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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

Στο σχέδιο νόμου 

«Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τουρισμού και 

διατάξεις για την ψηφιακή πολιτική, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και                                                                          

την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών» 

 

Προς τη Βουλή των Ελλήνων  

 

ΜΕΡΟΣ Α’  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

Γενικά 

Κατά τις διατάξεις του άρθρου 102 του Συντάγματος, οι Δήμοι έχουν κατά τεκμήριο την 

αρμοδιότητα για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων, η οποία (αρμοδιότητα) ασκείται εντός 

του θεσμικού πλαισίου που ορίζει το Κράτος με τυπικούς νόμους. Το Κράτος οφείλει να 

παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα διατάξεων για την τοπική αυτοδιοίκηση που θα αποτρέπει 

την αδυναμία διοίκησης και την ακυβερνησία και, κατ’ ακολουθία, θα εξασφαλίζει την 

απρόσκοπτη άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Υπό αντίθετη εκδοχή, ανακύπτει ζήτημα 

καταστρατήγησης της ανωτέρω συνταγματικής επιταγής. 

Ο κοινός νομοθέτης διαθέτει ευρύ, κατ’ αρχήν, περιθώριο εκτιμήσεως των πολιτικών και 

κοινωνικών συνθηκών που επικρατούν κάθε φορά, για τον καθορισμό του πλαισίου εντός του 

οποίου οι ΟΤΑ διοικούνται και ασκούν τις αρμοδιότητές τους, πάντοτε προς την εξασφάλιση 

της εύρυθμης και αποτελεσματικής τους λειτουργίας (ΣτΕ Ολ 3684/2009). 

Με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 28 και επ. του ν. 4555/2018 (Α’ 133) εισήχθη η 

αναλογική κατανομή των εδρών των δημοτικών - περιφερειακών συμβουλίων που προέκυψαν 

από τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019. Από την εφαρμογή του συστήματος αυτού, σε 

διακόσιους τριάντα έναν (231) από τους τριακόσιους τριάντα δύο (332) δήμους, οι εκλεγμένοι 

δήμαρχοι με βάση τα αποτελέσματα της κάλπης δεν διαθέτουν την πλειοψηφία των 

δημοτικών συμβουλίων των δήμων τους οποίους θα κληθούν να διοικήσουν. Μάλιστα, σε 

εξήντα εννέα (69) εξ αυτών στον β’ γύρο της εκλογικής διαδικασίας εξελέγη τελικά ο 

δεύτερος εκ των δύο αντιπάλων, με αποτέλεσμα η παράταξη του δημάρχου να έχει 

λιγότερους δημοτικούς συμβούλους από ότι η παράταξη του υποψηφίου που πλειοψήφησε 

κατά τον α’ γύρο.  

Η εφαρμογή των προρρηθεισών διατάξεων παραγνώρισε ότι ο δήμαρχος και ο περιφερειάρχης 

διαθέτουν άμεση λαϊκή νομιμοποίηση, ως οι αρχηγοί του συνδυασμού που πλειοψήφησε, και 

η νομιμοποίηση αυτή αποτελεί λαϊκή εντολή για την εφαρμογή του προγράμματος που 

εξήγγειλαν, το οποίο εγκρίθηκε από την τοπική κοινωνία διά της ψήφου. Το σύνολο των 

διατάξεων του ν. 4555/2018 δημιουργεί μία πρωτοφανή ανακολουθία μεταξύ της 

εκπεφρασμένης λαϊκής βούλησης στο πρόσωπο του εκλεγμένου δημάρχου και περιφερειάρχη 

και της κατανομής των εδρών στα οικεία συμβούλια, καθιστώντας τον αιρετό άρχοντα έρμαιο 
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μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων και παράλληλα εργαλειοποιώντας την τοπική αυτοδιοίκηση στα 

πλαίσια παρωχημένων κομματικών αντιλήψεων. 

Η πραγματικότητα αυτή εκφεύγει από την όποια πρόθεση του νομοθέτη να εισάγει 

«αναλογικό εκλογικό σύστημα» στους ΟΤΑ, διότι η αδυναμία λειτουργίας των δημοτικών και 

περιφερειακών υπηρεσιών ακυρώνει στην πράξη την συνταγματική επιταγή για τη «διοίκηση 

των τοπικών υποθέσεων». 

Με τις σκέψεις αυτές και προκειμένου αποφευχθούν φαινόμενα ακυβερνησίας των ΟΤΑ α’ και 

β’ βαθμού που θα οδηγούσαν σε πρωτοφανή δυσλειτουργία της διοίκησης των δήμων και των 

περιφερειών και για να αποκατασταθεί –στο μέτρο του δυνατού- η ανακολουθία που 

προέκυψε μεταξύ της εκπεφρασμένης λαϊκής βούλησης και της κατανομής των εδρών των 

δημοτικών/περιφερειακών συμβουλίων της χώρας, με τις προτεινόμενες διατάξεις εισάγεται 

ένα πρώτο πλέγμα άμεσης αντιμετώπισης της ανακύψασας προβληματικής κατάστασης, προ 

της εγκατάστασης των νέων αιρετών αρχών. 

Επί των άρθρων  

Άρθρο 1 

Ορίζεται ότι δύο ή περισσότερες δημοτικές ή περιφερειακές παρατάξεις μπορούν να 

συμπράξουν, εφόσον μια από αυτές είναι η παράταξη με την οποία έχει εκλεγεί ο Δήμαρχος ή 

ο Περιφερειάρχης. Το πρακτικό για τη σύμπραξη υποβάλλεται οποτεδήποτε εντός της θητείας 

των αιρετών αρχών και δεν ανακαλείται, συνυπογράφεται τουλάχιστον από την απόλυτη 

πλειοψηφία των μελών των παρατάξεων που θα συνενωθούν και κατατίθεται στον πρόεδρο 

του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου, αντίστοιχα. Εάν δεν έχει εκλεγεί προεδρείο, η 

αίτηση υποβάλλεται στον σύμβουλο του επιτυχόντος συνδυασμού 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 εκδίδεται αμελλητί από τον πρόεδρο του οικείου συμβουλίου ή, 

σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί πριν από την εκλογή προεδρείου, από τον σύμβουλο 

του επιτυχόντος συνδυασμού 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 κατά το προηγούμενο εδάφιο, η νέα παράταξη λειτουργεί 

ως ενιαία παράταξη και εισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

συμπραττουσών παρατάξεων. Λογίζεται δε, ως η παράταξη με την οποία έχει εκλεγεί ο 

δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης για να καταστεί εφικτή η συγκρότηση των συλλογικών 

οργάνων. 

Τέλος, σε περίπτωση αναπλήρωσης δημοτικού ή περιφερειακού συμβούλου, ο οποίος ανήκει 

σε παράταξη η οποία συνέπραξε, ο αναπληρών δημοτικός ή περιφερειακός σύμβουλος 

προέρχεται από την παράταξη στην οποία ανήκε ο αντικαθιστάμενος προ της σύμπραξης και 

καθίσταται αυτοδικαίως μέλος της νέας παράταξης. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται το άρθρο 55 

και 157 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει, περί της αντικατάστασης και αναπλήρωσης 

μελών των αιρετών συμβουλίων. Υφιστάμενες διατάξεις περί συνενώσεων καταργούνται. 

Άρθρο 2 

Στα πλαίσια ενίσχυσης της κυβερνησιμότητας, αλλά και της χάραξης και υλοποίησης της 

πολιτικής για την οποία εξελέγη ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης, ορίζεται ότι η πλειοψηφία 

των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής προέρχεται από το 

συνδυασμό με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης και εισάγεται νέα αναλογική 

διαδικασία εκλογής των μελών. Εκτιμάται δε, ότι η νέα διαδικασία εκλογής είναι η πλέον 

ευέλικτη και αποτυπώνει στον βέλτιστο βαθμό τη λαϊκή ετυμηγορία. Ειδικά για τον α’ βαθμό 
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της τοπικής αυτοδιοίκησης καταργείται το ασυμβίβαστο της θέσης του προέδρου με την 

ιδιότητα του μέλος στις επιτροπές αυτές.  

 

Άρθρο 3 

Μεταφέρονται μία σειρά από αρμοδιότητες στην οικονομική επιτροπή προς την άμεση λήψη 

αποφάσεων, αλλά και την αποσυμφόρηση των συνεδριάσεων των δημοτικών και 

περιφερειακών συμβουλίων από ήσσονος σημασίας θέματα, χωρίς ωστόσο να αποψιλώνονται 

τα οικεία συμβούλια. Η μεταφορά κρίνεται σκόπιμη γιατί συμβάλλει αποφασιστικά στην 

εύρυθμη λειτουργία των δήμων και των περιφερειών, στην ταχύτητα λήψης αποφάσεων και 

εξασφαλίζει παράλληλα πως τα συμβούλια θα ασχολούνται με θέματα μείζονος σημασίας για 

τη διοίκηση των δήμων και των περιφερειών. Επιπλέον, ορίζεται η οικονομική επιτροπή μπορεί 

να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητας της στο δημοτικό συμβούλιο για τη 

λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητα του.» 

 

Άρθρο 4 

         Επαναφέρονται οι προηγούμενες διατάξεις για την εκλογή νέου δημάρχου και περιφερειάρχη 

στην περίπτωση που η θέση κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο και ορίζεται ότι ο νέος δήμαρχος 

ή περιφερειάρχης προέρχεται από τον επιτυχώντα συνδυασμό. Η διάταξη αυτή αποκαθιστά 

την τοπική λαϊκή βούληση, η οποία απεφάνθη πως ο συνδυασμός με τον οποίο εξελέγη ο 

δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης, είναι ο κατάλληλος να κυβερνήσει το δήμο ή την περιφέρεια, 

αντίστοιχα. 

 

Άρθρο 5 

         Με τις προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζονται διάφορα θέματα και των δύο βαθμών της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, όπως ενδεικτικά: 

 

Ορίζεται ότι οι αντιπεριφερειάρχες προέρχονται από το συνδυασμό με τον οποίο εξελέγη ο 

δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης. Σκοπείται κατ’ αυτόν τον τρόπο, αφενός η εφαρμογή της 

πολιτικής και του προγράμματος για το οποίο εξελέγη ο περιφερειάρχης και αφετέρου 

ενισχύεται η σύμπραξη λοιπών παρατάξεων με την παράταξη του περιφερειάρχη. 

 

Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη θητεία των αντιπεριφερειαρχών και αντιδημάρχων και 

πλέον επιτρέπεται η επιλογή μεταξύ όλων των περιφερειακών συμβούλων, καθώς και θέματα 

σχετικά με τον ορισμό Επάρχου. 

 

Ορίζεται ότι η αναστολή λήψης αποφάσεων από τα δημοτικά συμβούλια ένα μήνα πριν τη 

διενέργεια αυτοδιοικητικών εκλογών και έως την εγκατάσταση των νέων αρχών, ισχύει 

αναλόγως και για τα περιφερειακά συμβούλια. 

 

Ορίζεται ότι η αρμοδιότητα του προέδρου και του συμβουλίου της κοινότητας είναι εισηγητική 

προς το δημοτικό συμβούλιο για θέματα κεντρικών αυτοτελών πόρων που προορίζονται για 

επενδυτικές ανάγκες του δήμου. 

