όλους τους χώρους των Α.Ε.Ι., έναντι οποιουδήποτε προσπαθεί να τις καταλύσει ή περιορίσει.
3. Εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. οι Αρµόδιες Αρχές ασκούν όλες τις κατά νόµο αρµοδιότητές τους, συµπερι-

λαµβανοµένης της επέµβασης λόγω τέλεσης αξιόποινων πράξεων.»
Άρθρο 65
Άρση πρόβλεψης ίδρυσης Νοµικής Σχολής
στο Πανεπιστήµιο Πατρών
1. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 35
του ν. 4610/2019 (Α΄70) καταργείται.
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του ν. 4610/2019
διαγράφονται οι λέξεις «την Σχολή Νοµικών Επιστηµών
και».
3. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 36
του ν. 4610/2019 καταργείται.
4. Στο εδάφιο πρώτο της παρ. 3 του άρθρου 36 του
ν. 4610/2019 διαγράφεται η λέξη «Νοµικής».
5. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 36 του ν. 4610/2019
διαγράφεται η λέξη «Νοµικής».
Άρθρο 66
Ρύθµιση θεµάτων αποσπασµένου εκπαιδευτικού
προσωπικού στη Γενική Γραµµατεία Έρευνας
και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.)
Μεταβατικά, κατ’ εξαίρεση κάθε σχετικής γενικής ή ειδικής διάταξης, επιτρέπεται η συνέχιση παροχής υπηρεσιών του εκπαιδευτικού προσωπικού που έχει αποσπασθεί στη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας
µέχρι τις 31.8.2019, καθώς και η ανανέωση των αποσπάσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού αυτού, το οποίο επιθυµεί, κατόπιν σχετικής αίτησής του, την ανανέωση
της απόσπασής του στη Γ.Γ.Ε.Τ., µέχρι τις 31.8.2020, άνευ έτερης διαδικασίας, χωρίς να απαιτείται νεότερη αποδέσµευση από τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συµβούλια Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ή τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συµβούλια Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ) ή σχετική γνώµη του Κεντρικό Υπηρεσιακό
Συµβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ). Για την ανανέωση της απόσπασης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων. Όµοια δυνατότητα παρέχεται και στους εκπαιδευτικούς που είχαν αποσπασθεί στη Γ.Γ.Ε.Τ. µέχρι 31.8.2019, αλλά αντί της
αρχικής αιτήσεώς τους, επιθυµούν να αποσπασθούν
στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων.
Άρθρο 67
Συνέχιση λειτουργίας κέντρων
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.)
Η παράγραφος 12 του άρθρου 20 του ν. 4547/2018
(Α΄102) αντικαθίσταται ως εξής:
«12.α. Τα Κ.Π.Ε. εξακολουθούν να λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και για το σχολικό έτος
2019-2020. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων η λειτουργία των Κ.Π.Ε. µπορεί να επεκτείνεται και σε επόµενο διδακτικό έτος.
β. Η απόφαση υπ’ αριθµ. 77877/Δ7/17.5.2019 (Β΄1752)
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καταργείται.»
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Άρθρο 68
Παράταση προθεσµίας για πρόσληψη εκπαιδευτικών
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 19
του ν. 3879/2010 (Α΄163) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Από 1.9.2020 η πιστοποιηµένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειµένου εκπαιδευτής να
µετάσχει σε χρηµατοδοτούµενο από δηµόσιους πόρους
πρόγραµµα της µη τυπικής εκπαίδευσης.»
Άρθρο 69
Διαδικασία επιλογής εκπαιδευτών ενηλίκων
Καταργείται το άρθρο 83 του ν. 4445/2016 (Α΄ 236) όπως ισχύει.
Άρθρο 70
Αµοιβή µη πιστοποιηµένων εκπαιδευτικών ενηλίκων
Στην παράγραφο 8 του άρθρου 4 του ν. 4473/2017, όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 25
του ν. 4559/2018, η ηµεροµηνία «1.9.2018» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «1.9.2019».
Άρθρο 71
Παράταση προθεσµίας πιστοποίησης
προγραµµάτων σπουδών ΚΔΒΜ
Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 89
του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) όπως ισχύει, η ηµεροµηνία
1.9.2019 αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία 1.9.2020.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 72
Μείωση ετήσιου επιτοκίου επιβάρυνσης ρυθµισµένων
οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν. 4611/2019 (Α΄
73) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η βασική οφειλή που υπάγεται στη ρύθµιση του παρόντος, όπως αυτή προκύπτει µετά τον υπολογισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 6, κεφαλαιοποιείται κατά την ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση και
αντί τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων λόγω
µη εµπρόθεσµης καταβολής, κατά την κείµενη νοµοθεσία, επιβαρύνεται, από τον επόµενο µήνα από αυτόν της
υπαγωγής στη ρύθµιση, µε τόκο που υπολογίζεται µε βάση το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις
αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πλέον τριών (3) εκατοστιαίων µονάδων, ετησίως υπολογιζόµενο.»
Άρθρο 73
Παράταση έναρξης ισχύος
1. Το άρθρο 32 του ν. 4554/2018 (Α΄ 130), όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 85 του
ν. 4611/2019 (Α΄ 73), αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους ισχύουν από 1η

Μαρτίου 2020. Κατ’ εξαίρεση, τα άρθρα 19 και 24 έως 28
του ν. 4554/2018 εξακολουθούν να ισχύουν κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 85 του
ν. 4611/2019.»
2. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 45 του προεδρικού
διατάγµατος υπ΄αριθ. 70/2019 (Α΄ 110) «Οργανισµός
του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού
(Ο.Α.Ε.Δ.)», µε τίτλο «Έναρξη Ισχύος» αντικαθίσταται από όταν ίσχυσε ως εξής: «Η ισχύς του παρόντος αρχίζει
µετά την παρέλευση πέντε (5) µηνών από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 74
Ατοµική διακίνηση φαρµάκων µε προµήθεια
από ΕΟΠΥΥ και τελικό σηµείο παράδοσης
ιδιωτικό φαρµακείο
1. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 22 ν. 4213/2013
(Α΄261) τροποποιείται η περίπτωση α΄ ως ακολούθως:
«α. Τα φάρµακα στον ειδικό κατάλογο του άρθρου 12
του ν. 3816/2010, τα οποία έχουν άδεια κυκλοφορίας για
νοσοκοµειακή µόνο χρήση, διατίθενται αποκλειστικά από φαρµακεία των νοσοκοµείων και των ιδιωτικών κλινικών. Σε περίπτωση που δηλώνεται στον ΕΟΠΥΥ αδυναµία χορήγησης των φαρµάκων του προηγούµενου εδαφίου, αυτά διατίθενται και από τα φαρµακεία και φαρµακαποθήκες του ΕΟΠΥΥ, που προβλέπονται στο άρθρο 8
της αριθ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ
Β΄ 4898/2018), σε ιδιωτικές κλινικές και σε δηµόσια νοσοκοµεία.»
2. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 22 του
ν. 4213/2013 (Α΄ 261) προστίθενται εδάφια στ΄, ζ΄ και η΄
ως ακολούθως:
«στ. Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να διακινεί προς τα ιδιωτικά
φαρµακεία ή σηµεία διανοµής Υγειονοµικών Περιφερειών (ΥΠΕ) (κανάλι διανοµής ΕΟΠΥΥ) ή απευθείας στον ασφαλισµένο, φάρµακα υψηλού κόστους, όπως ορίζονται
στο άρθρο 12 του ν. 3816/2010, τα οποία δεν έχουν άδεια κυκλοφορίας µόνο για νοσοκοµειακή χρήση και καθορίζονται µε υπουργική απόφαση µετά από πρόταση
του Διοικητικού Συµβουλίου του ΕΟΠΥΥ.
ζ. Η παραλαβή του φαρµάκου από τον ασφαλισµένο
πραγµατοποιείται µε µηδενικό ποσοστό συµµετοχής – ατελώς κατά παρέκκλιση των διατάξεων τιµολόγησης.
η. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, µετά από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΕΟΠΥΥ, καθορίζονται η διαδικασία εκτέλεσης των συνταγών, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των
ανωτέρω.»
Άρθρο 75
Συµµετοχή των ιατρών ΕΟΠΥΥ
στους γνωµοδοτούντες ιατρούς
Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 266 του ν. 4512/2018 (Α΄5) τροποποιούνται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα
κριτήρια επιλογής των γνωµοδοτούντων ιατρών, οι οποίοι επιλέγονται µετά από πρόταση των Διοικητών ΥΠΕ ή
µετά από πρόταση του Διοικητικού Συµβούλιου ΕΟΠΥΥ,
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κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Διοικητικού Προσωπικού, για ιατρούς που έχουν οποιαδήποτε έννοµη σχέση µε τον ΕΟΠΥΥ. Για τους γνωµοδοτούντες ιατρούς ισχύουν τα ασυµβίβαστα που προβλέπονται για τα µέλη
της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζηµίωσης Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης.»
Άρθρο 76
Συµµετοχή εµπειρογνωµόνων ιατρών
του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ
Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 268 του
ν. 4512/2018 (Α΄ 45) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Σε περίπτωση που µετά την παρέλευση της αποκλειστικής προθεσµίας της παραγράφου 6 εδάφιο δ΄ του παρόντος άρθρου έχουν εισαχθεί στο Σ.Η.Π. γνωµοδοτήσεις που δεν συµφωνούν µεταξύ τους, το Διοικητικό
Συµβούλιο του ΕΟΠΥΥ, ζητά τη λήψη ιατρικής γνώµης εµπειρογνώµονα συναφούς ειδικότητας µε την υπό πάθηση εκάστου ασφαλισµένου, που επιλέγεται από τηρούµενη λίστα, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Διοικητικού Προσωπικού, που περιλαµβάνει ιατρούς ειδικοτήτων
που υπηρετούν στην κεντρική υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ ή
µετέχουν στο ΑΥΣ και επιλέγονται µε τρόπο ανάλογο µε
τους γνωµοδοτούντες ιατρούς. Ο εµπειρογνώµονας υποβάλλει εντός χρονικού διαστήµατος πέντε (5) εργάσιµων ηµερών τη γνωµάτευση του, η οποία έχει χαρακτήρα σύµφωνης γνώµης για το Διοικητικό Συµβούλιο του
Οργανισµού.»
Άρθρο 77
Συµµετοχή εκπροσώπου ΕΟΠΥΥ
σε εξέταση αιτηµάτων από την ΕΑΦΑΑΧ
Η παράγραφος 6 του άρθρου 268 του ν. 4512/2018 (Α΄
45) τροποποιείται ως ακολούθως:
«6. Τα αιτήµατα που αφορούν σε φάρµακα που δεν περιλαµβάνονται στον κατάλογο αποζηµιούµενων φαρµάκων και χορηγούνται κατ’ εξαίρεση διαβιβάζονται άµεσα
από τον διαχειριστή του Σ.Η.Π. ηλεκτρονικά προς την Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζηµίωσης Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης για την έκφραση αιτιολογηµένης γνώµης. Για την εξέταση των συγκεκριµένων αιτηµάτων
συµµετέχει χωρίς δικαίωµα ψήφου στην Επιτροπή εκπρόσωπος του ΕΟΠΥΥ που ορίζεται από το Δ.Σ. του Οργανισµού µε τον αναπληρωτή του. Η γνώµη της Επιτροπής αποστέλλεται ηλεκτρονικά εντός αποκλειστικής
προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών. Σε περίπτωση
άπρακτης παρέλευσης της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου, τεκµαίρεται η αρνητική γνώµη της Επιτροπής. Στη συνέχεια το αίτηµα, µαζί µε τη γνώµη της Επιτροπής Αξιολόγησης, αποστέλλεται αµέσως προς το ΔΣ
του ΕΟΠΥΥ, προκειµένου αυτό να λάβει την τελική του
απόφαση. Για το αίτηµα της παρούσας περίπτωσης η απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ πρέπει να αποστέλλεται
στον αιτούντα θεράποντα ιατρό µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.»

