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ραταθεί έως και δύο έτη πλέον της τριετίας, εάν αυτό
κριθεί απαραίτητο με απόφαση που θα εκδοθεί με την
ίδια ακριβώς διαδικασία.
Για την έκδοση της απόφασης λαμβάνονται υπόψη
ιδίως η φέρουσα ικανότητα των εγκαταστάσεων παραλαβής των ΑΣΑ και το συνολικό κόστος διαχείρισης
των ΑΣΑ. Με την απόφαση τίθενται όροι ιδίως για την
επίσπευση των διαδικασιών υλοποίησης υποδομών που
προβλέπονται από το οικείο ΠΕ.Σ.Δ.Α..
Τα ανωτέρω ισχύουν κατ’ αντιστοιχία και για την περίπτωση κατά την οποία εν λειτουργία ΧΥΤΑ έχει κορεστεί
ή παύσει με απόφαση του αρμόδιου για τη διαχείρισή
του οργάνου.»
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 159
Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής Αποστολή
Συνιστάται Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής,
της οποίας προΐσταται Γενικός Γραμματέας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3. Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής
Πολιτικής αποτελεί αυτοτελή δημόσια υπηρεσία, υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό και έχει ως αποστολή:
(α) Το σχεδιασμό και την κατάρτιση της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής (ΕΨΣ), με έμφαση στις Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συμπεριλαμβανομένης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των ευρυζωνικών υποδομών, και στην Ψηφιακή Ενιαία Αγορά
και την υποβολή της στον Πρωθυπουργό προς έγκριση.
(β) Την παρακολούθηση της εφαρμογής και το συντονισμό των Υπουργείων αναφορικά με τις επιμέρους
δράσεις υλοποίησης της ΕΨΣ.
(γ) Την αποτίμηση της υλοποίησης της ΕΨΣ και τη διατύπωση σχετικών προτάσεων στα αρμόδια Υπουργεία
και φορείς.
(δ) Τη διεθνή εκπροσώπηση της χώρας για θέματα που
άπτονται της ΕΨΣ.
Άρθρο 160
Αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας
Ψηφιακής Πολιτικής
1. H Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής:
(α) Καταρτίζει, σε συνεργασία με τα Υπουργεία, πενταετές σχέδιο για την ΕΨΣ, το οποίο εξειδικεύεται σε
στόχους ανά Υπουργείο.
(β) Συντονίζει τα Υπουργεία αναφορικά με την εκπόνηση επιμέρους δράσεων υλοποίησης της ΕΨΣ εκδίδοντας
δεσμευτικές οδηγίες για τις υπηρεσίες και εγκρίνει τις
δράσεις αυτές. Τα Υπουργεία αποστέλλουν στη Γενική
Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής ενημέρωση για την πορεία σχεδιασμού και υλοποίησης των σχετικών δράσεων,
όποτε αυτό ζητηθεί.
(γ) Σχεδιάζει τις πολιτικές κατευθύνσεις και συντονίζει τις επιχειρησιακές δράσεις των δομών Ηλεκτρονικής
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Διακυβέρνησης στο κράτος και τους φορείς του και τις
ενσωματώνει στην ΕΨΣ. Στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνει:
αα. Το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό πολιτικών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο κράτος και τους
φορείς του στα πεδία των υποδομών, της εκπαίδευσης,
της επιμόρφωσης και της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
ββ Το συντονισμό της εκπόνησης τομεακών και εξειδικευμένων σχεδίων δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τη διασφάλιση της εναρμόνισής τους με την ΕΨΣ.
γγ. Το συντονισμό και την παρακολούθηση των δράσεων στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε
συνεργασία με τους κατά περίπτωση φορείς υλοποίησης.
δδ. Την εναρμόνιση και παρακολούθηση της εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Δημόσιας Διοίκησης.
εε. Την παρακολούθηση των διεθνών πολιτικών
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, των ευρωπαϊκών προγραμμάτων καθώς και των εξελίξεων στις Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και κατόπιν την
προσαρμογή και ενσωμάτωση των παραπάνω στις εθνικές πολιτικές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
στστ. Tην κατάρτιση σχεδίου οικονομικοτεχνικού
προγράμματος ανάπτυξης της πληροφορικής και επικοινωνιών στο δημόσιο τομέα καθώς και απολογισμού
υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών.
ζζ. Το σχεδιασμό, προώθηση, συντονισμό και παρακολούθηση των πολιτικών ασφάλειας για τα συστήματα
και τις υποδομές πληροφορικής και επικοινωνιών του
Δημόσιου Τομέα.
(δ) Συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και όργανα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή με άλλα κράτη για την εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων για την ψηφιακή πολιτική
εκπροσωπώντας τη χώρα. Παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές
και διεθνείς εξελίξεις που αφορούν σε όλους τους τομείς
της ψηφιακής πολιτικής και συντονίζει τους κατά περίπτωση εμπλεκόμενους φορείς, α) για τη διαμόρφωση
των εθνικών θέσεων σε σχέση με τη Ψηφιακή Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της
στρατηγικής για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, και β) για την
υλοποίηση της στρατηγικής αυτής σε εθνικό επίπεδο,
αφού την ενσωματώσει στην ΕΨΣ.
(ε) Προτείνει και συντονίζει δράσεις απλούστευσης
διαδικασιών στον τομέα της αρμοδιότητάς της και διαμορφώνει προς τούτο ένα σύγχρονο πλαίσιο παραγωγής
έργων.