 

Μεταφέρεται η αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεων που αφορούν την κυκλοφορία οδικών 

οχημάτων από το δημοτικό συμβούλιο στην επιτροπή ποιότητας ζωής του δήμου, οι οποίες 

υποβάλλονται για έγκριση και εκτελούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του ν. 2696/1999 

(Α’ 57). 

Δίνεται η δυνατότητα να εκλεγεί των προεδρείο των συμβουλίων την επομένη Κυριακή από 

την Κυριακή της εγκατάστασης των αιρετών αρχών, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου 
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του συνδυασμού του εκλεγέντος δημάρχου ή περιφερειάρχη, αντίστοιχα, που έχει εκλεγεί με 

τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος 

κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. 

Παρατείνεται η προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3870/2010, λόγω σύμπτωσης 

κατά το ίδιο διάστημα των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και των Βουλευτικών Εκλογών. 

Χορηγείται αντιμισθία σε έως δύο περιφερειακούς συμβούλους στους οποίους ο 

περιφερειάρχης έχει μεταβιβάσει αρμοδιότητες. 

Ορίζεται ότι στους δήμους που αναλαμβάνουν τη φιλοξενία του θεσμού «Πολιτιστική 

Πρωτεύουσα Της Ευρώπης» μπορεί να ορίζεται ένας αντιδήμαρχος, επιπλέον των οριζομένων 

από τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 3852/2010, ειδικά για θέματα πολιτισμού και 

προετοιμασίας της διοργάνωσης και έως το τέλος του έτους της διοργάνωσης του θεσμού. 

 

Άρθρο 6 

       Με το άρθρο 6 εισάγονται ρυθμίσεις για τη συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των 

νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, συμπεριλαμβανομένων των ΔΕΥΑ, ώστε 

να επιτυγχάνεται ότι σε κάθε περίπτωση ότι η πλειοψηφία προέρχεται από τον συνδυασμό με 

τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης, ώστε να μπορεί να διοικηθεί το νομικό 

πρόσωπο και να λαμβάνονται αποφάσεις, οι οποίες απηχούν τη λαϊκή εντολή.  

 

Επίσης ρυθμίζονται θέματα διοίκησης των διαδημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων στους 

δήμους που συστάθηκαν με τον ν. 4600/2019. Ειδικότερα, με το άρθρο 156 παρ.1 του 

ν.4600/2019 προβλέπεται για πρώτη φορά η λειτουργία κοινωφελούς επιχείρησης με 

«διαδημοτικό» χαρακτήρα για τους συνιστώμενους δήμους. Ανάλογο παράδειγμα υφιστάμενων 

διαδημοτικών επιχειρήσεων είναι οι ΔΕΥΑ. Έτσι, οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 156 του 

ν.4600/2019 αναφορικά με τον ορισμό του διοικητικού συμβουλίου της διαδημοτικής 

κοινωφελούς επιχείρησης, προσιδιάζουν μεν στις αντίστοιχες του άρθρου 3 παρ.2  του 

ν.1069/1980, όπως ισχύει, για τις διαδημοτικές ΔΕΥΑ, όμως παρουσιάζουν κενά ή ασάφειες 

πράγμα που δυσχεραίνει την εφαρμογή τους. Για παράδειγμα, δεν προβλέπεται η συμμετοχή 

στο Δ.Σ. της επιχείρησης εκπροσώπου των εργαζομένων, όπως στην αντίστοιχη «μητρική» 

διάταξη του άρθρου 255 ΚΔΚ για τις κοινωφελείς επιχειρήσεις. Επίσης, η διατύπωση στο τρίτο 

εδάφιο της επίμαχης διάταξης «τα μη αιρετά μέλη ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο του 

δήμου της έδρας της επιχείρησης ή προτείνονται από κοινωνικό φορέα του δήμου της έδρας 

της επιχείρησης» δημιουργεί σύγχυση, καθώς στα διοικητικά συμβούλια των νομικών 

προσώπων των ΟΤΑ, όλα τα μέλη, αιρετά και μη ορίζονται από τα οικεία δημοτικά συμβούλια. 

Ειδικότερα, από το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο των  διαδημοτικών ΔΕΥΑ προκύπτει ότι τα μεν 

αιρετά ορίζονται από  τα δημοτικά συμβούλια των συμμετεχόντων δήμων, τα δε μη αιρετά 

από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου της έδρας της επιχείρησης. Επίσης, στις κείμενες 

διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 156 του ν.4600/2019 δεν προβλέπεται η συμμετοχή δημοτών 

ή κατοίκων, όπως στο άρθρο 255 ΚΔΚ και στο άρ.3 ν.1069/1980, ενώ, ακόμη, δεν αναφέρεται 

ότι όλα τα μέλη, αιρετά και μη, ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.  

Άρθρο 7 

          Καταργούνται οι διατάξεις της δημοτικής και περιφερειακής διαμεσολάβησης των άρθρων 152 

– 174 του ν. 4555/2018 και επαναφέρονται σε ισχύ με τις απαιτούμενες τροποποιήσεις – 

προσθήκες τα άρθρα 74 και 179 του 3852/2010. 

 

Ειδικότερα επί των παραγράφων: 
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Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 1 δίνεται η δυνατότητα και στους νησιωτικούς 

Δήμους, οι οποίοι αριθμούν κατά κανόνα λιγότερους από 20.000 κατοίκους,  να επιλέξουν 

Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, κατ΄ εφαρμογή της συνταγματικής επιταγής 

της προστασίας της νησιωτικότητας (άρθρο 101 παρ. 4 Σ.). 

 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 εξορθολογίζεται η διαδικασία 

επιλογής Συμπαραστάτη, τόσο σε επίπεδο Δήμου, όσο και σε επίπεδο Περιφέρειας. Η μέχρι 

τώρα άκαμπτη ρύθμιση απαιτεί την συγκέντρωση της αυξημένη πλειοψηφίας των 2/3 του 

συνόλου των μελών των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, με αποτέλεσμα στην 

συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων, αλλά και σε έξι από τις δεκατρείς Περιφέρειες, να έχουν 

αποβεί άκαρπες οι ψηφοφορίες ή να μην έχουν προκηρυχθεί καν οι θέσεις λόγω της 

δεδομένης αδυναμίας εκλογής Συμπαραστάτη. Με την προτεινόμενη ρύθμιση απαιτείται η 

συγκέντρωση των τριών πέμπτων των παρόντων στην συνεδρίαση μελών των συμβουλίων.  

 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 ενισχύεται η δυνατότητα 

παρέμβασης του Συμπαραστάτη, τόσο σε επίπεδο Δήμου, όσο και σε επίπεδο Περιφέρειας, 

καθώς πλέον οι υπηρεσίες τους είναι υποχρεωμένες να ανταποκρίνονται άμεσα στα αιτήματα 

του θεσμού. Ιδίως για την πρόσβαση στα αρχεία των υπηρεσιών των ΟΤΑ ορίζεται ρητώς ότι 

αυτή επιτρέπεται μόνο για συγκεκριμένη εξεταζόμενη υπόθεση και πάντοτε υπό την 

επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 28/2015 για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία. Επίσης, διευρύνεται ο κύκλος προσώπων που μπορούν να ζητήσουν την 

διαμεσολαβητική παρέμβαση του Συμπαραστάτη. Ενώ μέχρι σήμερα η καταγγελία 

υποβάλλεται μόνο από «άμεσα θιγόμενους πολίτες ή επιχειρήσεις», με την προτεινόμενη 

διάταξη ο κύκλος αυτός αφορά «άμεσα θιγόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα».  

  

Άρθρα 8 έως 12 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζονται θέματα ψήφισης του τεχνικού προγράμματος 

(άρθρο 8), του επιχειρησιακού προγράμματος (άρθρο 9), του προγράμματος αξιοποίησης της 

περιουσίας (άρθρο 10), του ορισμού φόρων, τελών και εισφορών (άρθρο 11) και της ψήφισης 

προϋπολογισμού σε δήμους και περιφέρειες (άρθρο 12). Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι 

αντιπολιτευόμενες παρατάξεις μπορούν να καταθέσουν εναλλακτικές προτάσεις, οι οποίες 

συζητούνται και ψηφίζονται παράλληλα με την πρόταση του δημάρχου ή του περιφερειάρχη. 

Η εναλλακτική πρόταση για να γίνει δεκτή προς συζήτηση, πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση 

που συντάσσει ο προτείνων, στην οποία αιτιολογείται η όποια διαφωνία, και από εισήγηση 

των αρμοδίων, κατά περίπτωση, υπηρεσιών του δήμου ή της περιφέρειας σχετικά με το 

εφαρμόσιμο ή μη της πρότασης.  

 

Οι προτάσεις συζητούνται και ψηφίζονται διακριτά κατά την ίδια συνεδρίαση. Έγκριση 

λαμβάνει η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του 

δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται 

μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που 

λάβει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων. Εάν δεν υποβληθεί εναλλακτική πρόταση, 

θεωρείται εγκεκριμένη η εισήγηση του δημάρχου/περιφερειάρχη. 

 

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, τροποποιείται το ισχύον πλαίσιο που εισήχθη με τον ν. 

4555/2018 και εξασφαλίζεται αφενός η, σε κάθε περίπτωση, ψήφιση σημαντικών αποφάσεων 

για λειτουργία των δημοτικών/περιφερειακών υπηρεσιών και αφετέρου, μέσω της 

δυνατότητας κατάθεσης εναλλακτικών προτάσεων, αναβαθμίζεται τόσο η πολυφωνία, όσο και 

η δυνατότητα εξεύρεσης της καλύτερης δυνατής λύσης για τα συμφέροντα του δήμου ή της 



 

6 
 

περιφέρειας.  

 

Για να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας και η αρχή ισότητας των όπλων, αλλά και να 

εξασφαλισθεί ότι οι εισαγόμενες ρυθμίσεις δεν θα καταστρατηγηθούν στα πλαίσια ενός 

στείρου αντιπολιτευτικού λόγου, εισάγονται ως δικλείδες ασφαλείας ότι [α] η εναλλακτική 

κατατιθέμενη πρόταση ρυθμίζει πλήρως το προς συζήτηση θέμα (πχ. κατάθεση εναλλακτικού 

προϋπολογισμού ως σύνολο και όχι πρόταση για μία ομάδα κωδικών ή ολοκληρωμένο τεχνικό 

πρόγραμμα και όχι πρόταση για τα έργα μίας δημοτικής ή περιφερειακής ενότητας), [β] η 

κατατιθέμενη εναλλακτική πρόταση συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση που αναλυτικά 

εκτίθεται και αιτιολογείται η διαφορετική αντιμετώπιση του θέματος και [γ] συνοδεύεται από 

εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών του δήμου για την πληρότητα αυτής ως σύνολο και το 

εφαρμόσιμο αυτής σε περίπτωση που ψηφιστεί, ώστε να αποκλειστεί το φαινόμενο να 

ψηφιστεί πρόταση που είναι αδύνατον να εφαρμοσθεί και να τεθεί έτσι σε σοβαρό κίνδυνο η 

λειτουργία του δήμου ή της περιφέρειας και η παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών προς τους 

πολίτες. Οι προτάσεις συντάσσονται από τις προτείνουσες παρατάξεις, ωστόσο οι αρμόδιες 

υπηρεσίες του δήμου παρέχουν όποιο σχετικό στοιχείο ήθελε αιτηθεί.  

