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Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι-

κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της 

αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 174), όπως ισχύει, 

β. του άρθρου 35 παρ.4 του ν. 4024/2011 «Συνταξιο-
δοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, ερ-
γασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012-2015» (Α΄ 226), όπως ισχύει,

γ. του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α΄ 208),

δ. της υπ’ αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

2. Την από 17.5.2017 απόφαση του Κυβερνητικού 
Συμβουλίου Μεταρρύθμισης με την οποία εγκρίθηκε 
το σχέδιο προεδρικού διατάγματος για τον Οργανισμό 
του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 
και Ενημέρωσης.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
διατάγματος προκαλείται επιπλέον ετήσια δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού στο ποσό των 
2.190.844,32€, η οποία προβλέπεται να καλυφθεί από 
τις σχετικές πιστώσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Πο-
λιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για τους ΚΑΕ 
0211, 0213, 0215 και 0291, χωρίς να γίνεται υπέρβαση 
των δεσμευτικών ορίων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

4. Τη γνωμοδότηση με αριθμ. 146/2017 του Συμβου-

λίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Υπουρ-
γού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αποφασίζουμε:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Άρθρο 1
ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Αποστολή του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τη-
λεπικοινωνιών και Ενημέρωσης είναι:

α. Η χάραξη και εφαρμογή εθνικής πολιτικής και η συμ-
μετοχή στη διαμόρφωση κατάλληλου θεσμικού πλαισί-
ου, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για την ανάπτυξη 
επικοινωνιακής και ψηφιακής πολιτικής και τηλεπικοινω-
νιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, 
σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, ο συντονισμός του 
κυβερνητικού έργου στον τομέα αυτό και η παρακολού-
θηση της υλοποίησης των σχετικών πολιτικών. 

β. Η εξειδίκευση και η εφαρμογή εθνικής πολιτικής 
στην ενημέρωση, τις τηλεπικοινωνίες, τις τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινωνιών και την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση.

γ. Η χάραξη και εφαρμογή πολιτικών για την ανάπτυξη 
υποδομών σε εθνικό επίπεδο με σκοπό την ενίσχυση της 
προσβασιμότητας στην πληροφόρηση, της εξ απόστα-
σης επικοινωνίας, της επεξεργασίας πληροφοριών που 
διοχετεύονται μέσω ειδικών σημάτων, την ενδυνάμωση 
της οικονομίας, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
και την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνο-
χής στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου.

δ. Η προαγωγή της ασφάλειας στις τηλεπικοινωνίες, 
τις ψηφιακές πληροφορίες και στα μέσα μετάδοσης των 
πληροφοριών.

ε. Η χάραξη κατευθυντηρίων γραμμών της αγοράς 
των τηλεπικοινωνιών με έμφαση στον τηλεπικοινωνια-
κό τερματικό εξοπλισμό, τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και 
τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (κινητή τηλεφωνία και 
διαδίκτυο) και η ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών 
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στον τομέα αυτό σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

στ. Ο συντονισμός των εποπτευομένων φορέων και η 
εποπτεία των προγραμμάτων δράσης αυτών.

ζ. Η προαγωγή αα) της Κοινωνίας των Πληροφοριών με 
έμφαση σε θέματα διαλειτουργικότητας και βέλτιστων 
πρακτικών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δημόσιου 
τομέα για πολίτες και επιχειρήσεις, ββ) της δημόσιας ενη-
μέρωσης με έμφαση στην Κυβέρνηση και τους φορείς 
της, παρέχοντας υπηρεσίες δημοσίου συμβούλου σε 
θέματα ενημέρωσης, παρακολουθώντας και διατυπώ-
νοντας προτάσεις σχετικά με την νομοθεσία που αφο-
ρά στον τύπο και στον ευρύτερο χώρο των ΜΜΕ, δια-
μορφώνοντας την πολιτική του κράτους στο χώρο των 
οπτικοακουστικών μέσων, σύμφωνα και με τις εξελίξεις 
της τεχνολογίας και οργανώνοντας συνολικά την επικοι-
νωνία του κράτους στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, 
γγ) της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής (ΕΨΣ) με έμφαση 
στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), 
συμπεριλαμβανομένης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης και των ευρυζωνικών υποδομών, και στην Ψηφια-
κή Ενιαία Αγορά, παρακολουθώντας την εφαρμογή και 
το συντονισμό των Υπουργείων αναφορικά με τις επι-
μέρους δράσεις υλοποίησης της ΕΨΣ, διατυπώνοντας 
σχετικές προτάσεις στα αρμόδια Υπουργεία και φορείς 
και εκπροσωπώντας διεθνώς την χώρα για θέματα που 
άπτονται της ΕΨΣ, δδ) της πρόσβασης σε ευρυζωνικά 
δίκτυα νέας γενιάς.

η. Ο σχεδιασμός έργων του δημόσιου τομέα σε σχέση 
με τις ψηφιακές τεχνολογίες και ο ενιαίος τρόπος αντι-
μετώπισης τους.

θ. Ο συντονισμός των πολιτικών που αφορούν στην 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ο σχεδιασμός των σχε-
τικών έργων. 

ι. Η εκπόνηση πολιτικών ηλεκτρονικής προσβασιμό-
τητας με έμφαση στην ανεμπόδιστη πρόσβαση στις 
ψηφιακές υπηρεσίες του δημοσίου. 

ια. Η σύνταξη Μνημονίων Συνεργασίας και Συμφωνι-
ών Πλαισίου με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), 
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) και Ερευνητικά 
Κέντρα της χώρας και του εξωτερικού για την προώθη-
ση της ψηφιακής πολιτικής της χώρας, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. 

Άρθρο 2
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 
και Ενημέρωσης διαρθρώνεται ως ακολούθως:

1. Πολιτική Ηγεσία
α) Πολιτικό Γραφείο Υπουργού
β) Γραφεία Γενικών και Ειδικού Γραμματέα
2. Γενική Γραμματεία Υπουργείου 
α) Στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου υφίσταται 

θέση Διοικητικού Γραμματέα που υπάγεται στον Υπουρ-
γό. Ο Διοικητικός Γραμματέας είναι επικεφαλής της δι-
οικητικής ιεραρχίας της Γενικής Γραμματείας και είναι 
υπεύθυνος για την εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή 
της πολιτικής των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, 
όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όρ-
γανά της. (αρ. 6 του ν. 4369/2016).

β) Η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου αποτελείται 
από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

αα) Γραφείο Διοικητικού Γραμματέα, το οποίο στελε-
χώνεται μετά τον διορισμό του Διοικητικού Γραμματέα 
από υπαλλήλους του Υπουργείου και επικουρεί τον Δι-
οικητικό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του.

ββ) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
ββα) Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχεί-

ρισης Υλικού
βββ) Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομι-

κών Αναφορών
ββγ) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
γγ) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
δδ) Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, Κοινο-

βουλευτικού Ελέγχου και Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, 
υπαγόμενο στον Διοικητικό Γραμματέα

εε) Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, υπαγόμενο 
στον Διοικητικό Γραμματέα

γ) Μεταβατικά, και μέχρι την πλήρωση της θέσης του 
Διοικητικού Γραμματέα, τα ανωτέρω αυτοτελή τμήματα 
λειτουργούν ως υπαγόμενα στον Υπουργό. 

3. Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής
α) Στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής (ΓΓΨΠ) 

υφίσταται θέση Τομεακού Γραμματέα που υπάγεται στον 
Υπουργό. Ο Τομεακός Γραμματέας είναι επικεφαλής της 
διοικητικής ιεραρχίας της Γενικής Γραμματείας και είναι 
υπεύθυνος για την εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή 
της πολιτικής των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, 
όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όρ-
γανά της. (αρ. 6 του ν. 4369/2016)

β) Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής αποτελεί-
ται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

αα) Γραφείο Τομεακού Γραμματέα, το οποίο στελεχώ-
νεται μετά τον διορισμό του Τομεακού Γραμματέα από 
υπαλλήλους του Υπουργείου και επικουρεί τον Τομεακό 
Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του. 

ββ) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προτύπων 
και Αξιολόγησης.

γγ) Διεύθυνση Έργων Δημόσιου Τομέα.
δδ) Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας.
4. Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο-

μείων
α) Στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυ-

δρομείων υφίσταται θέση Τομεακού Γραμματέα που 
υπάγεται στον Υπουργό. Ο Τομεακός Γραμματέας εί-
ναι επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας της Γενικής 
Γραμματείας και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση και 
τη διοικητική εφαρμογή της πολιτικής των υπηρεσιών 
των οποίων προΐσταται, όπως αυτή καθορίζεται από την 
Κυβέρνηση και τα όργανά της (αρ. 6 του ν. 4369/2016).

β) Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο-
μείων αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

αα) Γραφείο Τομεακού Γραμματέα, το οποίο στελεχώ-
νεται μετά τον διορισμό του Τομεακού Γραμματέα από 
υπαλλήλους του Υπουργείου και επικουρεί τον Τομεακό 
Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του. 

ββ) Γενική Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο-
μείων

ββα) Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Τα-
χυδρομείων
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βββ) Διεύθυνση Διαχείρισης Ραδιοφάσματος
ββγ) Διεύθυνση Ευρυζωνικότητας και Δικτύων Ηλε-

κτρονικών Επικοινωνιών
ββδ) Διεύθυνση Δορυφορικών Υπηρεσιών και Διαστη-

μικών Εφαρμογών
ββε) Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών Σχέσεων υπαγόμενο 

στο Γενικό Διευθυντή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομεί-
ων

γγ) Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσεί-
ου.

5. Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
α) Στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνί-

ας υφίσταται θέση Τομεακού Γραμματέα που υπάγεται 
στον Υπουργό. Ο Τομεακός Γραμματέας είναι επικεφα-
λής της διοικητικής ιεραρχίας της Γενικής Γραμματείας 
και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση και τη διοικητική 
εφαρμογή της πολιτικής των υπηρεσιών των οποίων 
προΐσταται, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση 
και τα όργανά της. (αρ.6 του ν. 4369/2016)

β) Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 
αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

αα) Γραφείο Τομεακού Γραμματέα, το οποίο στελεχώ-
νεται μετά τον διορισμό του Τομεακού Γραμματέα από 
υπαλλήλους του Υπουργείου και επικουρεί τον Τομεακό 
Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του.

ββ) Διεύθυνση Ενημέρωσης
γγ) Διεύθυνση Διεθνούς Επικοινωνίας
δδ) Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης
εε) Διεύθυνση Διπλωματίας Μέσων Ενημέρωσης
στστ) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και 

Διυπουργικού Επικοινωνιακού Συντονισμού υπαγόμενο 
στο Τομεακό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

ζζ) Περιφερειακές Υπηρεσίες, στις οποίες ανήκουν: 
ηη) Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας εξωτερικού
θθ) Γραφεία Τύπου εσωτερικού
γ) Μεταβατικά, και μέχρι την πλήρωση της θέσης του 

Τομεακού Γραμματέα, το Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού 
Σχεδιασμού και Διυπουργικού Επικοινωνιακού Συντο-
νισμού λειτουργεί υπαγόμενο στον Γενικό Γραμματέα 
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. 

6. Ειδική Γραμματεία Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρί-
σεων

α) Στην Ειδική Γραμματεία Επικοινωνιακής Διαχείρισης 
Κρίσεων υφίσταται θέση Ειδικού Τομεακού Γραμματέα 
που υπάγεται στον Υπουργό. Ο Ειδικός Τομεακός Γραμ-
ματέας είναι επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας της 
Ειδικής Γραμματείας και είναι υπεύθυνος για την εκτέ-
λεση και τη διοικητική εφαρμογή της πολιτικής των 
υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, όπως αυτή καθορί-
ζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της (αρ. 6 του 
ν. 4369/2016).

β) Η Ειδική Γραμματεία Επικοινωνιακής Διαχείρισης 
Κρίσεων αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

αα) Γραφείο Ειδικού Τομεακού Γραμματέα, το οποίο 
στελεχώνεται μετά τον διορισμό του Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα από υπαλλήλους του Υπουργείου και επι-
κουρεί τον Ειδικό Τομεακό Γραμματέα στην άσκηση των 
καθηκόντων του. 

ββ) Διεύθυνση Επικοινωνιακού Σχεδιασμού Διαχείρι-
σης Κρίσεων.

7. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινω-
νιών και Ενημέρωσης λειτουργούν και οι ακόλουθες 
υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις που εκάστοτε τις 
διέπουν:

α) Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Τεχνολογίας, Πληρο-
φορικής και Επικοινωνιών

β) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους
γ) Γραφείο Τύπου Υπουργού
δ) Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου.

 Άρθρο 3
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

1. Στο Πολιτικό Γραφείο Υπουργού, το οποίο επικουρεί 
τον Υπουργό στο έργο του, ανήκει μεταξύ των άλλων η 
συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρω-
ση του Υπουργού, κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων 
του, η επιμέλεια της αλληλογραφίας του, η τήρηση του 
προσωπικού του πρωτοκόλλου, η φροντίδα για ό,τι αφο-
ρά την επικοινωνία του με τους βουλευτές, τους πολίτες, 
τους εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και τους 
δημόσιους γενικά λειτουργούς, καθώς και η μέριμνα για 
τη σωστή εκπλήρωση των εθιμοτυπικών του υποχρεώ-
σεων, διέπεται δε, σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη 
λειτουργία του, από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Τα Γραφεία των Γενικών Γραμματέων και του Ειδικού 
Γραμματέα Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων επικου-
ρούν τους Γενικούς Γραμματείς και τον Ειδικό Γραμματέα 
στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέλεια 
της αλληλογραφίας τους και της τήρησης των σχετικών 
αρχείων και στοιχείων, οργανώνουν την επικοινωνία τους 
με τις υπηρεσίες και τους πολίτες, διέπονται δε, σε ό,τι 
αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους, από τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

Άρθρο 4
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

1. Η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου είναι αρμόδια 
για τα διοικητικά και οικονομικά θέματα του Υπουργείου. 

2. Η Γενική Γραμματεία Υπουργείου συγκροτείται από:
α) τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
β) τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
γ) το Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, Κοινο-

βουλευτικού Ελέγχου και Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, 
με την επιφύλαξη της παρ. 2γ του αρ. 2

δ) το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, με την 
επιφύλαξη της παρ. 2γ του αρ. 2.

Άρθρο 5
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Η Γενική Διεύθυνση μεριμνά για την ενιαία οικονο-
μική διαχείριση και έλεγχο των οικονομικών υποθέσεων 
και λειτουργιών του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 
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Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και των εποπτευόμε-
νων από εκείνο φορέων και ειδικότερα τον σχεδιασμό, 
συντονισμό, διαχείριση και εποπτεία όλων των θεμάτων 
που άπτονται της οικονομικής λειτουργίας του Υπουρ-
γείου, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής πα-
ρακολούθησης των εποπτευόμενων φορέων, σύμφωνα 
με τις αρχές της ποιότητας και αποδοτικότητας και τους 
κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και 
ευθύνης.