(στ) Συνεργάζεται με ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα σε θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητές της Γενικής
Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής,
(ζ) Στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων δράσεων:
αα. συνεργάζεται με τα Υπουργεία, τις Επιτελικές Δομές
ΕΣΠΑ των Υπουργείων και τις Περιφέρειες για τη διαμόρφωση Προσκλήσεων, από τις Διαχειριστικές Αρχές των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, σύμφωνων με την ΕΨΣ,
οι οποίες χρηματοδοτούνται μέσω των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτικών
εργαλείων. Με την ίδια διαδικασία καταρτίζεται ο Ετήσιος Προγραμματισμός Προσκλήσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, ο οποίος επικαιροποιείται
όποτε απαιτείται.
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ββ. προεγκρίνει τα τεχνικά δελτία των φορέων πρότασης, εντός ενός μηνός από τη παραλαβή τους, ως προς
την συμβατότητά τους με την ΕΨΣ, πριν την κατάθεσή
τους στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. Με την παρέλευση της σχετικής προθεσμίας τα τεχνικά δελτία των φορέων πρότασης θεωρούνται εγκεκριμένα από τη ΓΓΨΠ,
γγ. γνωμοδοτεί ως προς την έκδοση της απόφασης
του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με
την οποία εγκρίνονται προσκλήσεις δράσεων κρατικών
ενισχύσεων για την ψηφιακή ανάπτυξη,
δδ. συμμετέχει, με δικαίωμα ψήφου, στην Επιτροπή
Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2014-2020, στην Επιτροπή
Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου
Τομέα», και στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
(η) Συνεργάζεται με τις Ανεξάρτητες και Ρυθμιστικές
Αρχές που αφορούν στο αντικείμενό της (ενδεικτικά:
ΕΕΤΤ, ΑΠΔΠΧ, ΑΔΑΕ).
(θ) Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης
Ηλεκτρονικών Επιθέσεων (Εθνικό CERT) και την Τεχνικής φύσεως Αρχή Ασφάλειας Πληροφοριών (INFOSEC)
της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), τη Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας, Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» στους τομείς της αρμοδιότητας της Γενικής
Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής.
(ι) Παρακολουθεί και συντονίζει τις δράσεις και τα
έργα ψηφιακής ανάπτυξης και στρατηγικής όλων των
φορέων του δημοσίου τομέα κατά τη φάση της υλοποίησής τους, ώστε να διασφαλίζεται η εναρμόνισή τους με
την ΕΨΣ, εντοπίζει καθυστερήσεις και προτείνει λύσεις,
συγκεντρώνει καλές πρακτικές καινοτόμων δράσεων
για ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών και φορέων.
(ια) Συνεργάζεται με τα Υπουργεία και τους άλλους
φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα παρακολουθώντας την εφαρμογή των οριζόντιων
πολιτικών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αλλά και την
εφαρμογή τομεακών και εξειδικευμένων σχεδίων δράσης, διασφαλίζοντας την εναρμόνισή τους με την ΕΨΣ.
Στο πλαίσιο αυτό:
αα. Εισηγείται την ανάπτυξη οριζόντιων εφαρμογών
και συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών για
την ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στον
Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, καθώς και εξειδικευμένων εφαρμογών και συστημάτων σε συνεργασία
με τους κατά περίπτωση φορείς υλοποίησης.
ββ. Συντονίζει όλες τις δράσεις και έργα Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου
Τομέα, υποστηρίζοντας τις επιμέρους δομές του κράτους και παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη.
(ιβ) Συνεργάζεται και υποστηρίζει τους Υπουργούς Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
καθώς και τους κατά περίπτωση αρμόδιους υπουργούς
για το συντονισμό του σχεδιασμού, της υλοποίησης και
της λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων που
αφορούν θέματα δημοσίων εσόδων, δαπανών και επεν-
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δύσεων με στόχο τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας τους.
(ιγ) Δύναται να προτείνει -ως δικαιούχος- δράσεις στο
ΕΣΠΑ ή άλλες συγχρηματοδοτούμενες πράξεις καθώς
και έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
σχετικές με τις αρμοδιότητες της ΓΓΨΠ.
(ιδ) Συνεργάζεται με την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) για την κατάρτιση προτύπων προσκλήσεων, προκηρύξεων και συμβάσεων για
έργα και δράσεις ψηφιακής ανάπτυξης και στρατηγικής
ΤΠΕ, καθώς και για προμήθειες αγοράς υπηρεσιών, εξοπλισμού, λογισμικού, δικτύων και υλικού ΤΠΕ, τα οποία
χρησιμοποιούνται ως οδηγός για τα Υπουργεία, όλους
τους φορείς του Δημοσίου, τους εποπτευόμενους φορείς
και τις διαχειριστικές αρχές.
(ιε) Επιβάλλει σε επίπεδο απαιτήσεων και προδιαγραφών κανόνες και πολιτικές διαλειτουργικότητας μεταξύ
των νέων προτεινόμενων και υφιστάμενων υποδομών
ΤΠΕ και επιβλέπει ότι ο υπόλοιπος κύκλος των νέων έργων συμμορφώνονται με αυτούς.