 

Άρθρο 13 

Με το άρθρο 13 παρατείνεται έως την 31.12.2019 η προθεσμία προσκόμισης του 

πιστοποιητικού πυρασφάλειας της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ.99/2017 για συγκεκριμένες 

κατηγορίες κτιρίων, στα οποία στεγάζονται δημοτικοί παιδικοί, βρεφικοί και βρεφονηπιακοί 

σταθμοί. Λόγω του ικανοποιητικού ρυθμού συμμόρφωσης των ΟΤΑ, εκτιμάται ότι στον χρόνο 

της διδόμενης παράτασης θα υπάρξει πλήρης εναρμόνιση με τις διατάξεις του ως άνω 

προεδρικού διατάγματος. 

  

 

Άρθρο 14 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις αίρεται μία αδικία που ανέκυψε λόγω της μεγάλης χρονικής 

απόστασης που μεσολάβησε ήδη από την υποβολή αιτήσεων έως το διορισμό των 

επιτυχόντων της προκήρυξης 3Κ/2018 και μεταγενέστερων προκηρύξεων και ορίζεται ότι κατά 

παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, ειδικά για όσους περιλαμβάνονται στους τελικούς 

πίνακες διοριστέων της εν λόγω προκήρυξης του ΑΣΕΠ αλλά και μεταγενέστερων απαιτείται 

τα προσόντα διορισμού να συντρέχουν κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής 

αιτήσεων. Με τις ίδιες διατάξεις δίνεται προθεσμία έως 30/8/2019 για την κατάθεση 

δικαιολογητικών διορισμού στις αρμόδιες υπηρεσίες. 

 

Άρθρο 15 

Ρυθμίζονται μία σειρά από θέματα του προσωπικού ειδικών θέσεων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού: 

α. Ορίζεται ότι κατά την πρώτη θητεία των δημοτικών αρχών στους δήμους που συστάθηκαν 

με το άρθρο 154 παρ. 1 του ν. 4600/2019 (Α' 43) μπορεί να διορισθεί Γενικός Γραμματέας, 

χωρίς να απαιτείται η πλήρωση του πληθυσμιακού κριτηρίου που προβλέπεται στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 161 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), ακόμα και αν δεν προβλέπεται 

θέση στον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. Τούτο κρίνεται σκόπιμο για την 

ταχύτερη οργάνωση και την κατά το δυνατόν άμεση λειτουργία όλων των δημοτικών 

υπηρεσιών, άμα τη εγκατάσταση των δημοτικών αρχών. 

β. Στον Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου 

Κοσμά, ο οποίος συστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4549/2018, συνιστώνται ιδίαις δαπάναις 

τρεις (3) θέσεις ειδικών συμβούλων ή επιστημονικών ή ειδικών συνεργατών για την 
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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. Η σύσταση των θέσεων είναι απολύτως επιβεβλημένη για την 

υποβοήθηση του έργου του Προέδρου, εξυπηρετούσα την ομαλή λειτουργία της επένδυσης 

για την αξιοποίηση του ακινήτου, η οποία έχει χαρακτήρα έντονου δημοσίου συμφέροντος, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4062/2012 (Α΄ 70). 

γ. Ορίζεται ότι οι Γενικοί Γραμματείς των δήμων και οι Εκτελεστικοί Γραμματείς των 

περιφερειών ασκούν τα καθήκοντά τους από την υπογραφή της πράξης διορισμού, για την 

άμεση υποβοήθηση του έργου του οργάνου που τους προσέλαβε και την εύρυθμη λειτουργία 

των υπηρεσιών τους. 

δ. Ορίζεται ότι οι αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων σε θέσεις συμβούλων παρατείνονται 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 

προθεσμίας πέντε (5) ημερών, άλλως η απόσπαση θεωρείται λήξασα.\ 

ε. Ορίζονται εκ νέου τα προσόντα των υποψηφίων συμβούλων και συνεργατών των 

περιφερειαρχών και πλέον απαιτείται να έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που 

προβλέπονται για το μόνιμο προσωπικό του Δημοσίου και ακολούθως πτυχίο ή δίπλωμα 

Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, σχετιζόμενα 

με το αντικείμενο της απασχόλησής τους ή 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 ιδιότητα τους 

ως πρώην αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Για τους ειδικούς συνεργάτες 

ειδίκευσης/εμπειρίας απαιτείται τουλάχιστον απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

Άρθρο 16 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση εμπλουτίζεται το ΟΠΣ «Μητρώο Πολιτών» με τον αριθμό 

μητρώου κοινωνικής ασφάλισης [ΑΜΚΑ] κάθε ασφαλισμένου και έτσι καθίσταται εφικτή η 

αυτοματοποιημένη λήψη δεδομένων από αρχές της δημόσιας διοίκησης και επιταχύνονται οι 

σχετικές διαδικασίες (π.χ. έκδοση πράξεων απονομής σύνταξης). 

Άρθρα 17 

Ρυθμίζονται θέματα για τη διεξαγωγή των δομημένων συνεντεύξεων για την επιλογή 

προϊσταμένων κατά το άρθρο 86 του ΥΚ. 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β’  
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, 

ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

Ι. Γενικό Μέρος 
Το μέρος του νομοσχεδίου σχετικά με τις διατάξεις για την ψηφιακή πολιτική, την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών στοχεύει να 



 

8 
 

επιλύσει ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει διαχρονικά η ελληνική Δημόσια Διοίκηση σε ό,τι 

αφορά την κατάρτιση, παρακολούθηση και συντονισμό της εφαρμογής μιας εθνικής πολιτικής 
για τον ψηφιακό μετασχηματισμό όλου του δημόσιου τομέα, ξεπερνώντας το πρόβλημα που 

εντοπίζεται σε πολλές υπηρεσίες σχετικά με την «ιδιοκτησία» των δεδομένων, στη μη 
εφαρμογή κοινών αρχών σχεδιασμού των συστημάτων αλλά και στην απουσία απλοποίησης 

διαδικασιών στον σχεδιασμό των έργων πληροφορικής. 

 
Συγκεκριμένα, το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στην έως σήμερα πολλαπλότητα των σχετικών 

πολιτικών και στρατηγικών, στην παραγωγή τους από διαφορετικούς φορείς και υπουργεία και 
στην παντελή απουσία οριζόντιας εφαρμογής τους σε όλο το φάσμα του δημόσιου τομέα, ενώ 

εντείνεται από την συχνά επικαλυπτόμενη και αντιφατική νομοθεσία και την σύγχυση 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων, ακόμη και σε σχέση με την εκπροσώπηση της Χώρας 

σε διεθνή και ευρωπαϊκά fora που αφορούν εμβληματικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  
 

Η επιλογή μιας δομικής επιχειρησιακής θεσμικής μορφής με την σύσταση του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την συγκέντρωση σε αυτό  των πιο σημαντικων φορέων που 

σχετίζονται με την ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα  συντείνει στην αποφυγή 

κατακερματισμού των ψηφιακών αρμοδιοτήτων. Παράλληλα, η τροποποίηση των διατάξεων 
του ν. 3979/2011 και η σύσταση της Επιτροπής Ψηφιακού Μετασχηματισμού συντελούν στην 

υιοθέτηση και υλοποίηση μιας οριζόντιας  εθνικής στρατηγικής για τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό.  

 
Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσονται οι τροποποιήσεις διατάξεων φορέων ο ρόλος τον οποίων στις 

ψηφιακές υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης είναι κεντρικός, όπως η Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.),  το Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών 
Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ), Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.), το 

«Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου Α.Ε., και του Ελληνικού 
Διαστημικού Οργανισμού (ΕΛΔΟ Α.Ε.)». Συγκεκριμένα: 

 

1. Οι τροποποιήσεις διατάξεων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) στοχεύουν στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων υψηλής ποιότητας στον τομέα 

της πληροφορικής και επικοινωνιών, οι οποίες θα υποστηρίζουν την ορθή, πλήρη και 
αποτελεσματική λειτουργία των φορέων της κοινωνικής ασφάλισης και παροχής υγείας σε 

βάθος χρόνου και την εξυπηρέτηση των πολιτών, μέσω της παροχής σύγχρονων 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών και πληροφοριών». Όλα τα ανωτέρω προκειμένου να επιτευχθεί ο 
πάγιος στόχος της εταιρείας, ήτοι η Ανάπτυξη και συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 

Εθνικής Εμβέλειας στους τομείς της Κοινωνικής Ασφάλισης και της Υγείας με τη μέγιστη 
δυνατή αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ και ο Εκσυγχρονισμός, η τυποποίηση και επικαιροποίηση 

των εφαρμογών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλων Δημοσίων Φορέων. 
 

2. Οι τροποποιήσεις των διατάξεων  του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και 

Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) στοχεύουν στην πιο ευέλικτη και αποτελεσματική λειτουργία των 
φορέων. 

 
3. Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε) μετεξελίσσεται στο Εθνικό Δίκτυο 

Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.). Ο νέος φορέας συγκεντρώνει το σύνολο 

των υποδομών έρευνας και τεχνολογίας και διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό και 
την υλοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών και υποδομών για την Παιδεία και την Έρευνα, ενώ 

είναι ρητά πλέον αρμόδιος για την παροχή των ψηφιακών ερευνητικών και ακαδημαϊκών 
υποδομών της Χώρας σε όλους τους τομείς και φορείς του Δημοσίου, με στόχο την ενίσχυση 

της έρευνας, της εκπαίδευσης, της τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και την 
μεταφορά τεχνογνωσίας από τον ερευνητικό στον δημόσιο τομέα και αντιστρόφως.  

 

4. Γίνεται η σύσταση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου» (ΕΚΤ) ,το 

οποίο παύει να αποτελεί Υπηρεσία του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και λειτουργεί πλέον υπό 
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την εποπτεία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προσανατολισμένο στην ανοιχτή 

πρόσβαση σε δημοσιεύσεις και δεδομένα αρμοδιότητάς του μέσω της συγκέντρωσης 
ψηφιακού περιεχομένου και δεδομένων από την ελληνική επιστημονική και ερευνητική 

κοινότητα και την λειτουργία ηλεκτρονικής υποδομής εθνικής εμβέλειας. 
 

5. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός Α.Ε.» 

καταργείται και συστήνεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛ.ΚΕ.Δ.», με 

νέα δομή. 
 

Τέλος, οι δομές της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης 
Διαδικασιών και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 

απηχούν στους στόχους του νεοσυσταθέντος Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

 
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης εξασφαλίζει την 

αδιάλειπτη και αποτελεσματική λειτουργία των υπολογιστικών υποδομών της Δημόσιας 
Διοίκησης και αποτελεί τον αρμόδιο φορέα για τη διατομεακή διαλειτουργικότητα  και τη 

διαλειτουργικότητα των επιμέρους μητρώων των Φορέων του Δημοσίου Τομέα και του 

ευρύτερου Δημόσιου Τομέα με σκοπό την υλοποίηση μιας οριζόντιας εφαρμογής εθνικής 
στρατηγικής και  πολιτικής  για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης, 

αποτελώντας ταυτόχρονα το Κέντρο Δεδομένων (Data Center) συνολικά για τη Δημόσια 
Διοίκηση. 