2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών συ-
γκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης 
Υλικού

β) Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 
Αναφορών

γ) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης.

Άρθρο 6
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

 1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Προμη-
θειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού είναι η απο-
τελεσματική και με διαφάνεια προμήθεια κάθε είδους 
υλικών και άυλων αγαθών με σύγχρονες διαδικασίες και 
με κριτήρια κόστους - οφέλους.

2. Η Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχεί-
ρισης Υλικού συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

α. Τμήμα Προμηθειών
β. Τμήμα Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών
3. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

περιλαμβάνονται:
α. η μέριμνα για την έγκαιρη κάλυψη των αναγκών 

του Υπουργείου σε αγαθά και υπηρεσίες και η κατάρ-
τιση και εκτέλεση του ετησίου προγράμματος παντός 
είδους προμηθειών υλικού, αγαθών και υπηρεσιών του 
Υπουργείου κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και 
τους κανόνες του Δημοσίου Λογιστικού συμπεριλαμβα-
νομένης και της διαδικασίας που ακολουθείται σύμφωνα 
με το άρθρο 75 παρ. 6 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει,

β. ο σχεδιασμός, η κατάρτιση και η υλοποίηση των 
διαγωνισμών του Υπουργείου, σε συνεργασία με τις κατά 
περίπτωση ενδιαφερόμενες Διευθύνσεις,

γ. η παρακολούθηση του Ενιαίου Προγράμματος Προ-
μηθειών,

δ. η μέριμνα για τη διαχείριση και την δημοσιότητα 
όλων των διαδικασιών που αφορούν στη σύναψη και 
εκτέλεση των συμβάσεων προμήθειας κάθε είδους υλι-
κών αγαθών και παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανο-
μένων και των δαπανών, όπου αυτό προβλέπεται από 
την κείμενη νομοθεσία,

ε. η μέριμνα για την τήρηση του νομοθετικού και 
κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις προμήθειες στον 
δημόσιο τομέα,

στ. η τήρηση μητρώου συμβάσεων και προμηθευτών,
ζ. οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την έκδοση 

χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμε-
τώπιση εκτάκτων δαπανών των υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου, ο ορισμός υπολόγων, ο έλεγχος απόδοσης προς 
τακτοποίηση των ενταλμάτων και η υποβολή των σχε-

τικών δικαιολογητικών στο Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπα-
νών, Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού και Π.Δ.Ε. της 
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου,

η. η διεκπεραίωση των πάσης φύσεως δαπανών που 
προβλέπονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για 
τη μετακίνηση των υπαλλήλων του Υπουργείου και των 
προσώπων με οποιαδήποτε ιδιότητα, με εντολή φορέα 
του Δημοσίου, σύμφωνα με την Υποπαράγραφο Δ.9 του 
ν. 4336/2015, όπως ισχύει, για υπηρεσιακούς λόγους στο 
εσωτερικό και στο εξωτερικό συμπεριλαμβανομένης και 
της διαδικασίας που ακολουθείται σύμφωνα με το άρθρο 
75 παρ. 6 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει,

θ. ο ορισμός και έλεγχος των δημοσίων υπολόγων 
και διαχειριστών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικο-
νομικής Διαχείρισης του Υπουργείου και η σύσταση, ο 
καθορισμός του ύψους, η παρακολούθηση της κίνησης 
των παγίων προκαταβολών των Γραφείων Τύπου και Επι-
κοινωνίας εξωτερικού, καθώς και ο εν γένει οικονομικός 
έλεγχος των Γραφείων αυτών,

ι. η συγκέντρωση, ο έλεγχος και η επεξεργασία των 
δικαιολογητικών πάσης φύσεως πληρωμών δαπανών 
και η προώθησή τους στο Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπα-
νών,Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ της 
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου 
για ενταλματοποίηση,

ια. η εποπτεία των υπολόγων χρηματικών ενταλμάτων 
προπληρωμής,

ιβ. η διαχείριση των πάγιων προκαταβολών,
ιγ. ο χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος.
4. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ περιλαμβάνονται:
α. η καταγραφή και παρακολούθηση των περιουσι-

ακών στοιχείων, η διαχείριση, διακίνηση και λογιστική 
παρακολούθηση του υλικού εν γένει του Υπουργείου 
και η λειτουργία των αποθηκών υλικού,

β. η παρακολούθηση και ο έλεγχος του μηχανογρα-
φικού συστήματος αποθήκης του Υπουργείου και η 
εισήγηση αλλαγών, παρεμβάσεων και αποκατάστασης 
βλαβών,

γ. η τήρηση αποθηκών αναλωσίμων και μη υλικών, 
καθώς και η χορήγηση των ειδών των αποθηκών στις 
επιμέρους υπηρεσίες του Υπουργείου και η ενημέρωση 
των σχετικών διαχειριστικών βιβλίων και καρτελών,

δ. η πρόταση για την προμήθεια του απαραίτητου ανα-
λώσιμου και μη υλικού του Υπουργείου και η διαχείριση 
αυτού,

ε. η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του 
Υπουργείου,

στ. ο έλεγχος και επεξεργασία των δικαιολογητικών 
πληρωμής των μισθωμάτων και των εν γένει παγίων 
δαπανών, τα οποία αφορούν κτίρια όπου στεγάζονται 
υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου, 
καθώς και ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργα-
νισμών και φορέων με έδρα την Ελλάδα που επιτελούν 
έργο που άπτεται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου, 
καθώς και των τηλεφωνικών συνδέσεων των φορέων 
που ανήκουν σε αυτό, 

ζ. ο χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος.
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Άρθρο 7
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προϋπολογι-
σμού και Δημοσιονομικών Αναφορών είναι:

α. Ο σχεδιασμός, η κατάρτιση και η τροποποίηση του 
Τακτικού Προϋπολογισμού, και του Προγράμματος Δη-
μοσίων Επενδύσεων, ώστε να συμβαδίζουν με τις δημο-
σιονομικές δυνατότητες του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ).

β. Η κατάρτιση των δημοσιονομικών αναλύσεων και 
αναφορών.

γ. Η παρακολούθηση θεμάτων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου που άπτονται των κρατικών ενισχύσεων.

2. Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 
Αναφορών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

α. Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού και Προγράμμα-
τος Δημοσίων Επενδύσεων 

β. Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευομένων Φορέων
γ. Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων, Αναφορών και 

Κρατικών Ενισχύσεων
3. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟ-

ΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ-
ΔΥΣΕΩΝ περιλαμβάνονται:

α. ο προγραμματισμός κάθε δαπάνης του Υπουργείου, 
η συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων, η επεξεργα-
σία και η κατάρτιση του ετήσιου τακτικού προϋπολογι-
σμού και των μηνιαίων στόχων, καθώς και του Προγράμ-
ματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) σε συνεργασία με 
τις αρμόδιες Υπηρεσιακές μονάδες, η παρακολούθηση 
της εκτέλεσής τους βάσει εγκυκλίων και οδηγιών του 
Τμήματος και η διενέργεια διορθωτικών παρεμβάσεων 
επί αποκλίσεων από τους τριμηνιαίους στόχους εκτέλε-
σης και η τροποποίηση του προϋπολογισμού μέσω της 
εγγραφής εκτάκτων ή συμπληρωματικών πιστώσεων ή 
της μεταβολής πιστώσεων, 

β. η παρακολούθηση της κίνησης των πιστώσεων και η 
ανακατανομή αυτών ανά τρίμηνο και μήνα και η σύνταξη 
μηνιαίου ορίου δαπανών, καθώς και η έκδοση των απο-
φάσεων κατανομής ωρών πρόσθετων παροχών,

γ. η παρακολούθηση των ορίων διαθέσεων πιστώσεων 
και μηνιαίων πληρωμών,

δ. η παρακολούθηση και αντιμετώπιση θεμάτων ειδι-
κών λογαριασμών,

ε. η καταχώριση όλων των μεταβολών του προϋπο-
λογισμού του Υπουργείου στο ηλεκτρονικό σύστημα 
παρακολούθησής του, η παρακολούθηση και ο έλεγχος 
του συστήματος και η εισήγηση τυχόν αλλαγών, παρεμ-
βάσεων και αποκατάστασης βλαβών του,

στ. η κατάρτιση, σε συνεργασία με τις επιμέρους 
υπηρεσιακές μονάδες των μεσοπρόθεσμων και ετήσι-
ων προγραμμάτων κάθε τομέα δραστηριότητας και τον 
προσδιορισμό των ειδικότερων στόχων και επιδιώξεων 
σε θέματα προϋπολογισμού και Προγράμματος Δημο-
σίων Επενδύσεων,

ζ. η μέριμνα για την έγκριση και αναθεώρηση των 
προγραμμάτων,

η. ο συντονισμός της προετοιμασίας του ΜΠΔΣ και των 
επικαιροποιήσεων αυτού σε συνεργασία με τα αρμόδια 

Τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών και την υποβολή τους, μετά από έγκριση από τον 
Υπουργό, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ),

θ. η τήρηση των ανώτατων ορίων και στόχων που ορί-
ζονται στο ΜΠΔΣ,

ι. η συνεργασία με το Τμήμα Παρακολούθησης Επο-
πτευόμενων Φορέων για την κατάρτιση του προϋπολο-
γισμού τους εντός των ορίων του ΜΠΔΣ και την ορθή 
εκτέλεσή τους,

ια. η σύνταξη του Μνημονίου Συνεργασίας με τις αρμό-
διες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και 
η παρακολούθηση των τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
κείμενες διατάξεις,

ιβ. η διασφάλιση εξεύρεσης απαιτούμενων πόρων για 
την ωρίμανση και υλοποίηση των έργων,

ιγ. η παρακολούθηση της κίνησης των πιστώσεων και 
η πρόταση για την ανακατανομή αυτών,

ιδ. η καταβολή εισφορών σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς 
οργανισμούς, καθώς και μισθωμάτων για τη στέγαση 
ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών και 
φορέων με έδρα την Ελλάδα που επιτελούν έργο που 
άπτεται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου, καθώς και 
η διαχείριση των σχετικών κονδυλίων και πάσης φύσεως 
επιστροφών,

ιε. η παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του 
ΜΠΔΣ και η εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την 
ομαλή και έγκαιρη εφαρμογή του,

ιστ. η σύνταξη απολογισμών και σχετικών εκθέσεων 
για την πορεία εκτέλεσης του τακτικού προϋπολογισμού 
του ΠΔΕ, ώστε να συμβαδίζουν με τις δημοσιονομικές 
δυνατότητες του ΜΠΔΣ,

ιζ. η αξιολόγηση του εκτελούμενου προϋπολογισμού 
με σκοπό την αύξηση των εσόδων και τη μείωση των 
δαπανών και γενικά τη χρησιμοποίηση όλων των πόρων 
με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο,

ιη. ο χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος.
4. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ-

ΘΗΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ περιλαμβάνονται:
α. η διασφάλιση ότι τα προσχέδια προϋπολογισμού 

των εποπτευόμενων φορέων τυγχάνουν έγκαιρης επε-
ξεργασίας και βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο των ανώτα-
των ορίων και των άλλων στόχων που καθορίζονται από 
το ΜΠΔΣ, καθώς και από εγκυκλίους και οδηγίες που εκ-
δίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών και από το ΓΛΚ),

β. η διασφάλιση ότι οι στόχοι που καθορίζονται στους 
προϋπολογισμούς των εποπτευόμενων φορέων συμ-
βαδίζουν με τους στόχους δημοσιονομικής πολιτικής,

γ. η διασφάλιση ότι οι προϋπολογισμοί και τα οικονο-
μικά στοιχεία που υποβάλλονται από τους εποπτευό-
μενους φορείς είναι αξιόπιστα και ότι αντανακλούν την 
οικονομική πραγματικότητα των φορέων,

δ. ο έλεγχος της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των 
υποβαλλόμενων από τους εποπτευόμενους φορείς απο-
λογισμών διάθεσης της χρηματοδότησης και άλλων οι-
κονομικών στοιχείων,

ε. η παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των 
εποπτευόμενων φορέων και η ανάλυση και επεξεργασία 
των οικονομικών τους δεδομένων,
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στ. η εποπτεία της τήρησης του Μητρώου Δεσμεύ-
σεων από τους εποπτευόμενους φορείς και η παροχή 
οδηγιών για τη σωστή τήρησή του,

ζ. η παρακολούθηση της τήρησης των μηνιαίων στό-
χων των εποπτευομένων φορέων του Υπουργείου και η 
υποβολή προτάσεων λήψης των απαραίτητων μέτρων 
σε περίπτωση αρνητικής απόκλισης από τους στόχους 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους,

η. ο έλεγχος, η επεξεργασία και η συγκέντρωση των 
δικαιολογητικών των επιχορηγήσεων στους εποπτευ-
όμενους φορείς του Υπουργείου και η διαβίβασή τους 
στο Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών,Εκτέλεσης Τακτικού 
Προϋπολογισμού και ΠΔΕ της Διεύθυνσης Οικονομικής 
Διαχείρισης του Υπουργείου,

θ. η έγκαιρη κοινοποίηση εγκυκλίων για την οικονομι-
κή διαχείριση των εποπτευόμενων φορέων,

ι. ο έλεγχος της οικονομικής απόδοσης, περιλαμβανο-
μένων ελλειμμάτων και οφειλών, των εποπτευόμενων 
φορέων σε τακτική (τριμηνιαία/μηνιαία) βάση,

ια. η σύνταξη και η παρακολούθηση των προβλεπό-
μενων από το ν. 4270/2014 , Μνημονίων Συνεργασίας 
που δύνανται να συνάπτονται μεταξύ του Υπουργείου 
και των εποπτευόμενων φορέων του,

ιβ. η έγκριση του προϋπολογισμού και του απολογι-
σμού των εποπτευόμενων από το Υπουργείο φορέων, 

ιγ. η σύνταξη, σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσιονο-
μικών Αναλύσεων,Αναφορών και Κρατικών Ενισχύσεων, 
των οικονομικών καταστάσεων και αναφορών για τους 
εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου και η διαβίβα-
σή τους στις αρμόδιες αρχές,

ιδ. ο χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος.
5. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙ-

ΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ, ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕ-
ΩΝ περιλαμβάνονται:

α. η τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από 
την εφαρμογή του νόμου περί δημοσιονομικής διαχεί-
ρισης και ευθύνης (ν. 3871/2010) και του π.δ. 80/2016,

