
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΙΔΔΑ/Φ.30/οικ.4490 
   Καθορισμός του περιεχομένου και του εύρους 
κάθε επιπέδου της λειτουργικής ταξινόμησης 
των δημοσίων πολιτικών καθώς και της μεθο-
δολογίας κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ 
των επιπέδων διακυβέρνησης του άρθρου 7 του 
ν. 5013/2023 «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, δια-
χείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 12).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1.
α) Την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 5013/2023 «Πο-

λυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον 
δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (Α’ 12),

β) το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

γ) το π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161),

δ) το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ε) το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

στ) το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

2. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΔΑ/Φ4Π/21/οικ.4335/ 
10.03.2023 εισήγηση της προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εσωτερικών.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Με την παρούσα ορίζεται σύμφωνα με το λειτουργικό 
κριτήριο η ταξινόμηση των δημοσίων πολιτικών που 
ασκούνται από περισσότερους φορείς σε πρώτο, δεύ-

τερο και τρίτο επίπεδο αναφοράς, καθώς και η μεθο-
δολογική προσέγγιση για την αξιολόγηση, μεταφορά, 
κατανομή ή και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων στα 
επίπεδα διακυβέρνησης όπως προσδιορίζονται στην 
περ. γ) του άρθρου 3 του ν. 5013/2023.

Άρθρο 2
Λειτουργική Ταξινόμηση Δημοσίων Πολιτικών

1. Για την υλοποίηση του «Εθνικού Συστήματος Πολυ-
επίπεδης Διακυβέρνησης» οι δημόσιες πολιτικές ταξινο-
μούνται ως εξής:

α) Σε πρώτο επίπεδο, δηλαδή ανά «λειτουργική περι-
οχή», γίνεται η ομαδοποίηση των δημοσίων πολιτικών 
στο πλέον ευρύ αλλά διακριτό πεδίο,

β) σε δεύτερο επίπεδο, έκαστη «λειτουργική περιο-
χή» αναλύεται σε διακριτά, μερικότερα υποσύνολα, τους 
«λειτουργικούς τομείς»,

γ) σε τρίτο επίπεδο, έκαστος «λειτουργικός τομέας», 
αναλύεται σε επιμέρους θεματικά αντικείμενα, 

δ) σε τέταρτο επίπεδο, σε κάθε θεματικό αντικείμενο 
ταξινομούνται οι επιμέρους αρμοδιότητες των φορέων 
του δημοσίου όπως προβλέπονται στους οργανισμούς 
τους.

2. Για την εφαρμογή της παρούσας, η ομαδοποίηση 
των δημόσιων πολιτικών σε πρώτο και δεύτερο επίπεδο 
αναφοράς ακολουθεί το Διεθνές Πρότυπο Ταξινόμησης 
των λειτουργιών της Κυβέρνησης (Classification of the 
functions of government - COFOG). Το τρίτο επίπεδο 
αναφοράς της λειτουργικής ταξινόμησης ορίζεται σε 
θεματικά αντικείμενα πολιτικών, όπως καταγράφονται 
στον Πίνακα του Παραρτήματος Α.

Άρθρο 3
Μεθοδολογία κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ 
επιπέδων διακυβέρνησης

1. Οι φορείς του δημοσίου του άρθρου  4 του 
ν. 5013/2023 ακολουθούν ενιαία μεθοδολογία σύμφω-
να με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ως άνω νόμου, ως 
ακολούθως:

α. Καταγραφή και ταξινόμηση των αρμοδιοτήτων με 
βάση το περιεχόμενό τους σε: αα) επιτελικές, όπως ο 
στρατηγικός σχεδιασμός και η απλούστευση διαδικασι-
ών, αβ) υποστηρικτικές, όπως η οικονομική λειτουργία 
και διαχείριση ανθρώπινων πόρων, αγ) εκτελεστικές, 
όπως οι αδειοδοτήσεις προς τους πολίτες, οι αδειοδοτή-
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σεις προς τις επιχειρήσεις και οι πιστοποιήσεις, αδ) ελε-
γκτικές, όπως επιθεωρήσεις και εσωτερικοί έλεγχοι και 
αε) παρακολούθησης αποτελεσματικής πολιτικής και 
αξιολόγησης αποτελεσμάτων της παρ. 1 του άρθρου 7 
του ν. 5013/2023.