(ιστ) Καταρτίζει και επικαιροποιεί αρχές, πρότυπα, διαδικασίες και κανόνες που προβλέπονται στο Πλαίσιο
Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
(ιζ) Παρακολουθεί τα διεθνή πρότυπα ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, και κατόπιν τα προσαρμόζει και προτείνει την ενσωμάτωσή τους στην ΕΨΣ και εποπτεύει την
εφαρμογή τους στο Δημόσιο Τομέα.
(ιη) Δημιουργεί πρότυπο μοντέλο κοστολόγησης έργων και δράσεων ΤΠΕ με σκοπό την απλοποίηση των
υφιστάμενων διαδικασιών.
(ιθ) Προβαίνει στην ανά έτος αποτίμηση της εφαρμογής της ΕΨΣ και των όποιων σχετικών σχεδίων δράσης
για την Ψηφιακή Πολιτική και προχωρεί στην αναδιαμόρφωσή τους με βάση την αποτίμηση ή και σε κάθε άλλη
περίπτωση που η αναδιαμόρφωση κριθεί αναγκαία.
(κ) Τηρεί στατιστικά και αλλά δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα και εργαλεία ΤΠΕ που
είναι σε λειτουργία, τα οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες και
φορείς οφείλουν να αποστέλλουν αμελλητί.
(κα) Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των έργων ψηφιακής πολιτικής με την χρήση δεικτών, σύμφωνα
με τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή πρότυπα.
(κβ) Παρακολουθεί το σύνολο της νομοθεσίας που
σχετίζεται με το πεδίο εφαρμογής του παρόντος και
προτείνει στους αρμόδιους Υπουργούς θεσμικές και νομοθετικές αλλαγές που συνεισφέρουν στην προστασία
των πληροφοριακών και ψηφιακών δικαιωμάτων του
καταναλωτή και του πολίτη, ιδίως την προστασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία
των ψηφιακών κοινών
(κγ) Συνεργάζεται με την Μονάδα Τεκμηρίωσης και
Καινοτομιών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) σε θέματα ανοιχτής διακυβέρνησης και προτείνει, σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ,
σχετικά με τις αρμοδιότητές του εκπαιδευτικά προγράμματα.
(κδ) Παρακολουθεί την εφαρμογή του άρθρου 9
«Προσβασιμότητα» της Σύμβασης για τα Δικαιώματα
των Ατόμων με Αναπηρία του Ο.Η.Ε. (ν. 4074/2012, Α΄
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88) ως προς τις ΤΠΕ και ενημερώνει το σημείο αναφοράς
για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης
και το συντονιστικό μηχανισμό για τη διευκόλυνση των
σχετικών με αυτή δράσεων.
(κε) Ορίζει πρότυπα και κανόνες δημιουργίας και διατήρησης αποθετηρίων εφαρμογών και εποπτεύει την
υλοποίησή τους, με σκοπό την επαναξιοποίησή τους
μέσω της δημιουργίας και ανάπτυξης προτύπων, δομικών μονάδων λογισμικού που απαρτίζουν τα πληροφορικά συστήματα της δημόσιας διοίκησης.
(κστ) Συγκροτεί μητρώο των μητρώων του Ελληνικού
Δημοσίου. Θέτει τα πρότυπα οργάνωσης, διασύνδεσης,
διαλειτουργικότητας, εφαρμογών και αυθεντικοποίησης
πρόσβασης, προστασίας προσωπικών δεδομένων, σε
όλα τα Μητρώα και σχετικά συστήματα, και εποπτεύει
την εφαρμογή τους.
2. Από το πεδίο εφαρμογής των παραπάνω αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής
εξαιρούνται:
α) τα διαβαθμισμένα συστήματα επικοινωνιών και
πληροφορικής του δημόσιου τομέα,
β) τα συστήματα επικοινωνιών και πληροφορικής
(Σ.Ε.Π.) της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.).
Άρθρο 161
Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής
1. Συστήνεται θέση Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής με βαθμό πρώτο της κατηγορίας ειδικών θέσεων
και τετραετή θητεία. Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής διορίζεται με απόφαση του Πρωθυπουργού που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αντί
διορισμού μπορεί με όμοια απόφαση να γίνει ανάθεση
καθηκόντων της θέσης του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής
Πολιτικής σε ανώτατο δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό,
με ειδίκευση στα θέματα Ψηφιακής Πολιτικής.
2. Αναφορικά με την ανανέωση και τη λήξη της θητείας
του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου
7 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33).
3. Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής υποχρεούται σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης, σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 3213/2003 (Α΄ 309).
4. Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού της Γενικής
Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής και συνεπικουρεί τον
Πρωθυπουργό στο πρόγραμμα εφαρμογής του κυβερνητικού έργου για την ψηφιακή ανάπτυξη και στρατηγική. Παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του Υπουργικού
Συμβουλίου ή και άλλων συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, όταν καλείται προς τούτο από τον Πρωθυπουργό.
Όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται
από τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού.
Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής συμμετέχει
ως αντιπρόεδρος με δικαίωμα ψήφου στην Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας (ΕΘΕΓ).
5. Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τους αρμόδιους Γενικούς
Γραμματείς ή Υπουργούς σχετικά με τη διαμόρφωση πολιτικής για την ψηφιακή ανάπτυξη και στρατηγική μπορεί
να εισηγείται νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις.