 
Η κυβερνητική πολιτική για την μεταρρύθμιση στον χώρο της Δημόσιας Διοίκησης στοχεύει 

στην αντιμετώπιση των χρόνιων παθογενειών του διοικητικού συστήματος, όπως η 

υπερβολική διόγκωση των δομών, οι πολύπλοκες διοικητικές διαδικασίες, η έλλειψη 
αποτελεσματικού συντονισμού και στρατηγικού σχεδιασμού, η απουσία σημαντικής 

αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών τόσο στις συναλλαγές των πολιτών με τη Δημόσια 
Διοίκηση όσο και στον τομέα της διαλειτουργικότητας των φορέων του Δημόσιου Τομέα, 

καθώς και η έλλειψη αποτελεσματικών πολιτικών αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού, 

παθογένειες οι οποίες δυσχεραίνουν την υλοποίηση των δημόσιων πολιτικών σε επιχειρησιακό 
επίπεδο, αποτελώντας τροχοπέδη για την οικονομική ανάπτυξη και την επίτευξη στόχων 

δημόσιας πολιτικής.  
 

Το Κράτος οφείλει πλέον να ιεραρχήσει τις επιχειρησιακές του προτεραιότητες, να 

συγκεντρώσει και να αναδιατάξει τις δυνάμεις του, ώστε να καταστεί πιο λειτουργικό και να 
μετεξελιχθεί σε μια επιτελική δομή προσανατολισμένη στην επίτευξη μετρήσιμων στόχων. Η 

δράση του Κράτους πρέπει να αξιολογείται συνεχώς και οι λειτουργοί του να λογοδοτούν 
στους πολίτες με γνώμονα την αποτελεσματική, αποδοτική και ποιοτική ενάσκηση της 

αποστολής τους. 
 

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 
 

Άρθρο 18 
Αυτοτελές Γραφείο Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Στο παρόν άρθρο περιγράφονται οι αρμοδιότητες του αυτοτελούς γραφείου, 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.»). Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) εποπτεύει όλες τις 
πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και διασφαλίζει την προστασία προσωπικών 

δεδομένων εντός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 
Επίσης,  περιγράφονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων (DΡΟ), ο ρόλος του οποίου είναι συμβουλευτικός, προκειμένου να διευκολύνει τη 

συμμόρφωση του υπεύθυνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία με τις 
διατάξεις του Γ.Κ.Π.Δ. και έχει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον 

Γ.Κ.Π.Δ. και την εθνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού 
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χαρακτήρα. Υπεύθυνος για 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. 
Τέλος στο παρόν άρθρο τονίζεται η υποχρέωση τήρησης του απορρήτου και της 

εμπιστευτικότητας από τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους 

υπαλλήλους του Αυτοτελούς Γραφείου, σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. 
 

Άρθρο 19 
Σύσταση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

Με το  άρθρο….. συστήνεται Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) η οποία υπάγεται απευθείας στον υπουργό και 

ορίζεται η οργανωτική της δομή. Η ειδική αυτή υπηρεσία δύναται με Κοινή Υπουργική 

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 17 του ν. 4314/2014. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
Άρθρο 20  

Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών 
Με το παρόν άρθρο ορίζεται η οργανωτική δομή της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, που συστάθηκε με το ΠΔ 84/2019 (Α’ 123), 
και εξειδικεύονται οι αρμοδιότητές της, με επίκεντρο την Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, 

τον συντονισμό των σχετικών δράσεων στα Υπουργεία και σε όλους του φορείς του δημόσιου 

και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και την συνεργασία της με φορείς για την επίτευξη 
των στόχων του πεδίου αρμοδιότητάς της. Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 

Απλούστευσης Διαδικασιών αποτελείται από τις παρακάτω μονάδες: (α) Αυτοτελές Τμήμα 
Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, (β) Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 

Απλούστευσης Διαδικασιών. 

 
Άρθρο 21 

Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας  
Με το παρόν άρθρο ρυθμίζονται οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Επικοινωνίας, με 

επίκεντρο την προβολή της  δραστηριότητας  Γενικής Γραμματείας. 

 
Άρθρο 22 

Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών 
Στο παρόν άρθρο περιγράφονται οι στρατηγικοί στόχοι της Γενικής Διεύθυνσης και η 

οργανωτική δομή της. Ειδικότερα, στρατηγικοί στόχοι της Γενικής Διεύθυνσης αποτελούν 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, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της εθνικής πολιτικής για τον 
ανασχεδιασμό και την απλούστευση όλων των διοικητικών διαδικασιών προς πολίτες, 

επιχειρήσεις και δημόσιο, η βελτίωση των συναλλαγών με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε 
όλο το φάσμα του δημοσίου τομέα και η βελτίωση της εμπειρίας του πολίτη με τις δημόσιες 

υπηρεσίες. 

Η Γενική Διεύθυνση αποτελείται από τις παρακάτω Διευθύνσεις: α) τη Διεύθυνση Ψηφιακής 
Στρατηγικής και Καινοτομίας, β) τη Διεύθυνση Υλοποίηση Ψηφιακών Πολιτικών, γ) τη 

Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών, δ) τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. 
 

Άρθρο 23 
Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής και Καινοτομίας 

Το παρόν άρθρο αναλύει τη διάρθρωση της Διεύθυνσης Ψηφιακής Στρατηγικής και 

Καινοτομίας στα εξής τμήματα: α. Τμήμα Ψηφιακής Στρατηγικής και Καινοτομίας, β. Τμήμα 
Αξιολόγησης Έργων, γ. Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δ. Τμήμα Προτύπων. 

Ακολούθως, αναλύονται οι αρμοδιότητες κάθε τμήματος.  
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Άρθρο 24 
Διεύθυνση Υλοποίησης Ψηφιακών Πολιτικών 

Το παρόν άρθρο αναλύει τη διάρθρωση της Διεύθυνσης Υλοποίησης Ψηφιακών Πολιτικών στα 
εξής τμήματα: α) Τμήμα Παρακολούθησης Ψηφιακών Πολιτικών, β) Τμήμα Οριζόντιων και 

Πιλοτικών Έργων, γ) Τμήμα Ψηφιακής Οικονομίας και Ψηφιακών Δεξιοτήτων, δ) Τμήμα 

Προσβασιμότητας. Ακολούθως, αναλύονται οι αρμοδιότητες κάθε τμήματος.  
 

Άρθρο 25  
Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών 

Το παρόν άρθρο αναλύει τη διάρθρωση της Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών στα εξής 
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. Ακολούθως, 
αναλύονται οι αρμοδιότητες κάθε τμήματος. 

 
Άρθρο 26 

Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 

Το παρόν άρθρο αναλύει τη διάρθρωση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στα εξής 
τμήματα: α) Τμήμα Διαδικτυακής Εξυπηρέτησης Πολιτών, β) Τμήμα Υπηρεσιών 

Εμπιστοσύνης, γ) Τμήμα Ανοικτής Διακυβέρνησης. Ακολούθως, αναλύονται οι αρμοδιότητες 
κάθε τμήματος. 

 
Άρθρο 27  

Θέματα Προσωπικού Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 

Απλούστευσης Διαδικασιών 
 

Με το άρθρο 27 ρυθμίζονται τα ζητήματα του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

Άρθρο 28 
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 

Με το παρόν άρθρο πραγματοποιείται η μετονομασία της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων, όπως αυτή οργανώθηκε με τα άρθρα 19 έως 28 του π.δ. 

142/2017 (Α’ 181), σε Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, η 

ανασύσταση και η οργάνωση της οποίας περιγράφεται στα επόμενα άρθρα του σχεδίου 
νόμου. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιγράφεται η αποστολή της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), η οποία 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. Ειδικότερα, 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. Ακολούθως, αναλύονται οι 
αρμοδιότητές της, 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), ενώ ορίζεται ότι λειτουργεί 

καθημερινά και όλο το εικοσιτετράωρο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Τέλος, 

ακολουθεί η διάρθρωσή της σε (α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Γενικό Γραμματέα: (αα) 
Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων, (ββ) Αυτοτελές 

Τμήμα Ασφάλειας, και (β) Γενικές Διευθύνσεις: (αα) Γενική Διεύθυνση Υποδομών 
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Πληροφορικής και Επικοινωνιών, (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 
Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου απαριθμούνται και περιγράφονται οι αρμοδιότητες του 

Αυτοτελούς Τμήματος Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων.  
Άρθρο 30 

Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας  
Στο συγκεκριμένο άρθρο απαριθμούνται και αναλύονται οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς 

Τμήματος Ασφάλειας. 

 
Άρθρο 31 

Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δημόσιας Διοίκησης 
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. Ακολουθεί η διάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης 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 

Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου καταγράφονται αναλυτικά οι επιχειρησιακοί στόχοι της 
Διεύθυνσης Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών – Κυβερνητικού Νέφους και γίνεται η 

διάρθρωσή της στα εξής Τμήματα: 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. Ακολούθως, απαριθμούνται και αναλύονται οι αρμοδιότητες κάθε τμήματος, ενώ 

ορίζεται ότι 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 

Στο παρόν άρθρο εκτίθενται αναλυτικά οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Λειτουργίας 
Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών 

και γίνεται η διάρθρωσή της στα εξής Τμήματα: 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. Ακολούθως, απαριθμούνται και αναλύονται οι αρμοδιότητες κάθε 

τμήματος. 
 

Άρθρο 34 

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών 
Συστημάτων Οικονομικού Τομέα 

Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου αναλύεται ο στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης 
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Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικού Τομέα, 

ήτοι 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. Ακολουθεί η διάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης ως εξής: (α) Διεύθυνση 

Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Οικονομικού Τομέα, (β) Διεύθυνση Υποστήριξης 

Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα, (γ) Διεύθυνση Λειτουργίας 
Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικών Λειτουργιών. 

 
Άρθρο 35 

Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Οικονομικού Τομέα 
Στο παρόν άρθρο εκτίθενται αναλυτικά οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Σχεδιασμού 

και Ανάπτυξης Εφαρμογών Οικονομικού Τομέα και γίνεται η διάρθρωσή της στα εξής 

Τμήματα: α) Τμήμα Α΄- Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών, β) Τμήμα Β΄- Προτύπων, 
Μεθοδολογιών και Διαχείρισης Ποιότητας. Ακολούθως, απαριθμούνται και αναλύονται οι 

αρμοδιότητες κάθε τμήματος. 
 

Άρθρο 36 

Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημοσιονομικού Τομέα 

Στο παρόν άρθρο εκτίθενται αναλυτικά οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Υποστήριξης 
Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα και γίνεται η διάρθρωσή της 

στα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Α΄- Υποστήριξης Λειτουργίας Προϋπολογισμού, 
Θησαυροφυλακίου και Δαπανών, β) Τμήμα Β΄- Υποστήριξης Λειτουργίας Δημοσιονομικών 

Ελέγχων, γ) Τμήμα Γ΄- Οικονομικών Στοιχείων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Ακολούθως, 

απαριθμούνται και αναλύονται οι αρμοδιότητες κάθε τμήματος. 
 