Άρθρο 78
Τακτοποίηση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων
νοσοκοµείων και παράταση χρόνου
γεωγραφικών ορίων ΔΥΠΕ
1. Για λόγους διασφάλισης του δηµοσίου συµφέροντος και προστασίας της Δηµόσιας Υγείας, οφειλές των
Νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. που προέρχονται από την προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών που έχουν πραγµατοποιηθεί έως την 31η Ιουλίου του έτους 2019 και οι οποίες δεν
έχουν εξοφληθεί λόγω: ελλιπών δικαιολογητικών ή τυπικών παρατυπιών ή σφαλµάτων που εµφιλοχώρησαν κατά τη διαδικασία των προµηθειών µε υπαιτιότητα του νοσοκοµείου ή υπέρβασης του ορίου εφοδιασµού του νοσοκοµείου κατά το έτος υλοποίησης αυτών, ή προσφυγής των δικαιούχων στη δικαιοσύνη για την πληρωµή
τους, καθίστανται νόµιµες και δύνανται να ενταλµατοποιηθούν και να πληρωθούν κατ’ εξαίρεση, µε µόνο παραστατικό το σχετικό τιµολόγιο, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του Νοσοκοµείου και καθ’ υπέρβαση του ορίου των πιστώσεων εφοδιασµού του τρέχοντος έτους. Ως προς τις περιπτώσεις που αφορούν σε
προσφυγές στη δικαιοσύνη, η πληρωµή γίνεται µε την
προσκόµιση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986
(Α΄75) από τον δικαιούχο, περί παραίτησής του από τα
ένδικα µέσα και των πρόσθετων τυχόν αξιώσεων.
2. Σε περίπτωση οφειλών των προαναφερόµενων δικαιούχων προς το Ελληνικό Δηµόσιο ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τα νοσοκοµεία παρακρατούν τα ανάλογα ποσά και τα αποδίδουν κατά περίπτωση, προς
συµψηφισµό, στους αντίστοιχους φορείς.
3. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του
ν. 4432/2016 (Α΄ 212) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ισχύς της παρούσας παρατείνεται από τη λήξη της
έως την 31η Ιουλίου 2019».
4. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1
του ν. 3329/2005 (Α΄ 81) η ηµεροµηνία «1.7.2019» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «1.7.2020».
Άρθρο 79
Λογιστικές εργασίες σε νοσοκοµεία
και εποπτευόµενους φορείς
Το άρθρο 36 του ν. 2778/1999 (Α΄ 295), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 10 του ν. 3730/2008 (Α΄ 262), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου Διοικητικού Συµβουλίου, που εγκρίνεται από την αρµόδια Υγειονοµική Περιφέρεια, τα Νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. δύνανται
να αναθέτουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, σε
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, την τήρηση των λογιστικών
τους βιβλίων για την εφαρµογή της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής Εκµεταλλεύσεως, καθώς και τη σύνταξη
των οικονοµικών καταστάσεων που προβλέπονται από
το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Δηµόσιων Μονάδων Υγείας (π.δ. 146/2003, Α΄122) και τα διεθνή λογιστικά
πρότυπα, εφόσον υπάρχει αδυναµία διεκπεραίωσης των
εν λόγω λογιστικών εργασιών από το προσωπικό τους.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό µε την ανάθεση των εργασιών της πα-
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ραγράφου 1 θέµα.
3. Οι δαπάνες για λογιστικές εργασίες που έχουν γίνει
από την 28.3.2017 και µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατ’ εφαρµογή της 62008/ΕΓΔΕΚΟ/1992/2008
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄2657) είναι νόµιµες, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται στους δικαιούχους σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ των εγκεκριµένων προϋπολογισµών έτους 2019 των νοσοκοµείων,
υπό την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες αυτές είναι εγγεγραµµένες στους προϋπολογισµούς του έτους αναφοράς και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος εφαρµόζονται αναλογικά από όλους τους εποπτευόµενους από το Υπουργείο Υγείας φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.»
Άρθρο 80
Ρυθµίσεις οφειλών Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας
Φαρµάκων προς τον ΕΟΠΥΥ
1. Το άρθρο 6 του ν. 4523/2018 (Α΄41) τροποποιείται
ως ακολούθως:
«Για τις οφειλές των Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας
(Κ.Α.Κ.) φαρµακευτικών προϊόντων ή των φαρµακευτικών εταιριών προς τον ΕΟΠΥΥ από ποσά επιστροφής
(rebate) της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του
ν. 3918/2011 (Α 31) και του άρθρου 11 του ν. 4052/2012
(Α 41) (clawback) των ετών 2013 έως και 2018, όπως έχουν προκύψει µετά την ολοκλήρωση του προβλεπόµενου από τις ως άνω διατάξεις συµψηφισµού, δίνεται η
δυνατότητα ρύθµισης αποπληρωµής τους σε έως 120
δόσεις. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται
ο αριθµός των αναλογουσών δόσεων, η διαδικασία είσπραξής τους, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια εφαρµογής της ανωτέρω διάταξης. Σε περίπτωση µη έγκαιρης καταβολής, έστω και µίας εκ των ως άνω δόσεων, καθώς και της οποιασδήποτε εκπρόθεσµης καταβολής τρέχουσας υποχρέωσης των Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρµακευτικών προϊόντων προς τον
ΕΟΠΥΥ, παύει αυτόµατα η ισχύς της ως άνω ρύθµισης.»
Άρθρο 81
Ρυθµίσεις οφειλών παρόχων ΕΟΠΥΥ
Το εδάφιο ι΄ της παραγράφου 7α του άρθρου 52 του
ν. 4430/2016 (Α΄ 205) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Εφόσον µε την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας υφίστανται οφειλές των παρόχων προς τον ΕΟΠΥΥ, από rebate και clawback για τα έτη 2013-2018, αυτές δύνανται να εισπραχθούν µε τη µορφή δόσεων, ο αριθµός των οποίων δύναται να καθοριστεί έως εκατόν είκοσι (120). Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται ο αριθµός των δόσεων, καθώς και κάθε αναγκαία
διαδικαστική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου.»

Άρθρο 82
Πληρωµή Δαπανών Νοσοκοµείων και ΔΥΠΕ
Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του
ν. 4599/2019 (Α΄40), αντικαθίσταται ως εξής:
«Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
έκτου του ν. 4432/2016 (Α΄ 212) η ηµεροµηνία «31η Οκτωβρίου 2018» αντικαθίσταται µε την ηµεροµηνία «31η
Μαΐου 2019.»
Οι γενόµενες πληρωµές δαπανών από την 1η Φεβρουαρίου 2019 έως 31η Μαΐου 2019 είναι νόµιµες».
Άρθρο 83
Πληρωµή δαπανών ασφαλισµένων ΕΟΠΥΥ
Το πέµπτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 68
του ν. 4603/2019, που προστέθηκε µε το άρθρο 13 του ν.
4606/2019, τροποποιείται ως εξής:
«Για λόγους διασφάλισης δηµοσίου συµφέροντος, δαπάνες των δικαιούχων ασφαλισµένων που υποβάλλονται
µέχρι 30.9.2019 µε ατοµικά αιτήµατα στις Περιφερειακές
Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ, δύνανται να αποζηµιώνονται
και απευθείας στους δικαιούχους ασφαλισµένους, κατά
παρέκκλιση των οριζόµενων στο άρθρο 27 του
ν. 4549/2018 (Α΄ 105). Οι γενόµενες πληρωµές δαπανών
από την 1η Ιουλίου 2019 µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος είναι νόµιµες».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 84
Τροποποιήσεις Tελωνειακού Kώδικα
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 184 του ν. 2960/2001
(Α΄ 265) αναριθµείται σε παράγραφο 3 και προστίθεται
παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Όπου στον παρόντα κώδικα ή σε διατάξεις που αφορούν την εφαρµογή του παρόντα κώδικα γίνεται αναφορά σε εκκρεµείς δικαστικά υποθέσεις, ως τέτοιες νοούνται οι υποθέσεις που εκκρεµούν ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συµβουλίου της Επικρατείας, κατόπιν άσκησης δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου µέσου ή αίτησης αναίρεσης ή εκείνες για
τις οποίες εκκρεµεί η προθεσµία άσκησης δικαστικής
προσφυγής ή τακτικού ενδίκου µέσου ή αίτησης αναίρεσης. Ως εκκρεµείς δικαστικά νοούνται επίσης, οι υποθέσεις οι οποίες έχουν συζητηθεί στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια ή στο Συµβούλιο της Επικρατείας και δεν έχει
εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση του δικαστηρίου ή έχει εκδοθεί µη αµετάκλητη απόφαση αλλά δεν έχει κοινοποιηθεί στους διαδίκους.»
2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του
ν. 4618/2019 (Α΄ 89) προστίθενται δύο νέα εδάφια ως εξής:
«Για το σκοπό της εφαρµογής της παρούσας παραγράφου όπως και της παραγράφου 2 του άρθρου 152 του
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ν. 2960/2001, όπως η τελευταία ισχύει µετά τους
ν. 4469/2017 (A΄ 62) και ν. 4618/2019 (A΄ 89), ως «εκκρεµείς δικαστικά υποθέσεις» νοούνται οι υποθέσεις
που εκκρεµούν ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συµβουλίου της Επικρατείας κατόπιν άσκησης δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου µέσου ή αίτησης αναίρεσης ή εκείνες για τις οποίες εκκρεµεί η προθεσµία άσκησης δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου µέσου ή αίτησης αναίρεσης. Ως εκκρεµείς
δικαστικά νοούνται επίσης, οι υποθέσεις οι οποίες έχουν
συζητηθεί στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια ή στο Συµβούλιο της Επικρατείας και δεν έχει εκδοθεί αµετάκλητη
απόφαση του δικαστηρίου ή έχει εκδοθεί µη αµετάκλητη
απόφαση αλλά δεν έχει κοινοποιηθεί στους διαδίκους.»
3. Στο άρθρο 26 του ν. 4618/2019 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν. 4618/2019, όπως προστέθηκαν µε τον παρόντα νόµο, καθώς και της παραγράφου 2 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφαρµόζονται και σε αιτήσεις ανάκλησης που έχουν υποβληθεί µετά την έναρξη ισχύος
του ν. 4618/2019 και αφορούν υποθέσεις που ήταν κατά
το χρόνο υποβολής της αίτησης ανάκλησης, δικαστικά
εκκρεµείς κατά την έννοια των δύο τελευταίων εδαφίων
της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν. 4618/2019, όπως προστέθηκαν µε τον παρόντα νόµο.»
Άρθρο 85
Διατάκτες µεταφερόµενων φορέων
1. α. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης,
οι διατάκτες εκτελούν τον Κρατικό Προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2019 σύµφωνα µε τη διοικητική ταξινόµηση που αποτυπώνεται στο Παράρτηµα Β΄της µε αριθµ.
2/65280/ΔΠΓΚ/5.9.2018 (Β΄4092) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, κατά το µέρος που αφορά σε δαπάνες των Υπηρεσιών που µεταφέρονται ή υπάγονται σε άλλα όργανα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στα π.δ. 81/2019 (Α΄119) και 84/2019 (Α΄ 123), καθώς
και στη νοµοθεσία περί οργάνωσης, λειτουργίας και διαφάνειας της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων
και της Κεντρικής Δηµόσιας Διοίκησης.
β. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης,
για τον Κρατικό Προϋπολογισµό οικονοµικού έτους
2019, αρµόδιες ΓΔΟΥ για την άσκηση των αρµοδιοτήτων
των άρθρων 24 και 69Γ του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), στις ανωτέρω περιπτώσεις σύστασης νέων Υπουργείων ή/και
µεταφοράς Υπηρεσιών σε άλλα υφιστάµενα ή στον Πρωθυπουργό, εξακολουθούν να είναι οι ΓΔΟΥ που ασκούσαν τις ανωτέρω αρµοδιότητες µέχρι τη δηµοσίευση του
π.δ. 81/2019.
2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν αναδροµικά από την ηµέρα δηµοσίευσης του π.δ. 81/2019.
Άρθρο 86
Ρυθµίσεις για τον Κανονισµό Παιγνίων και
τις πράξεις πιστοποίησης της Επιτροπής Εποπτείας
και Ελέγχου Παιγνίων ( Ε.Ε.Ε.Π.)
1. Η πρώτη φράση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α΄180) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται µετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π. και δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίζεται ο Κανονισµός Παιγνίων, ο οποίος διακρίνεται στα ακόλουθα κεφάλαια:».
2. Μέχρι τη θέσπιση του Κανονισµού Παιγνίων, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του
ν. 4002/2011, όπως αυτή τροποποιείται µε την παράγραφο1 του παρόντος, και για χρονικό διάστηµα που δεν
µπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος, εφαρµόζονται µεταβατικά οι
ρυθµίσεις της µε αριθ. 225/2/25.10.2016 απόφασης της
Ε.Ε.Ε.Π. (Β΄ 3528), η οποία δια του παρόντος αποκτά ισχύ νόµου.
3. Εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του Κανονισµού Παιγνίων της παραγράφου 3 του άρθρου 29
του ν. 4002/2011, όπως αυτή τροποποιείται µε την παράγραφο 1 του παρόντος, η Ε.Ε.Ε.Π. επανεξετάζει τις πράξεις πιστοποίησης που εκδόθηκαν κατ’ εφαρµογή της απόφασης 225/2/25.10.2016 της Ε.Ε.Ε.Π. ή θα έχουν εκδοθεί µέχρι τη θέση του Κανονισµού Παιγνίων σε ισχύ.
Αν οι πράξεις πιστοποίησης του προηγούµενου εδαφίου
είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις του Κανονισµού Παιγνίων, η Ε.Ε.Ε.Π. εκδίδει σχετική βεβαιωτική πράξη, διαφορετικά τις αντικαθιστά µε τη νέα πράξη πιστοποίησης.
4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 54 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Μέχρι την έκδοση του Οργανισµού της Ε.Ε.Ε.Π. τα
θέµατα που διέπονται από αυτόν ρυθµίζονται µε απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 87
Διοικητικό Συµβούλιο Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων
και Απαλλοτριώσεων
H παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 736/1977
(Α΄ 316) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων διοικείται από επταµελές Διοικητικό Συµβούλιο
στη σύνθεση του οποίου συµµετέχει υποχρεωτικά µέλος
του ΝΣΚ µε βαθµό τουλάχιστον Δικαστικού Πληρεξουσίου Α΄ Τάξεως ή ο νόµιµος αναπληρωτής του µετά από
πρόταση του Προέδρου του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους. Τα τακτικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου
µαζί µε τα ισάριθµα αναπληρωµατικά τους, διορίζονται
για τριετή θητεία, µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού ανακαλείται οποτεδήποτε ο διορισµός των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών του Διοικητικού Συµβουλίου.»
Άρθρο 88
Προσωπικό Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων
και Απαλλοτριώσεων
1. Στο άρθρο 5 του ν. 736/1977 (Α΄ 316) προστίθεται
παράγραφος 4 ως ακολούθως:
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«4. Για την υποβοήθηση του έργου του Προέδρου του
Διοικητικού Συµβουλίου συστήνονται δύο (2) θέσεις µετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και δύο (2) θέσεις ειδικών συµβούλων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Η υπηρεσία του προσωπικού αυτού λήγει αυτοδικαίως µε την κατά οποιοδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του
Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου, οπότε το προσωπικό αυτό αποχωρείχωρίς άλλη διαδικασία. Η πρόσληψη
γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου. Οι αποδοχές των ανωτέρω προσώπων
καθορίζονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση
δ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (Α΄
176).
2. Στο άρθρο 13 του ν. 736/1977 (Α΄ 316) προστίθεται
παράγραφος 6 ως ακολούθως:
«6. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού και ύστερα από προκήρυξη του Ταµείου, οι οργανικές θέσεις δύνανται να καλυφθούν και µε µετατάξεις,
µεταφορές και αποσπάσεις µονίµων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δηµοσίου
τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 51 του
ν. 1892/1990 (Α΄ 101), κατά παρέκκλιση των κειµένων
διατάξεων, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύµφωνη
γνώµη των αρµόδιων Υπηρεσιακών Συµβουλίων, µε την
ίδια σχέση εργασίας και µε το ίδιο µισθολογικό καθεστώς, κατά τις διατάξεις του ν. 4354/2015. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασµένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση και η καταβολή των αποδοχών τους βαρύνει το Ταµείο.»
Άρθρο 89
Ανάκληση προκηρύξεων Καλλιτεχνικών Διευθυντών
Ανακαλούνται αζηµίως για το Ελληνικό Δηµόσιο και αναδροµικά από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής τους στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως οι παρακάτω αποφάσεις
της Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού:
α
.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/271521/22652/22070/70
0/21.5.2019 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
την πλήρωση θέσης Καλλιτεχνικού Διευθυντή/Καλλιτεχνικής Διευθύντριας στο Εθνικό Θέατρο, καθορισµός ειδικών προσόντων και κριτήρια επιλογής» (ΦΕΚ
20/Α.Σ.Ε.Π./29.5.2019).
β
.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/266630/22311/21736/69
5/20.5.2019 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
την πλήρωση θέσης Καλλιτεχνικού Διευθυντή/Καλλιτεχνικής Διευθύντριας στην Ανώνυµη Εταιρεία «Ελληνικό
Φεστιβάλ», καθορισµός ειδικών προσόντων και κριτήρια
επιλογής» (ΦΕΚ 21/Α.Σ.Ε.Π./29.5.2019).
γ
.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/296052/24383/23748/77
8/7.6.2019 «Διεθνής Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ),
καθορισµός ειδικών προσόντων και κριτήρια επιλογής
(ΦΕΚ 24/Α.Σ.Ε.Π./7.6.2019).
δ
.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/310032/25316/24664/82
0/10.6.2019 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή / της Διευθύ-