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6. Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής μπορεί
να συγκροτεί ομάδες εργασίας αποτελούμενες από στελέχη των συντονιζομένων υπηρεσιών ή φορέων, από
εμπειρογνώμονες και ιδιώτες για τη μελέτη σχετικών με
τις αρμοδιότητές του θεμάτων.
7. Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής ορίζει
τον Εθνικό Ψηφιακό Πρωταθλητή.
8. Με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής μπορεί να μεταβιβάζει δικαίωμα υπογραφής «με
εντολή Γενικού Γραμματέα» στους προϊσταμένους των
Μονάδων της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής.
9. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων εφαρμόζονται αναλόγως και για τον
Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής για όσα θέματα
δεν ρυθμίζονται από τις νομοθετικές και κανονιστικές
διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής.
Άρθρο 162
Διάρθρωση Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής
Πολιτικής
Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής διαρθρώνεται στις εξής οργανικές μονάδες, οι οποίες λειτουργούν
σε επίπεδο Διεύθυνσης Υπουργείου:
α) Γραφείο Γενικού Γραμματέα,
β) Μονάδα Α΄ - Σχεδιασμού, Στρατηγικής και Συντονισμού,
γ) Μονάδα Β΄ - Έργων,
δ) Μονάδα Γ΄ - Προτύπων,
ε) Μονάδα Δ΄ - Παρακολούθησης και Αξιολόγησης,
στ) Μονάδα Ε΄ - Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης.
Άρθρο 163
Αρμοδιότητες Οργανικών Μονάδων
της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής.
Το Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής
Πολιτικής παρέχει γραμματειακή υποστήριξη και κάθε
αναγκαία στήριξη για την άσκηση των καθηκόντων αυτού, όπως διεκπεραίωση αλληλογραφίας, αποδελτίωση
και τήρηση αρχείου.
2. Η Μονάδα A΄- Σχεδιασμού, Στρατηγικής και Συντονισμού:
(α) Καταρτίζει, σε συνεργασία με τα Υπουργεία, πενταετές σχέδιο για την ΕΨΣ, το οποίο εξειδικεύεται σε
στόχους ανά Υπουργείο. Η κατάρτιση της ΕΨΣ λαμβάνει
υπόψη της τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης πρόσβασης
των ατόμων με αναπηρία στις δράσεις του.
(β) Συντονίζει τα Υπουργεία αναφορικά με την εκπόνηση επιμέρους δράσεων υλοποίησης της ΕΨΣ εκδίδοντας
δεσμευτικές οδηγίες για τις υπηρεσίες και εγκρίνει τις
δράσεις αυτές. Τα Υπουργεία αποστέλλουν στη Γενική
Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής ενημέρωση για την πορεία σχεδιασμού και υλοποίησης των σχετικών δράσεων,
όποτε αυτό ζητηθεί.
(γ) Σχεδιάζει τις πολιτικές κατευθύνσεις και συντονίζει τις επιχειρησιακές δράσεις των δομών Ηλεκτρονικής
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Διακυβέρνησης στο κράτος και τους φορείς του και τις
ενσωματώνει στην ΕΨΣ. Στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνει:
αα. Το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό πολιτικών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα πεδία των
υποδομών, της εκπαίδευσης, της επιμόρφωσης και της
χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
ββ. Το συντονισμό της εκπόνησης τομεακών και εξειδικευμένων σχεδίων δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τη διασφάλιση της εναρμόνισής τους με τη
στρατηγική για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την
ψηφιακή στρατηγική της χώρας.
γγ. Το συντονισμό και την παρακολούθηση των δράσεων στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε
συνεργασία με τους κατά περίπτωση φορείς υλοποίησης.
δδ. Την εναρμόνιση και παρακολούθηση εφαρμογής
του κανονιστικού πλαισίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Δημόσιας Διοίκησης.
εε. Την παρακολούθηση των διεθνών πολιτικών
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, των ευρωπαϊκών προγραμμάτων καθώς και των εξελίξεων στις Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και κατόπιν την
προσαρμογή και ενσωμάτωση των παραπάνω στις εθνικές πολιτικές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
στστ. Η κατάρτιση σχεδίου οικονομικοτεχνικού προγράμματος ανάπτυξης της πληροφορικής και επικοινωνιών στο δημόσιο τομέα καθώς και απολογισμού υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών.
ζζ. Ο σχεδιασμός, η προώθηση, ο συντονισμός και η
παρακολούθηση πολιτικών ασφάλειας για τα συστήματα
και τις υποδομές πληροφορικής και επικοινωνιών του
Δημόσιου Τομέα.
(δ) Συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και όργανα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή με άλλα κράτη για την εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων για την ψηφιακή πολιτική
εκπροσωπώντας τη χώρα. Παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές
και διεθνείς εξελίξεις που αφορούν σε όλους τους τομείς
της ψηφιακής πολιτικής και συντονίζει τους κατά περίπτωση εμπλεκόμενους φορείς, α) για τη διαμόρφωση
των εθνικών θέσεων σε σχέση με τη Ψηφιακή Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της
στρατηγικής για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, και β) για την
υλοποίηση της στρατηγικής αυτής σε εθνικό επίπεδο,
αφού την ενσωματώσει στην ΕΨΣ.
(ε) Προτείνει και συντονίζει δράσεις απλούστευσης
διαδικασιών στον τομέα της αρμοδιότητάς της και διαμορφώνει προς τούτο ένα σύγχρονο πλαίσιο παραγωγής
έργων.