Άρθρο 37 
Διεύθυνση Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικών Λειτουργιών 

Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου εκτίθενται αναλυτικά οι επιχειρησιακοί στόχοι της 

Διεύθυνσης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικών Λειτουργιών και γίνεται η 
διάρθρωσή της στα εξής Τμήματα: 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. Ακολούθως, 
απαριθμούνται και αναλύονται οι αρμοδιότητες κάθε τμήματος. 

 
Άρθρο 38 

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών 
Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης 

Το  παρόν άρθρο αφορά στο στρατηγικό σκοπό της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και 

Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος 
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. Ακολουθεί η διάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης ως εξής: (α) Διεύθυνση 

Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Δημόσιας Διοίκησης, (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 Δημόσιας Διοίκησης 

Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου εκτίθενται αναλυτικά οι επιχειρησιακοί στόχοι της 

Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Δημόσιας Διοίκησης και γίνεται η 
διάρθρωσή της στα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Α΄- Προτύπων, Μεθοδολογιών και Διαχείρισης 

Ποιότητας, β) Τμήμα Β΄- Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Δημόσιας Διοίκησης, γ) 



 

14 
 

Τμήμα Γ’ – Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. Ακολούθως, απαριθμούνται και 

αναλύονται οι αρμοδιότητες κάθε τμήματος. 
 

Άρθρο 40 
Διεύθυνση Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 

Το παρόν άρθρο περιγράφει τους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Λειτουργίας 

Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, η οποία διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα: 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. Ακολούθως, απαριθμούνται και αναλύονται οι αρμοδιότητες κάθε 

τμήματος. 
 

Άρθρο 41 

Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

Το παρόν άρθρο περιγράφει τους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Διαχείρισης, 
Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Α’ - Υποστήριξης 

Λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ, β) Τμήμα Β’ - Υποστήριξης και Εκπαίδευσης Χρηστών 
ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ, γ) Τμήμα Γ’ - Μητρώου Οικονομικών Φορέων, Επιτελικής 

Πληροφόρησης, Στατιστικών και Απολογιστικών Στοιχείων, δ) Τμήμα Δ’ - Ανάπτυξης και 
Τεχνικής Εξέλιξης ΕΣΗΔΗΣ. Ακολούθως, απαριθμούνται και αναλύονται οι αρμοδιότητες κάθε 

τμήματος. 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 
Άρθρο 42 

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών 
Με το παρόν άρθρο συστήνεται η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών 

του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αποτελούμενη από τις εξής Διευθύνσεις: α) 

Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού, β) Διεύθυνση Προϋπολογισμού και 
Δημοσιονομικών Αναφορών, γ) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, δ) Διεύθυνση Διοικητικών 

Υπηρεσιών. Αποστολή της εν λόγω Γενικής Διεύθυνσης είναι η ενιαία οικονομική διαχείριση και 
ο έλεγχος των οικονομικών υποθέσεων και λειτουργιών του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης  και των εποπτευόμενων από εκείνο φορέων και ειδικότερα ο σχεδιασμός, 

συντονισμός, 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.  

 
Άρθρο 43 

Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού 

Στο παρόν άρθρο καταγράφεται ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Προμηθειών, 
Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού, δηλαδή η αποτελεσματική και με διαφάνεια προμήθεια κάθε 

είδους υλικών και άυλων αγαθών με σύγχρονες διαδικασίες και με κριτήρια κόστους – 
οφέλους και γίνεται η διάρθρωσή της ως εξής: α. Τμήμα Προμηθειών, β. Τμήμα Διαχείρισης 

Υλικού και Υποδομών. Ακολούθως, απαριθμούνται και αναλύονται οι αρμοδιότητες κάθε 

τμήματος. 
 

Άρθρο 44 
Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών 

Στο παρόν άρθρο περιγράφονται οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 
και Δημοσιονομικών Αναφορών, ήτοι 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 



 

15 
 

κρατικών ενισχύσεων και γίνεται η διάρθρωσή της ως εξής: α. Τμήμα Τακτικού 

Προϋπολογισμού και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, β. Τμήμα Παρακολούθησης 
Εποπτευομένων Φορέων, γ. Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων, Αναφορών και Κρατικών 

Ενισχύσεων. Ακολούθως, απαριθμούνται και αναλύονται οι αρμοδιότητες κάθε τμήματος. 
 

Άρθρο 45 

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης 
Στο παρόν άρθρο περιγράφονται οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής 

Διαχείρισης, ήτοι 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 και γίνεται η διάρθρωσή της ως εξής: α. Τμήμα 

Εκκαθάρισης Δαπανών, Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ, β. Τμήμα Εκκαθάρισης 
Μισθοδοσίας, γ. Τμήμα Εντολών Πληρωμών. Ακολούθως, απαριθμούνται και αναλύονται οι 

αρμοδιότητες κάθε τμήματος. 
 

Άρθρο 46 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Στις διατάξεις του εν λόγω άρθρου αναλύονται οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών, ήτοι ο σχεδιασμός, συντονισμός, διαχείριση και εποπτεία όλων των 
θεμάτων που άπτονται της διοικητικής υποστήριξης των υπηρεσιών του Υπουργείου, της 

καλής λειτουργίας και ασφάλειας των κτιριακών εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των 
τεχνικών υποδομών της, του οργανωτικού σχεδιασμού και λειτουργικού εκσυγχρονισμού των 

υπηρεσιών της, της ορθολογικής στελέχωσης των οργανικών μονάδων της και της 

αξιολόγησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς τους, της διοίκησης και ανάπτυξης 
του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου, της αναβάθμισης του τρόπου διαχείρισης των 

υπηρεσιών διεκπεραίωσης και των υποστηρικτικών εργασιών για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση 
των πολιτών, 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. Ακολούθως, γίνεται η διάρθρωσή της στα εξής τμήματα: α. Τμήμα Μονίμου 
Προσωπικού, β. Τμήμα Προσωπικού ΙΔΑΧ & λοιπών κατηγοριών, γ. Τμήμα Διοικητικών 

Διαδικασιών, δ. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης, ε. Τμήμα Μέριμνας Μέσων & Χώρων, στ. 
Τμήμα Προσωπικού Εποπτευόμενων Φορέων, ζ. Τμήμα Διοικητικών Διαδικασιών 

Εποπτευόμενων Φορέων και απαριθμούνται και αναλύονται οι αρμοδιότητες κάθε τμήματος. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 

Άρθρο 47 
Δεδομένα του Δημοσίου Τομέα 

Στο άρθρο του παρόντος και στην παράγραφο 1 ορίζεται το Υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης 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 (ΦΕΚ Α΄ 138). Στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι όταν 
πρόκειται για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

ορίζεται υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια του αρ. 26 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/ 679 
(Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων) όλων δεδομένων των Φορέων του Δημόσιου 

Τομέα και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν.3979/2011 

(ΦΕΚ Α΄ 138)  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 η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών, η διαβίβαση 
των δεδομένων μεταξύ των Φορέων, η χρήση υπηρεσιών νέφους, η αυτεπάγγελτη αναζήτηση 

δικαιολογητικών ή πιστοποιητικών ή εγγράφων των πολιτών, η ανταλλαγή μεταξύ των ως 
άνω Φορέων δικαιολογητικών και δεδομένων των πολιτών και μόνο ως προς τους ανωτέρω 

σκοπούς. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στα πάσης φύσεως δεδομένα των 

Φορέων, όπως ενδεικτικά φορολογικά, ανοικτά, γεωχωρικά, με στόχο την εκμετάλλευση των 
οικονομιών κλίμακος για την επίτευξη της μείωσης της γραφειοκρατίας, της διασύνδεσης των 

μητρώων και της κοινής χρήσης των δεδομένων του Δημοσίου μεταξύ των φορέων του και 
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την δημιουργία ενός νέου Δημοσίου που θα είναι άμεσα προσβάσιμο και φιλικό στον πολίτη 

διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων, όπως η προστασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αλλά και το φορολογικό απόρρητο. 

 
Άρθρο 48 

Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση, Κέντρο Δεδομένων, Κυβερνητικό Νέφος και Κεντρική 

Διαδικτυακή Πύλη του Ελληνικού Δημοσίου. 
Στο παρόν άρθρο, ορίζεται ότι 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 (ΦΕΚ Α΄138) 
διαδικτυακή πύλη πρόσβασης πολιτών στο Δημόσιο. Αποτελεί τον μοναδικό αρμόδιο φορέα 

για την 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 (ΦΕΚ Α΄ 138) και τον μοναδικό αρμόδιο φορέα για την 

ταυτοποίηση πολιτών μεταξύ των μητρώων των Φορέων αυτών αξιοποιώντας τα επιμέρους 
αναγνωριστικά, για την λειτουργία του Κέντρου Διαλειτουργικότητας και την υλοποίηση όλων 

των σχετικών δράσεων σε συνεργασία με τους ως άνω Φορείς.  

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η ΓΓΠΣΔΔ αποτελεί 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 (ΦΕΚ Α΄ 138), 

σχεδιάζοντας και λειτουργώντας παραγωγικά τις τεχνολογικές υποδομές και πληροφοριακά 
συστήματα για τον σκοπό αυτό. 

Τέλος, στο παρόν άρθρο σημειώνεται ότι οι κεντρικές υποδομές Κυβερνητικού Νέφους (G-

Cloud) 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 τα Υπουργεία, τα ΝΠΔΔ, οι Ανεξάρτητες Αρχές, η ΚτΠ ΑΕ  και η ΗΔΙΚΑ ΑΕ και 

αφορούν σε συναλλαγές με πολίτες, επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση. Με απόφαση του 
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι κεντρικές ηλεκτρονικές εφαρμογές και 

πληροφοριακά συστήματα και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος. Οι υποδομές 
Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) των ανωτέρω φορέων μεταφέρονται και περιέρχονται στην 

κυριότητα της ΓΓΠΣΔΔ για το σκοπό αυτό. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου 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 (ΦΕΚ Α΄ 138), εκτός των Υπουργείων 
Δημόσιας Τάξης και Εθνικής Αμύνης και των εποπτευόμενων φορέων τους. Ωστόσο 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. Επίσης, 

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 3.β.  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 (ΦΕΚ Α΄ 138). 
Περαιτέρω με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου 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, ΦΕΚ 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 
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άρθρου 3 του ν.3979/2011 (ΦΕΚ 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 (ΦΕΚ 
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. 
Επίσης, δημιουργείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 

Διοίκησης κεντρική βάση μοναδικής 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 (ΦΕΚ 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 παρ. 4 του 

άρθρου 31 του ν.3979/2011 (ΦΕΚ 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. 
 

Άρθρο 49 
Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού. 

Με το παρόν άρθρο ορίζεται ότι 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 τον ψηφιακό μετασχηματισμό της 
Δημόσιας Διοίκησης, 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 
Με το παρόν άρθρο προτείνεται η τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 1 έως 40 του ν. 

3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138). Συγκεκριμένα, στα σημεία όπου αναφέρεται ο  Υπουργός 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, είτε ο Υπουργός Εσωτερικών 

και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, είτε ο Υπουργός  Διοικητικής Ανασυγκρότησης, είτε ο 

Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, είτε ο Υπουργός 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, εφεξής νοείται ο Υπουργός Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης. 
 