ντριας στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (ΚΩΘ), συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης, καθορισµός ειδικών προσόντων και κριτήρια επιλογής.». (ΦΕΚ 27/
Α.Σ.Ε.Π./10.6.2019).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 90
Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 3566/2007 (Α΄ 117)
Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του
ν. 3566/2007 (Α΄ 117), τροποποιείται ως εξής:
«α) θέση Υπηρεσιακού Γενικού Γραµµατέα, ο οποίος
είναι επικεφαλής της Υπηρεσιακής Ιεραρχίας του Υπουργείου. Στη θέση αυτή τοποθετείται, µε κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών, µόνιµος υπάλληλος του Διπλωµατικού Κλάδου, που φέρει το
βαθµό του Πρέσβεως ή Πρέσβυ εκ προσωπικοτήτων, που
έχει διατελέσει µόνιµος διπλωµατικός υπάλληλος µε
βαθµό Πρέσβεως ή µε βαθµό Πληρεξουσίου Υπουργού
Α΄.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Άρθρο 91
Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας
1. Συστήνεται Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, εφεξής Συντονιστικό Όργανο, το οποίο συγκροτείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας και αποτελείται από τα εξής µέλη:
α. τον Γενικό Γραµµατέα ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος του Συντονιστικού Οργάνου,
β. τον Διοικητή του Συντονιστικού Οργάνου, ο οποίος
ορίζεται ως αναπληρωτής του Προέδρου,
γ. τους Αρχηγούς του Πυροσβεστικού Σώµατος, της
Ελληνικής Αστυνοµίας και του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ή εξουσιοδοτηµένους εκπρόσωπους τους,
δ. τον Υπαρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας (ΓΕΕΘΑ),
ε. τον Διοικητή του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ),
στ. τον Διοικητή του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων
Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ)
ζ. τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ),
η. τους δεκατρείς (13) Περιφερειακούς Συντονιστές
Πολιτικής Προστασίας
2. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας, αναλόγως του βαθµού επικινδυνότητας της κατάστασης, δύναται να συµµετέχουν στις συνεδριάσεις
του Συντονιστικού Οργάνου, µε εξουσιοδότηση για λήψη αποφάσεων, υπηρεσιακοί παράγοντες και επιτελικά
στελέχη οργανισµών, φορέων ή εταιρειών κοινής ωφέλειας, µεταφορών, επικοινωνιών, συγκοινωνιακών και
άλλων υποδοµών, του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, εκπρόσωποι εθνικής εµβέλειας, εθελοντικών και µη κυβερνητικών οργανώσεων, του Συστήµατος Εθελοντισµού
Πολιτικής Προστασίας συναφούς αντικειµένου µε τους
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σκοπούς της πολιτικής προστασίας ή στελέχη άλλων
φορέων.
3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Συντονιστικό Όργανο µπορεί να συνεδριάζει µε τη συµµετοχή των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος
στην περίπτωση αυτή προεδρεύει.
Άρθρο 92
Διοικητής Συντονιστικού Οργάνου
Πολιτικής Προστασίας
1. Συστήνεται µία θέση Διοικητή του Συντονιστικού
Οργάνου στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας,
µε βαθµό 2ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων. Η θέση του
προηγούµενου εδαφίου πληρούται µε διορισµό ή ανάθεση καθηκόντων µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση διορισµού ή ανάθεσης καθηκόντων του Γενικού Γραµµατέα της Πολιτικής Προστασίας καθορίζονται και τα καθήκοντα του Διοικητή. Με όµοια απόφαση απολύεται ο Διοικητής οποτεδήποτε, χωρίς η απόλυση αυτή να δηµιουργεί δικαίωµα
αποζηµίωσης του απολυοµένου.
2. Ο Διοικητής απασχολείται µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. Στη σύµβαση τίθεται απαραιτήτως ο όρος ότι αυτή λύεται αυτοδικαίως και χωρίς αποζηµίωση και ο προσληφθείς απολύεται µε την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας.
3. Ως Διοικητής επιλέγεται πρόσωπο εγνωσµένου κύρους, που διακρίνεται για την επιστηµονική του κατάρτιση και την επιχειρησιακή και διοικητική του εµπειρία, όπως απαιτούν ο σκοπός και η δράση του Συντονιστικού
Οργάνου. Για το διορισµό στη θέση του Διοικητή απαιτούνται τουλάχιστον τα εξής προσόντα:
α. Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή ισότιµος τίτλος σπουδών σχολών
της αλλοδαπής,
β. Επιχειρησιακή εµπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών,
ανάλογη µε τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του Συντονιστικού Οργάνου.
γ. Εµπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών, σε θέσεις ευθύνης, ενδεικτικώς αναφερόµενων των θέσεων που σχετίζονται µε τη διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού, την κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων, τη διαχείριση έργων και
δραστηριοτήτων, τη στοχοθεσία, το συντονισµό οµάδων
και την παρακολούθηση επίτευξης στόχων.
4. Ως πρόσθετα προσόντα κατά την επιλογή του Διοικητή, θεωρούνται οι µεταπτυχιακοί τίτλοι διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους ή διδακτορικοί τίτλοι, ελληνικού
Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισµένου ισότιµου τίτλου της αλλοδαπής, σε γνωστικά αντικείµενα που συµβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών του Συντονιστικού Οργάνου.
Άρθρο 93
Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας
1. Σε κάθε περιφέρεια συστήνεται µία θέση περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας, για την υποβοήθηση του Περιφερειάρχη σε θέµατα πολιτικής προστασίας. Οι Περιφερειακοί Συντονιστές του προηγούµενου
εδαφίου προσλαµβάνονται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας

δεν µπορεί να υπερβαίνει τη θητεία της περιφερειακής
περιόδου εντός της οποίας προσλήφθηκαν.
2. Οι Περιφερειακοί Συντονιστές Πολιτικής Προστασίας έχουν αποφασιστικού χαρακτήρα αρµοδιότητες, οι
οποίες µεταβιβάζονται από τον εκάστοτε Περιφερειάρχη
και αναφέρονται αποκλειστικά σε αυτόν. Περαιτέρω, οι
Περιφερειακές Συντονιστές:
α) συµµετέχουν στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής
Προστασίας της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας,
β) παρέχουν συµβουλές και διατυπώνουν εξειδικευµένες γνώµες, εγγράφως ή προφορικώς, στο αντικείµενο
αρµοδιοτήτων της πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας προς τον Περιφερειάρχη, το Περιφερειακό Συµβούλιο
και τις Επιτροπές της Περιφέρειας, ή τις υπηρεσίες των
Υπουργείων Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη,
γ) παρέχουν υπηρεσίες σχετικές µε τις διαδικασίες και
τις επιχειρησιακές δράσεις, που αποσκοπούν στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών,
των υποδοµών και υπηρεσιών ζωτικής σηµασίας, καθώς
και στη µείωση του κινδύνου καταστροφών, που προκαλούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης,
δ) εκπονούν µελέτες, συντάσσουν εκθέσεις, υποβάλλουν προτάσεις και εισηγήσεις, επεξεργάζονται και παρουσιάζουν στοιχεία απαραίτητα για την υλοποίηση πολιτικών πολιτικής προστασίας.
3. Για την πλήρωση των θέσεων της παραγράφου 1 απαιτούνται:
α. Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή ισότιµος τίτλος σπουδών σχολών
της αλλοδαπής.
β. Επιχειρησιακή εµπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών,
ανάλογη µε τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της Πολιτικής
Προστασίας.
γ. Εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, σε θέσεις ευθύνης, ενδεικτικώς αναφερόµενων των θέσεων που σχετίζονται µε τη διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού, την κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων, τη διαχείριση έργων και
δραστηριοτήτων, τη στοχοθεσία, το συντονισµό οµάδων
και την παρακολούθηση επίτευξης στόχων.
4. Η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων των Περιφερειακών Συντονιστών της παραγράφου 1, εκκινεί µε δηµόσια γνωστοποίηση διά του τύπου, από τον Περιφερειάρχη. Οι Περιφερειακοί Συντονιστές επιλέγονται και διορίζονται µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, η οποία
εκδίδεται κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με απόφαση του οικείου
Περιφερειάρχη καθορίζονται επίσης οι δραστηριότητες
και τα ειδικότερα καθήκοντα µε τα οποία θα απασχοληθεί ο Περιφερειακός Συντονιστής. Ο προσλαµβανόµενος
υπογράφειειδική σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, από την ηµεροµηνία της οποίας συνάπτεται η εργασιακή σχέση µε την περιφέρεια και εκκινεί
η υποχρέωση του προσλαµβανόµενου για παροχή υπηρεσιών.
5. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 διορίζονται και απολύονται µε απόφαση του Περιφερειάρχη. Επιπλέον παύουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και απολύονται, αυτοδικαίως, αµέσως µόλις ο Περιφερειάρχης που τους προσέλαβε, παύσει να ασκεί, για οποιονδήποτε λόγο, τα καθήκοντά του.
6. Κατά τα λοιπά, ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του
άρθρου 243 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
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Άρθρο 94
Λοιπές ρυθµίσεις για θέµατα
της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας
1. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται στο Γραφείο του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας και του Αναπληρωτή του, λαµβάνουν τις ίδιες καθ’ ύψος αποδοχές µε
την οργανική θέση στην οποία υπηρετούσαν, συµπεριλαµβανοµένου κάθε είδους επιδόµατος, όπως του επιδόµατος ευθύνης. Κατά την διάρκεια της απόσπασής τους
δεν αντικαθίστανται στις οργανικές τους θέσεις αλλά αναπληρούνται.
2. Η θέση του Διοικητή του Συντονιστικού Οργάνου
Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας δεν προσµετράται στον αριθµό των µετακλητών υπαλλήλων ειδικών θέσεων που προβλέπονται
για τη στελέχωση των γραφείων του Γενικού Γραµµατέα
και του Αναπληρωτή Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας.
3. Οι θέσεις των Περιφερειακών Συντονιστών του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας δεν προσµετρώνται στον αριθµό των θέσεων των Ειδικών Συµβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστηµονικών Συνεργατών, που προβλέπονται στο άρθρο 243 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
4. Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες που αφορούν στη
λειτουργία του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, του Διοικητή του και των Περιφερειακών Συντονιστών, οι εν γένει αρµοδιότητες του Συντονιστικού
Οργάνου Πολιτικής Προστασίας και τα λοιπά συναφή θέµατα καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας.
5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 15 του ν. 3013/2002
«Αναβάθµιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 102), αντικαθίσταται ως εξής: «5. Το σύνολο
των υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 95
Τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα
Στον Ποινικό Κώδικα που κυρώθηκε µε το ν. 4619/2019
(Α΄ 95) γίνονται οι εξής διορθώσεις:
α) Στην περίπτωση α΄ του άρθρου 8 η φράση «προδοσία της χώρας» αντικαθίσταται από τη φράση «προσβολές της διεθνούς υπόστασης της χώρας».
β) Η περίπτωση δ΄ του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής: «δ. πράξη που στρέφεται εναντίον υπαλλήλου του
ελληνικού κράτους ή Έλληνα υπαλλήλου οργάνου ή οργανισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή απευθύνεται προς
αυτούς, εφόσον τελείται κατά την άσκηση της υπηρεσίας τους ή σε σχέση µε την άσκηση των καθηκόντων
τους,».
γ) Στο άρθρο 20 η φράση «308 παρ. 2» αντικαθίσταται
από τη φράση «308 παρ. 3».
δ) Ο τίτλος του τέταρτου κεφαλαίου του Γενικού Μέρους αντικαθίσταται ως εξής: «ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».
ε) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 81

αντικαθίσταται ως εξής: «Η κοινωφελής εργασία πραγµατοποιείται προς όφελος του κοινού σε δηµόσιες υπηρεσίες, οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή µη κερδοσκοπικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών.».
στ) Στον τίτλο του έκτου κεφαλαίου του Γενικού Μέρους διαγράφεται η φράση «ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».
ζ) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
127 διαγράφεται η φράση «ή η έκτιση της ποινής στην
κατοικία σε συνδυασµό µε τέτοια µέτρα».
η) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 132 η φράση «133
παρ. 1 στοιχείο α΄» αντικαθίσταται από τη φράση «133
περίπτωση α΄».
θ) Στο άρθρο 169 η φράση «άρθρου 13 παρ. α΄,» αντικαθίσταται από τη φράση «άρθρου 13 περίπτ. α’».
ι) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 289 η φράση «, 279
και 285» αντικαθίσταται από τη φράση «και 279 και της
παραγράφου 4 του άρθρου 285».
ια) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 292Α η φράση «άρθρο 134Α» αντικαθίσταται από τη φράση «άρθρο 134».
ιβ) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 298 η φράση «, 291,
292» αντικαθίσταται από τη φράση «και 292 και της παραγράφου 3 του άρθρου 291».
ιγ) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 463 προστίθεται
τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Όπου σε ειδικούς νόµους απειλείται ποινή κάθειρξης
τουλάχιστον δεκαπέντε ετών, επιβάλλεται ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών.»
Άρθρο 96
Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
Στον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας που κυρώθηκε µε το
ν. 4620/2019 (Α΄ 96) γίνονται οι εξής διορθώσεις:
α) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 35, πριν από τη λέξη
«βουλευτές», προστίθενται οι λέξεις «υπουργοί, υφυπουργοί,».
β) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 48 η φράση «375
παρ. 3 και 390 παρ. 2 ΠΚ» αντικαθίσταται από τη φράση
«375 παρ. 1 και 390 παρ. 1 εδ. α΄ ΠΚ».
γ) Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 49
η φράση «Σε περίπτωση απόπειρας η βεβαίωση για την»
αντικαθίσταται από τη φράση «Σε περίπτωση απόπειρας
ως αποκατάσταση νοείται η».
δ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
52 η φράση «µε τις παρ. 1 και 2 του προηγούµενου άρθρου» αντικαθίσταται από τη φράση «µε τις παρ. 2 και 3
του προηγούµενου άρθρου».
ε) Στην αρχή του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1
του άρθρου 56, πριν την λέξη «και», προστίθεται η λέξη
«Ακόµη».
στ) Η περίπτ. Β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 113 αντικαθίσταται ως εξής: «Β. Το τριµελές δικαστήριο ανηλίκων δικάζει τις αξιόποινες πράξεις που τελούνται από
ανήλικους και αναφέρονται στο άρθρο 127 του Ποινικού
Κώδικα.».
ζ) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 129 η φράση «παρ.
2» αντικαθίσταται από τη φράση «παρ. 3».
η) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
204 διαγράφεται η λέξη «αυτεπάγγελτη».
θ) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 218 η φράση «348
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παρ. 2, 3 ΠΚ» αντικαθίσταται από τη φράση «348 παρ. 2
ΠΚ».
ι) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
227 ο αριθµός «351» αντικαθίσταται από τον αριθµό
«351Α».
ια) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
245 αντικαθίσταται ως εξής: «Εφόσον ο κατηγορούµενος κλητεύθηκε νόµιµα και δεν εµφανίστηκε, η προανάκριση περατώνεται και χωρίς την απολογία του. Παραγγελία για προανάκριση δίνεται µόνο στις περιπτώσεις
του εδαφίου δ’ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου
καθώς και στις περιπτώσεις των άρθρων 322 παρ. 3 εδ.
α΄ περίπτ. γ΄ και 323 εδ. γ΄ περίπτ. γ΄.».
ιβ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
254 ο αριθµός «351» αντικαθίσταται από τον αριθµό
«351Α».
ιγ) Στο άρθρο 318 ο αριθµός «309» αντικαθίσταται από
τον αριθµό «310».
ιδ) Στο άρθρο 409 η λέξη «εντός» αντικαθίσταται από
τη λέξη «ενός».
ιε) Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
452 η φράση «δώδεκα (12)» αντικαθίσταται από τη φράση «είκοσι τέσσερις (24)».
Άρθρο 97
Μεταβατική διάταξη
Κατ’ εξαίρεση, η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 35
και 36 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας (ν. 4620/2019) αναστέλλεται µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2019. Μέχρι τότε,
επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2
παρ. 1 του ν. 4022/2011 σε συνδυασµό µε τα άρθρα 13
περίπτωση α΄ και 263Α του Ποινικού Κώδικα, όσον αφορά τις αρµοδιότητες του Εισαγγελέα Εγκληµάτων Διαφθοράς, ως ίσχυαν πριν από την κατάργησή τους µε το
άρθρο 586 περιπτώσεις α΄ και γ΄ του ν. 4620/2019 «Κύρωση Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας».
Άρθρο 98
Παροχή κοινωφελούς εργασίας
1. Αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων του Ποινικού
Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε µε τον ν. 4619/11.6.2019
(Α΄ 95), κατά το µέρος που προβλέπουν την παροχή κοινωφελούς εργασίας είτε ως κύρια ποινή είτε ως µετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής ή χρηµατικής
ποινής.
2. Πληµµελήµατα, που προβλέπονται σε διατάξεις του
Ποινικού Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε µε τον
ν. 4619/11.06.2019 (Α΄ 95), και απειλούνται µε µοναδική
ποινή την παροχή κοινωφελούς εργασίας, τιµωρούνται
µε χρηµατική ποινή.
Άρθρο 99
Προστασία αρχαιοτήτων
Στο τέλος του άρθρου 463 ΠΚ [ν.4619/2019 (Α΄95)]
προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος εξαιρούνται τα αδικήµατα και οι ποινές που προβλέπονται στον ν. 3028/2002. Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς (Α΄
153). Για τα αδικήµατα του ν. 3028/2002 εξακολουθούν
να ισχύουν οι προβλεπόµενες σε αυτόν ποινές.»