β. Συσχετισμό των αρμοδιοτήτων τους προς τις δημό-
σιες πολιτικές και αντιστοίχιση με θεματικά αντικείμενα 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 7 του 
ν. 5013/2023 και του άρθρου 2 της παρούσας.

γ. Εντοπισμός των εμπλεκόμενων φορέων σε κάθε επί-
πεδο διακυβέρνησης και καταγραφή των συνεργειών 
ανά αρμοδιότητα με τρίτους φορείς, καθώς και τυχόν 
επικαλύψεων, εφόσον υπάρχουν.

2. Για οποιαδήποτε μεταβολή, ανακατανομή ή/και 
μεταφορά αρμοδιοτήτων οι καθ’ ύλην αρμόδιοι φορείς 
προβαίνουν στα ακόλουθα:

α. Ταξινομούν τις υπό εξέταση αρμοδιότητες σύμφωνα 
με τη λειτουργική ταξινόμηση δημοσίων πολιτικών του 
άρθρου 2 της παρούσας.

β. Κατηγοριοποιούν τις υπό εξέταση αρμοδιότητες με 
βάση το περιεχόμενό τους σύμφωνα με την περ. α της 
παρ. 1 του παρόντος.

γ. Εντοπίζουν τους εμπλεκόμενους φορείς στα επίπεδα 
διακυβέρνησης.

δ. Συσχετίζουν τις υφιστάμενες αρμοδιότητές τους με 
τις υπό εξέταση αρμοδιότητες.

ε. Αναλύουν ποιο πρόβλημα αντιμετωπίζει η εν λόγω 
μεταβολή, ανακατανομή ή/και μεταφορά των υπό εξέτα-
ση αρμοδιοτήτων και τεκμηριώνουν την αναγκαιότητά 
τους.

στ. Καταγράφουν διεθνή ή εθνική εμπειρία/καλές πρα-
κτικές, εφόσον υπάρχουν.

3. Για την ενίσχυση και τεκμηρίωση της προτεινόμενης 
μεταβολής, ανακατανομής ή/και μεταφοράς των υπό 
εξέταση αρμοδιοτήτων, οι φορείς της παρ. 2 του παρό-
ντος αποτυπώνουν, αναλύουν και συγκρίνουν την υφι-
στάμενη κατάσταση σε σχέση με την προτεινόμενη. Οι 
ανωτέρω φορείς δύνανται να καταρτίζουν περισσότερες 
της μιας προτάσεις περί μεταβολής, ανακατανομής ή/και 
μεταφοράς αρμοδιοτήτων, τις οποίες συγκρίνουν με την 
υφιστάμενη κατάσταση.

4. Προκειμένου να θεμελιωθεί η βέλτιστη άσκηση των 
υπό εξέταση αρμοδιοτήτων και σύμφωνα με τις γενικές 
αρχές του Εθνικού Συστήματος Πολυεπίπεδης Διακυ-
βέρνησης του άρθρου 6 του ν. 5013/2023, ορίζονται 
παράμετροι, οι οποίες εφαρμόζονται οριζόντια σε όλες 
τις προτάσεις της παρ. 3 και επιλέγονται κατά περίπτωση 
εφόσον συνάδουν με τη φύση των υπό κρίση αρμοδι-
οτήτων, ως εξής:

i. Γεωγραφική παράμετρος, στην οποία αναλύονται 
και εξετάζονται γεωγραφικά δεδομένα, όπως ενδεικτικά 
η γεωγραφική έκταση, το αστικό περιβάλλον, η νησιω-
τικότητα, οι ορεινές περιοχές και η καταλληλότητα της 
προτεινόμενης μεταβολής, ανακατανομής ή/και μετα-
φοράς των αρμοδιοτήτων σε σχέση και με τη χωρική 
τους κλιμάκωση.

ii. Πληθυσμιακή παράμετρος, στην οποία αναλύονται 
και εξετάζονται δεδομένα όπως ο συνολικός πληθυσμός 
και οι ομάδες στόχοι-εξυπηρετούμενοι.

iii. Οικονομική παράμετρος, στην οποία αναλύονται 
δεδομένα που σχετίζονται με τις επιπτώσεις στην οικο-
νομία, όπως ενδεικτικά βιομηχανία, τουρισμό, εμπόριο, 
γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία.