β. η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων του Προϋ-
πολογισμού του Υπουργείου, η καταχώριση σε αυτό 
του συνόλου των καταγεγραμμένων υποχρεώσεων του 
Υπουργείου προς τρίτους και η παρακολούθηση της εξέ-
λιξης των δημοσιονομικών στοιχείων που απορρέουν 
από αυτό, ώστε να συμβαδίζουν με τις δημοσιονομικές 
δυνατότητες του ΜΠΔΣ, καθώς και ο έλεγχος του αντί-
στοιχου μηχανογραφικού συστήματος για την υποβολή 
εισηγήσεων αναγκαίων αλλαγών ή παρεμβάσεων ή απο-
κατάστασης βλαβών,

γ. η τήρηση των ανώτατων ορίων των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού,

δ. η σύνταξη, κατά τις κείμενες διατάξεις, οικονομικών 
καταστάσεων και αναφορών για την εκτέλεση του τα-
κτικού προϋπολογισμού και τις εγγραφές στο Μητρώο 
Δεσμεύσεων του Υπουργείου, καθώς και τη διαβίβασή 
τους προς ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας και των 
αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών (ενδεικτικά Βουλή, 
Υπουργείο Οικονομικών, Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία),

ε. η συγκέντρωση των δημοσιονομικών στοιχείων 
από τα μητρώα δεσμεύσεων του τακτικού προϋπολο-

γισμού, του ΠΔΕ και των εποπτευόμενων φορέων του 
Υπουργείου,

στ. η προετοιμασία και η προώθηση σχεδίων, συμπε-
ριλαμβανομένων και σχεδίων νόμων, που αφορούν σε 
διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων και ενδέχεται να 
εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης με την έννοια 
του άρθρου 107.1 της ΣΛΕΕ για γνωμοδότηση ή και 
έγκριση από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσε-
ων του Υπουργείου Οικονομικών (ΚεΜΚΕ),

ζ. η υποβολή προτάσεων διόρθωσης και βελτίωσης 
των σχεδίων που προετοιμάζονται από υπηρεσίες του 
Υπουργείου, πριν την προώθησή τους στην ΚεΜΚΕ,

η. η εποπτεία και η υποστήριξη των φορέων αρμο-
διότητάς της σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων 
κρατικών ενισχύσεων, κατά την προετοιμασία και την 
υλοποίηση μέτρων που εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής 
ενίσχυσης,

θ. η έγκριση όλων των σχεδίων κρατικών ενισχύσεων 
που δεν απαιτούν κοινοποίηση,

ι. η παροχή στην ΚεΜΚΕ κάθε είδους βοήθειας και υπο-
στήριξης, σε περίπτωση κοινοποίησης ενός σχεδίου από 
την ΚεΜΚΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε περίπτωση 
αιτήματος της ΕΕ για παροχή πληροφοριών επί μέτρων 
κρατικής ενίσχυσης αρμοδιότητάς της,

ια. η μέριμνα για την καταχώριση των σχεδίων στο 
ηλεκτρονικό σύστημα SANI,

ιβ. η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της ετήσιας 
έκθεσης κρατικών ενισχύσεων μέσω του διαδραστικού 
συστήματος SARI,

ιγ. η μέριμνα για την ενημέρωση του μητρώου παρα-
κολούθησης κρατικών ενισχύσεων της υποπαραγράφου 
Β.8 του ν. 4152/2013, ως προς τα μέτρα αρμοδιότητας 
τους,

ιδ. η εποπτεία για την εφαρμογή των αποφάσεων ανά-
κτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων που έχουν 
χορηγηθεί από το Υπουργείο ή τους εποπτευόμενους 
φορείς αρμοδιότητάς της, με βάση τις οδηγίες της ΚεΜΚΕ 
και η παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων στην 
ΚεΜΚΕ για την υποβολή τους στην ΕΕ. Ειδικότερα:

αα. η υποστήριξη των φορέων χορήγησης παράνομων 
ενισχύσεων που χρήζουν ανάκτησης, κατά τον προσδιο-
ρισμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων, των ποσών, και 
των τόκων ανά ωφελούμενο που πρέπει να ανακτηθούν,

ββ. η μέριμνα ώστε ο φορέας χορήγησης της ενίσχυ-
σης να προβεί εξαρχής σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
μέχρι και την τελική ανάκτηση των παρανόμως χορηγη-
θεισών κρατικών ενισχύσεων (ενδεικτικά εγγραφή σε 
πίνακα απαιτήσεων για δικαιούχους που έχουν ενταχθεί 
σε καθεστώς πτώχευσης),

γγ. ο χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Άρθρο 8
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής 
Διαχείρισης είναι:

α. Η αποτελεσματική άσκηση της λειτουργίας της 
οικονομικής διοίκησης του Υπουργείου με σύγχρονες 
διαδικασίες και με κριτήρια κόστους - οφέλους.
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β. Η τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων 
στον τομέα της οικονομικής διοίκησης στο ελληνικό, το 
ευρωπαϊκό και το διεθνές περιβάλλον.

γ. Η αξιοποίηση χρηματοδοτούμενων από εθνικούς 
και κοινοτικούς πόρους προγραμμάτων.

2. Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης συγκροτείται 
από τα ακόλουθα Τμήματα:

α. Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών, Εκτέλεσης Τακτικού 
Προϋπολογισμού και ΠΔΕ.

β. Τμήμα Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας
γ. Τμήμα Εντολών Πληρωμών.
3. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 

ΔΑΠΑΝΩΝ, Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού και 
ΠΔΕ περιλαμβάνονται:

α. η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης 
υποχρεώσεων, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του 
διατάκτη και καταχώρηση των αναλαμβανόμενων δε-
σμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο 
Δεσμεύσεων, 

β. ο έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσε-
ων διατάξεων και παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων 
των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούμε-
νης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου 
κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης 
της πίστωσης, 

γ. η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δημοσιονομι-
κή Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παραγράφου 3δ του άρθρου 66 του 
ν. 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υπο-
χρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγματος 
(π.δ. 80/2016), 

δ. ο έλεγχος και εκκαθάριση δαπανών με βάση τα πλή-
ρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών, 

ε. η έκδοση τίτλου για την πληρωμή των δαπανών, 
μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και 
εντός των προβλεπομένων προθεσμιών από το ενωσι-
ακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο., 

στ. η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη 
ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των εκκαθα-
ριζόμενων δαπανών και υποβολή της μετά του σχετι-
κού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου 
Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική 
κοινοποίηση στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Δημοσι-
ονομικών Ελέγχων του ΓΛΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014,

ζ. η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία 
προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμε-
νες διατάξεις διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου, 

η. η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων Τακτικού Προ-
ϋπολογισμού, 

θ. η τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προ-
πληρωμής, 

ι. η εισήγηση αρμοδίως για καταλογισμό δημόσιου 
υπολόγου, καθώς και λαβόντα αχρεώστητης πληρωμής, 

ια. η παροχή απόψεων στα Δικαστήρια, εκτέλεση 
δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρμό-
δια Δ.Υ.Ε.Ε. των δικαστικών αποφάσεων αυτών από τις 
οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του 
φορέα, 

ιβ. η μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφει-
λών,

ιγ. η τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπο-
νται από τις ισχύουσες διατάξεις, 

ιδ. η τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων Προγράμματος 
Δημόσιων Επενδύσεων, 

ιε. η συγκέντρωση δεδομένων από το Μητρώο Δε-
σμεύσεων και υποβολή σχετικών αναφορών στη Δ/νση 
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, 

ιστ. η καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων δα-
πανών και τήρηση του μητρώου αυτών, 

ιζ. η αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών, 
ιη. η έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβί-

βαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες, 
ιθ. η παρακολούθηση μηνιαίως σε ξεχωριστή κατάστα-

ση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του 
φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη,

κ. η παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και ει-
σήγηση στον ΓΔΟΥ για την έκδοση εντολών προς τους 
οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των 
αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την 
απόδοση λογαριασμού, καθώς και εισήγηση στον αρ-
μόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον κα-
ταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, 

κα. η έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών 
και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που 
βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη 
δημόσια ληψοδοσία, καθώς και έκδοση λοιπών συμψη-
φιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται, 

κβ. η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Υπουρ-
γείου βάσει των γενικών αρχών και κανόνων για τη δη-
μοσιονομική διαχείριση του ν. 4270/2014,

κγ. ο χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος.
4. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ περιλαμβάνονται αρμοδιότητες για δα-
πάνες αποδοχών, συντάξεων, πρόσθετων αμοιβών, απο-
ζημιώσεων και με οποιαδήποτε άλλη ονομασία καταβαλ-
λόμενων απολαβών του πάσης φύσεως προσωπικού του 
Υπουργείου, των φυσικών προσώπων με οποιουδήποτε 
τύπου μίσθωση έργου ή παροχή ανεξάρτητων υπηρεσι-
ών ή έμμισθη εντολή, καθώς και αποζημιώσεων φοιτη-
τών και σπουδαστών για την πρακτική τους άσκηση σε 
υπηρεσίες του Υπουργείου, ως ακολούθως:

α. η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υπο-
χρεώσεων, σχετικές με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, 
κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη και 
καταχώρηση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα 
οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του περί ανάληψης υποχρε-
ώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγματος 
(π.δ. 80/2016), 

β. ο έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσε-
ων διατάξεων και παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων 
των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούμε-
νης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου 
κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης 
της πίστωσης, 
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γ. η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3δ του άρθρου 
66 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης 
υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγ-
ματος (π.δ. 80/2016), 

δ. ο έλεγχος και εκκαθάριση των δαπανών αρμοδιό-
τητας του Τμήματος με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαι-
ολογητικά αυτών, 

ε. η εκκαθάριση και καταβολή των τακτικών αποδοχών 
που αφορούν τους υπαλλήλους του Υπουργείου, η διεκ-
περαίωση των πάσης φύσεως πρόσθετων αμοιβών του 
προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου του επιδόματος 
αλλοδαπής, και κάθε άλλης απολαβής των υπαλλήλων 
και την έκδοση και αποστολή αναλυτικών βεβαιώσεων 
στους δικαιούχους,

στ. η τήρηση μισθολογικών μητρώων του πάσης φύσε-
ως προσωπικού του Υπουργείου και η μηνιαία δήλωση 
στη μηχανογραφική εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πλη-
ρωμών των σχετικών ενταλμάτων,

ζ. η έκδοση των ετήσιων Μητρώων τακτικών αποδο-
χών και πρόσθετων παροχών και η χορήγηση βεβαιώ-
σεων βάσει των στοιχείων τους,

η. η ενημέρωση του φορολογικού αρχείου για την έκ-
δοση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων της εφορίας και 
η αντιπαραβολή των στοιχείων με τα Μητρώα τακτικών 
αποδοχών και πρόσθετων παροχών,

θ. η τήρηση στοιχείων για τα Ταμεία Κοινωνικής Ασφά-
λισης,

ι. η συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών,
ια. η έκδοση σχετικών εγκυκλίων που αφορούν το 

μισθολόγιο.,
ιβ. η εκτέλεση αποφάσεων που αφορούν ενδεικτικά 

αργίες, διαθεσιμότητες,
ιγ. οι απαντήσεις επί προσφυγών - δικαστικών απο-

φάσεων,
ιδ. η έκδοση Δελτίων Ατομικής και Υπηρεσιακής Κα-

τάστασης (ΔΑΥΚ) και άλλων σχετικών βεβαιώσεων, σχε-
τικών με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, που αφορούν 
την συνταξιοδότηση,

ιε. η μηνιαία αποστολή οικονομικών στοιχείων μισθο-
δοσίας προς το Υπουργείο Οικονομικών, καταστάσεων 
ασφαλιστικών εισφορών στα αντίστοιχα ταμεία και κα-
ταστάσεων δανείων σε πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και 
η κατά μήνα κατάρτιση και ηλεκτρονική υποβολή της 
Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) των ασφαλισμέ-
νων στο ΙΚΑ,

ιστ. η χορήγηση βεβαιώσεων σε εν ενεργεία και συ-
νταξιούχους υπαλλήλους σχετικά με εξαγορές στρατού, 
προϋπηρεσίας κ.λπ.,

ιζ. η παρακολούθηση της σχετικής με τη μισθοδοσία 
νομοθεσίας, η επιμέλεια και ο έλεγχος της προσαρμογής 
της παραμετροποίησης του μηχανογραφικού συστήμα-
τος μισθοδοσίας στα εκάστοτε νέα δεδομένα (ενδεικτικά 
φορολογία, υπολογισμός περικοπών, κρατήσεων) και η 
εισήγηση για αναγκαίες μεταβολές,

ιη. η έκδοση τίτλου για την πληρωμή δαπανών, σε 
συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, μέσα στα 
καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός των 

προβλεπομένων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνι-
κό κανονιστικό πλαίσιο, 

ιθ. η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη 
κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικό-
τητας των δαπανών και υποβολή της μετά του σχετικού 
φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρ-
μογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινο-
ποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων 
του ΓΛΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 
του άρθρου 26 του ν. 4270/2014, 

κ. η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία 
προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμε-
νες διατάξεις διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου, 

κα. η εισήγηση αρμοδίως για καταλογισμό δημόσιου 
υπολόγου, καθώς και λαβόντα αχρεώστητης πληρωμής. 

κβ. η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων Τακτικού 
Προϋπολογισμού, 

κγ. η παροχή απόψεων στα Δικαστήρια, εκτέλεση 
δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρμό-
δια Δ.Υ.Ε.Ε. των δικαστικών αποφάσεων αυτών από τις 
οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του 
φορέα για δαπάνες αρμοδιότητας του Τμήματος, 

κδ. η μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφει-
λών, 

κε. η τήρηση μητρώου πάσης φύσεως προσωπικού 
του οικείου Υπουργείου, 

κστ. η παροχή βεβαίωσης επί των πράξεων διορισμών, 
εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του 
προσωπικού κάθε κατηγορίας του Υπουργείου, για την 
ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό 
του., 

κζ. η παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών ανα-
φορικά με αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, 
κρατήσεις κ.λπ., για το πάσης φύσεως προσωπικό του 
Υπουργείου, 

κη. η παροχή στοιχείων επί θεμάτων που αφορούν 
στο Τμήμα,

κθ. ο χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος,
5. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΛΗ-

ΡΩΜΩΝ περιλαμβάνονται:
α. η παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 

Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) ηλεκτρο-
νικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού 
προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των 
εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων με πίστωση των 
τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την από-
δοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε 
αυτούς,

β. η μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και από-
δοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία 
των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις 
σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών 
οφειλών, 

γ. η ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για 
την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή 
των δικαιούχων, 

δ. η καταχώρηση στοιχείων και τήρηση των Μητρώων 
Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων, 
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ε. η παρακολούθηση, επεξεργασία και αναφορά της 
συγκέντρωσης εσόδων,

στ. ο χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Άρθρο 9
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών έχει ως επι-
χειρησιακούς στόχους το σχεδιασμό, συντονισμό, δια-
χείριση και εποπτεία όλων των θεμάτων που άπτονται: 

α) της διοικητικής υποστήριξης των υπηρεσιών του 
Υπουργείου,

β) της καλής λειτουργίας και ασφάλειας των κτιρια-
κών εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των τεχνικών 
υποδομών της,

γ) του οργανωτικού σχεδιασμού και λειτουργικού εκ-
συγχρονισμού των υπηρεσιών της,

δ) της ορθολογικής στελέχωσης των οργανικών μο-
νάδων της και της αξιολόγησης της αποδοτικότητας και 
αποτελεσματικότητάς τους,

ε) της διοίκησης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυ-
ναμικού του Υπουργείου,

στ) της αναβάθμισης του τρόπου διαχείρισης των υπη-
ρεσιών διεκπεραίωσης και των υποστηρικτικών εργασι-
ών για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών.