Άρθρο 100
Πρόεδρος ΤΑΧΔΙΚ
Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του
ν.δ. 1017/1971 (Α΄ 209) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«α) τον Γενικό Γραµµατέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, ως Πρόεδρο,».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 101
Τροποποίηση του ν. 3959/2011 (Α΄ 93) περί προστασίας
του ελευθέρου ανταγωνισµού
1.α) Η παράγραφος 7 του άρθρου 12 του ν. 3959/2011,
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Η ιδιότητα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και
του µέλους (τακτικού ή αναπληρωµατικού) της Επιτροπής Ανταγωνισµού είναι ασυµβίβαστη µε την οποιαδήποτε µορφής κατοχή θέσης ή ανάθεση καθηκόντων ή απόσπαση ή άλλως απασχόληση στο γραφείο του Πρωθυπουργού ή σε γραφείο της Γενικής Γραµµατείας Πρωθυπουργού ή σε γραφείο µέλους της Κυβέρνησης ή σε πολιτικό γραφείο µέλους της Κυβέρνησης ή στη Γενική
Γραµµατεία της Κυβέρνησης ή σε γραφείο Γενικού ή Ειδικού Γραµµατέα Υπουργείου, για µία πενταετία µετά τη
λήξη της εν λόγω κατοχής θέσης ή της ανάθεσης ή της
απόσπασης ή της απασχόλησης αντιστοίχως, συµπεριλαµβανοµένων της απόσπασης υπαλλήλου ή της κατοχής θέσης µετακλητού υπαλλήλου, συµβούλου, συνεργάτη ή έµµισθου/άµισθου προϊσταµένου σε ένα από τα
ως άνω γραφεία ή στη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης. Η ιδιότητα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και
του µέλους (τακτικού ή αναπληρωµατικού) της Επιτροπής Ανταγωνισµού είναι ασυµβίβαστη µε την εξ αίµατος
ή εξ αγχιστείας µέχρι β΄ βαθµού συγγένεια ή συζυγική
σχέση µε πρόσωπο που είναι µέλος της Κυβέρνησης. Τα
ασυµβίβαστα της παρούσας παραγράφου ισχύουν κατά
το χρόνο διορισµού και καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας.
Η διαπίστωση ενός από τα ασυµβίβαστα της παρούσας
παραγράφου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από
τη θέση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου ή του µέλους,
αντίστοιχα, για την οποία εκδίδεται διαπιστωτική πράξη
του αρµόδιου για τον διορισµό οργάνου. Η παρούσα παράγραφος αρχίζει να ισχύει µε τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και καταλαµβάνει και τα ήδη υπηρετούντα πρόσωπα, εφόσον
στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεν είχε παρέλθει κατά τον χρόνο διορισµού
τους πενταετία από τη λήξη της εν λόγω κατοχής θέσης
ή της ανάθεσης ή της απόσπασης ή της απασχόλησης, ή
εφόσον, στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, το ασυµβίβαστο υφίσταται κατά το
χρόνο έναρξης ισχύος της. Τα ασυµβίβαστα της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν και δεν εφαρµόζονται
στην περίπτωση που για το υπηρετούν πρόσωπο διατυπώθηκε θετική γνώµη µε πλειοψηφία τουλάχιστον τεσσάρων πέµπτων (4/5) της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής κατά τη διαδικασία διορισµού του.»
β) Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3959/2011, προστίθεται νέο, τρίτο εδά-
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φιο, ως εξής:
«Τα µέλη της δεν λαµβάνουν, ούτε ζητούν οδηγίες από την Κυβέρνηση ή άλλους δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.»
γ) Μετά την παράγραφο 10 του άρθρου 21 του
ν. 3959/2011, προστίθεται νέα παράγραφος 11, αναριθµούµενων των επόµενων παραγράφων αναλόγως, ως εξής:
«11. Τα ασυµβίβαστα του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του παρόντος νόµου ισχύουν και εφαρµόζονται αναφορικά και µε την ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή ή του προϊσταµένου Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού. Τα εν
λόγω ασυµβίβαστα ισχύουν κατά το χρόνο διορισµού και
καθ’ όλη τη διάρκεια της σχετικής ανάθεσης καθηκόντων. Με σχετική απόφαση της Ολοµέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισµού, ο Γενικός Διευθυντής ή ο προϊστάµενος Διεύθυνσης απαλλάσσεται των καθηκόντων του όταν διαπιστώνεται η συνδροµή ασυµβίβαστου στο πρόσωπό του. Η παρούσα παράγραφος αρχίζει να ισχύει µε
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως και καταλαµβάνει και τα ήδη υπηρετούντα
στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης, εφόσον στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου
12 του παρόντος νόµου δεν είχε παρέλθει, κατά το χρόνο ανάθεσης των καθηκόντων τους στη Γενική Διεύθυνση, πενταετία από τη λήξη της κατοχής θέσης ή της ανάθεσης ή της απόσπασης ή της απασχόλησης σε γραφείο
του ίδιου εδαφίου, ή εφόσον, στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του παρόντος νόµου, το ασυµβίβαστο υφίσταται κατά το χρόνο
έναρξης ισχύος της.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 102
Ρυθµίσεις του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
1. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6
του ν. 2664/1998 (Α΄ 275) αντικαθίσταται ως εξής:
2.α) Σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής, µπορεί να ζητηθεί, µε αγωγή ενώπιον του αρµόδιου καθ’ ύλην και κατά τόπον Πρωτοδικείου, η αναγνώριση του δικαιώµατος που προσβάλλεται µε την ανακριβή εγγραφή
και η διόρθωση, ολικά ή µερικά, της πρώτης εγγραφής. Η
αγωγή (αναγνωριστική ή διεκδικητική) ασκείται από όποιον έχει έννοµο συµφέρον µέσα σε αποκλειστική προθεσµία που λήγει την 31η Δεκεµβρίου του έτους, εντός
του οποίου συµπληρώνονται οκτώ (8) έτη από την έναρξη της προθεσµίας, σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ της
παρούσας παραγράφου.
2. Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηµατογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α΄ 162),
η αποκλειστική προθεσµία της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, εάν δεν είχε
λήξει η ίδια ή οι παρατάσεις της µέχρι τις 30.11.2018, λήγει στις 31.12.2020.
3. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6
του ν. 2664/1998 (Α΄ 275) και η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν. 4585/2018 (Α΄ 216) καταργούνται.

4. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 11
του ν. 4519/2018 (Α΄ 25) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Για τα επόµενα έτη και εφόσον έχουν αναρτηθεί οι
οριστικοί πίνακες κατάταξης του άρθρου 7, οι λειτουργικές δαπάνες των ΦΔΠΠ, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών µισθοδοσίας, καλύπτονται από πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διαφορετικά από το
Πράσινο Ταµείο.
Μέχρι την ανάρτηση των οριστικών πινάκων κατάταξης του άρθρου 7, οι δαπάνες µισθοδοσίας καλύπτονται
από το Πράσινο Ταµείο και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες από πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 103
Ρυθµίσεις σχετικά µε τις ναυλώσεις πλοίων
Στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 του ν. 4256/2014 (Α΄
92) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ. Σύµβαση ναύλωσης επαγγελµατικού πλοίου αναψυχής στην οποία ως ναυλωτής συµβάλλεται τουριστικό
γραφείο, στο πλαίσιο προγράµµατος οργανωµένου ταξιδιού (πακέτου) κατά την έννοια του άρθρου 3 του
π.δ. 7/2018 (Α΄ 12), επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι
η διάρκεια της σύµβασης:
αα) είναι µεγαλύτερη των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών
ή ββ) είναι ίση ή µικρότερη των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, εφόσον ο αριθµός των επιβατών του πλοίου αντιστοιχεί στον αριθµό των κλινών που διαθέτει το πλοίο, ανεξάρτητα αν το ταξίδι περιλαµβάνει διανυκτέρευση.
Στις ναυλώσεις του προηγούµενου εδαφίου τα τουριστικά γραφεία µπορεί να προσλαµβάνουν τον κυβερνήτη
του επαγγελµατικού πλοίου αναψυχής. Στο ναυλοσύµφωνο πρέπει να αναφέρεται ότι το ταξίδι πραγµατοποιείται στο πλαίσιο προγράµµατος οργανωµένου ταξιδιού
που διοργανώνει το τουριστικό γραφείο. Το τουριστικό
γραφείο εκδίδει ατοµικές διατακτικές ταξιδιού (voucher),
µε τις οποίες εφοδιάζει τους επιβάτες. Το ναυλοσύµφωνο και η κατάσταση επιβατών τηρούνται στο πλοίο και επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο της λιµενικής αρχής. Το
τουριστικό γραφείο καθίσταται συνυπεύθυνο µε τον
πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή του πλοίου για την τήρηση
των διατάξεων του παρόντος νόµου και των όρων του
ναυλοσυµφώνου.».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 104
Αδειοδότηση Τουριστικών Λιµένων
Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του
ν. 4062/2012 (Α΄ 70) αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και στις περιπτώσεις όπου εγκρίνεται η χωροθέτηση ή η τροποποίηση χωροθέτησης τουριστικών λιµενικών υποδοµών και του Υπουρ-
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γού Τουρισµού, που εκδίδονται µετά από αίτηση της εταιρείας «Ελληνικό Α.Ε.» ή θυγατρικών της εταιρειών ή
τρίτων στους οποίους έχει παραχωρηθεί η εκτέλεση και
εκµετάλλευση των έργων και εισήγηση του Κεντρικού
Συµβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δηµόσιας
Περιουσίας που προβλέπεται στο άρθρο 16 του
ν. 3986/2011 και οι οποίες δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται, ανά ζώνη ανάπτυξης ή τµήµα αυτής τα εξής:
αα. η ειδικότερη χωρική οργάνωση της ζώνης ανάπτυξης, µε τον καθορισµό της διάταξης των κτιριακών ενοτήτων, οι χρήσεις γης και οι όροι δόµησης, τηρουµένων
συνολικά των ορίων που ορίζονται για το σύνολο της ζώνης,
ββ. η διαµόρφωση των ελεύθερων χώρων, µε αναφορά
σε σχέδιο γενικής διάταξης κλίµακας 1:2.000 ή άλλης
κατάλληλης κλίµακας.».
Άρθρο 105
Προγράµµατα µετεκπαίδευσης
Το άρθρο 56 του ν. 4465/2017 (Α΄ 47) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Τα προγράµµατα και οι δράσεις του Υπουργείου Τουρισµού για την κατάρτιση και µετεκπαίδευση εργαζοµένων και πρόσκαιρα ανέργων εµπειροτεχνών στον τουριστικό τοµέα µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των
παρεχόµενων υπηρεσιών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον τουριστικό κλάδο δύναται να χρηµατοδοτούνται από το εθνικό σκέλος του Προγράµµατος
Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισµού των
ετών 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 και 2022.».
Άρθρο 106
Τροποποίηση π.δ. 72/2018
«Οργανισµός Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού
(Ε.Ο.Τ.)»
Το άρθρο 3 του π.δ. 72/2018 (Α΄ 141) «Οργανισµός Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 3
Διοίκηση
1. Ο Ε.Ο.Τ. διοικείται από ενδεκαµελές Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο,
τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ., και
άλλα οκτώ (8) µέλη. Το Διοικητικό Συµβούλιο διορίζεται
µε απόφαση του Υπουργού Τουρισµού, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία όλων των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου είναι τριετής, µπορεί να ανανεώνεται και τα µέλη του είναι ελευθέρως ανακλητά.
2. Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου, καθώς και Γενικός Γραµµατέας του Ε.Ο.Τ. διορίζονται πρόσωπα αναγνωρισµένου κύρους που διαθέτουν
διοικητική πείρα.
3. Το Διοικητικό Συµβούλιο ενεργεί κάθε αναγκαία
πράξη για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του Ε.Ο.Τ., εκτός από εκείνες που ρητά ανατίθενται από το νόµο
στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και στον Γενικό Γραµµατέα του
Ε.Ο.Τ. Το Διοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει ύστερα από

εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. και του Γενικού Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ. Ειδικότερα:
α. Αποφασίζει για τον ετήσιο τακτικό προϋπολογισµό
των εσόδων και εξόδων του Οργανισµού, τον προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων, τον απολογισµό της ετήσιας διαχείρισης και τον ισολογισµό του, τον οποίο παραπέµπει προς έλεγχο σε ορκωτό ελεγκτή και τον δηµοσιοποιεί.
β. Αποφασίζει για το επικοινωνιακό πρόγραµµα των
πάσης φύσεως δράσεων και ενεργειών προς υλοποίηση
της τουριστικής πολιτικής.
γ. Εγκρίνει τη δαπάνη προγραµµάτων τουριστικής
προβολής, διαφήµισης, δηµόσιων σχέσεων και τουριστικών εκδηλώσεων καθώς και προγραµµάτων συµπαραγωγής και συνδιαφήµισης στην ηµεδαπή και αλλοδαπή, από
κοινού µε οργανισµούς, επιµελητήρια και τρίτους, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.
δ. Εγκρίνει την αγορά ή παραχώρηση ή µίσθωση ακινήτων τρίτων, ανεξάρτητα από την αξία τους.
ε. Εγκρίνει την καταβολή των δαπανών, ανεξάρτητα από την αξία τους, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Ο.Τ..
στ. Εγκρίνει την ανάληψη υποχρεώσεων εκ µέρους
του Ε.Ο.Τ. για οποιαδήποτε αιτία, ανεξάρτητα από την αξία τους.
ζ. Εγκρίνει τη συνοµολόγηση πάσης φύσεως συµβιβασµών, ανεξάρτητα από την αξία τους.
η. Εγκρίνει ειδικές χορηγίες υπέρ του προσωπικού για
κατασκηνώσεις και επετειακές εκδηλώσεις.
θ. Εγκρίνει τις αποφάσεις-εντολές µετακίνησης εντός
και εκτός Επικράτειας των υπαλλήλων του Ε.Ο.Τ..
ι. Διαχειρίζεται και διακινεί τους λογαριασµούς διαχείρισης διαθεσίµων και δηµοσίων επενδύσεων που διατηρεί ο Ε.Ο.Τ. στην Τράπεζα της Ελλάδος.
ια. Αποφασίζει για την άσκηση ή µη ένδικων µέσων και
βοηθηµάτων ή την παραίτηση από αυτά.
ιβ. Δύναται να µεταβιβάζει αρµοδιότητες στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και στον Γενικό Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ. και
να τις ανακαλεί ελεύθερα, µε απόφασή του που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
ιγ. Προβαίνει σε κάθε άλλη νόµιµη ενέργεια για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του Ε.Ο.Τ. πλην αυτών που εκ
του νόµου ανατίθενται σε άλλα όργανα.
4. Ο Γενικός Γραµµατέας του Ε.Ο.Τ. ή ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., µε την επιφύλαξη αντίθετης απόφασης του Δ.Σ.,
µπορούν να µεταβιβάζουν περαιτέρω στους Γενικούς Διευθυντές, τους Προϊσταµένους των Διευθύνσεων, τους
Προϊσταµένους των Γραφείων Εξωτερικού και τους
Προϊστάµενους των Τµηµάτων που κατέχουν θέσεις ευθύνης του Ε.Ο.Τ. τις µεταβιβασθείσες σε αυτούς από το
Διοικητικό Συµβούλιο αρµοδιότητες και οφείλουν να ενηµερώσουν το Δ.Σ. στην αµέσως προσεχή συνεδρίαση.
5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου Ε.Ο.Τ. ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Συγκαλεί το Δ.Σ., καθορίζει την ηµερήσια διάταξη,
διευθύνει τις συνεδριάσεις του και κατευθύνει τις εργασίες του.
β. Παρακολουθεί την εφαρµογή των αποφάσεων του
Δ.Σ. Προς τούτο ενηµερώνεται από τον Γενικό Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ. και τις αρµόδιες υπηρεσίες.
γ. Ασκεί τις αρµοδιότητες του Δ.Σ. που του µεταβιβάζονται από αυτό.
δ. Εισηγείται στο Δ.Σ. για τη διαδικασία υλοποίησης
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συµφωνιών για τα προγράµµατα συµπαραγωγής και συνδιαφήµισης του Ε.Ο.Τ..
ε. Εκπροσωπεί τον Οργανισµό στο εσωτερικό ή το εξωτερικό σε διεθνείς οργανισµούς, πανεπιστηµιακές κοινότητες, φορείς και οµάδες κοινού ειδικού ενδιαφέροντος, σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, ηµερίδες, σεµινάρια, εργαστήρια κατάρτισης, εκδηλώσεις, δράσεις,
φόρουµ, συναντήσεις µε διεθνείς ή άλλους φορείς.
στ. Εισηγείται προς το Δ.Σ. τα θέµατα της αρµοδιότητας του Δ.Σ. και κάθε άλλο ζήτηµα κατά την κρίση του
και εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ..
ζ. Υποβάλλει προτάσεις στον Υπουργό Τουρισµού για
συνεργασίες µε φορείς του ιδιωτικού τοµέα σε θέµατα
ενίσχυσης της εικόνας της χώρας σε παγκόσµια κλίµακα.
η. Υποβάλλει προτάσεις στον Υπουργό Τουρισµού για
τη σύνδεση όλων των τουριστικών µονάδων και επιχειρήσεων στο διαδίκτυο και την ενίσχυση της ενεργής ψηφιακής παρουσίας τους.
θ. Υποβάλλει προτάσεις στον Υπουργό Τουρισµού για
τη δηµιουργία καινοτόµων προγραµµάτων προώθησης
του ελληνικού τουρισµού.
ι. Εκπροσωπεί τον Ε.Ο.Τ. στη διαδικασία κατάρτισης
και εκτέλεσης των τουριστικών προγραµµάτων των Περιφερειών.
ια. Εισηγείται στον Υπουργό Τουρισµού προτάσεις για
την ανάπτυξη ψηφιακής στρατηγικής (µάρκετινγκ) στον
Ε.Ο.Τ..
ιβ. Εγκρίνει τις σχετικές δαπάνες εντός του εγκεκριµένου προϋπολογισµού, καθώς και οποιαδήποτε άλλη
διαχειριστική πράξη από το πόσο των 50.001 µέχρι του
ποσού των 100.000 ευρώ.
6. Αν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. απουσιάζει, κωλύεται, παραιτηθεί ή εκλείψει, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και αν αυτός απουσιάζει, κωλύεται, παραιτηθεί ή εκλείψει από µέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό.
7. Ο Γενικός Γραµµατέας του Ε.Ο.Τ. ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Προΐσταται του προσωπικού του Ε.Ο.Τ., διευθύνει
το έργο των υπηρεσιών του, έχει την ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία του και επιλαµβάνεται κάθε υπηρεσιακής µεταβολής του προσωπικού του Οργανισµού και υπογράφει κάθε σχετική απόφαση τηρουµένης της προβλεπόµενης από το νόµο διαδικασίας.
β. Εισηγείται τον ετήσιο προϋπολογισµό του Οργανισµού τον οποίο υποβάλλει στο Δ.Σ. προς έγκριση.
γ. Διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του
Ε.Ο.Τ. και υπογράφει τα εντάλµατα πληρωµής των προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό δαπανών.
δ. Εισηγείται προς το Δ.Σ. τα θέµατα της αρµοδιότητας του Δ.Σ. και κάθε άλλο ζήτηµα κατά την κρίση του
και εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ.
ε. Εκπροσωπεί τον Ε.Ο.Τ. δικαστικώς και εξωδίκως, ενώπιον αντισυµβαλλοµένων, τρίτων, δικαστηρίων και κάθε αρχής.
στ. Συγκροτεί επιτροπές για θέµατα αρµοδιότητας του
Ε.Ο.Τ. και εγκρίνει τις σχετικές δαπάνες εντός του εγκεκριµένου προϋπολογισµού.
ζ. Εγκρίνει τις σχετικές δαπάνες εντός του εγκεκριµένου προϋπολογισµού, καθώς και οποιαδήποτε άλλη διαχειριστική πράξη µέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων

(50.000) ευρώ.
η. Παρέχει τη δικαστική πληρεξουσιότητα και εντολή
σε δικηγόρους του Ε.Ο.Τ. για την άσκηση των ένδικων
µέσων και βοηθηµάτων και για τη νόµιµη παράσταση του
Οργανισµού ενώπιον των αρµοδίων Δικαστηρίων και κάθε άλλης Αρχής σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Δ.Σ. του
Οργανισµού. Ειδικότερα, χορηγεί στους δικηγόρους του
Ε.Ο.Τ. τη δικαστική πληρεξουσιότητα και εντολή.
θ. Ασκεί τις αρµοδιότητες που του µεταβιβάζει το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.).
ι. Εκπροσωπεί τον Οργανισµό στο εσωτερικό ή το εξωτερικό σε διεθνείς οργανισµούς, πανεπιστηµιακές κοινότητες, φορείς και οµάδες κοινού ειδικού ενδιαφέροντος,
σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, ηµερίδες, σεµινάρια,
εργαστήρια κατάρτισης, εκδηλώσεις, δράσεις, φόρουµ,
συναντήσεις µε διεθνείς ή άλλους φορείς.
Επίσης, δύναται κατ’ εξουσιοδότηση του Δ.Σ. να ορίζει
ένα ή περισσότερα µέλη του Δ.Σ. να τον συνοδεύουν κατά την εκπροσώπηση του Ε.Ο.Τ. στο εσωτερικό ή το εξωτερικό ή και να εκπροσωπούν τα ίδια τον Οργανισµό.
ια. Μεριµνά για την εκτέλεση του εγκριθέντος τουριστικού προγράµµατος προβολής.
ιβ. Εγκρίνει ή απορρίπτει τις προτάσεις για την υλοποίηση πάσης φύσεως δράσεων προβολής και προώθησης,
ύστερα από εισήγηση των κατά περίπτωση αρµόδιων διευθύνσεων.
ιγ. Εισηγείται στον Υπουργό Τουρισµού µέτρα για την
ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού.
ιδ. Εισηγείται στον Υπουργό Τουρισµού προτάσεις για
την ανάπτυξη ψηφιακής στρατηγικής (µάρκετινγκ) στον
Ε.Ο.Τ..
ιε. Υποβάλλει προτάσεις στον Υπουργό Τουρισµού για
συνεργασίες µε φορείς Ο.Τ.Α. σε θέµατα τουριστικής
προβολής και προώθησης του ελληνικού τουριστικού
προϊόντος.
8. Ο Γενικός Γραµµατέας του Ε.Ο.Τ σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος αναπληρώνεται από µέλος του
Δ.Σ. που ορίζεται από αυτόν.
9. Με αποφάσεις του Υπουργού Τουρισµού εγκρίνονται οι αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Τ. που αφορούν:
α. στην έγκριση του ετήσιου προϋπολογισµού εσόδων
και εξόδων.
β. στη σύναψη συµβάσεων και εν γένει ανάληψη οικονοµικών δεσµεύσεων του Οργανισµού που υπερβαίνουν
το ποσό των 500.000 ευρώ κατά περίπτωση.
10. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου του
Ε.Ο.Τ. και ο Γενικός Γραµµατέας του Ε.Ο.Τ. έχουν το
βαθµό και τις αποδοχές Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου
και κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν µπορούν να ασκούν ιδιωτική επιχείρηση ή άλλο ελεύθερο επάγγελµα.
Η θητεία των υπηρετούντων στις θέσεις του Δ.Σ. του
Ε.Ο.Τ. λήγει µε τη δηµοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 107
Στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 24
του ν. 4009/2011 (Α΄195) «Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων» όπως ισχύει, µετά
τις λέξεις «οι Πρόεδροι των Συµβουλίων Επιλογής Σχολικών Συµβούλων που προβλέπονται στην παράγραφο 1

69
του άρθρου 16 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71),» προστίθεται
φράση ως εξής: «ο Πρόεδρος του Συµβούλιου Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων (Σ.Ο.Ε) που προβλέπεται στο άρθρο 47 του ν. 4484/2017 (Α΄110),».
Άρθρο 108
Τροποποιήσεις του άρθρου 17
του ν. 4174/2013 (A΄ 170)
1. Στο τέλος της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α΄170), όπως ισχύει,
προστίθενται οι λέξεις «ή / και να εντοπιστούν πηγές αποπληρωµής των απαιτήσεών τους.».
2. Μετά την παράγραφο ΙΑ του άρθρου 17 του ν.
4174/2013 (Α΄170), προστίθεται παράγραφος 1Β ως εξής:
«1Β. Από τον περιορισµό της παραγράφου 1, αναφορικά µε τα στοιχεία τα οποία τα πρόσωπα της παραγράφου
1 οφείλουν να τηρούν ως απόρρητα, για τις περιπτώσεις
που αυτά αποκαλύπτονται σε υπηρεσίες των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου,
δηµόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, αµιγείς ή µικτές επιχειρήσεις
Ο.Τ.Α. και των συνδέσµων δήµων, δηµόσιους οργανισµούς, καθώς και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα
οποία το κράτος είναι µέτοχος ή τα οποία επιχορηγούνται τακτικώς από κρατικούς πόρους ή τη διοίκηση των
οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το Δηµόσιο µε διοικητική
πράξη ή ως µέτοχος, εξαιρούνται τα ακόλουθα στοιχεία
και πληροφορίες µητρώου φορολογουµένων:
α) για τα φυσικά πρόσωπα: Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.),
όνοµα, επώνυµο, όνοµα και επώνυµο πατέρα, όνοµα και
επώνυµο µητέρας, ηµεροµηνία γέννησης, τόπος γέννησης, πλήρη στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας και πλήρη
στοιχεία επικοινωνίας (σταθερό και κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) και β) για τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες: Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία
(Δ.Ο.Υ.), επωνυµία, διακριτικός τίτλος, πλήρη στοιχεία
διεύθυνσης της έδρας και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας
(σταθερό και κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου).».
3. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του
ν. 4174/2013 (Α΄170), προστίθεται παράγραφος 2Α ως εξής:
«2Α. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 χορηγούν σε εξουσιοδοτηµένο προσωπικό του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης ή σε εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα από το
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προσωποποιηµένα στοιχεία ανά Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.),
καθώς και συγκεντρωτικά στοιχεία, τα οποία τηρούνται
στη Φορολογική Διοίκηση, µε την υποχρέωση χρήσης
αυτών αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο ζητούνται στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ειδικότερα, µε σκοπό τη διαλειτουργικότητα µεταξύ των πληροφοριακών συστηµάτων και εφαρµογών των Φορέων του Δηµόσιου Τοµέα
αλλά και του ευρύτερου Δηµόσιου Τοµέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138). Η διαλει-