(στ) Συνεργάζεται με ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα σε θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητές της Γενικής
Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής.
(ζ) Στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων δράσεων:
αα. συνεργάζεται με τα Υπουργεία, τις Επιτελικές Δομές
ΕΣΠΑ των Υπουργείων και τις Περιφέρειες για τη διαμόρφωση Προσκλήσεων, από τις Διαχειριστικές Αρχές των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, σύμφωνων με την ΕΨΣ,
οι οποίες χρηματοδοτούνται μέσω των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτικών
εργαλείων. Με την ίδια διαδικασία καταρτίζεται ο Ετήσιος Προγραμματισμός Προσκλήσεων των Επιχειρησια-
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κών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, ο οποίος επικαιροποιείται
όποτε απαιτείται,
ββ. προεγκρίνει τα τεχνικά δελτία των φορέων πρότασης, εντός ενός μηνός από τη παραλαβή τους, ως προς
την συμβατότητά τους με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο
για την Ψηφιακή Πολιτική, πριν την κατάθεσή τους στην
αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. Με την παρέλευση της σχετικής προθεσμίας τα τεχνικά δελτία των φορέων πρότασης θεωρούνται εγκεκριμένα από τη ΓΓΨΠ,
γγ. γνωμοδοτεί ως προς την έκδοση της απόφασης
του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με
την οποία εγκρίνονται προσκλήσεις δράσεων κρατικών
ενισχύσεων για την ψηφιακή ανάπτυξη,
δδ. συμμετέχει, με δικαίωμα ψήφου, στην Επιτροπή
Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2014-2020, στην Επιτροπή
Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου
Τομέα», και στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
(η) Συνεργάζεται με τις Ανεξάρτητες και Ρυθμιστικές
Αρχές που αφορούν στο αντικείμενό της (ενδεικτικά:
ΕΕΤΤ, ΑΠΔΠΧ, ΑΔΑΕ).
(θ) Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης
Ηλεκτρονικών Επιθέσεων (Εθνικό CERT) και την Τεχνικής Φύσεως Αρχή Ασφάλειας Πληροφοριών (INFOSEC)
της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), τη Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας, Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» στους τομείς της αρμοδιότητας της Γενικής
Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής.
(ι) Παρακολουθεί το σύνολο της νομοθεσίας που σχετίζεται με το πεδίο εφαρμογής του παρόντος και προτείνει στους αρμόδιους Υπουργούς θεσμικές και νομοθετικές αλλαγές που συνεισφέρουν στην προστασία
των πληροφοριακών και ψηφιακών δικαιωμάτων του
καταναλωτή και του πολίτη, ιδίως την προστασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία
των ψηφιακών κοινών.
(ια) Παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις που αφορούν την ηλεκτρονική προσβασιμότητα.
(ιβ) Συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και όργανα
ή υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών
για την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων που
προωθούν την ηλεκτρονική προσβασιμότητα, τόσο της
υλικοτεχνικής υποδομής και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όσο και του περιεχομένου, καθώς και τη συμβατότητα των ΤΠΕ με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες που
χρησιμοποιούν τα άτομα με αναπηρία.
(ιγ) Προεγκρίνει τα τεχνικά δελτία των φορέων πρότασης ως προς τη συμβατότητά τους με τις προδιαγραφές
που ορίζει το Παράρτημα Ι - Ενότητα 7 «Προσβασιμότητα», Κ.Υ. 49 και Κ.Π. 27 της υπουργικής απόφασης
Φ.40.4/1/989 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
3. H Μονάδα B΄ - Έργων:
(α) Παρακολουθεί και συντονίζει τις δράσεις και τα
έργα ψηφιακής ανάπτυξης και στρατηγικής όλων των
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φορέων του δημοσίου τομέα, κατά τη φάση υλοποίησής
τους, ώστε να διασφαλίζεται η εναρμόνισή τους με το
Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, εντοπίζει καθυστερήσεις στην
σχεδίαση και υλοποίηση δράσεων και έργων ψηφιακής
ανάπτυξης των Υπουργείων και φορέων του δημοσίου και προτείνει λύσεις, συγκεντρώνει καλές πρακτικές
καινοτόμων δράσεων για ενημέρωση των αρμοδίων
υπηρεσιών και φορέων.
(β) Συνεργάζεται με τα Υπουργεία και τους άλλους
φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα παρακολουθώντας την εφαρμογή των οριζόντιων
πολιτικών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αλλά και την
εφαρμογή τομεακών και εξειδικευμένων σχεδίων δράσης, διασφαλίζοντας την εναρμόνισή τους με την εθνική
στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τη
γενικότερη ψηφιακή πολιτική της χώρας. Στο πλαίσιο
αυτό:
αα. Εισηγείται την ανάπτυξη οριζόντιων εφαρμογών
και συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών για
την ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στον
Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, καθώς και εξειδικευμένων εφαρμογών και συστημάτων σε συνεργασία
με τους κατά περίπτωση συναρμόδιους φορείς.
ββ. Παρακολουθεί και συντονίζει όλες τις δράσεις και
έργα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δημόσιου και
ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.