iv. Δημοσιονομική παράμετρος, στην οποία αναλύ-
ονται δεδομένα που σχετίζονται με τους αναγκαίους 
οικονομικούς πόρους για την άσκηση των υπό εξέταση 
αρμοδιοτήτων.

v. Επιχειρησιακή παράμετρος, στην οποία αναλύονται 
και εξετάζονται δεδομένα που σχετίζονται με τους ανα-
γκαίους πόρους όπως ενδεικτικά κτιριακές υποδομές, 
εξοπλισμό, ανθρώπινους πόρους για την άσκηση των 
υπό εξέταση αρμοδιοτήτων.

vi. Περιβαλλοντική παράμετρος, στην οποία αναλύο-
νται δεδομένα που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις από την άσκηση των υπό εξέταση αρμοδι-
οτήτων.

vii. Παράμετρος ποιότητας παροχής δημόσιου αγαθού, 
στην οποία αναλύονται δεδομένα που σχετίζονται με την 
παροχή μιας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος.

5. Το σύνολο των αναφερομένων στις παρ. 2, 3 και 4 
περιλαμβάνονται σε Έκθεση Τεκμηρίωσης, η οποία συ-
νοδεύει υποχρεωτικά την πρόταση/τις προτάσεις για την 
μεταβολή, ανακατανομή ή/και μεταφορά αρμοδιοτήτων.

6. Για τη σύνταξη της Έκθεσης Τεκμηρίωσης αξιοποι-
ούνται, μεταξύ άλλων, και δεδομένα του Πληροφορια-
κού Συστήματος της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης του 
άρθρου 15 του ν. 5013/2023, το οποίο περιλαμβάνει:

α. Δεδομένα οργάνωσης του δημοσίου, σχετικά με 
τους φορείς, τις οργανικές μονάδες, τις αρμοδιότητες 
και τις σχετικές διατάξεις.

β. Δεδομένα πόρων των φορέων του δημοσίου, σχετι-
κά με την υλικοτεχνική υποδομή και τους ανθρώπινους 
πόρους.

γ. Δεδομένα από ηλεκτρονικά συστήματα του δημοσί-
ου μέσω διαλειτουργικότητας, όπως ενδεικτικά το ΟΠΣ 
Δημοσιονομικής Πολιτικής, το σύστημα «Μίτος».

δ. Επεξεργασμένα δεδομένα από ηλεκτρονικά συστή-
ματα του δημοσίου, όπως ενδεικτικά «taxisnet», «ΓΕΜΗ», 
«Εργάνη», Εθνικό Δημοτολόγιο και Ληξιαρχείο.

ε. Στατιστικά στοιχεία και δείκτες της Ελληνικής Στα-
τιστικής Αρχής.

στ. Κατά περίπτωση δεδομένα που τηρούνται από 
τρίτες δημόσιες υπηρεσίες.

ζ. Δεδομένα που προκύπτουν στο πλαίσιο της διαβού-
λευσης του Πληροφοριακού Συστήματος Πολυεπίπεδης 
Διακυβέρνησης του άρθρου 15 του ν. 5013/2023.

7. Το Εθνικό Συμβούλιο Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, 
στο πλαίσιο σύνταξης της γνωμοδότησης σύμφωνα με 
την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 5013/2023, 
συντάσσει Έκθεση Τεκμηρίωσης.

8. Οι Εκθέσεις Τεκμηρίωσης των παρ. 5 και 7 υποβάλ-
λονται στο Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του Εθνικού Συ-
στήματος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης της περ. β της 
παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 5013/2023.

9. Οι Εκθέσεις Τεκμηρίωσης υποστηρίζουν τη λήψη 
αποφάσεων για τη βέλτιστη άσκηση των υπό εξέταση 
αρμοδιοτήτων εφαρμόζοντας τις αρχές του Εθνικού Συ-
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στήματος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης σύμφωνα με το 
άρθρο 6 του ν. 5013/2023.

Άρθρο 4 
Τελική διάταξη

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας κάθε 
φορέας του δημοσίου προβαίνει υποχρεωτικά εντός 
διαστήματος έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της πα-
ρούσας, στις ενέργειες της παρ. 1 του άρθρου 3.

2. Τα ανωτέρω στοιχεία αποστέλλονται στο Επιχειρη-
σιακό Κέντρο Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης του άρ-
θρου 15 του ν. 5013/2023.

Άρθρο 5 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Μαρτίου 2023

Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   
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*02016942003230016*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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