τουργικότητα του προηγούµενου εδαφίου διενεργείται
µετά από τη ρητή και ειδική έγγραφη ή ηλεκτρονική συγκατάθεση του υποκειµένου των δεδοµένων για τη διαβίβαση των δεδοµένων µεταξύ των ως άνω Φορέων,
τους οποίους αφορά η εκάστοτε διαλειτουργικότητα. Σε
περίπτωση που η διαλειτουργικότητα του πρώτου εδαφίου διενεργείται, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία χωρίς ρητή έγγραφη ή ηλεκτρονική συγκατάθεση του υποκειµένου των δεδοµένων, για τη διαβίβαση των δεδοµένων µεταξύ των ως άνω Φορέων απαιτείται αίτηση των
αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων υποχρεούται να απαντήσει εντός ενός (1) µηνός από την παραλαβή της παραπάνω αίτησης και διαβιβάζει τα δεδοµένα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.».
4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013
(Α΄170), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Στοιχεία ή πληροφορίες σχετικά µε φορολογούµενο είναι δυνατόν να αποκαλύπτονται σε τρίτο, κατόπιν
αιτήσεως, µε τη ρητή, ειδική, έγγραφη ή ηλεκτρονική συγκατάθεση του φορολογουµένου, η οποία δύναται να ανακληθεί.».
Άρθρο 109
Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 3867/2010
Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του
άρθρου 20 του ν. 3867/2010 (Α΄ 128), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής :
«2. Το Σ.Σ.Ε. είναι οκταµελές: Μέλη του Συµβουλίου αποτελούν ο Υπουργός Οικονοµικών, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών ή, σε περίπτωση µη ορισµού Αναπληρωτή, ο Υφυπουργός Οικονοµικών, αρµόδιος για θέµατα δηµοσιονοµικής πολιτικής, ο Υφυπουργός Οικονοµικών, αρµόδιος για θέµατα χρηµατοοικονοµικής πολιτικής, ο Γενικός Γραµµατέας Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών, ο Διοικητής της Τράπεζας της
Ελλάδος, ο καθ’ ύλην αρµόδιος Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ο Πρόεδρος του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµόσιου Χρέους. Πρόεδρος του Σ.Σ.Ε. ορίζεται ο Υπουργός Οικονοµικών, ο οποίος αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών ή, εάν δεν έχει οριστεί,
από τον Υφυπουργό Οικονοµικών αρµόδιο για τη χρηµατοοικονοµική πολιτική. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.».
Άρθρο 110
Για την αντιµετώπιση εκτάκτων ή απρόβλεπτων κινδύνων που σχετίζονται µε την προστασία της αγροτικής,
κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής, την ασφάλεια
των τροφίµων και την προστασία της δηµόσιας υγείας,
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
(ΥΠΑΑΤ) µπορεί κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του
ν. 2190/1994 (Α΄ 28), της διαδικασίας έγκρισης της ΠΥΣ
33/2006 (Α΄ 280) και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, να απασχολεί έκτακτο προσωπικό µε σύµβαση ερ-

70
γασίας ορισµένου χρόνου. Για τους έκτακτους ή απρόβλεπτους κινδύνους του πρώτου εδαφίου, προκηρύσσονται άπαξ κατ’ έτος µέχρι πενήντα (50) θέσεις προσωπικού µε σύµβαση η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει
τους δώδεκα (12) συνεχόµενους µήνες και δεν µπορεί
να παραταθεί, να ανανεωθεί ή να µετατραπεί σε σύµβαση αορίστου χρόνου. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων επιµερίζεται ο αριθµός
των θέσεων κατά κατηγορίες, κλάδους ή ειδικότητες, γίνεται ο καταµερισµός του προσωπικού κατά Περιφέρεια
ή οργανική µονάδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και ορίζονται η διαδικασία πρόσληψης,
η µοριοδότηση, οι χρονικές προθεσµίες, τα γενικά ή ειδικά προσόντα πρόσληψης, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και τα καθήκοντα του προσωπικού. Με την ίδια απόφαση, ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Η δαπάνη βαρύνει τον
Τακτικό Προϋπολογισµό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Άρθρο 111
Στέγαση Υπηρεσιών Γενικής Γραµµατείας
Έρευνας και Τεχνολογίας
1. Η αποκλειστική χρήση, διαχείριση και εκµετάλλευση
του κτηρίου «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ» του Ολυµπιακού συγκροτήµατος: Ολυµπιακό Κέντρο Γουδή, της
περίπτωσης ι΄ του άρθρου 9 του ν. 3342/2005 (Α΄131), όπως εµφαίνεται στο επισυναπτόµενο στον προαναφερόµενο νόµο από 7 Μαρτίου 2005 και µε αριθµό 10 τοπογραφικό διάγραµµα, ανατίθεται στη Γενική Γραµµατεία
Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, µε σκοπό τη στέγαση των υπηρεσιών
της και την κάλυψη των εν γένει αναγκών της ως άνω
Γενικής Γραµµατείας. Για την παράδοση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως."
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν. 3342/2005
(Α΄131) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Στο κτίριο «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ» του Ολυµπιακού συγκροτήµατος: Ολυµπιακό Κέντρο Γουδή, όπως εµφανίζεται στο από 7 Μαρτίου 2005 και µε αριθµό
10 τοπογραφικό διάγραµµα, δύναται να στεγαστεί Δηµόσια Υπηρεσία, κατ' εξαίρεση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.»
3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του ν. 4429/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Το Ίδρυµα εποπτεύεται από τον αρµόδιο για θέµατα
'Ερευνας και Τεχνολογίας, Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό ή Yφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων (εφεξής: Υπουργός). Όπου δε στον νόµο, αναφέρεται το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, νοείται
το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.»
Άρθρο 112
Η λειτουργία των Κέντρων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) του άρθρου 48Α του ν. 4485/2017, καθώς και
των προγραµµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης των
Κ.Ε.Ε. που έχουν εγκριθεί κατ’ εφαρµογή του ίδιου άρθρου, αναστέλλεται για το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020.

Για το ίδιο διάστηµα ισχύει αναστολή καθηκόντων των
οργάνων διοίκησης και των διδασκόντων των Κ.Ε.Ε.. Με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η
ως άνω αναστολή δύναται να παραταθεί και για το ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021.
Άρθρο 113
Τροποποίηση του ν. 3649/2008
1. Το άρθρο 9 του ν. 3649/2008 τροποποιείται ως ακολούθως:
Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 9
του ν. 3649/2008 (Α΄39), η λέξη «δύο» αντικαθίσταται από τη λέξη «τρεις».
2. Το άρθρο 15 του ν. 3649/2008 τροποποιείται ως ακολούθως:
Στην περίπτωση α΄της παραγράφου 1 του άρθρου 15
του ν. 3649/2008 (Α΄39) µετά τη λέξη «αναπληρωτή»
διαγράφεται η λέξη «τον» και στο τέλος του εδαφίου
προστίθεται φράση ως εξής: «, µε απόφαση του Διοικητή».
Άρθρο 114
1. Στο άρθρο 8 του ν. 4549/2018 (Α΄105) προστίθεται
παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Στον Φορέα συνιστώνται τρεις (3) θέσεις ειδικών
συµβούλων για την υποστήριξη του έργου του Προέδρου. Η πρόσληψη στις θέσεις του προηγούµενου εδαφίου γίνεται µε απόφαση του Προέδρου, ο οποίος και
προσλαµβάνει τα πρόσωπα που είναι, κατά την κρίση
του, κατάλληλα. Το προσλαµβανόµενο προσωπικό αποχωρεί αυτοδικαίως ταυτόχρονα µε την, για οποιαδήποτε
λόγο, αποχώρηση του Προέδρου που το προσέλαβε, χωρίς άλλη διαδικασία. Οι αποδοχές των ειδικών συµβούλων καθορίζονται από την παράγραφο 8 του άρθρου 9
του ν. 4354/2015 (Α΄176) και η δαπάνη µισθοδοσίας βαρύνει τον Φορέα. Κατά τα λοιπά, ισχύουν αναλόγως οι
διατάξεις του άρθρου 163 Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως κυρώθηκε µε το
άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007 (Α΄143).».
2.α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 52 του ν. 3852/2010
(Α΄87) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η ορκωµοσία γίνεται στο κατάστηµα του δήµου ή
σε άλλο δηµόσιο κτίριο ή σε κατάλληλο δηµόσιο χώρο εντός των διοικητικών ορίων του δήµου, σε δηµόσια συνεδρίαση, της οποίας ο ακριβής χρόνος (ηµεροµηνία και
ώρα) ορίζεται από τον νεοεκλεγέντα Δήµαρχο.»
β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 154 του ν. 3852/2010
(Α΄87) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η ορκωµοσία γίνεται στο κατάστηµα της περιφέρειας ή σε άλλο δηµόσιο κτίριο ή σε κατάλληλο δηµόσιο
χώρο εντός των διοικητικών ορίων της έδρας της περιφέρειας, σε δηµόσια συνεδρίαση, της οποίας ο ακριβής
χρόνος (ηµεροµηνία και ώρα) ορίζεται από τον νεοεκλεγέντα περιφερειάρχη.».
3. Στην παράγραφο 5α του άρθρου 18 του ν. 1735/1987
(Α΄195), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 32 του
ν. 4257/2014 (Α΄ 93), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι ανωτέρω υπάλληλοι, εφόσον εκλεγούν και δεν καταλάβουν θέση ευθύνης ή απωλέσουν τη θέση ευθύνης
τους, δύνανται µε αίτησή τους να επανέλθουν στην ενεργό υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή, αποσπώνται υ-
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ποχρεωτικά για όλο το διάστηµα της θητείας τους σε άλλη υπηρεσία, εντός των διοικητικών ορίων του δήµου όπου εξελέγησαν. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή
θέση, αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς τον
δήµο όπου εξελέγησαν. Για την απόσπαση υποβάλλεται
από τον ενδιαφερόµενο αίτηση µε την υπηρεσία προτίµησης. Η απόσπαση διενεργείται κατά παρέκκλιση των
διατάξεων του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) και λήγει αυτοδίκαια µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας
τους.».
4.α. Η παράγραφος 6 του άρθρου 66 του ν. 3852/2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Το µέλος του Δηµοτικού Συµβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του, δεν
µπορεί να ενταχθεί σε άλλη παράταξη και δεν µπορεί να
εξακολουθήσει να είναι µέλος του Προεδρείου ή της οικονοµικής επιτροπής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής,
όπου εκλέχτηκε ως µέλος της παράταξης από την οποία
ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε. Ανεξάρτητος δηµοτικός σύµβουλος µπορεί να ορισθεί ή να παραµείνει Αντιδήµαρχος. Είναι δυνατή, όµως, η επανένταξη του στην
παράταξη από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, εφόσον τούτο γίνει δεκτό από τα δύο τρίτα (2/3)
των µελών, προκειµένου για παρατάξεις που έχουν τουλάχιστον τρία (3) µέλη και από όλα τα µέλη, προκειµένου για παρατάξεις µε λιγότερα από τρία (3) µέλη.».
β. Η παράγραφος 11 του άρθρου 168 του ν. 3852/2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Το µέλος του Περιφερειακού Συµβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του
δεν µπορεί να ενταχθεί σε άλλη παράταξη και δεν µπορεί να εξακολουθήσει να είναι µέλος του προεδρείου ή
της οικονοµικής επιτροπής, όπου εκλέχτηκε ως µέλος
της παράταξης από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή
διαγράφηκε. Ανεξάρτητος περιφερειακός σύµβουλος
µπορεί να ορισθεί ή να παραµείνει θεµατικός αντπεριφερειάρχης. Είναι δυνατή, όµως, η επανένταξή του στην
παράταξη από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, εφόσον τούτο γίνει δεκτό από τα δύο τρίτα (2/3)
των µελών, προκειµένου για παρατάξεις που έχουν τουλάχιστον τρία (3) µέλη και από όλα τα µέλη, προκειµένου για παρατάξεις µε λιγότερα από τρία (3) µέλη.».
5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 140 του Κώδικα Δήµων
και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 3463/2006 (Α΄114), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η κηδεία των Δηµάρχων και των Προέδρων των
δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων και όσων κατείχαν τα
αξιώµατα αυτά, καθώς και των εν ενεργεία δηµοτικών
συµβούλων και συµβούλων κοινότητας, µπορεί να γίνεται µε δαπάνη του οικείου Δήµου. Το ανώτατο όριο της
δαπάνης αυτής καθορίζεται µε απόφαση του δηµοτικού
συµβουλίου στην αρχή κάθε έτους και εγγράφεται στον
αντίστοιχο προϋπολογισµό.».
6. Η αληθής έννοια της διάταξης της περίπτωσης δ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 117 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 50 του ν. 4555/2018,
είναι ότι, δεν συντρέχει κώλυµα ή ασυµβίβαστο της θέσεως Προέδρου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου
και αιρετού Περιφερειάρχη ή Περιφερειακού Συµβούλου, εφόσον τα πρόσωπα αυτά έχουν εκλεγεί στη θέση
του προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου του νοµικού
προσώπου και καταλαµβάνουν τη θέση αυτή λόγω της