(γ) Συνεργάζεται και υποστηρίζει τους Υπουργούς Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
καθώς και τους κατά περίπτωση αρμόδιους υπουργούς
για το συντονισμό του σχεδιασμού, της υλοποίησης και
της λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων που
αφορούν θέματα δημοσίων εσόδων, δαπανών και επενδύσεων με στόχο τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας τους.
(δ) Δύναται να προτείνει, ως δικαιούχος, δράσεις στο
ΕΣΠΑ ή άλλες συγχρηματοδοτούμενες πράξεις καθώς
και έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
σχετικές με τις αρμοδιότητες της ΓΓΨΠ.
4. Η Μονάδα Γ΄- Προτύπων:
(α) Συνεργάζεται με την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) για την κατάρτιση προτύπων προσκλήσεων, προκηρύξεων και συμβάσεων για
έργα και δράσεις ψηφιακής ανάπτυξης και στρατηγικής
ΤΠΕ, καθώς και για προμήθειες αγοράς υπηρεσιών, εξοπλισμού, λογισμικού, δικτύων και υλικού ΤΠΕ, τα οποία
χρησιμοποιούνται ως οδηγός για τα Υπουργεία, όλους
τους φορείς του Δημοσίου, τους εποπτευόμενους φορείς
και τις διαχειριστικές αρχές.
(β) Επιβάλλει σε επίπεδο απαιτήσεων και προδιαγραφών κανόνες και πολιτικές διαλειτουργικότητας μεταξύ
των νέων προτεινόμενων και υφιστάμενων υποδομών
ΤΠΕ και επιβλέπει σε συνεργασία με τη Μονάδα Β’ ότι ο
υπόλοιπος κύκλος των νέων έργων συμμορφώνονται
με αυτούς.
(γ) Καταρτίζει και επικαιροποιεί αρχές, πρότυπα, διαδικασίες και κανόνες που προβλέπονται στο Πλαίσιο
Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
(δ) Παρακολουθεί τα διεθνή πρότυπα ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, και κατόπιν τα προσαρμόζει και προτεί-
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νει την ενσωμάτωσή τους στην Εθνική Στρατηγική για
την Ψηφιακή Πολιτική και εποπτεύει σε συνεργασία με
τη Μονάδα Β΄ την εφαρμογή τους στο Δημόσιο Τομέα.
(ε) Δημιουργεί πρότυπο μοντέλο κοστολόγησης έργων και δράσεων ΤΠΕ με σκοπό την απλοποίηση των
υφιστάμενων διαδικασιών.
5. Η Μονάδα Δ΄ - Παρακολούθησης και αξιολόγησης:
(α) Προβαίνει στην ανά έτος αποτίμηση της εφαρμογής της ΕΨΣ και των όποιων σχετικών σχεδίων δράσης
για την Ψηφιακή Πολιτική και κάνει προτάσεις προς τη
Μονάδα Α΄ για την αναδιαμόρφωσή τους με βάση την
αποτίμηση ή και σε κάθε άλλη περίπτωση που η αναδιαμόρφωση κριθεί αναγκαία.
(β) Τηρεί στατιστικά και δεδομένα και πληροφορίες
σχετικά με συστήματα και εργαλεία ΤΠΕ, τα οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς οφείλουν να αποστέλλουν
αμελλητί.
(γ) Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των έργων
ψηφιακής πολιτικής με την χρήση δεικτών, σύμφωνα με
τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή πρότυπα.
(δ) Παρακολουθεί και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της ΕΨΣ ως προς την εφαρμογή της ηλεκτρονικής
προσβασιμότητας με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών και καταναλωτών με αναπηρία.
(ε) Αναπτύσσει μεθοδολογία πιστοποίησης και μηχανισμό παρακολούθησης της εφαρμογής του τηρουμένου
επιπέδου ηλεκτρονικής προσβασιμότητας των υπηρεσιών και εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
(στ) Παρακολουθεί την εφαρμογή του άρθρου 9
«Προσβασιμότητα» της Σύμβασης για τα Δικαιώματα
των Ατόμων με Αναπηρία του Ο.Η.Ε. (ν.4074/2012) ως
προς τις ΤΠΕ και ενημερώνει το σημείο αναφοράς για
την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης και
το συντονιστικό μηχανισμό για τη διευκόλυνση των σχετικών με αυτή δράσεων.
(ζ) Πραγματοποιεί ελέγχους ως προς την εφαρμογή
των τεχνικών προδιαγραφών ηλεκτρονικής προσβασιμότητας στα ψηφιακά έργα του Δημοσίου και στα
ψηφιακά έργα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του
ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και πιστοποιεί το τηρούμενο επίπεδο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας των υπηρεσιών και
εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης βάσει των
προδιαγραφών που ορίζει το Παράρτημα Ι - Ενότητα 7
«Προσβασιμότητα», Κ.Υ. 49 και Κ.Π. 27 της Υπουργικής
Απόφασης Φ.40.4/1/989 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». Αξιολογεί τα
αποτελέσματα των ελέγχων και εισηγείται τη λήψη των
απαραίτητων μέτρων τα οποία προτείνει προς ένταξη
στο ΕΨΣ.
(η) Συνεργάζεται με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.) και άλλους αρμόδιους
φορείς, προκειμένου να ενημερώνεται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και καταναλωτές
με αναπηρία από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου και τα προϊόντα και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
του ιδιωτικού τομέα.
6. Η Μονάδα E’ - Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης:
(α) Χειρίζεται τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης
προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής.