ζ) την εποπτεία των ηλεκτρονικών υποδομών και 
εξοπλισμού των οργανικών μονάδων της υπηρεσίας, 
με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία τους.

2. Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών συγκροτείται 
από τα ακόλουθα Τμήματα:

α. Τμήμα Προσωπικού και Διοικητικής Υποστήριξης
β. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης 
γ. Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνικής 

Υποστήριξης.
3. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ περιλαμβάνεται:
α. η διαχείριση όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατά-

στασης των πάσης φύσεως υπαλλήλων του Υπουργείου,
β. τα θέματα άσκησης του πειθαρχικού ελέγχου των 

υπαλλήλων,
γ. η έκδοση σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων 

για το προσωπικό του Υπουργείου.,
δ. η επεξεργασία των στοιχείων της τηρούμενης βάσης 

δεδομένων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθ-
μητικές μεταβολές του προσωπικού του Υπουργείου, 
η αποτίμηση και ο προγραμματισμός των αναγκών του 
σε ανθρώπινο δυναμικό, η κατάταξη του προσωπικού 
του σε κατηγορίες, κλάδους, βαθμούς ή ειδικότητες και 
η στελέχωση των υπηρεσιών του,

ε. η συγκρότηση των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών 
Συμβουλίων, Επιτροπών, Ομάδων Εργασίας ή Έργου και 
ο ορισμός εκπροσώπων του Υπουργείου σε συλλογικά 
όργανα, συνέδρια ή συμβούλια άλλων Υπουργείων και 
φορέων, σε συνεργασία με τις λοιπές Υπηρεσίες του 
Υπουργείου, συμπεριλαμβανομένων και των διαδικα-
σιών που αφορούν το προσωπικό φορέων αρμοδιότη-
τας του Υπουργείου, όπως, μεταξύ άλλων, ΔΕΚΟ, νομικά 
πρόσωπα, Ανεξάρτητες Αρχές,

στ. ο χειρισμός των διοικητικών θεμάτων που αφορούν 
στο προσωπικό των Γραφείων της πολιτικής ηγεσίας του 

Υπουργείου, καθώς και των γραφείων των Γενικών Γραμ-
ματέων και του Ειδικού Γραμματέα,

στ.i. οι εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων 
στα υπηρεσιακά συμβούλια,

ζ. η μελέτη, εισήγηση και παρακολούθηση της εφαρ-
μογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών 
τύπων και διαδικασιών, η προτυποποίηση των διοικη-
τικών διαδικασιών βάσει σύγχρονων προτύπων ISO, η 
κατάργηση περιττών διατυπώσεων και η διευκόλυνση 
της επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες του 
Υπουργείου,

η. η μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρο-
νων τεχνικών και μεθόδων εργασίας για την αύξηση της 
παραγωγικότητας των υπαλλήλων του Υπουργείου, η 
εφαρμογή συστημάτων στοχοθεσίας και μεθόδων μέ-
τρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας 
του προσωπικού και των υπηρεσιών του, η αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και η διατύπωση 
συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της υπη-
ρεσιακής λειτουργίας,

θ. η εφαρμογή των αρχών της διοίκησης ολικής ποι-
ότητας, ο χειρισμός θεμάτων οργάνωσης των υπηρεσι-
ών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό 
νομικών προσώπων, καθώς και η μελέτη και εισήγηση 
μέτρων ορθολογικού οργανωτικού ανασχεδιασμού και 
εκσυγχρονισμού της λειτουργίας τους σε συνεργασία με 
τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες,

ι. η παρακολούθηση των εξελίξεων σε θέματα ποιότη-
τας υπηρεσιών στο περιβάλλον της δημόσιας διοίκησης 
σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και η επεξερ-
γασία αντίστοιχης πολιτικής,

ια. η εκπόνηση προτύπων απόδοσης και ο προσδιορι-
σμός δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας, αποτελεσμα-
τικότητας και ποιότητας,

ιβ. η σύνταξη, σε ετήσια βάση, και υποβολή στον 
Υπουργό έκθεσης απολογισμού της δράσης της Διεύ-
θυνσης για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και απο-
τελεσματικότητας,

ιγ. η σύνταξη και διαβίβαση σε ετήσια βάση του κατα-
λόγου υπόχρεων προς υποβολή δήλωσης περιουσιακής 
κατάστασης του ν. 3213/2003, όπως ισχύει,

ιδ. η μέριμνα για την κατάρτιση, αξιολόγηση και ανα-
σχεδιασμό περιγραμμάτων καθηκόντων και προσόντων 
των θέσεων εργασίας του προσωπικού του Υπουργείου 
σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των οργανικών 
μονάδων του,

ιε. η μέριμνα για την εισαγωγική εκπαίδευση των υπαλ-
λήλων του Υπουργείου, 

ιστ. η ανίχνευση και επισήμανση των εκπαιδευτικών-
επιμορφωτικών αναγκών του προσωπικού σε συνεργα-
σία με τους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων, ο 
σχεδιασμός, η κατάρτιση και εφαρμογή πάσης φύσεως 
προγραμμάτων εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, επιμόρ-
φωσης ή ειδίκευσης των υπαλλήλων σε αντικείμενα της 
υπηρεσίας τους, σε νέα γνωστικά αντικείμενα και σε σύγ-
χρονες τεχνικές διοίκησης και τεχνολογίες, αυτοτελώς ή 
σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Εθνικού 
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και 
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άλλων αρμόδιων κρατικών φορέων στο πλαίσιο των 
εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων,

ιζ. η επεξεργασία καταγγελιών πολιτών και αναφορών 
υπηρεσιών σε βάρος υπαλλήλων ή/και υπηρεσιών του 
Υπουργείου,

ιη. η σύνταξη σχεδίων εντολών Προκαταρκτικής Εξέ-
τασης ή Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ),

ιθ. η σύνταξη σχεδίων κλήσεων σε απολογία, πειθαρ-
χικών αποφάσεων και πειθαρχικών παραπομπών μο-
νομελούς δικαιοδοσίας, καθώς και η κοινοποίηση των 
σχετικών πράξεων στους διωκομένους υπαλλήλους,

κ. η υποστήριξη προς τα αρμόδια Πειθαρχικά Συμ-
βούλια.,

κα. η επικοινωνία με Ανεξάρτητες και Δικαστικές αρχές 
ή Υπηρεσίες για θέματα που αφορούν σε πειθαρχικές ή 
ποινικές κυρώσεις υπαλλήλων,

κβ. η μέριμνα για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του 
δικαιώματος υπογραφής στα ιεραρχικώς υφιστάμενα 
διοικητικά όργανα,

κγ. η παρακολούθηση εφαρμογής και η επικαιροποίη-
ση των κανονιστικών πράξεων για τις διαδικασίες εκκα-
θάρισης των αρχείων των υπηρεσιών του Υπουργείου,

κδ. ο ανασχεδιασμός και η τυποποίηση, σε συνεργασία 
με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες, των πληροφορι-
ακών εντύπων ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητι-
κά και τις διαδικασίες συναλλαγής των πολιτών με τις 
Υπηρεσίες του Υπουργείου, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (Κ.Ε.Π.), τα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) 
και λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες,

κε. η παρακολούθηση και επικαιροποίηση των πληρο-
φοριών που αφορούν στις διαδικασίες του Υπουργείου 
που περιλαμβάνονται στην Εθνική Διαδικτυακή Πύλη 
ΕΡΜΗΣ και στον ηλεκτρονικό Οδηγό του Πολίτη που 
περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

4. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-
ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ περιλαμβάνεται:

α. η τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου (φυσικού και 
ηλεκτρονικού) και του αρχείου εγγράφων του Υπουρ-
γείου, 

β. η παραλαβή και διακίνηση της εισερχόμενης και 
εξερχόμενης αλληλογραφίας (κοινής και εμπιστευτικής), 

γ. η επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και φωτοαντι-
γράφων και η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής,

δ. η εξυπηρέτηση και πληροφόρηση του πολίτη και η 
εισήγηση μέτρων για τη βελτίωσή τους,

ε. η τήρηση ενιαίου αρχείου πληροφοριακού υλικού, 
σε έντυπη ή και ηλεκτρονική μορφή.,

στ. η μέριμνα εξασφάλισης και θέσης σε κυκλοφορία, 
η κατανομή και διάθεση μεταφορικών μέσων στις επι-
μέρους υπηρεσίες του Υπουργείου, η κίνηση, η φύλαξη, 
η συντήρηση και η επισκευή αυτών,

ζ. η εξασφάλιση της προσβασιμότητας και η αντι-
μετώπιση, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες 
υπηρεσίες του Υπουργείου, προβλημάτων και λοιπών 
θεμάτων διευκόλυνσης και εξυπηρέτησης ατόμων με 
ειδικές ανάγκες,

η. η μέριμνα για την καθαριότητα και φύλαξη των υπη-
ρεσιακών χώρων,

θ. η οργάνωση, διαρκής παρακολούθηση και επικαι-
ροποίηση των δομών που είναι απαραίτητες για την ηλε-
κτρονική διακίνηση εγγράφων, με αντίστοιχη προετοιμα-
σία του ανθρώπινου δυναμικού (κατάλογοι αποστολής 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τυποποίηση εγγράφων),

ι. η διοικητική μέριμνα για τον εφοδιασμό των υπηρε-
σιών του Υπουργείου με τα μέσα διεξαγωγής του έργου 
τους, η διαφύλαξη και καλή χρήση αυτών,

ια. οι διαδικασίες μίσθωσης χώρων, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία, και η χωροταξική κατανομή των 
προς στέγαση υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και η 
παρακολούθηση των θεμάτων που σχετίζονται με τις εν 
λόγω διαδικασίες. Η αρμοδιότητα αυτή, κατά το μέρος 
που αφορά στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας εξωτε-
ρικού, ασκείται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνούς 
Επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και 
Επικοινωνίας.

ιβ. η ανάρτηση πράξεων και η διαχείριση του συστή-
ματος αναρτήσεων στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

5. Το ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για την επιτυχή επιτέλεση του 
έργου του λειτουργεί σε 24ωρη βάση και είναι αρμόδιο 
για: 

α. τα θέματα ανάπτυξης, εγκατάστασης, συντήρησης, 
αποκατάστασης βλαβών και δυσλειτουργιών, επέκτα-
σης, αναβάθμισης και εν γένει διαχείρισης πληροφο-
ριακών συστημάτων, υποδομών δικτύων, εφαρμογών 
επικοινωνίας και του αντίστοιχου τεχνικού εξοπλισμού 
του Υπουργείου σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες 
και τους άξονες δράσης του,

β. η παροχή τεχνικής υποστήριξης για την κάλυψη των 
μηχανογραφικών αναγκών του Υπουργείου ως προς την 
οργάνωση, λειτουργία και συντήρηση των υποδομών 
πληροφορικής και επικοινωνιών του Υπουργείου,

γ. ο έλεγχος της πληρότητας, λειτουργικότητας και απο-
δοτικότητας του υλικού και λογισμικού των συστημάτων, 
δικτύων και εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών 
του Υπουργείου, η καλή και ασφαλής λειτουργία τους, 
η μέριμνα για το διαρκή εκσυγχρονισμό και βελτίωσή 
τους, καθώς και η διασφάλιση της διαλειτουργικότητάς 
τους με υφιστάμενα συστήματα και υποδομές και του 
απορρήτου των επικοινωνιών,

δ. οι διαδικασίες παροχής και ελέγχου πρόσβασης 
στις εφαρμογές πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 
του Υπουργείου καθώς και οι διαδικασίες εφαρμογής 
και χρήσης ψηφιακών υπογραφών.