αιρετής τους ιδιότητας.
7. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 163 του
Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 3584/2007 (Α΄ 143), για την παράταση των αποσπάσεων, ισχύουν αναλόγως και για το προσωπικό που αποσπάται για την κάλυψη αναγκών του περιφερειάρχη και
των αντιπεριφερειαρχών, κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 243 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
8. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε έκτακτες περιπτώσεις, στους νησιωτικούς δήµους
το συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει και µέσω τηλεδιάσκεψης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.».
9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 101 του ν. 4483/2017
(Α΄ 107) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι Ο.Τ.Α. και τα νοµικά τους πρόσωπα, εφόσον η
χρηµατοδότηση της Δράσης «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» δεν επαρκεί για την κάλυψη των δαπανών µισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, που απασχολείται σε αυτή µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, για τους ετήσιους κύκλους 2016-2017, 20172018, 2018-2019 και 2019-2020, καλύπτουν τις δαπάνες
αυτές από κάθε είδους τακτικά ή έκτακτα ανειδίκευτα έσοδά τους.».
Άρθρο 115
Τροποποίηση της παραγράφου 1
του άρθρου ένατου του ν. 2932/2001
Η παράγραφος 1 του άρθρου ένατου του ν. 2932/2001,
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 77 του ν. 4504/2017,
αντικαθίσταται ως έξης:
«1. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) λειτουργεί Συµβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.). Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, Πρόεδρος του Συµβουλίου, ορίζεται ένας εκ των Γενικών Γραµµατέων του Υπουργείου, ενώ οι λοιποί Γενικοί Γραµµατείς καταλαµβάνουν θέσεις µελών. Ως µέλη του Συµβουλίου ορίζονται
επίσης, τρεις (3) εκπρόσωποι του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,
δύο (2) εκπρόσωποι του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν.), ένας (1) εκπρόσωπος µε
την ιδιότητα του συγκοινωνιολόγου, που ορίζεται από το
Τ.Ε.Ε. και από ένας (1) εκπρόσωπος που υποδεικνύεται
από την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.), την Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), την Κεντρική
Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.), το Ναυτικό
Επιµελητήριο Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.), το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.), την Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία (Ε.Σ.ΑµεΑ), την Πανελλήνια Ναυτική
Οµοσπονδία (Π.Ν.Ο.), την αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισµού, την Ένωση Πορθµείων Εσωτερικού (Ε.Π.Ε.), το Σύνδεσµο των εν Ελλάδι Τουριστικών
και Ταξιδιωτικών Γραφείων (Η.Α.Τ.Τ.Α.), το Πανελλήνιο
Συνδικάτο Χερσαίων Εµπορευµατικών Μεταφορών
(Π.Σ.Χ.Ε.Μ.) και την αντιπροσωπευτικότερη ένωση ναυτικών πρακτόρων στον τοµέα της ακτοπλοΐας. Στο Σ.Α.Σ.
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συµµετέχει εκπρόσωπος της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, αν συζητούνται θέµατα ενδιαφέροντος της περιοχής του Αγίου Όρους.».
Άρθρο 116
1. Στο άρθρο 79 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184), προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8.α) Οι υποψήφιοι των Σχολών Δοκίµων Σηµαιοφόρων Λ.Σ. και Δοκίµων Λιµενοφυλάκων που κρίνονται ικανοί στις υγειονοµικές, αθλητικές και ψυχοµετρικές δοκιµασίες το έτος υποβολής της υποψηφιότητάς τους και
περιλαµβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατατάσσονται
στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, ως Δόκιµοι Σηµαιοφόροι Λ.Σ.
και Δόκιµοι Λιµενοφύλακες, αντίστοιχα. Οι υποψήφιοι
που προέρχονται από εν ενεργεία µόνιµα στελέχη Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., υποβάλλονται µόνο σε υγειονοµικές εξετάσεις. Αν εντός διµήνου από την αρχική, ανά κατηγορία
εισακτέων, ηµεροµηνία κατάταξης στις Σχολές, υπάρχουν κενές θέσεις, λόγω µη προσέλευσης των εισακτέων που περιλαµβάνονται στον κυρωµένο πίνακα ή λόγω
παραίτησης ή αποµάκρυνσης ή αποχώρησής τους από
τις Σχολές για οποιονδήποτε λόγο, αφού οι εν λόγω υποψήφιοι διαγραφούν µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εισάγονται σε αυτές για
την πλήρωση των κενών θέσεων ισάριθµοι, ανά κατηγορία, υποψήφιοι κατά φθίνουσα βαθµολογική σειρά, βάσει
των αποτελεσµάτων που κυρώθηκαν από το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευµάτων. Εφόσον οι εισαγόµενοι µε
την προαναφερόµενη διαδικασία δεν προσέλθουν για
κατάταξη ή παραιτηθούν ή αποµακρυνθούν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο από τις παραπάνω Σχολές,
εισάγονται προς πλήρωση των κενών θέσεων που προκύπτουν, νέοι επιλαχόντες µε την ίδια διαδικασία, µέχρι
την οριστική πλήρωση των θέσεων που προκηρύχθηκαν,
εντός ενός (1) µήνα από την ηµεροµηνία παραίτησης ή
αποµάκρυνσης ή αποχώρησης του εισαγοµένου, τη θέση
του οποίου καλείται να καλύψει, σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου έτους της αρχικής κατάταξης.
β) Οι σπουδαστές των Σχολών Δοκίµων Σηµαιοφόρων
Λ.Σ. και Δοκίµων Λιµενοφυλάκων που εισάγονται σε αυτές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4186/2013, όπως εκάστοτε ισχύει, και διαγράφονται από αυτές για λόγους
υγείας ή υγειονοµικής ακαταλληλότητας µέχρι και την
15η Νοεµβρίου κάθε ακαδηµαϊκού έτους, εγγράφονται
για το ίδιο ακαδηµαϊκό έτος, στο πρώτο έτος σπουδών
της Σχολής ή Τµήµατος επόµενης προτίµησής τους στο
µηχανογραφικό δελτίο του έτους εισαγωγής τους, στη
Σχολή από την οποία διαγράφονται. Η εγγραφή γίνεται
µόνον αν είχαν συγκεντρώσει βαθµολογία ίση ή µεγαλύτερη µε αυτή του τελευταίου υποψηφίου που έχει εισαχθεί στη συγκεκριµένη Σχολή ή Τµήµα, το ίδιο ακαδηµαϊκό έτος. Η εισαγωγή των σπουδαστών αυτών στη Σχολή
ή Τµήµα επόµενης προτίµησης γίνεται µε απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου που υποβάλλεται το αργότερο µέσα σε έναν (1) µήνα από τη διαγραφή του. Η αίτηση
συνοδεύεται από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής
και της σχετικής γνωµάτευσης της Ανώτατης του Ναυτικού Υγειονοµικής Επιτροπής (Α.Ν.Υ.Ε.). Όσοι διαγράφονται για λόγους υγείας ή υγειονοµικής ακαταλληλότητας µετά τις 15 Νοεµβρίου, εγγράφονται σε Σχολή ή

Τµήµα επόµενης προτίµησής τους, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος από αυτό της διαγραφής τους. Η εισαγωγή των σπουδαστών αυτών στο
πρώτο έτος σπουδών της Σχολής ή Τµήµατος της επόµενης προτίµησης του µηχανογραφικού τους δελτίου, για
την οποία έχουν συγκεντρώσει βαθµολογία τουλάχιστον
ίση µε αυτήν του τελευταίου εισαχθέντα στη Σχολή ή
Τµήµα το συγκεκριµένο ακαδηµαϊκό έτος, γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων το
επόµενο, από αυτό της διαγραφής τους, ακαδηµαϊκό έτος, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου, που υποβάλλεται το πρώτο δεκαπενθήµερο
του Σεπτεµβρίου του επόµενου ακαδηµαϊκού έτους, από
αυτό της διαγραφής του και συνοδεύεται απαραίτητα από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής και τη σχετική
γνωµάτευση της Α.Ν.Υ.Ε..
γ) Οι σπουδαστές που διαγράφονται κατ’ εφαρµογή
της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου, επιτρέπεται να εισαχθούν σε Σχολή ή Τµήµα επόµενης προτίµησής τους για όλες τις Σχολές ή Τµήµατα, εκτός των
Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Α.Σ.Ε.Ι.), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών (Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών Δοκίµων Σηµαιοφόρων
Λ.Σ. και Δοκίµων Λιµενοφυλάκων και των Σχολών της Αστυνοµικής και Πυροσβεστικής Ακαδηµίας.
δ) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται και για όσους καταταχθούν το ακαδηµαϊκό έτος
2019-2020.»
2.α) Για την εκπαιδευτική περίοδο φοίτησης της Εκπαιδευτικής Σειράς 2019-2020 Δοκίµων Λιµενοφυλάκων, οι
οποίοι κατατάσσονται µε το σύστηµα των εισαγωγικών
εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, η έδρα της Σχολής
Δοκίµων Λιµενοφυλάκων, όπως καθορίζεται στο άρθρο 3
του π.δ. 76/2018 (Α΄146) µεταφέρεται στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μονίµων Υπαξιωµατικών του Πολεµικού
Ναυτικού που βρίσκεται στο Σκαραµαγκά Αττικής.
β) Η χρονική διάρκεια δύναται να επεκταθεί και για τις
Εκπαιδευτικές Σειρές 2020-2021 Δοκίµων Λιµενοφυλάκων, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι µεταφοράς της έδρας.
3. Δόκιµοι Λιµενοφύλακες της εκπαιδευτικής σειράς
Δοκίµων Λιµενοφυλάκων που θα προκύψει σε εφαρµογή
των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 4597/2019 (Α΄35),
δύναται να σιτίζονται και να διαµένουν εκτός των εγκαταστάσεων της Σχολής.
Άρθρο 117
Τροποποιήσεις διατάξεων εργατικής νοµοθεσίας
1. Το άρθρο 9 του ν. 4554/2018 καταργείται αφότου ίσχυσε.
2.α) Τα άρθρα 48 και 58 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73) καταργούνται αφότου ίσχυσαν.
β) Δεν θίγονται οι διατάξεις του ν. 2112/1920 όπως ισχύει και του ν. 3198/1955 όπως ισχύει, σε συνδυασµό
µε το άρθρο 24 του Αναθεωρηµένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 4359/2016 (A΄ 5).
Άρθρο 118
Η περίπτωση 1.4 της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του
π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) αντικαθίσταται ως εξής:
«1.4. Από το Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης η

73
Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσίων Συµβάσεων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας
του Καταναλωτή, όπως αυτή οργανώθηκε µε το άρθρο
62 του π.δ. 147/2017 (Α΄ 192), πλην του τµήµατος Μητρώου Οικονοµικών Φορέων, Επιτελικής Πληροφόρησης,
Στατιστικών και Απολογιστικών Στοιχείων.»
Άρθρο 119
Η προθεσµία των τριάντα (30) ηµερών που προβλέπεται στην περίπτωση α΄της παρ. 3 του άρθρου 94 του
ν. 4495/2017 (Α΄167) αναστέλλεται για το χρονικό διάστηµα µεταξύ 1ης Αυγούστου και 15 Σεπτεµβρίου 2019.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ Ν. 4387/2016 (Α΄ 85)
Άρθρο 120
Προσδιορισµός ακαθαρίστου συνολικού ποσού
1. Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κάθε µηνιαίας κύριας
σύνταξης ή περισσότερων της µιας συντάξεων λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου που χορηγούνται από τον
ΕΦΚΑ και εφόσον µέρος του χρόνου ασφάλισης διανύθηκε ή ανάγεται έως και 31.12.2016, ανέρχεται κατ' ανώτατο όριο στο δωδεκαπλάσιο της εθνικής σύνταξης της

παραγράφου 6 του άρθρου 7 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85)
που αντιστοιχεί σε είκοσι χρόνια ασφάλισης, όπως το
ποσό αυτής ισχύει κάθε φορά. Το οριζόµενο στο προηγούµενο εδάφιο ανώτατο όριο καταλαµβάνει και τις κάθε είδους προσαυξήσεις της σύνταξης ή των συντάξεων,
ενώ δεν καταλαµβάνει τα ποσά των χορηγούµενων από
τον ΕΦΚΑ επιδοµάτων αναπηρίας.
2. Το ανώτατο όριο της παραγράφου 1 εφαρµόζεται
και στις συντάξεις που έχουν χορηγηθεί έως και τις
12.5.2016 ή ανατρέχουν στην ίδια ηµεροµηνία και οι οποίες επανυπολογίστηκαν µε βάση τα άρθρα 14 και 33
του ν. 4387/2016 όπως ισχύουν. Η τυχόν προσωπική διαφορά που έχει προκύψει από την αναπροσαρµογή ανακαθορίζεται µε βάση το νέο ανώτατο όριο.
3. Ποσά συντάξεων που έχουν ήδη απονεµηθεί µετά
την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 και υπερβαίνουν το
ανώτατο όριο της παραγράφου 1, προσαρµόζονται στο
οριζόµενο από τις παραγράφους 1 και 2 ποσό από την ηµεροµηνία έναρξης καταβολής τους. Τυχόν επιπλέον
διαφορές συντάξεων αναζητούνται άτοκα ως καλοπίστως εισπραχθείσες και επιστρέφονται µε παρακράτηση
σε ποσοστό 20% της µηνιαίας καταβαλλόµενης σύνταξης και µέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως.
Άρθρο 121
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιµέρους διατάξεις του.
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