Τεύχος Α’ 94/27.05.2016

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

(β) Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στη Γενική
Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής.
(γ) Παρέχει υποστήριξη στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής σε θέματα οικονομικής διαχείρισης,
προϋπολογισμού και μισθοδοσίας.
(δ) Υποστηρίζει την εσωτερική χρήση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της Γραμματείας με τη σύσταση ειδικού Γραφείου ΟΠΣ.
(ε) Συνεργάζεται με την Μονάδα Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) σε θέματα ανοιχτής διακυβέρνησης και προτείνει, σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ, σχετικά
με τις αρμοδιότητές του εκπαιδευτικά προγράμματα.
Άρθρο 164
Σύσταση Θέσεων
1. Στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής συνιστώνται πενήντα δύο (52) θέσεις προσωπικού, κατηγορίας
ΠΕ ή ΤΕ με βαθμούς Α΄- Δ΄, με άριστη ή πολύ καλή γνώση
της αγγλικής, ως ακολούθως:
α) Μία (1) θέση μετακλητού υπαλλήλου, προϊσταμένου
του Γραφείου Γενικού Γραμματέα,
β) Δύο (2) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, για το Γραφείο Γενικού Γραμματέα,
γ) Πέντε (5) θέσεις ειδικών συμβούλων για το Γραφείο
του Γενικού Γραμματέα με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου εξάμηνης διάρκειας, οι οποίες
δύναται να ανανεώνονται,
δ) Δεκατέσσερις (14) θέσεις για τη Μονάδα Α΄ Σχεδιασμού, Στρατηγικής και Συντονισμού, μία εκ των οποίων
αποτελεί θέση Προϊσταμένου,
ε) Έντεκα (11) θέσεις για τη Μονάδα Β΄ Έργων, μία εκ
των οποίων αποτελεί θέση Προϊσταμένου,
στ) Πέντε (5) θέσεις για τη Μονάδα Γ΄ Προτύπων, μία
εκ των οποίων αποτελεί θέση Προϊσταμένου,
ζ) Έξι (6) θέσεις για τη Μονάδα Δ΄ Παρακολούθησης
και Αξιολόγησης, μία εκ των οποίων αποτελεί θέση Προϊσταμένου,
η) Πέντε (5) θέσεις για τη Μονάδα Ε΄ - Διοικητικής Υποστήριξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, μία εκ
των οποίων αποτελεί θέση Προϊσταμένου,
θ) Δύο (2) θέσεις Νομικών Συμβούλων, με γνώσεις σε
θέματα ΤΠΕ, συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
και σε θέματα Δικαίου Δημοσίων Συμβάσεων και Δικαίου
Κρατικών Ενισχύσεων.
ι) Μία (1) θέση για το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων
Σχέσεων, με γνώσεις σε θέματα ΤΠΕ.
2. Η δομή, οι αρμοδιότητες και η σύνθεση σε προσωπικό των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής μπορούν να μεταβάλλονται με
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής.
3. Οι δύο θέσεις διοικητικών υπαλλήλων του Γραφείου
Γενικού Γραμματέα καλύπτονται με απόσπαση από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δημόσιου
τομέα που γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Ψηφιακής Πολιτικής, κατά παρέκκλιση των κείμενων
διατάξεων και η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως. Η θέση του μετακλητού υπαλλήλου
προϊσταμένου του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα κα-
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λύπτεται είτε με πρόσληψη που γίνεται με απόφαση του
Γενικού Γραμματέα που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως είτε με απόσπαση υπαλλήλου από
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά παρέκκλιση των
ισχυουσών διατάξεων και χωρίς χρονικό περιορισμό.
4. Οι θέσεις των ειδικών συμβούλων καλύπτονται
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 55
του π.δ. 63/2005. Η κατοχή των θέσεων αυτών δεν συνεπάγεται αναστολή άσκησης του οικείου ελευθέριου
επαγγέλματος.
5. Οι θέσεις προσωπικού μπορούν να καλύπτονται και
με αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα κατόπιν δημοσίευσης σχετικής πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η απόσπαση διαρκεί τρία (3)
χρόνια και μπορεί να παραταθεί για μία ακόμη τριετία.
6. Οι πράξεις αποσπάσεων διενεργούνται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με απόφαση του Πρωθυπουργού ύστερα από πρόταση του Γενικού Γραμματέα
Ψηφιακής Πολιτικής.
7. Η δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων που αποσπώνται στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής
βαρύνει τον φορέα προέλευσης.
8. 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 Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής.
9. Το τακτικό προσωπικό που απασχολείται στη Γενική
Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής 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.
Άρθρο 165
Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο
Για τα θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής
Πολιτικής, συστήνονται αντίστοιχα υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής
Πολιτικής, τα οποία συγκροτούνται και λειτουργούν
σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές διατάξεις.
Άρθρο 166
Δαπάνες, Έλεγχος
1. Οι δαπάνες λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας
Ψηφιακής Πολιτικής βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται κάθε έτος
σε ειδικό φορέα του προϋπολογισμού του Υπουργείου
Οικονομικών. Κύριος Διατάκτης των πιστώσεων ορίζεται
ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής, ο οποίος αναλαμβάνει με αποφάσεις του τις σχετικές υποχρεώσεις.
2. Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών και η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Υπουργείου Οικονομικών εξυπηρετεί
και τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής.
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Άρθρο 167
Μεταβατικές διατάξεις
1. Με τον Οργανισμό της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής, ο οποίος καταρτίζεται με προεδρικό
διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Επικρατείας αρμόδιου για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος, ορίζονται οι κατηγορίες και οι κλάδοι,
τα τυπικά προσόντα διορισμού σε θέσεις κάθε κλάδου,
τα καθήκοντα των κλάδων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη στελέχωση των οργανικών
μονάδων της ΓΓΨΠ.
2. Εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής:
α) καταρτίζει, βάσει όσων προβλέπονται στην περίπτωση α΄ του άρθρου 1 του παρόντος, το ΕΨΣ ενσωματώνοντας το εγκεκριμένο από τις αρμόδιες υπηρεσίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής
Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς»,
β) προσδιορίζει τους βασικούς δείκτες αξιολόγησης
του έργου της,
γ) εκπληρώνει την Αιρεσιμότητα 2. 1 του ΕΣΠΑ.
Άρθρο 168
Τροποποιούμενες - Καταργούμενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται
τυχόν προβλεπόμενες αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών,
που με τον παρόντα νόμο ανατίθενται στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται
κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα ρυθμιζόμενα με τις διατάξεις του
παρόντος θέματα.
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται
το άρθρο 26 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265).
4. Η περίπτωση ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του
ν. 3882/2010 (Α΄ 166) αντικαθίσταται ως εξής:
«ι) Τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής».
Άρθρο 169
Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 3979/2011
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. α. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του
μονίμου και ιδιωτικού δικαίου προσωπικού της Γενικής
Γραμματείας Πρωθυπουργού, για τα οποία σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις απαιτείται γνώμη ή απόφαση
υπηρεσιακού συμβουλίου, συγκροτείται υπηρεσιακό
συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού
που αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα Πρωθυπουργού ως Πρόεδρο, ένα Σύμβουλο και έναν Πάρεδρο του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που υπηρετούν στο
Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, για θητεία δύο
(2) ετών.
β. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα αναπληρωματικά
μέλη του Συμβουλίου.
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Αναπληρωτής του Γενικού Γραμματέα ορίζεται Γενικός Γραμματέας άλλης Γενικής Γραμματείας υπαγόμενης
στον Πρωθυπουργό ή Γενικός Γραμματέας Υπουργείου.
Αναπληρωτές των δύο άλλων τακτικών μελών ορίζονται Πάρεδροι, ή Δικαστικοί Αντιπρόσωποι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που προτείνονται από
τον Πρόεδρο αυτού.
γ. Γραμματέας του υπηρεσιακού συμβουλίου με τον
αναπληρωτή του,ορίζονται με την ως άνω απόφαση,
μόνιμοι ή ιδιωτικού δικαίου υπάλληλοι από τους υπηρετούντες στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού.
δ. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο λειτουργεί και ως Πειθαρχικό Συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού. Όταν λειτουργεί ως Πειθαρχικό Συμβούλιο,
αντί του Γενικού Γραμματέα, προεδρεύει Σύμβουλος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου που ορίζεται με τον αναπληρωτή
του με όμοια απόφαση, για θητεία δύο (2) ετών, ύστερα
από πρόταση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
ε. Για τη λειτουργία του Συμβουλίου ως Υπηρεσιακού
ή Πειθαρχικού εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις
που διέπουν το μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου προσωπικό
του Δημοσίου.
στ. Εισηγητής για τα θέματα του ως άνω προσωπικού
ορίζεται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Προϊστάμενος του
Γραφείου Διοίκησης και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, και σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματος αυτού, προϊστάμενος άλλου γραφείου της
Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, κατόπιν σχετικής
απόφασης του Γενικού Γραμματέα.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Άρθρο 170
Διοικητικοί Γραμματείς, Αναπληρωτές
Διοικητικοί Γραμματείς, Τομεακοί Γραμματείς
και Ειδικοί Τομεακοί Γραμματείς
1. Το άρθρο 6 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) τροποποιείται
ως εξής:
«Άρθρο 6
1. Συνιστώνται θέσεις Διοικητικών και Αναπληρωτών
Διοικητικών Γραμματέων Υπουργείων με βαθμό 1ο της
κατηγορίας ειδικών θέσεων (Ε.Θ.), που υπάγονται σε
κάθε Υπουργό ή Αναπληρωτή Υπουργό αντίστοιχα. Οι
Διοικητικοί και Αναπληρωτές Διοικητικοί Γραμματείς
αναλαμβάνουν την εκτέλεση και διοικητική εφαρμογή
της πολιτικής, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της.
2. Περαιτέρω συνιστώνται με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων (Ε.Θ.) θέσεις Τομεακών Γραμματέων,
ως προϊσταμένων των Γενικών Γραμματειών του άρθρου
51 του π.δ. 63/2005 (A΄ 98) και των Γενικών Γραμματειών
που έχουν συσταθεί με άλλες διατάξεις, καθώς και θέσεις Ειδικών Τομεακών Γραμματέων, ως προϊσταμένων
των ενιαίων διοικητικών τομέων του άρθρου 53 του π.δ.
63/2005 (A΄ 98) και των Ειδικών Γραμματειών που έχουν
συσταθεί με άλλες διατάξεις.