Άρθρο 51 
Με το παρόν άρθρο προτείνεται να προστεθεί στο άρθρο 34 ν. 3979/2011 (Α΄ 138)  

παράγραφος 8, η οποία θα ορίζει ότι με μέριμνα του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού, σε κάθε 

εποπτευόμενο φορέα που παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών, συνιστάται 
ενιαία διοικητική μονάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο ανώτερο επίπεδο διοίκησης. 

Επίσης, στη διοικητική μονάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπάγονται όλες οι υφιστάμενες 
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οργανικές μονάδες του φορέα με αρμοδιότητες σχετικές με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών, την απλούστευση των διαδικασιών και γενικότερα την υλοποίηση δράσεων 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

 
Άρθρο 52 

Με το παρόν άρθρο προτείνεται η αντικατάσταση του τίτλου του άρθρου 35 ν. 3979/2011 

(Α΄ 138) ως εξής: «Συντονιστική Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού», ενώ η νέα διάταξη 
του άρθρου 35 του ν. 3979/2011 θα προβλέπει ότι με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης συγκροτείται Συντονιστική Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού (εφεξής 
“Επιτροπή”), αποτελούμενη από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως Πρόεδρο και ως 

μέλη: α) το 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. Η Επιτροπή αποτελεί το κεντρικό όργανο συντονισμού για την 

υποστήριξη της υλοποίησης της εθνικής πολιτικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενώ 
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. Επιπλέον, η Επιτροπή προβαίνει στην 
περιοδική αποτίμηση και αξιολόγηση της εφαρμογής της Στρατηγικής και διατυπώνει 

προτάσεις πολιτικής και νομοθετικής πρωτοβουλίας προς τον Υπουργό Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης για τη επικαιροποίηση της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και 

συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά ανά τρεις μήνες μετά από μέριμνα 
του Προέδρου της. Προβλέπεται ότι στα μέλη της Επιτροπής δεν καταβάλλεται αμοιβή ή 

αποζημίωση, ενώ 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. 

  
Άρθρο 53 

Με το παρόν άρθρο προτείνεται η αντικατάσταση του τίτλου του άρθρου 36 ν. 3979/2011 

(Α΄ 138) ως εξής: «Υπεύθυνος Ψηφιακού Μετασχηματισμού -  Υπεύθυνος  και Συντονιστής 
Ψηφιακών Δράσεων» και η νέα διάταξη του άρθρου 35 του ν. 3979/2011 θα προβλέπει ότι σε 

κάθε φορέα του δημόσιου τομέα που παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών, 
ορίζεται ένα 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, ενώ 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. Ο Υπεύθυνος 

Ψηφιακού Μετασχηματισμού μεριμνά για τη λήψη όλων των αναγκαίων οργανωτικών μέτρων 
για την τήρηση των αρχών και των υποχρεώσεων που περιγράφονται στην Βίβλο Ψηφιακού 

Μετασχηματισμού και για το συντονισμό της υλοποίησης των σχετικών έργων, υπηρεσιών και 

δράσεων στον φορέα. Ταυτόχρονα αποτελεί το σημείο επαφής του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης για την ανάπτυξη και το συντονισμό δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού. 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 το 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 που έχουν τεθεί για κάθε δράση. 

Προβλέπεται ότι ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζει τον Κεντρικό Συντονιστή 
Ψηφιακών Δράσεων, ο οποίος είναι υπάλληλος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 

διοικεί το δίκτυο των Υπευθύνων Ψηφιακών Δράσεων μεριμνώντας για την συνεχή, ορθή και 
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πλήρη ενημέρωση του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος που αποτυπώνει την εξέλιξη 

των δράσεων του ψηφιακού μετασχηματισμού. Τέλος, ορίζεται ότι στους Υπεύθυνους 
Ψηφιακού Μετασχηματισμού, τους Υπεύθυνους Ψηφιακών Δράσεων και το Συντονιστή 

Ψηφιακών Δράσεων δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση. 
 

Άρθρο 54 

Με το παρόν άρθρο  ορίζεται ότι ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να συνάπτει 
προγραμματικές συμβάσεις, προγραμματικές συμφωνίες και μνημόνια συνεργασίας με τους 

φορείς του Δημόσιου Τομέα και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα κατά την έννοια του άρθρου 
3 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138), καθώς και με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς.  

 
Άρθρο 55 

Θέματα προσωπικού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

Με το παρόν άρθρο ρυθμίζονται θέματα προσωπικού του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι 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 δημόσιου τομέα κατόπιν δημοσίευσης σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. Η απόσπαση διαρκεί τρία (3) χρόνια και μπορεί να παραταθεί για μία ακόμη 
τριετία. Οι πράξεις αποσπάσεων διενεργούνται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με 

απόφαση του Πρωθυπουργού ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 
Περαιτέρω ορίζεται ότι η δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων που αποσπώνται στο 

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης βαρύνει τον φορέα προέλευσης, ενώ 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. 
Επίσης, σχετικά με το τακτικό προσωπικό που απασχολείται στο Υπουργείο Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης υπάγεται ως προς την υπηρεσιακή του κατάσταση, ιδίως σε ό,τι αφορά την 
βαθμολογική εξέλιξη, την αξιολόγηση και την επιλογή προϊσταμένων, στις ισχύουσες γενικές 

διατάξεις για τους δημοσίους υπαλλήλους. 

Παράλληλα, ορίζεται ότι θέσεις ευθύνης στο Υπουργείο δύνανται να αναλάβουν 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. 

Τέλος, προβλέπονται ρυθμίσεις για τις θέσεις του προσωπικού του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης.  
 

Άρθρο 56 
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3607/2007 για την ΗΔΙΚΑ ΑΕ  

Με το συγκεκριμένο άρθρο θεσπίζονται επιμέρους τροποποιήσεις σε διατάξεις του ν. 
3607/2007 προκειμένου να διευκολυνθεί η εταιρεία στην υλοποίηση του στόχου της, ήτοι την 

παροχή ολοκληρωμένων λύσεων υψηλής ποιότητας στον τομέα της πληροφορικής και 

επικοινωνιών, οι οποίες θα υποστηρίζουν την ορθή, πλήρη και αποτελεσματική λειτουργία των 
φορέων της κοινωνικής ασφάλισης και παροχής υγείας σε βάθος χρόνου και την εξυπηρέτηση 

των πολιτών, μέσω της παροχής σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και πληροφοριών. Η 
Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. εποπτεύεται εφεξής από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στο παρόν 

άρθρο προτείνονται τροποποιήσεις που αφορούν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, τη νέα 

δομή του ΔΣ, ενώ προβλέπεται η έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων για μια σειρά 
θεμάτων. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα της εταιρίας να συνάπτει προγραμματικές 

συμφωνίες με τους φορείς στους οποίους παρέχει υπηρεσίες. Τέλος, ορίζεται ότι δύνανται να 
αναλάβουν θέσεις ευθύνης και οι υπάλληλοι που υπηρετούν στην ΗΔ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. με 

απόσπαση.  
 

 

Άρθρο 57 
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4339/2015 για την ΕΚΟΜΕ ΑΕ 
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Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου τροποποιείται ο ν. 4335/2015 για την ΕΚΟΜΕ ΑΕ. 

Συγκεκριμένα, στα σημεία όπου αναφέρεται ο αρμόδιος για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική 
Υπουργός νοείται εφεξής ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 44 του ως άνω νόμου 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». Επιπλέον, προτείνεται η αλλαγή της 

δομής του ΔΣ της ΕΚΟΜΕ ΑΕ ως εξής: Το Δ.Σ. του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. είναι  πενταμελές και 
αποτελείται από: α) Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, β) Έναν 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) Τρεις 
εκπροσώπους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τους αναπληρωτές τους, 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. 

 
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.) 

Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας  Α.Ε. (με 
διακριτικό τίτλο ΕΔΕΤ) μετονομάζεται σε “Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας 

ΑΕ” με διακριτικό τίτλο ΕΔΥΤΕ ΑΕ. Η ΕΔΥΤΕ ΑΕ είναι τεχνολογικός φορέας και διέπεται από τις 
ειδικότερες διατάξεις για τους τεχνολογικούς και ερευνητικούς φορείς του άρθρου 13α του 

Ν.4310/2014 όπως ισχύει, αναλογικά εφαρμοζόμενες, ενώ την εποπτεία ασκεί ο Υπουργός 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Βασικός σκοπός του νέου φορέα, ο ρόλος του οποίου 
αναβαθμίζεται, 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 Ψηφιακού Μετασχηματισμού στους ως άνω φορείς.  Με τις 
διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζονται τα θέματα συγκρότησης και εσωτερικής λειτουργίας, 

καθώς και ο σκοπός και το πεδίο δράσης του νέου φορέα. Επιπλέον, ρυθμίζονται τα ζητήματα 
διαδοχής του ΕΔΕΤ από το ΕΔΥΤΕ, καθώς και τα θέματα δικαστικής και εξώδικης 

εκπροσώπησης του ΕΔΥΤΕ. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΔΥΤΕ ΑΕ αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου 

από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων 
εκπροσωπείται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η ΕΔΥΤΕ ΑΕ διοικείται από 

εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται για τετραετή θητεία με απόφαση του 
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και θα συνεπικουρείται στο έργο του από εννεαμελή 

Γνωμοδοτική Επιτροπή τετραετούς θητείας. Στο παρόν άρθρο ρυθμίζονται τα ζητήματα 
συγκρότησης του ΔΣ του ΕΔΥΤΕ, η χρηματοδότηση των δράσεών του, ζητήματα 

προσωπικού, ενώ προβλέπεται η κατάρτιση καταστατικού του ΕΔΥΤΕ, όπου θα ρυθμίζονται 

λεπτομερώς κάθε ζήτημα που δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Τέλος, 
τίθενται ορισμένες μεταβατικές διατάξεις για την ομαλή μετάβαση και διαδοχή του ΕΔΕΤ από 

τον νέο φορέα, ενώ προβλέπεται ρητώς ότι η ΕΔΥΤΕ ΑΕ εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής 
του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005. 

 

Άρθρο 59 
Σύσταση και λειτουργία του ΝΠΙΔ «Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού 

Περιεχομένου» 
Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου συστήνεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού 
Περιεχομένου» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΚΤ», το οποίο μέχρι σήμερα αποτελούσε 

επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Την εποπτεία 

ασκεί ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στο παρόν άρθρο ρυθμίζονται βασικά θέματα 
συγκρότησης και εσωτερικής λειτουργίας, ο σκοπός και το πεδίο δράσης του νέου φορέα, ο 

οποίος έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση 
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εντός και εκτός της χώρας και την ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και 

πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων, που παράγονται στην Ελλάδα. 
Προβλέπεται η σύσταση Κανονισμού με πεδίο ρύθμισης όλων των ειδικότερων θεμάτων 

σχετικά με την οργανωτική δομή, την εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών, τις 
αρμοδιότητές τους και το προσωπικό του ΕΚΤ. Όργανα Διοίκησης του ΕΚΤ είναι το Διοικητικό 

Συμβούλιο (ΔΣ) και ο Διευθυντής. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΤ αποτελείται από επτά (7) 

μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του και ορίζεται για τετραετή  
θητεία με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ρυθμίζονται στο παρόν άρθρο 

βασικά ζητήματα λειτουργίας και αρμοδιοτήτων του ΔΣ και του Διευθυντή. Τέλος, 
περιλαμβάνονται ορισμένες μεταβατικές διατάξεις (ιδίως για θέματα προσωπικού) για την 

συνέχεια και την ομαλή λειτουργία του αυτονομούμενου πλέον φορέα.  
 