ε. η διερεύνηση, καταγραφή, ανάλυση και τεκμηρίωση 
αναγκών και απαιτήσεων της υπηρεσίας στον τομέα των 
ψηφιακών εφαρμογών,

στ. η υποστήριξη των χρηστών σε κεντρικές διαδικτυ-
ακές εφαρμογές του Υπουργείου,

ζ. η παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων 
με εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής,

η. η εξειδίκευση και εφαρμογή της πολιτικής ασφα-
λείας σχετικά με τη χρήση του δικτύου του Υπουργείου,

θ. η συντήρηση δικτυακού εξοπλισμού και η μέριμνα 
για διαρκή διαθεσιμότητα αυτού,

ι. η διαχείριση δικτύου και υπηρεσιών, καθώς και η 
μέριμνα για διαρκή διαθεσιμότητα αυτών,
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ια. η διαχείριση των δικτύων με παρακολούθηση και 
ανάλυση της απόδοσης με στόχο τη βελτίωση των επιδό-
σεων και εντοπισμό πιθανών ανεπιθύμητων εισβολέων,

ιβ. η συντήρηση υλικού εξυπηρετητών και η μέριμνα 
για τη διαρκή διαθεσιμότητα αυτών,

ιγ. η εγκατάσταση και συντήρηση λειτουργικών συ-
στημάτων εξυπηρετητών, καθώς και ομάδων χρηστών 
και δικαιωμάτων,

ιδ. η μέριμνα λήψης και τήρησης αντιγράφων ασφα-
λείας της κατάστασης των εξυπηρετητών, καθώς και των 
αρχείων των σκληρών δίσκων,

ιε. η μέριμνα για διαθεσιμότητα εφεδρικών εξυπηρετη-
τών και η υλοποίηση σχεδίου θέσης τους σε παραγωγική 
λειτουργία, καθώς και η εφαρμογή σχεδίου αποκατάστα-
σης και επαναφοράς εξυπηρετητών που τίθενται εκτός 
λειτουργίας,

ιστ. η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών εξυπηρετητών 
και εξοπλισμού δικτύου,

ιζ. η υποστήριξη υλικού προσωπικών υπολογιστών, 
περιφερειακών και δικτυακών εκτυπωτών,

ιη. η εγκατάσταση και υποστήριξη λειτουργικών συ-
στημάτων και λογισμικού προσωπικών υπολογιστών 
χρηστών,

ιθ. η εγκατάσταση και υποστήριξη δικτυακών δίσκων,
κ. η τεχνική υποστήριξη χρηστών,
κα. η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών υλικού προ-

σωπικών υπολογιστών, περιφερειακών και δικτυακών 
εκτυπωτών,

κβ. η ανάπτυξη, συντήρηση, υποστήριξη, λειτουργία 
και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων Πληροφοριακών 
Συστημάτων (Π.Σ.) και εφαρμογών που υποστηρίζουν το 
έργο των Υπηρεσιών του Υπουργείου, 

κγ. η διαλειτουργικότητα με εθνικούς και ευρωπαϊ-
κούς φορείς, που αφορούν ιδίως την ανάπτυξη, συντή-
ρηση και υποστήριξη των συστημάτων εφαρμογών του 
Υπουργείου,

κδ. η ενοποίηση των διαφορετικών Πληροφοριακών 
Συστημάτων του Υπουργείου, εφαρμόζοντας τις βέλ-
τιστες τεχνολογικές πρακτικές και συμβάλλοντας στη 
διαλειτουργικότητα, την εξοικονόμηση πόρων και την 
παροχή ποιοτικών και ασφαλών ψηφιακών υπηρεσιών 
προς τον πολίτη, την επιχείρηση και το κράτος,

κε. η διασφάλιση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας 
των τεχνικών υποδομών και του κτιριακού εξοπλισμού 
του Υπουργείου καθώς και η λήψη μέτρων πυρασφά-
λειας,

κστ. η παρακολούθηση λειτουργίας μέσων επικοινω-
νίας και μεταφοράς, δικτύων φωτισμού και ύδρευσης, 
σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του 
Υπουργείου,

κζ. η εκτέλεση τεχνικών εργασιών που αφορούν στην 
κατασκευή, επισκευή και συντήρηση της ιδιόκτητης ή 
μισθωμένης κτιριακής υποδομής των εγκαταστάσεων 
και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες 
του Υπουργείου,

κη. ο προγραμματισμός και η εκτέλεση τακτικών ή 
έκτακτων τεχνικών εργασιών συντήρησης και βελτίω-
σης της κτιριακής υποδομής και των εγκαταστάσεων 

του Υπουργείου, με ίδια μέσα ή με ανάθεση σε εξωτερικά 
συνεργεία,

κθ. η μελέτη ή και η επίβλεψη τεχνικών εργασιών κα-
τασκευής ή επισκευής κτιριακής υποδομής και εγκατα-
στάσεων του Υπουργείου, με ίδια μέσα ή με ανάθεση 
σε τρίτους.

Άρθρο 10
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

Στην αρμοδιότητα του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής 
Υποστήριξης, Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και Νομοθετι-
κής Πρωτοβουλίας περιλαμβάνονται:

α. ο συντονισμός, στο πλαίσιο άσκησης του Κοινοβου-
λευτικού Ελέγχου, των αρμόδιων υπηρεσιακών μονάδων 
και φορέων του Υπουργείου για τη συλλογή πληροφο-
ριών και τη σύνταξη σχετικών απαντήσεων,

β. η επεξεργασία των απαντήσεων αυτών, σε συνερ-
γασία με το Γραφείο Υπουργού, η προώθησή τους, μέσα 
στις προβλεπόμενες προθεσμίες, στην Βουλή και η τήρη-
ση αρχείου, σε φυσική και ψηφιακή μορφή, των εγγρά-
φων απαντήσεων που αποστέλλονται κατά τα ανωτέρω 
στη Βουλή,

γ. η συμμετοχή στο σχεδιασμό των νομοθετικών και 
κανονιστικών ρυθμίσεων, η επεξεργασία αυτών ύστε-
ρα από αίτημα των επιμέρους υπηρεσιών, η κατάρτιση 
των νομοσχεδίων που αναθέτει στο Τμήμα ο Υπουργός 
και η μέριμνα σε συνεργασία με τις αρμόδιες καθ’ ύλην 
υπηρεσίες για την ποιότητά τους. Επιπλέον, η φροντίδα 
προώθησης και η παρακολούθηση της διαδικασίας, μέ-
χρι τη δημοσίευσή τους στο ΦΕΚ, των νομοθετικών κει-
μένων (νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, κανονιστικών 
αποφάσεων) που καταρτίζονται από τις αρμόδιες κατά 
περίπτωση υπηρεσίες του Υπουργείου,

δ. η φροντίδα για την ενημέρωση των Υπηρεσιών αυ-
τών με τα νομοθετικά κείμενα που τις αφορούν, καθώς 
και η ενημέρωση του Υπουργού για κάθε εξέλιξη του 
ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς θεσμικού πλαισίου,

ε. η υποβολή εισηγήσεων προς τον Υπουργό σε νομικά 
ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη θέσπιση και θέση σε 
εφαρμογή των κείμενων διατάξεων,

στ. η συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες Διευθύνσεις 
του Υπουργείου στην κατάρτιση, προώθηση και υπο-
βολή των ερωτημάτων που απευθύνονται στο Γραφείο 
Νομικού Συμβούλου,

ζ. η παροχή της αναγκαίας τεχνογνωσίας για την τή-
ρηση των αρχών της καλής νομοθέτησης στις αρμόδιες 
καθ’ ύλη υπηρεσίες που αναλαμβάνουν την εκπόνηση ή 
την απλούστευση ρυθμίσεων,

η. η διενέργεια διαβουλεύσεων με εκπροσώπους των 
κοινωνικών φορέων και ενδιαφερόμενων ομάδων, η 
μέριμνα, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία της 
Κυβέρνησης, για τη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου 
και διαβουλεύσεων με εκπροσώπους των κοινωνικών 
φορέων και ενδιαφερόμενων ομάδων, η ευθύνη σύ-
νταξης της Έκθεσης επί της δημόσιας διαβούλευσης 
επί νομοσχεδίων και η μέριμνα για την αποστολή της 
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μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις από τις οποίες προήλθαν τα σχόλια,

θ. η επισήμανση των νομοθετικών και κανονιστικών 
ρυθμίσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπι-
κοινωνιών και Ενημέρωσης που χρήζουν απλούστευσης, 
αναμόρφωσης, κωδικοποίησης ή επικαιροποίησης,

ι. η σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, 
των αιτιολογικών εκθέσεων, των εκθέσεων αξιολόγησης 
αποτελεσμάτων εφαρμογής και των αναλύσεων συνε-
πειών ρυθμίσεων του ν. 4048/2012,

ια. η συμμετοχή στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές 
του Υπουργείου και η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των 
τελικών προτάσεων των εν λόγω επιτροπών,

ιβ. η υποστήριξη των Υπηρεσιών με την απαραίτητη 
κωδικοποιημένη νομοθετική ύλη, η αναζήτηση σχετικής 
νομολογίας, η έρευνα σε νομικές βάσεις δεδομένων, η 
τήρηση, παρακολούθηση και ενημέρωση αρχείου (κω-
δικοποιημένης βάσης δεδομένων) με την εθνική, ευρω-
παϊκή και διεθνή νομοθεσία σε θέματα αρμοδιότητας 
του Υπουργείου, 

ιγ. η διαρκής ενημέρωση των Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου επί των δημοσιευόμενων στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης νόμων και κανονιστικών εν γένει πράξεων,

ιδ. η εγκατάσταση και τήρηση κωδικοποιημένης βά-
σης δεδομένων, κανονιστικών κειμένων και εγκυκλίων, 
που αφορούν στις λειτουργίες του Υπουργείου,

ιε. η συγκέντρωση των προς κωδικοποίηση διατάξεων 
και εγκυκλίων από τις αρμόδιες καθ’ ύλην Υπηρεσίες του 
Υπουργείου ή άλλων συναρμόδιων Υπουργείων, η ταξι-
νόμηση και ομαδοποίηση της ύλης, η κατάταξη αυτής 
σε ενότητες διατάξεων και εγκυκλίων, η παρουσίαση 
του έργου, η διανομή στους αποδέκτες των αντιτύπων 
του έργου,

ιστ. η μέριμνα για τη συγκέντρωση, ταξινόμηση και 
διοικητική κωδικοποίηση της νομοθεσίας που αφορά 
σε βασικές επιχειρησιακές λειτουργίες του Υπουργείου,

ιζ. η συλλογή, ταξινόμηση και προώθηση στην Κεντρι-
κή Επιτροπή Κωδικοποίησης της Γενικής Γραμματείας 
της Κυβέρνησης του ν. 3133/2003, κωδικοποιημένων 
ρυθμίσεων ή ρυθμίσεων των νομικών πεδίων στα οποία 
εντοπίζεται η ανάγκη αναμόρφωσης,

ιη. η συνεργασία με την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δη-
μοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), την Αρχή Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) και τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Υπουργείου, για την κατάρτιση προτύπων 
προσκλήσεων, προκηρύξεων και συμβάσεων για έργα, 
καθώς και για προμήθειες υπηρεσιών, εξοπλισμού, λογι-
σμικού, δικτύων και υλικού Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),

ιθ. η συνδρομή των υπηρεσιών του Υπουργείου κατά 
τη σύνταξη απόψεων σε υποθέσεις προδικαστικού και 
δικαστικού χαρακτήρα (ενδεικτικά σε πολιτικά - διοι-
κητικά δικαστήρια, σε δικαστήρια της ΕΕ, σε υποθέσεις 
eu-pilot),

κ. η συνδρομή των υπηρεσιών του Υπουργείου κατά 
την εναρμόνιση Οδηγιών της ΕΕ ή άλλων κανονιστικών 
πράξεων διεθνών οργανισμών,

κα. η νομική υποστήριξη των υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου, σε θέματα δικαίου, διαγωνισμών και συμβάσεων, 
η οποία συνίσταται:

αα. στη διαβίβαση δικαστικών εγγράφων στις καθ’ 
ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες για την έγκαιρη υποβολή 
απόψεων στα αρμόδια Δικαστήρια και την τήρηση των 
σχετικών μητρώων,

ββ. στην έκδοση αποφάσεων για την νομική κάλυψη 
υπαλλήλων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,

γγ. στην υποβολή εισηγήσεων σε θέματα ερμηνείας 
των κείμενων διατάξεων,

κβ. η συνδρομή στις αρμόδιες κατά περίπτωση υπη-
ρεσίες του Υπουργείου για την επεξεργασία και σύνταξη 
των σχεδίων συμβάσεων κάθε είδους, εκτελέσεων έρ-
γων, αναθέσεων, μελετών, προκηρύξεων, συμφωνιών και 
μνημονίων με την παροχή κάθε αναγκαίας τεχνογνωσίας.

Άρθρο 11
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤMHMA ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου έχει ως 
σκοπό την άσκηση εσωτερικού ελέγχου, ώστε να βελ-
τιωθεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών που δι-
έπουν τη λειτουργία του Υπουργείου, των διαδικασιών 
διαχείρισης διοικητικών κινδύνων και των διαδικασιών 
ελέγχου (άρθ. 12 του ν. 3492/2006, όπως ισχύει).

2. Στις αρμοδιότητες του ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ περιλαμβάνονται:

α. Η παροχή ελεγκτικών - συμβουλευτικών αρμοδιο-
τήτων, όπως:

αα. ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού 
ελέγχου (internal control) του Υπουργείου και η εισήγη-
ση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων,

αα. ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγ-
χος της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών 
(INTOSAI 3.4, INTOSAI 1.0.39 Ευρωπαϊκή κατευθυντήρια 
γραμμή εφαρμογής αριθ. 52), όπως και του εσωτερικού 
κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Υπουργείου,

ββ. η αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας 
και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων του 
Υπουργείου (δηλαδή η αξιολόγηση της λειτουργίας του 
βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης),

γγ. η αξιολόγηση του προγραμματισμού του σχεδια-
σμού και της εκτέλεσης των λειτουργιών του Υπουργείου,

δδ. ο έλεγχος της ορθής διενέργειας των δαπανών, 
της ορθής είσπραξης και εμφάνισης των εσόδων, της 
διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της πε-
ριουσίας του φορέα με την εξακρίβωση του ενεργητικού 
και παθητικού και του μισθολογικού κόστους, για τον 
εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδι-
αχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς 
και την αποτροπή τους στο μέλλον,

εε. ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων, προκει-
μένου να διαπιστωθεί κατά πόσον επιτυγχάνουν τους 
σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρ-
κείς ασφαλιστικές δικλίδες / μηχανισμοί ελέγχου, η δι-
ασφάλιση της αποτελεσματικότητας και συμβατότητας 
των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου και 
η ευθυγράμμιση τους με την εθνική στρατηγική για την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση,

στστ. η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπι-
στίας και της έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοι-
κονομικών (και λοιπών) αναφορών,



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2115Τεύχος Α’ 117/10.08.2017

β. η παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των 
συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου του Υπουργείου,

γ. η διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκα-
ταβολών του Υπουργείου,

δ. η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου 
των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων 
που υπάγονται στο Υπουργείο,

ε. η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στις περι-
πτώσεις που εντοπισθούν μεμονωμένες ή συστημικές 
παρατυπίες σε Υπηρεσίες του Υπουργείου ή σε εποπτευ-
όμενους φορείς του, εφόσον οι φορείς αυτοί δεν διαθέ-
τουν μονάδα εσωτερικού ελέγχου και η παρακολούθηση 
της εκτέλεσής τους,

στ. η υποβολή της έκθεσης εσωτερικού ελέγχου στον 
υπουργό με κοινοποίηση στις Υπηρεσίες που έχουν 
αρμοδιότητα για το σχεδιασμό και τη λειτουργία του 
συστήματος που ελέγχθηκε και η περιοδική παρακολού-
θηση και αξιολόγηση των διορθωτικών ή προληπτικών 
ενεργειών που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες,

ζ. η σύνταξη ενδιάμεσης και ετήσιας έκθεσης, στις 
οποίες καταγράφονται οι δραστηριότητες και τα απο-
τελέσματα του εσωτερικού ελέγχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Άρθρο 12
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1. Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής έχει ως 
αποστολή το σχεδιασμό και την κατάρτιση της Εθνικής 
Ψηφιακής Στρατηγικής (ΕΨΣ), με έμφαση στην Ψηφιακή 
Ενιαία Αγορά και στις ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένης της 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και την υποβολή της στον 
Υπουργό προς έγκριση. Επίσης, την παρακολούθηση 
της εφαρμογής της, την αποτίμηση και τον συντονισμό 
των Υπουργείων αναφορικά με τις επιμέρους δράσεις 
υλοποίησης της ΕΨΣ. Την εποπτεία και την αποτίμηση 
της υλοποίησης της ΕΨΣ, τη διατύπωση σχετικών προ-
τάσεων στα αρμόδια Υπουργεία και φορείς και τη διεθνή 
εκπροσώπηση της χώρας για θέματα που εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητές της. 