Άρθρο 60 

Σύσταση και λειτουργία του ΝΠΙΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ» 
Με το παρόν άρθρο συστήνεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ» και το διακριτικό τίτλο 
«ΕΛ.ΚΕ.Δ.» και 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 Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του ν. 3419/2005 (Α` 297). Το ΕΛ.ΚΕ.Δ. εποπτεύεται από τον 

Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 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.  
Επιπλέον, με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται βασικά θέματα συγκρότησης, 

οργάνωσης και εσωτερικής λειτουργίας του ΕΛ.ΚΕ.Δ. και ορίζονται οι σκοποί της, ενώ 

παράλληλα προβλέπεται η σύσταση εσωτερικού κανονισμού εντός ενός (1) έτους από τη 
δημοσίευση του παρόντος. 

 
Άρθρο 61 

Μεταβατικές διατάξεις 

Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου θεσπίζονται οι μεταβατικές διατάξεις του Μέρους …. 
του σχεδίου νόμου. Ρυθμίζονται θέματα προσωπικού, ιδίως ζητήματα διοικητικής υποστήριξης 

του προσωπικού των μεταφερόμενων φορέων.  
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης εξακολουθεί να ασκεί 

όλες τις αρμοδιότητες της πρώην Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του 

Υπουργείου Οικονομικών, ενώ προβλέπεται η υπογραφή Συμφωνίας Επιπέδου Εξυπηρέτησης 
μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Ρυθμίζονται, επίσης, ζητήματα παροχής 
υπηρεσιών πληροφορικής από τη νέα Γενική Γραμματεία, καθώς και θέματα των περιουσιακών 

στοιχείων της πρώην Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου 
Οικονομικών, ενώ πρόβλεψη υφίσταται και για κάθε άλλο ζήτημα που αφορά την ομαλή 

μετάβαση της νέας Γενικής Γραμματείας στην εποπτεία του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης. 
Παράλληλα, προβλέπεται η σύσταση Οργανισμού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

και η δημοσίευσή του εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ενώ εντός 
δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος προβλέπεται η κατάρτιση της Εθνικής 

Ψηφιακής Στρατηγικής και της Ψηφιακής Βίβλου. 

Τέλος, προβλέπεται η επίλυση με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κάθε 
αμφισβήτησης από την μεταφορά των αρμοδιοτήτων με τις ως άνω διατάξεις και ρυθμίζεται η 

κατάργηση κάθε αντίθετης με τις διατάξεις του παρόντος γενικής ή ειδικής διάταξης.  

 
 

ΜΕΡΟΣ Γ’ 
 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
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Κεφάλαιο Α’  
 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 
Επί του άρθρου 62 

Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να καλυφθούν επιπλέον επείγουσες και 

απρόβλεπτες ανάγκες που αφορούν στην ομαλή λειτουργία των σχολείων για το σχολικό έτος 

2019-2020 και, συγκεκριμένα, για την εξασφάλιση των πιστώσεων για απασχόληση του 

απαιτούμενου αριθμού αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού 

Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού. 

Επί του άρθρου 63 

Με τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 2 ρυθμίζεται η παράταση της θητείας των 

εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων ενόψει της έναρξης του σχολικού 

έτους και της επανεξέτασης του συνολικού θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Πρότυπων και 

Πειραματικών σχολείων, καθώς και του τρόπου επιλογής και τοποθέτησης του εκπαιδευτικού 

προσωπικού στα σχολεία αυτά.  Επιπλέον, ρυθμίζεται το δικαίωμα των εκπαιδευτικών αυτών 

για υποβολή αίτησης μετάθεσης, κατά τη διάρκεια της παράτασης της θητείας τους. Επίσης, 

δίνεται η δυνατότητα επιλογής στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με θητεία στα 

Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων, εφόσον δεν επιθυμούν την παραμονή τους σε αυτά, 

είτε να επιστρέψουν στις θέσεις από τις οποίες προήλθαν, είτε να τοποθετηθούν σε σχολικές 

μονάδες της περιοχής στην οποία ανήκει το Πρότυπο ή Πειραματικό σχολείο που υπηρετούν. 

Με τη ρύθμιση αυτή, ολοκληρώνεται απρόσκοπτα το αμέσως επόμενο διάστημα η διαδικασία 

οριστικών τοποθετήσεων και μεταθέσεων από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής 

μετάθεσης. Με τις διατάξεις της παρ. 4 του ίδιου άρθρου ρυθμίζεται το θέμα της κάλυψης 

κενών/ κενούμενων θέσεων για το διδακτικό έτος 2019-2020 στα Πρότυπα και Πειραματικά 

σχολεία καθώς δεν έχει πραγματοποιηθεί προκήρυξη για 5ετή θητεία τα τελευταία 6 χρόνια, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι αφενός με την παρ. 3 του παρόντος αναστέλλεται η διάταξη  της 

παρ. 6 του άρθρου 76  του ν. 4610/2019 που προέβλεπε κάλυψη λειτουργικών κενών των 

Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων και αφετέρου η αντίστοιχη διάταξη της παρ. 9 του 

άρθρου  48 του ν. 3966/2011 (Α΄118) περί αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε Πρότυπα και 

Πειραματικά σχολεία  δεν μπορεί να εφαρμοστεί καθώς δεν έχει συγκροτηθεί το όργανο 

αξιολόγησης (Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο - ΕΠ.Ε.Σ.).  

Επί του άρθρου 64 

Η ακαδημαϊκή ελευθερία είναι η ελευθερία της έρευνας και της διδασκαλίας όταν ασκείται 

μέσα στον χώρο που παρέχεται η ανώτατη εκπαίδευση από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα. Πρόκειται για την ελευθερία καθενός μέλους της πανεπιστημιακής κοινότητας να 

συμμετέχει στην έρευνα και στην διδασκαλία, αναπτύσσοντας την προσωπικότητά του. 

Αποτελεί όμως και θεσμική εγγύηση που προστατεύει λειτουργικά την ελευθερία της 

επιστημονικής έρευνας και διδασκαλίας, δηλαδή την οργανωμένη επιστημονική 

δραστηριότητα, που αναπτύσσεται στους χώρους των Α.Ε.Ι σύμφωνα με κανόνες που 

θεσπίζει και με οικονομικά μέσα που παρέχει το κράτος.  

Η ιστορική εξέλιξη στο ευρύτερο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι έχει πλέον καταδείξει ότι 

έχουμε οδηγηθεί σε κατάχρηση της έννοιας της ακαδημαϊκής ελευθερίας, υπό την έννοια της 

εργαλειοποίησής της για την παροχή ανοχής (ιδίως μέσω της αδυναμίας ή παρεμπόδισης 

παρέμβασης των αρχών) σε πράξεις και συμπεριφορές που συντελούνται εντός των χώρων 

των Α.Ε.Ι. και δεν έχουν καμία σχέση με την έρευνα, τη διδασκαλία και την εν γένει ελεύθερη 
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έκφραση και διακίνηση ιδεών (ενδεικτικά, άσκηση ψυχολογικής ή σωματικής βίας, 

προπηλακισμοί φοιτητών, καθηγητών και διοικητικού προσωπικού, βίαιες διακοπές 

μαθημάτων, καταστροφές σε σπουδαστήρια και κτίρια, παρασκευή και κυκλοφορία 

εύφλεκτων υλικών και εκρηκτικών υλών, παρεμπόριο και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών,  

ανάπτυξη έκνομων δραστηριοτήτων). Οι πράξεις και συμπεριφορές αυτές αντιτίθενται στην 

συνταγματικώς κατοχυρωμένη ακαδημαϊκή ελευθερία, περιορίζοντας στην πράξη την 

ελεύθερη έκφραση και διακίνηση ιδεών και υποβαθμίζοντας την ποιότητα του παρεχομένου 

ερευνητικού και διδακτικού έργου. Τίθεται, επίσης, ζήτημα προστασίας της δημόσιας 

περιουσίας από τέτοιες έκνομες πράξεις και συμπεριφορές, κατά τον ίδιο τρόπο που ισχύει για 

κάθε άλλο δημόσιο χώρο. 

Για τους λόγους αυτούς κρίνεται επιβεβλημένη η προτεινόμενη ρύθμιση κατά την οποία, 

αφενός κατοχυρώνεται και προστατεύεται η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση ιδεών στην 

επιστημονική έρευνα και διδασκαλία, αφετέρου ορίζεται ότι εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. οι 

αρμόδιες αρχές ασκούν όλες τις κατά νόμο αρμοδιότητες  τους, συμπεριλαμβανομένης της 

επέμβασης λόγω τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Παύει, επομένως, ο χώρος εντός του οποίου 

ασκείται η ακαδημαϊκή ελευθερία να αποτελεί «πεδίο προστασίας» έκνομων ενεργειών και 

συμπεριφορών, και εξομοιώνεται ο χώρος των Α.Ε.Ι. με τον κοινό δημόσιο χώρο, όσον αφορά 

την άσκηση αρμοδιοτήτων των αρχών και την επέμβασή τους λόγω τέλεσης αξιόποινων 

πράξεων. Επομένως, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν, σε κάθε περίπτωση, να επεμβαίνουν 

εφόσον λάβουν γνώση παντοιοτρόπως για την τέλεση οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης  και 

εντός των χώρων των Α.Ε.Ι.  

Επί του άρθρου 65  

Η πρόσφατη αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη για την Ανώτατη Εκπαίδευση έγινε α. χωρίς 

ακαδημαϊκά κριτήρια, β. χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, γ. 

χωρίς ουσιαστικές μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, δ. χωρίς συνολικό σχεδιασμό, ε. 

χωρίς ουσιαστική συμμετοχή της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της 

Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Το γεγονός αυτό επιτείνει, μεταξύ άλλων, τα 

υφιστάμενα προβλήματα αναντιστοιχίας μεταξύ της εκπαίδευσης και των πραγματικών 

αναγκών της αγοράς εργασίας, αλλά και αναποτελεσματικής κατανομής των διαθεσίμων 

δημοσίων πόρων εν γένει. Δεδομένων των ζητημάτων αυτών, που αφορούν και ειδικότερα 

στην οργάνωση της νομικής εκπαίδευσης, ελλείπει η δικαιολογητική βάση για την ίδρυση μιας 

ακόμη Νομικής Σχολής στη χώρα μας. Επομένως, η άρση της πρόβλεψης για ίδρυση τέταρτης 

Νομικής Σχολής στην Πάτρα παρίσταται εύλογη και ενδεδειγμένη, δεδομένου μάλιστα ότι οι 

ουσιαστικές διαδικασίες για την οργάνωση και λειτουργία της εν λόγω Σχολής δεν έχουν 

προχωρήσει. 