2. Από το πεδίο εφαρμογής των 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.).

3. Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής συγκρο-
τείται από:

α) τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προτύπων 
και Αξιολόγησης

β) τη Διεύθυνση Έργων Δημόσιου Τομέα
γ) τη Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας.

Άρθρο 13
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, 
ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προτύπων 
και Αξιολόγησης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμή-
ματα: 

α. Τμήμα Ψηφιακής Στρατηγικής 
β. Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
γ. Τμήμα Προτύπων
δ. Τμήμα Αξιολόγησης
2. Στο ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ περιλαμβά-

νονται οι κάτωθι αρμοδιότητες: 
α. καταρτίζει πενταετές σχέδιο για την Εθνική Ψηφιακή 

Στρατηγική, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίστοιχο στρα-
τηγικό σχεδιασμό της ΕΕ, τις προτάσεις των Υπουργείων 
και των εμπλεκόμενων φορέων, συντονίζει και εποπτεύει 
την υλοποίησή του,

β. παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις 
στους τομείς της ψηφιακής ανάπτυξης και πολιτικής και 
συντονίζει τους κατά περίπτωση εμπλεκόμενους φορείς 
για τη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων σε σχέση με τη 
Ψηφιακή Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπερι-
λαμβανομένης της στρατηγικής για την Ψηφιακή Ενιαία 
Αγορά για θέματα του Τμήματος, 

γ. συντονίζει τα Υπουργεία και τους κατά περίπτωση 
εμπλεκόμενους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, για 
την κατάρτιση των επιμέρους σχεδίων δράσης για την 
υλοποίηση της ΕΨΣ και εποπτεύει την υλοποίησή τους,

δ. διαμορφώνει, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Έρ-
γων Δημόσιου Τομέα, ένα σύγχρονο πλαίσιο παραγωγής 
έργων, καθορίζει τη διαδικασία υποβολής των σχετικών 
προτάσεων των φορέων του Δημοσίου και του ευρύτε-
ρου Δημόσιου Τομέα στη ΓΓΨΠ για έγκριση και εκδίδει 
τις σχετικές προσκλήσεις,

ε. στην περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων και 
δράσεων ΤΠΕ, μετά την έγκρισή τους από τη ΓΓΨΠ, συ-
νεργάζεται με τα Υπουργεία, τις Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ 
των Υπουργείων και τις Περιφέρειες για τη διαμόρφωση 
των αντίστοιχων Προσκλήσεων, από τις Διαχειριστικές 
Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, σύμφωνων 
με την ΕΨΣ, οι οποίες χρηματοδοτούνται μέσω των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και άλλων 
χρηματοδοτικών εργαλείων. Με την ίδια διαδικασία κα-
ταρτίζεται ο Ετήσιος Προγραμματισμός Προσκλήσεων 
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, ο οποίος 
επικαιροποιείται όποτε απαιτείται,

στ. σχεδιάζει, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες των 
συναρμόδιων Υπουργείων και εισηγείται τις δράσεις 
κρατικών ενισχύσεων, τα προγράμματα εκπαίδευσης 
και δια βίου μάθησης και τα προγράμματα έρευνας και 
καινοτομίας που αφορούν σε ΤΠΕ και παρακολουθεί την 
υλοποίησή τους,

ζ. ενημερώνεται από τα Υπουργεία για την πορεία σχε-
διασμού και υλοποίησης των σχετικών δράσεων υλοποί-
ησης της ΕΨΣ, όποτε αυτό ζητηθεί.

3. Στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ πε-
ριλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες: 

α. σχεδιάζει τις πολιτικές κατευθύνσεις και συντονίζει 
τις επιχειρησιακές δράσεις των δομών Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και τις εισηγείται σχετικά για την ενσω-
μάτωσή τους στην ΕΨΣ. Στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνει:

αα. το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό πο-
λιτικών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα πεδία των 
υποδομών, της εκπαίδευσης, της επιμόρφωσης και της 
χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών,
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ββ. την εκπόνηση τομεακών και εξειδικευμένων σχε-
δίων δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τη δι-
ασφάλιση της εναρμόνισής τους με τη στρατηγική για 
την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την ΕΨΣ της χώρας,

γγ. το συντονισμό και την παρακολούθηση των δρά-
σεων στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε 
συνεργασία με τους κατά περίπτωση φορείς υλοποίησης,

δδ. την ανάπτυξη και διαχείριση του κανονιστικού 
πλαισίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Δημόσιας 
Διοίκησης,

εε. την παρακολούθηση των διεθνών πολιτικών Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, των ευρωπαϊκών προγραμ-
μάτων καθώς και των εξελίξεων στις ΤΠΕ και κατόπιν 
την προσαρμογή και ενσωμάτωση των παραπάνω στις 
εθνικές πολιτικές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

στστ. την κατάρτιση σχεδίου οικονομικοτεχνικού 
προγράμματος ανάπτυξης της πληροφορικής και επι-
κοινωνιών στο δημόσιο τομέα καθώς και απολογισμού 
υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών,

β. παρακολουθεί τις εξελίξεις και συμμετέχει στη δια-
μόρφωση της πολιτικής νέων τεχνολογιών που αφορούν 
στα ψηφιακά δεδομένα μεγάλου όγκου (Big Data), στο 
υπολογιστικό νέφος (cloud computing)  και στις ψηφι-
ακές πλατφόρμες (Digital Platforms).

γ. καταρτίζει τη στρατηγική και καθορίζει την πολιτική 
εκμετάλλευσης των υποδομών υπολογιστικού νέφους, 
δημοσίου κλειδιού και ηλεκτρονικής ταυτοποίησης του 
Δημοσίου,

δ. παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις 
που αφορούν την ηλεκτρονική προσβασιμότητα,

ε. 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 υπηρε-
σιών, όσο και του περιεχομένου, καθώς και τη συμβα-
τότητα των ΤΠΕ με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες που 
χρησιμοποιούν τα άτομα με αναπηρία καθώς και άλλες 
ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού.

4. Στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ περιλαμβάνονται οι κάτωθι 
αρμοδιότητες:

α. συνεργάζεται με την ΕΑΑΔΗΣΥ για την κατάρτιση 
προτύπων προσκλήσεων, προκηρύξεων και συμβάσεων 
για έργα και δράσεις ψηφιακής ανάπτυξης και στρατηγι-
κής, καθώς και για προμήθειες υπηρεσιών, εξοπλισμού, 
λογισμικού, δικτύων και υλικού ΤΠΕ, τα οποία χρησιμο-
ποιούνται ως οδηγός από το σύνολο των φορέων του 
Δημοσίου, 

β. ορίζει πρότυπα και κανόνες δημιουργίας και δια-
τήρησης αποθετηρίων εφαρμογών και εποπτεύει την 
υλοποίησή τους, με σκοπό την επαναξιοποίησή τους 
μέσω της δημιουργίας και ανάπτυξης προτύπων, δομι-
κών μονάδων λογισμικού που απαρτίζουν τα πληροφο-
ρικά συστήματα της δημόσιας διοίκησης,

γ. θέτει τα πρότυπα οργάνωσης, διασύνδεσης, δια-
λειτουργικότητας, εφαρμογών και αυθεντικοποίησης 
πρόσβασης, προστασίας προσωπικών δεδομένων, σε 
όλα τα Μητρώα και σχετικά συστήματα,

δ. επιβάλλει σε επίπεδο απαιτήσεων και προδιαγρα-
φών κανόνες και πολιτικές διαλειτουργικότητας μεταξύ 
των νέων προτεινόμενων και υφιστάμενων υποδομών 
ΤΠΕ και επιβλέπει, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Έρ-
γων Δημόσιου Τομέα, ότι τα νέα έργα συμμορφώνονται 
με αυτούς,

ε. καταρτίζει και επικαιροποιεί αρχές, πρότυπα, διαδι-
κασίες και κανόνες που προβλέπονται στο Πλαίσιο Πα-
ροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και σε 
συνεργασία με την Διεύθυνση Έργων Δημόσιου Τομέα, 
επιβλέπει την εφαρμογή τους,

στ. εκπονεί μελέτες για τη βέλτιστη λειτουργία και 
αξιοποίηση των εφαρμογών, συστημάτων και υποδο-
μών πληροφορικής και επικοινωνιών για τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, φροντίζει για την προώθηση των 
κατάλληλων ενεργειών και για την εφαρμογή των απα-
ραίτητων μέτρων, 

ζ. παρακολουθεί τα διεθνή πρότυπα ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, και κατόπιν τα προσαρμόζει και προ-
τείνει την ενσωμάτωσή τους στην ΕΨΣ και στις εθνικές 
πολιτικές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και προωθεί 
και εποπτεύει την εφαρμογή τους στο Δημόσιο Τομέα,

η. δημιουργεί πρότυπο μοντέλο κοστολόγησης έργων 
και δράσεων ΤΠΕ με σκοπό την απλοποίηση των υφιστά-
μενων διαδικασιών. 

5. Στο ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ περιλαμβάνονται οι 
κάτωθι αρμοδιότητες:

α. προβαίνει στην ανά έτος αποτίμηση της εφαρμογής 
της ΕΨΣ και των όποιων σχετικών σχεδίων δράσης για 
την ψηφιακή ανάπτυξη και προχωρεί στην αναμόρφωσή 
τους με βάση την αποτίμηση ή και σε κάθε άλλη περί-
πτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο,

β. τηρεί στατιστικά και δεδομένα και πληροφορίες 
σχετικά με συστήματα και εργαλεία ΤΠΕ, τα οποία οι 
αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς οφείλουν να αποστέλ-
λουν 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 αποτελεσματικό-
τητα της ΕΨΣ ως προς την εφαρμογή της ηλεκτρονικής 
προσβασιμότητας με στόχο την ικανοποίηση των ανα-
γκών των πολιτών και καταναλωτών με αναπηρία ή άλλες 
ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού,

ε. αναπτύσσει μεθοδολογία πιστοποίησης και μηχανι-
σμό παρακολούθησης της εφαρμογής του τηρουμένου 
επιπέδου ηλεκτρονικής προσβασιμότητας των υπηρεσι-
ών και εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,

στ. παρακολουθεί την εφαρμογή του άρθρου 9 «Προ-
σβασιμότητα» της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ (ν. 4074/2012) ως προς 
τις ΤΠΕ και ενημερώνει το σημείο αναφοράς για την πα-
ρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης και το συ-
ντονιστικό μηχανισμό για τη διευκόλυνση των σχετικών 
με αυτή δράσεων, 

ζ. πραγματοποιεί ελέγχους ως προς την εφαρμογή των 
τεχνικών προδιαγραφών ηλεκτρονικής προσβασιμότη-
τας στα ψηφιακά έργα του Δημοσίου και πιστοποιεί το 
τηρούμενο επίπεδο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας των 
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υπηρεσιών και εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνη-
σης βάσει των προδιαγραφών που ορίζει το Παράρ-
τημα Ι - Ενότητα 7 «Προσβασιμότητα», Κ.Υ. 49 και Κ.Π. 
27 της υπουργικής απόφασης Φ.40.4/1/989 «Κύρωση 
Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης». Αξιολογεί τα αποτελέσματα των ελέγχων και ει-
σηγείται 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 
ή άλλες ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού από τις ηλεκτρο-
νικές υπηρεσίες του Δημοσίου και τα προϊόντα και τις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες του.

Άρθρο 14
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

1. Η Διεύθυνση Έργων Δημόσιου Τομέα συγκροτείται 
από τα ακόλουθα Τμήματα: 

α. Τμήμα Κεντρικών Υποδομών και Δικτύων
β. Τμήμα Οριζόντιων Έργων
γ. Τμήμα Τομεακών και Εξειδικευμένων Έργων
δ. Τμήμα Τεκμηρίωσης, Υποστήριξης και Ελέγχου
2. Στο ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες:
α. συντονίζει την αποτύπωση των αναγκών, σχεδιάζει, 

υλοποιεί και επιβλέπει τη λειτουργία κεντρικών υποδο-
μών ΤΠΕ και τη λειτουργία κεντρικών εφαρμογών οι 
οποίες παρέχονται ως υπηρεσίες στους φορείς του Δη-
μοσίου, διασφαλίζοντας την εναρμόνισή τους με τους 
στόχους της ΕΨΣ,

β. αναπτύσσει και διαχειρίζεται τα δίκτυα και τις τηλε-
πικοινωνίες της Δημόσιας Διοίκησης,

γ. διατηρεί Μητρώο Εξοπλισμού της Δημόσιας Διοίκη-
σης και ελέγχει την απογραφή του,

δ. συντονίζει την αποτύπωση των αναγκών βασικού 
εξοπλισμού ΤΠΕ του Δημοσίου, που μπορούν να ικα-
νοποιηθούν από κεντρικές προμήθειες, καθώς και την 
προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής, δικτύωσης και 
ευρείας χρήσης κατηγοριών εξοπλισμού ΤΠΕ που δύνα-
ται να προκηρυχθούν σε εθνικό επίπεδο, 

ε. εποπτεύει και συντονίζει τις δράσεις σχετικά με τις 
υποδομές δημοσίου κλειδιού και πιστοποίησης τελικών 
χρηστών καθώς και τις υποδομές ηλεκτρονικής ταυτο-
ποίησης του Δημοσίου, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
Κανονισμού elDAS. 

3. Στο ΤΜΗΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΕΡΓΩΝ περιλαμβάνονται 
οι κάτωθι αρμοδιότητες:

α. συντονίζει την αποτύπωση των αναγκών, σχεδιάζει 
και υλοποιεί οριζόντια έργα ΤΠΕ, διασφαλίζοντας την 
εναρμόνισή τους με τους στόχους της ΕΨΣ.,

β. διατηρεί Μητρώο Εφαρμογών της Δημόσιας Διοί-
κησης και ελέγχει την απογραφή του,

γ. σχεδιάζει και υλοποιεί έργα και δράσεις τεχνικής 
βοήθειας,

δ. σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα 
ΤΠΕ εντός της ΓΓΨΠ και εντός των φορέων στους οποί-
ους εγκαθίστανται και λειτουργούν υποδομές, συστή-
ματα και εφαρμογές ΤΠΕ. Επιπλέον, συνεργάζεται με το 

ΕΚΔΔΑ σε θέματα αρμοδιότητας της ΓΓΨΠ και προτείνει, 
σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ, την υλοποίηση εκπαιδευτι-
κών προγραμμάτων σχετικών με τις αρμοδιότητές του,

ε. συγκροτεί μητρώο των μητρώων του Ελληνικού Δη-
μοσίου και το συντηρεί. 