 

 

Επί του άρθρου 66 

Η ως άνω ρύθμιση προτείνεται προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της εύρυθμης 

λειτουργία της ΓΓΕΤ, ύστερα από την μεταφορά της στο Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων εν όψει των διατάξεων των παρ.  1, 9 και 11 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 (Α’ 

119) και ιδίως λόγω των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στους αποσπασμένους 

εκπαιδευτικούς τα οποία σχετίζονται με την παρακολούθηση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’  

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 67 εισάγει στην τρέχουσα ρύθμιση για τις οφειλές των 

ασφαλιστικών ταμείων μείωση του προβλεπόμενου τόκου που επιβαρύνει το εκάστοτε ισχύον 

επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά 

δύο (2) εκατοστιαίες μονάδες, ετησίως υπολογιζόμενο και με τον τρόπο αυτό ορίζεται στο 

εξής από τις πέντε (5), που ίσχυε αρχικά, στις τρεις (3) εκατοστιαίες μονάδες.  

Με την μείωση αυτή θα καταστεί πιο ελκυστική η υπαγωγή στη ρύθμιση, καθώς θα 

διασφαλίζονται τόσο η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, όσο και η 

συνεπής παρακολούθηση και καταβολή των δόσεων της ρύθμισης, μαζί με την καταβολή των 

τρεχουσών εισφορών.  

Περαιτέρω η υιοθετούμενη μείωση προτείνεται προκειμένου να εξισωθούν τα επιτόκια των 

ρυθμίσεων των οφειλετών του Δημοσίου με το ύψος του νόμιμου επιτοκίου και του επιτοκίου 

υπερημερίας κάθε οφειλής του Δημοσίου έναντι των πολιτών, το οποίο με τη διάταξη της 

παραγράφου 1 του άρθρου 45 του νόμου 4607/2019 περιορίστηκε και πλέον ισούται προς το 

επιτόκιο των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

(ΜRO), που ισχύει κατά την ημερομηνία άσκησης του ένδικου βοηθήματος, πλέον τριών 

(3,00) εκατοστιαίων μονάδων ετησίως.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’  

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

Επί του άρθρου 68 

Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 736/1977 (Α’ 316),  όπως ισχύει μέχρι σήμερα, δεν προβλέπει   

διορισμό ούτε αναπληρωματικών μελών ούτε και  διορισμό εκπρόσωπο του Νομικού 

Συμβουλίου του Κράτους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και 

Απαλλοτριώσεων. Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται  η εξασφάλιση της εύρυθμης 

λειτουργίας του εν λόγω Οργανισμού καθόσον με την πρόβλεψη διορισμού εκπροσώπου του 

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και των αναπληρωματικών μελών όχι μόνο  δεν  

περιορίζεται η δυνατότητα σύγκλησης του Δ.Σ. από τη ενδεχόμενη έλλειψη διαθεσιμότητας 

των τακτικών μελών του αλλά προσθέτει την αναγκαία θεσμική θωράκιση στον οργανισμό 

του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων. 

 

 

Επί του άρθρου 69 

Η πλήρωση της θέσης καλλιτεχνικού διευθυντή/καλλιτεχνικής διευθύντριας του Εθνικού 

Θεάτρου/Ελληνικού Φεστιβάλ, διευθυντή/διευθύντριας του ΕΜΣΤ, διευθυντή/διευθύντριας 

του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης (ΚΩΘ) μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και 

με δεδομένο ότι μεσολάβησαν οι εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου (εξαιτίας αυτών οι 

προθεσμίες για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος διακόπηκαν για έναν περίπου μήνα, 

από 11.6.2019 έως 9.7.2019) δημιουργεί, λόγω της μακράς διάρκειάς της, σοβαρά 
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οργανωτικά προβλήματα στη λειτουργία των αντίστοιχων φορέων και κυρίως στον 

προγραμματισμό του καλλιτεχνικού τους έργου/της καλλιτεχνικής τους δράσης. 

 

Στην παρούσα φάση κρίνεται ότι επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος ( ο έγκαιρος 

προγραμματισμός του καλλιτεχνικού προγράμματος του Εθνικού Θεάτρου και του Ελληνικού 

Φεστιβάλ /η έναρξη της λειτουργίας της μόνιμης έκθεσης του ΕΜΣΤ καθώς και η εν γένει 

καλλιτεχνική και ομαλή λειτουργία του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης ) επιβάλλουν την 

ανάκληση των σχετικών προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την άμεση πλήρωση 

των αντίστοιχων θέσεων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στους ιδρυτικούς νόμους των 

φορέων αυτών. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’  

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  

Επιχειρούνται διορθώσεις και ρυθμίσεις για την εύρυθμη εφαρμογή του Ποινικού Κώδικα και 

του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που συμπεριελήφθησαν στην Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου που είχε δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Α' 106).  

Στο άρθρο 70 περιλαμβάνονται οι διορθώσεις για τον Ποινικού Κώδικα και στο άρθρο 71 

αυτές για τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Οι προαναφερθείσες διορθώσεις έχουν ήδη 

ενσωματωθεί στους ανωτέρω Κώδικες και εφαρμόζονται δίχως προβλήματα στην πράξη από 

τους δικηγόρους και από τους δικαστές. Οι συγκεκριμένες αβλεψίες έχουν αξιολογηθεί και 

έχουν συμφωνηθεί στο σύνολό τους τόσο από τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή του 

Ποινικού Κώδικα όσο και από αυτήν του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Οι προτεινόμενες προς 

ενσωμάτωση διατάξεις αποσκοπούν στην εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των ως άνω 

Κωδίκων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’  

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Άρθρο 72 

Με την παρούσα διάταξη τροποποιείται το περιεχόμενο των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων 

που καθορίζουν ανά ζώνη ανάπτυξης ή τμήμα αυτής α) τις ειδικότερες κατηγορίες έργων και 

δραστηριοτήτων καθώς και τα συνοδά έργα εξωτερικής υποδομής, β) την οριοθέτηση όλων 

των κτιρίων και εγκαταστάσεων και τον τρόπο διαμόρφωσης των ελεύθερων χώρων και γ) 

των περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων καθώς και των συνοδών έργων 

εξωτερικής υποδομής, όπου απαιτείται, στις περιπτώσεις όπου πρόκειται για την χωροθέτηση 

ή την τροποποίηση χωροθέτησης τουριστικών λιμενικών υποδομών. Κατά την έκδοση 

αποφάσεων με αυτό το περιεχόμενο συμπράττει και ο Υπουργός Τουρισμού σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν.2160/93, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι τουριστικές λιμενικές υποδομές 

που δύνανται να χωροθετηθούν ή να τροποποιηθεί η εγκεκριμένη χωροθέτησή τους, 

υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 31, παρ.1β, του ν.2160/93, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. Με το από 1.3.2018 π.δ. (Α΄35) και ειδικότερα με το άρθρο 3 (Β2. Ζώνες ανάπτυξης: 

α. ΠΜ-Α1: «Γειτονιά Μαρίνας Αγίου Κοσμά» και  β. ΠΜ- Α2: «Γειτονιά Ενυδρείου Αγίου 

Κοσμά») έχουν καθορισθεί χρήσεις, όροι και περιορισμοί δόμησης, ενώ έχει εγκριθεί η ΣΜΠΕ 

για το σύνολο του ΣΟΑ Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά. Οι προτεινόμενες 

ΚΥΑ με την παρούσα τροποποίηση του ν.4062/2012 αποτελούν το δεύτερο στάδιο της 

χωροθέτησης, σύμφωνα με την παρ. 1στ του άρθρου 31, του ν.2160/93 όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 
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Άρθρο 73 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η παράταση της δυνατότητας κάλυψης από το 

εθνικό σκέλος του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού της δαπάνης για την υλοποίηση 

προγραμμάτων και δράσεων με αντικείμενο την κατάρτιση ή/και μετεκπαίδευση εργαζομένων 

και πρόσκαιρα ανέργων εμπειροτεχνών στον τουριστικό τομέα για τα έτη 2020, 2021 και 

2022. Η επαναλειτουργία των τμημάτων μετεκπαίδευσης την εκπαιδευτική περίοδο 2018-

2019, μετά από τρία έτη αναστολής της λειτουργίας τους, ικανοποίησε ένα πάγιο αίτημα των 

εργαζομένων στον τουριστικό τομέα. Επιπλέον, συνοδεύτηκε αφενός από τον εκσυγχρονισμό 

του εκπαιδευτικού προγράμματος, προκειμένου αυτό να ανταποκρίνεται στα σύγχρονα 

χαρακτηριστικά του τουριστικού τομέα και στις ανάγκες των εργαζομένων σε αυτόν,  

αφετέρου από την ανανέωση του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού των τμημάτων μετεκπαίδευσης, 

με απώτερο στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών στον τουρισμό. Συνεπώς, κρίνεται αναγκαία η άμεση ρύθμιση για 

συνέχιση του σημαντικού αυτού θεσμού της μετεκπαίδευσης – ο οποίος χρονολογείται ήδη 

από τη δεκαετία του 1930- των εργαζομένων και πρόσκαιρα ανέργων εμπειροτεχνών στον 

τουριστικό τομέα της χώρας μας.  

 

Άρθρο 74 

Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται το θέμα της χορήγησης ακαδημαϊκής ταυτότητας 

στους σπουδαστές των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) του Υπουργείου 

Τουρισμού. Οι ΑΣΤΕ, σύμφωνα με τον ν. 3105/2003, ανήκουν στην ανώτερη εκπαίδευση 

σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ.7 του Συντάγματος,  οι σπουδαστές εισάγονται σε αυτές  

μέσω του συστήματος των πανελληνίων εξετάσεων, οι πτυχιούχοι έχουν τα ίδια 

επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους των ΤΕΙ των Τμημάτων Τουριστικών 

Επιχειρήσεων και διορίζονται στο δημόσιο σε θέσεις κατηγορίας ΤΕ. Σημειώνεται δε ότι οι 

σπουδαστές των ΑΣΤΕ ήταν δικαιούχοι του δελτίου ειδικού εισιτηρίου (πάσο) μέχρι το 

ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.  

Με την  εν λόγω ρύθμιση η ακαδημαϊκή ταυτότητα, η οποία προβλέπεται στην με αρ. 

Φ.5/114196/Β3/4-10-2011 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Δια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευμάτων, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και 

Τουρισμού «Διευκολύνσεις στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς των φοιτητών 

των Α.Ε.Ι.» (ΦΕΚ 2234/2011) όπως ισχύει και άρα και οι διευκολύνσεις στις μετακινήσεις με 

τα μέσα μαζικής μεταφοράς τις οποίες απολαμβάνουν οι φοιτητές των ΑΕΙ θα χορηγούνται 

πλέον και στους σπουδαστές των δυο Ανώτερων Σχολών, ήτοι της Ανώτερης Σχολής 

Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου, η οποία εδρεύει στη Ρόδο και της  Ανώτερης Σχολής 

Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης, η οποία εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Η εν λόγω 

ρύθμιση επιβάλλεται για λόγους δικαιοσύνης και ίσης μεταχείρισης των επιτυχόντων στις 

Πανελλήνιες εξετάσεις που εισάγονται στις ΑΣΤΕ με εκείνους τους επιτυχόντες που εισάγονται 

σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας. 
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