4. Στο ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡ-
ΓΩΝ περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες:

α. συντονίζει τη διαδικασία αποτύπωσης των αναγκών 
και προτεραιοτήτων των φορέων του Δημοσίου σε το-
μεακά, εξειδικευμένα και σε έργα τεχνολογικής αναβάθ-
μισης και διασύνδεσης υφιστάμενων συστημάτων ΤΠΕ, 
για την επίτευξη των στόχων της ΕΨΣ,

β. αξιολογεί τις προτάσεις έργων και δράσεων ΤΠΕ που 
υποβάλλουν οι φορείς του Δημοσίου στους ανωτέρω το-
μείς, εξειδικεύει το φυσικό τους αντικείμενο, κατά τρόπο 
που να διασφαλίζεται η βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των 
πόρων του Δημοσίου, τις κοστολογεί και προτεραιοποιεί 
και τις εισηγείται προς έγκριση, 

γ. για τα εγκεκριμένα προς υλοποίηση έργα ΤΠΕ, καθο-
δηγεί την ωρίμανσή τους, επιβάλλει σε επίπεδο απαιτή-
σεων και προδιαγραφών τους κανόνες και τις πολιτικές 
διαλειτουργικότητας με τα υφιστάμενα συστήματα και 
την εφαρμογή προτύπων και διαδικασιών στις επιμέρους 
φάσεις του κύκλου ζωής τους,

δ. Στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων, 
προεγκρίνει τα τεχνικά δελτία των φορέων πρότασης, 
εντός ενός μηνός από τη παραλαβή τους, πριν την κα-
τάθεσή τους στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. 

5. Στο ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες: 

α. συνεργάζεται με τους φορείς του Δημοσίου, για την 
αποτύπωση της αρχιτεκτονικής και της διαμόρφωσης 
των συστημάτων ΤΠΕ που διαθέτουν και λειτουργούν, 
καθώς επίσης και για την περιγραφή των δεδομένων 
που επεξεργάζονται τα συστήματα αυτά, στη βάση προ-
τύπων που εκδίδονται από τη ΓΓΨΠ για το σκοπό αυτό,

β. επιβλέπει και συντονίζει ειδικές ομάδες δράσης που 
συγκροτούνται για την παροχή υποστήριξης και την επι-
τόπου επίλυση προβλημάτων φορέων του Δημοσίου 
σε θέματα ΤΠΕ, καθώς επίσης και για τη διενέργεια επι-
τόπιων ελέγχων, προκειμένου να διαπιστώνεται το επί-
πεδο της παραγωγικής εκμετάλλευσης, συμμόρφωσης 
με οδηγίες, πρότυπα και προδιαγραφές καθώς και το 
επίπεδο της αξιοποίησης των διατιθέμενων συστημάτων 
και πόρων ΤΠΕ. Συντάσσει σχετικές αναφορές υποδει-
κνύοντας τις απαιτούμενες διορθωτικές επεμβάσεις, οι 
οποίες είναι υποχρεωτικές για κάθε φορέα και ελέγχει 
την εφαρμογή τους,

γ. μελετά και εισηγείται τη μετάπτωση υπηρεσιών, 
υποδομών και εφαρμογών ΤΠΕ φορέων του Δημοσίου, 
σε κεντρικές υποδομές, με σκοπό τη διασφάλιση της 
διαθεσιμότητας δεδομένων και υπηρεσιών, την ενίσχυση 
της ασφάλειας και εμπιστευτικότητας και τη μείωση του 
κόστους υποστήριξης και λειτουργίας τους. 

Άρθρο 15
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1. Η Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας συγκροτείται από 
τα ακόλουθα Τμήματα: 

α. Το Τμήμα Ασφάλειας Πληροφοριών και Δικτύων
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β. Το Τμήμα Ελέγχου Ασφάλειας
γ. Το Τμήμα Συντονισμού και Ονομάτων Χώρου Δη-

μοσίου.
2. Στο ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥ-

ΩΝ περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες:
α. καταρτίζει την Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφά-

λειας, στην οποία καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι, 
οι προτεραιότητες και τα κατάλληλα μέτρα πολιτικής 
και κανονιστικής ρύθμισης με σκοπό την εξασφάλιση 
υψηλού επιπέδου ασφάλειας συστημάτων ΤΠΕ σε εθνικό 
επίπεδο,

β. διατυπώνει την πολιτική ασφάλειας συστημάτων 
ΤΠΕ για το δημόσιο τομέα και προωθεί την εφαρμογή 
της,

γ. ορίζει απαιτήσεις και κανόνες ασφάλειας, που αποτε-
λούν αναπόσπαστο μέρος κάθε έργου ΤΠΕ του δημοσίου 
(security by default) και ενσωματώνονται σε αυτά από τη 
φάση της σχεδίασης (security by design), ως απαραίτητη 
προϋπόθεση των αρχών του ενιαίου σχεδιασμού.

δ. συνεργάζεται με τις Ανεξάρτητες και Ρυθμιστικές 
Αρχές που αφορούν στο αντικείμενό της (ενδεικτικά 
ΕΕΤΤ, ΑΠΔΠΧ, ΑΔΑΕ), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την 
Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (European Union 
Agency for Network and Information Security, ENISA) και 
ακαδημαϊκούς φορείς για την υιοθέτηση ενιαίων πολι-
τικών ασφαλείας στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης,

ε. 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.), καθώς επίσης 
και με τα CERTs που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα 
για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος,

στ. προωθεί δράσεις εκπαίδευσης και ενημέρωσης του 
προσωπικού που διαχειρίζεται και υποστηρίζει κρίσιμα 
συστήματα και υποδομές του Δημοσίου.

3. Στο ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ περιλαμβάνονται 
οι κάτωθι αρμοδιότητες:

α. εποπτεύει και ελέγχει την εφαρμογή πολιτικών και 
κανόνων ασφάλειας συστημάτων ΤΠΕ στο σύνολο του 
δημόσιου τομέα,

β. διενεργεί τακτικούς προληπτικούς ελέγχους σε όλα 
τα συστήματα του Δημοσίου, όλων των φορέων, τόσο 
εξωτερικά, όσο και εσωτερικά, συντάσσει άμεσα σχετικές 
αναφορές υποδεικνύοντας τις απαιτούμενες διορθωτι-
κές επεμβάσεις, οι οποίες είναι υποχρεωτικές για κάθε 
φορέα και ελέγχει την εφαρμογή τους,

γ. στο πλαίσιο του συντονισμού της ασφάλειας, όλοι 
οι φορείς του δημόσιου τομέα ορίζουν Υπεύθυνο Ασφά-
λειας Πληροφοριών και Δικτύων, ο οποίος λειτουργεί ως 
σύνδεσμος με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής 
και εκπροσωπεί το φορέα του. Η Διεύθυνση μπορεί να 
εφαρμόσει ιεραρχικό σύστημα οργάνωσης Οριζόντιας 
Δομής Ασφάλειας Συστημάτων, με αρμοδιότητες ανά 
τομείς,

δ. δύναται να αναθέσει τη διενέργεια ελέγχων ασφά-
λειας συστημάτων ΤΠΕ φορέων του δημόσιου τομέα σε 
εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες.

4. Στο ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩ-
ΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρ-
μοδιότητες:

α. ορίζεται ως Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και 
ως Ενιαίο Κέντρο Επαφής υπεύθυνο για το συντονισμό 
θεμάτων σχετικά με την ασφάλεια συστημάτων ΤΠΕ και 
τη διασυνοριακή συνεργασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,

β. συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινω-
νιών και Ταχυδρομείων και τους συναρμόδιους φορείς 
για την εφαρμογή της Οδηγίας (EE) 2016/1148, «σχετικά 
με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημά-
των δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση» 
(NIS Directive) σε εθνικό επίπεδο,

γ. ενθαρρύνει την υιοθέτηση και εφαρμογή ευρωπα-
ϊκών ή διεθνώς αποδεκτών προτύπων και προδιαγρα-
φών σχετικών με την ασφάλεια συστημάτων ΤΠΕ του 
Δημοσίου,

δ. συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης 
Ηλεκτρονικών Επιθέσεων (Εθνικό CERT), με τις αρμό-
διες Ανεξάρτητες και Ρυθμιστικές Αρχές και τον Ευρω-
παϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια συστημάτων ΤΠΕ 
(European Union Agency for Network and Information 
Security, ENISA) για την υλοποίηση δράσεων που στο-
χεύουν στην εξοικείωση των τελικών χρηστών σε θέματα 
ασφάλειας και στην υιοθέτηση καλών πρακτικών αντι-
μετώπισης απειλών,

ε. συνεργάζεται με τα αρμόδια Υπουργεία και τις Ανε-
ξάρτητες και Ρυθμιστικές Αρχές για την άμεση ενσωμά-
τωση του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προ-
στασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation 
2016/679),

στ. μεριμνά σε συνεργασία με την Αρχής Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την κατάρτιση 
και υιοθέτηση ενός πιστοποιητικού προστασίας δεδο-
μένων που φιλοξενούνται σε υποδομές υπολογιστικού 
νέφους,

ζ. ορίζεται ως Εθνική Αρχή Συστήματος Ονομάτων Χώ-
ρου του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 
και ως Εθνικός Καταχωρητής Ονομάτων Χώρου των φο-
ρέων του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα,

η. αναλαμβάνει τις λειτουργίες καταχώρησης Ονομά-
των Χώρου (internet domains) και Συστήματος Ονομά-
των Χώρου (Domain Name System - DNS) των φορέων 
του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα,

θ. διατυπώνει την πολιτική για τους ιστοτόπους (web 
sites, portals) των φορέων του Δημοσίου και του Ευρύ-
τερου Δημόσιου Τομέα και προωθεί την εφαρμογή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Άρθρο 16
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

 Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο-
μείων συγκροτείται από:

α) την Γενική Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Ταχυ-
δρομείων

β) την Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μου-
σείου.
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Άρθρο 17
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

1. Στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Τηλε-
πικοινωνιών και Ταχυδρομείων είναι η ανάπτυξη ποιο-
τικών, αξιόπιστων, ασφαλών και ανταγωνιστικών τηλε-
πικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, εντός του 
σύγχρονου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος, προς όφελος 
των πολιτών και ιδίως:

α. Η χάραξη ενιαίας αναπτυξιακής πολιτικής στους 
τομείς της αρμοδιότητάς της.

β. Η διαμόρφωση και παρακολούθηση εφαρμογών 
και υπηρεσιών μέσω της ανάπτυξης του τομέα τηλεπι-
κοινωνιών, του διαδικτύου, των νέων τεχνολογιών και 
των ταχυδρομείων. 

γ. Η εγκατάσταση και λειτουργία σύγχρονων και απο-
τελεσματικών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

δ. Η διασφάλιση της βέλτιστης χρήσης του φάσματος 
ραδιοσυχνοτήτων, της ανάπτυξης σύγχρονων ασύρμα-
των, κινητών, δορυφορικών υπηρεσιών και υπηρεσιών 
ευρυεκπομπής.

ε. Η ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και ανάπτυ-
ξης καινοτόμων υπηρεσιών, εφαρμογών και εξοπλισμού.

 στ. Η χάραξη, εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικής ενός 
σύγχρονου, απελευθερωμένου και ανταγωνιστικού πε-
ριβάλλοντος ταχυδρομικών υπηρεσιών.

ζ. Η εκπροσώπηση της χώρας ως Διοικητικής Αρχής 
(Administration), καθώς και ο συντονισμός των εκπρο-
σώπων συναρμοδίων φορέων σε όλους τους Ευρωπαϊ-
κούς και Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και στις διακρα-
τικές σχέσεις.

η. Ο χειρισμός θεμάτων και η συνεργασία με εποπτευ-
όμενους φορείς και επιτελικές δομές σε ζητήματα σχε-
διασμού και εφαρμογής πολιτικών και δράσεων για την 
ανάπτυξη δικτύων.

θ. Η παρακολούθηση της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς σε 
θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών 
και ταχυδρομείων.

2. Η Γενική Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο-
μείων συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μο-
νάδες.

α. Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυ-
δρομείων

β. Διεύθυνση Διαχείρισης Ραδιοφάσματος 
γ. Διεύθυνση Ευρυζωνικότητας και Δικτύων Ηλεκτρο-

νικών Επικοινωνιών
δ. Διεύθυνση Δορυφορικών Υπηρεσιών και Διαστη-

μικών Εφαρμογών
ε. Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών Σχέσεων.

Άρθρο 18
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ηλεκτρονι-
κών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων είναι:

α. Η διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικής στους το-
μείς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, του διαδικτύου, 
των νέων τεχνολογιών και των ταχυδρομείων.

β. Η προώθηση δράσεων, ο συντονισμός, η παρακο-

λούθηση, και η υποστήριξη της εφαρμογής των αντί-
στοιχων αναπτυξιακών πολιτικών.

2. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Τα-
χυδρομείων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

α. Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
β. Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 
γ. Τμήμα Διαδικτύου και Νέων Τεχνολογιών
3. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ περιλαμβάνονται:
α. η παρακολούθηση των εξελίξεων και η συμμετο-

χή στη διαμόρφωση της πολιτικής των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, 
καθώς και ο καθορισμός δράσεων ανάπτυξης και εφαρ-
μογής αυτών,

β. η προετοιμασία, παρακολούθηση, εκπροσώπηση 
και διαμόρφωση θέσεων στις Διεθνείς Ενώσεις, τους 
Διεθνείς Οργανισμούς, στις Διεθνείς Διασκέψεις, στα 
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες διεθνείς 
και διακρατικές συναντήσεις, η διεξαγωγή διαπραγμα-
τεύσεων και η επεξεργασία συμφωνιών σε διεθνές, ενω-
σιακό και διακρατικό επίπεδο, για θέματα του Τμήματος,

γ. η προώθηση νομοθετικών και κανονιστικών πράξε-
ων και η εναρμόνιση του εθνικού κανονιστικού πλαισί-
ου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών με το ενωσιακό και 
διεθνές δίκαιο, μέσω: αα) της ενσωμάτωσης στο εθνικό 
δίκαιο σχετικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
ββ) της κύρωσης τελικών πράξεων λοιπών Διεθνών Ορ-
γανισμών και Διασκέψεων,

δ. η έκδοση του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης 
(Ε.Σ.Α.) και η παρακολούθηση γενικότερα θεμάτων 
αριθμοδότησης, φορητότητας αριθμών, εναρμονισμέ-
νων αριθμών κοινωφελών υπηρεσιών και υπηρεσιών 
εκτάκτου ανάγκης,

ε. η παρακολούθηση των οργανωτικών και λειτουρ-
γικών θεμάτων, των σχετικών Ευρωπαϊκών και Διεθνών 
Οργανισμών με έδρα στην Ελλάδα και των σχέσεων που 
αναπτύσσονται με τις ελληνικές αρχές, για θέματα του 
Τμήματος,

στ. η συνεργασία με τις δημόσιες αρχές και ιδιωτικούς 
φορείς, καθώς και η εκπροσώπηση του Υπουργείου σε 
θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος,

ζ. η προώθηση δράσεων ενίσχυσης της επιστημονικής 
έρευνας, καθώς και δράσεων ερευνητικού χαρακτήρα, 
που σχετίζονται με την καινοτομία, την ανάπτυξη και τις 
εφαρμογές των θεμάτων του Τμήματος, 

η. η παρακολούθηση της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς 
για την Ευρώπη, για θέματα του Τμήματος.

4. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ περιλαμβάνονται:

α. η παρακολούθηση των εξελίξεων, η διαμόρφωση 
της πολιτικής των ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς και ο 
καθορισμός δράσεων ανάπτυξης και εφαρμογής αυτών,

β. η προετοιμασία, παρακολούθηση, εκπροσώπηση 
και διαμόρφωση θέσεων στις Διεθνείς Ενώσεις, στους 
Διεθνείς Οργανισμούς, στις Διεθνείς Διασκέψεις, στα 
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες διεθνείς 
και διακρατικές συναντήσεις, καθώς και η διεξαγωγή 
διαπραγματεύσεων και η επεξεργασία συμφωνιών σε 
διεθνές, ενωσιακό και διακρατικό επίπεδο, για θέματα 
του Τμήματος,
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γ. η προώθηση νομοθετικών και κανονιστικών πρά-
ξεων και η εναρμόνιση του εθνικού κανονιστικού πλαι-
σίου των ταχυδρομικών υπηρεσιών με το ενωσιακό και 
διεθνές δίκαιο, μέσω: αα) της ενσωμάτωσης στο εθνικό 
δίκαιο σχετικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
ββ) της κύρωσης τελικών πράξεων λοιπών Διεθνών Ορ-
γανισμών και Διασκέψεων,

δ. ο καθορισμός των προϋποθέσεων, των κριτηρίων 
επιλογής και της διαδικασίας καθορισμού του φορέα 
παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών που θα παρέχει την 
καθολική υπηρεσία,

ε. η ανάθεση της παροχής καθολικής ταχυδρομικής 
υπηρεσίας στον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας 
και η σύναψη με αυτόν της σχετικής σύμβασης ανάθε-
σης, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και 
κανονιστικό πλαίσιο,

στ. ο καθορισμός των όρων για τη διασφάλιση των 
βασικών απαιτήσεων σχετικά με την παροχή ταχυδρο-
μικών υπηρεσιών,

ζ. η συνεργασία με την ΕΕΤΤ και το Φορέα Παροχής 
Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ) με σκοπό την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή 
της χώρας μας σε Διεθνείς Οργανισμούς,

η. η επίταξη φορέων παροχής ταχυδρομικής υπηρε-
σίας, σε περίπτωση πολέμου ή επιστράτευσης ή για τη 
θεραπεία άμεσης κοινωνικής ανάγκης που μπορεί να 
θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή υγεία και η ρύθμιση 
του χρόνου διάρκειας αυτής,

θ. η συνεργασία με τις ελληνικές δημόσιες αρχές και 
τον ιδιωτικό τομέα καθώς και η εκπροσώπηση του 
Υπουργείου, για θέματα του Τμήματος,

ι. η διαχείριση των διαδικασιών επί οργανωτικών, λει-
τουργικών, διοικητικών, οικονομικών και πειθαρχικών 
θεμάτων της ΕΕΤΤ για τα οποία έχει αρμοδιότητα το 
Υπουργείο,

ια. Η μέριμνα θεμάτων προσωπικού της ΕΕΤΤ και ΕΛΤΑ, 
για τα οποία έχει αρμοδιότητα το Υπουργείο,

ιβ. η προώθηση δράσεων ενίσχυσης της επιστημονι-
κής έρευνας, καθώς και δράσεων ερευνητικού χαρακτή-
ρα, που σχετίζονται με την καινοτομία, την ανάπτυξη και 
τις εφαρμογές των θεμάτων του Τμήματος,

ιγ. η παρακολούθηση της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς 
για την Ευρώπη, για θέματα του Τμήματος.

5. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 
ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ περιλαμβάνονται:

α. η παρακολούθηση των εξελίξεων και η συμμετοχή 
στη διαμόρφωση της πολιτικής νέων τεχνολογιών που 
αφορούν στο Διαδίκτυο των Αντικειμένων (Internet of 
Things) και ο καθορισμός δράσεων ανάπτυξης και εφαρ-
μογής αυτών, σύμφωνα με τις αντίστοιχες Ομάδες της 
ITU και της ΕΕ,

β. η προετοιμασία, παρακολούθηση, εκπροσώπηση 
και διαμόρφωση θέσεων στις Διεθνείς Ενώσεις, τους 
Διεθνείς Οργανισμούς, στις Διεθνείς Διασκέψεις, στα 
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες διεθνείς 
και διακρατικές συναντήσεις, η διεξαγωγή διαπραγμα-
τεύσεων και η επεξεργασία συμφωνιών σε διεθνές, ενω-
σιακό και διακρατικό επίπεδο, για θέματα του Τμήματος,

γ. η προώθηση νομοθετικών και κανονιστικών πράξε-
ων και η εναρμόνιση του εθνικού κανονιστικού πλαισίου 
των νέων τεχνολογιών και του Διαδικτύου, για θέματα 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με το ενωσιακό και διεθνές 
δίκαιο, 

δ. η πιστοποίηση της κατοχής ονόματος εκ μέρους 
φορέα σε περίπτωση που ο εν λόγω φορέας αιτηθεί την 
απόκτηση του αντίστοιχου γένιου ονόματος χώρου ανω-
τάτου επιπέδου στο Διαδίκτυο από τον αρμόδιο για τα 
θέματα αυτά διεθνή οργανισμό (στα ελληνικά ή σε οποια-
δήποτε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ή αντί-
στοιχο όνομα χώρου στο Διαδίκτυο με κατάληξη «.eu» 
ή άλλη εκχωρημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατάληξη,

ε. η παρακολούθηση της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς για 
την Ευρώπη, στο πλαίσιο δράσεων υλοποίησής της, για 
θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

στ. η επεξεργασία και επικαιροποίηση του κανονι-
στικού πλαισίου για τα επαγγελματικά δικαιώματα των 
τεχνικών και τεχνιτών τηλεπικοινωνιακών και συναφών 
ηλεκτρονικών ειδικοτήτων, ενδεικτικά χειριστών ραδι-
οσταθμών,

ζ. η αξιολόγηση του περιεχομένου των προγραμμάτων 
σπουδών σχολών, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, με 
σκοπό τη συμπερίληψη των αποφοίτων τους στα επαγ-
γέλματα των ραδιοεπικοινωνιών,

η. η επεξεργασία και επικαιροποίηση του κανονιστικού 
πλαισίου για τη λειτουργία βιοτεχνιών και εργαστηρίων 
κατασκευής, επισκευής ή συντήρησης τηλεπικοινωνια-
κού εξοπλισμού,

θ. η εκχώρηση αριθμών επιλεκτικής κλήσης με χρή-
ση ραδιοτηλέτυπου (SITOR-simplex teletype over radio) 
σταθμών πλοίων και παράκτιων σταθμών, καθώς και η 
εκχώρηση διεθνών διακριτικών σημάτων και διακριτι-
κών σταθμών των ελληνικών εμπορικών πλοίων,

ι. η παρακολούθηση των μεταβολών των σταθμών ρα-
διοεπικοινωνιών των εμπορικών πλοίων και επίγειων 
παράκτιων σταθμών και η ανακοίνωσή τους στη Διεθνή 
Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU),

ια. η αναγνώριση εκκαθαριστριών εταιρειών που ανα-
λαμβάνουν τη λογιστική τακτοποίηση λογαριασμών της 
κινητής ναυτικής και της κινητής ναυτικής δορυφορικής 
υπηρεσίας των ελληνικών εμπορικών πλοίων,

ιβ. η καταγραφή και τήρηση μητρώων σχετικών με τις 
αρμοδιότητες του τμήματος, καθώς και η ενημέρωση 
της δικτυακής πύλης ΕΡΜΗΣ για θέματα του Τμήματος,

ιγ. η συνεργασία με τις ελληνικές δημόσιες αρχές 
και τον ιδιωτικό τομέα καθώς και η εκπροσώπηση του 
Υπουργείου, για θέματα του Τμήματος,

ιδ. η προώθηση δράσεων ενίσχυσης της επιστημονι-
κής έρευνας, καθώς και δράσεων ερευνητικού χαρακτή-
ρα, που σχετίζονται με την καινοτομία, την ανάπτυξη και 
τις εφαρμογές των θεμάτων του Τμήματος.

Άρθρο 19
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ 

1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Ραδιοφάσματος είναι:

α. Η προώθηση δράσεων προστασίας και βέλτιστης 
διαχείρισης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων.
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β. Η διαμόρφωση της πολιτικής του ραδιοφάσματος, 
καθώς και ο συντονισμός δράσεων ανάπτυξης υπηρε-
σιών ραδιοεπικοινωνιών και ηλεκτρομαγνητικής συμ-
βατότητας.

γ. Η ασφαλής και αποδοτική λειτουργία του εξοπλι-
σμού και των εγκαταστάσεων ραδιοεπικοινωνιών.

2. Η Διεύθυνση συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμή-
ματα:

α. Τμήμα Διαχείρισης Φάσματος Σταθερών και Κινητών 
Υπηρεσιών

β. Τμήμα Διαχείρισης Φάσματος Ραδιοφωνίας και Τη-
λεόρασης

γ. Τμήμα Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, Εγκατα-
στάσεων και Εξοπλισμού Ραδιοεπικοινωνιών.

3. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ πε-
ριλαμβάνονται:

α. η άσκηση της νομοθετικής και κανονιστικής αρμοδι-
ότητας και ειδικότερα η επεξεργασία και επικαιροποίηση 
του κανονιστικού πλαισίου για την αποδοτική χρήση 
του ραδιοφάσματος σταθερών και κινητών υπηρεσιών,

β. η μέριμνα για την εφαρμογή του Διεθνούς Κανονι-
σμού Ραδιοεπικοινωνιών (Radio Regulations) και των 
διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών,

γ. η μέριμνα για διεθνή συντονισμό ραδιοσυχνοτήτων 
και σύναψης συμφωνιών συντονισμού με άλλες χώρες 
καθώς και διεθνής συνεργασία για εξάλειψη επιβλαβών 
παρεμβολών, καθώς και η εναρμόνιση της χρήσης των 
ραδιοσυχνοτήτων με τα υπόλοιπα κράτη - μέλη της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης,

δ. η παρακολούθηση τεχνολογικών εξελίξεων στα 
θέματα του τμήματος και ο σχεδιασμός της πολιτικής 
διαχείρισης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων σταθερών 
και κινητών υπηρεσιών,

ε. η ανακοίνωση στην Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών 
(ITU) των εκχωρήσεων ραδιοσυχνοτήτων.

στ. η επεξεργασία και έκδοση του Εθνικού Κανονισμού 
Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ.),

ζ. η χορήγηση συχνοτήτων για την λειτουργία κρα-
τικών δικτύων και ραδιοδικτύων διπλωματικών απο-
στολών, καθώς και για πειραματικές / δοκιμαστικές εκ-
πομπές σε προσωρινή ή μόνιμη βάση σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία,

η. η διαμόρφωση προτάσεων για επιβολή περιορι-
σμών ή/και απαγορεύσεων στη χρήση του φάσματος 
ραδιοσυχνοτήτων, καθώς και προτάσεων για την κατά 
περίπτωση παροχή, τροποποίηση, παράταση των δι-
καιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, σε συνεργασία 
με συναρμόδιες Υπηρεσίες και Αρχές,

θ. η παρακολούθηση του πλαισίου λειτουργίας του 
συστήματος επιτήρησης του Ραδιοφάσματος, ο καθορι-
σμός των σταθμών επιτήρησης, καθώς και η ανακοίνωσή 
τους στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών,

ι. η μέριμνα για την επιγραμμική σύνδεση με το Εθνι-
κό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων, και ο καθορισμός, σε 
συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες και Αρχές, των 
απαιτήσεων που πρέπει να πληροί το Μητρώο,

ια. ο καθορισμός των παραμεθορίων ζωνών της χώ-
ρας, των οποίων η πλήρης κάλυψη από τα δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας κρίνεται ως εθνικά αναγκαία,

ιβ. η παρακολούθηση και εκπροσώπηση στις Διεθνείς 
Ενώσεις και Οργανισμούς, στα όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και σε άλλες διεθνείς και διακρατικές συναντή-
σεις, σε θέματα του Τμήματος,

ιγ. η προώθηση δράσεων ενίσχυσης της επιστημονικής 
έρευνας, καθώς και δράσεων ερευνητικού χαρακτήρα, 
για θέματα του Τμήματος,

ιδ. η επεξεργασία, έκδοση και κατά περίπτωση εφαρ-
μογή ρυθμιστικών κειμένων που αφορούν ραδιοσυχνό-
τητες και ασυρματικές συσκευές εντός του Διαδικτύου 
των Αντικειμένων (IoT: Internet of Things).

4. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ περιλαμ-
βάνονται:

α. η επεξεργασία, εφαρμογή και επικαιροποίηση του 
ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου για την βέλτιστη 
αξιοποίηση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων για τις ανά-
γκες της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης (Ρ/Τ),

β. η κατάρτιση και επεξεργασία του Χάρτη Ραδιοσυ-
χνοτήτων Ρ/Τ, η ανακοίνωση του στη Διεθνή Ένωση Τη-
λεπικοινωνιών (ITU), και η φροντίδα για την εφαρμογή 
του Διεθνούς Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών στο αντι-
κείμενο του Τμήματος,

γ. η τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων 
διαχείρισης φάσματος στο ελληνικό, ευρωπαϊκό και διε-
θνές περιβάλλον και η επεξεργασία πολιτικής και μέτρων 
διαχείρισης του φάσματος, σε τομείς αρμοδιότητας του 
Τμήματος,

δ. η συνεργασία και παροχή πληροφοριών, η διεξα-
γωγή διαπραγματεύσεων, η επεξεργασία συμφωνιών σε 
διακρατικό, σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο, καθώς 
και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους αντίστοιχους 
οργανισμούς.

ε. η συνεργασία με τις Ελληνικές δημόσιες αρχές που 
ασκούν άμεσα ή έμμεσα ρυθμιστική αρμοδιότητα στον 
τομέα και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στις αντί-
στοιχες διμερείς ή πολυμερείς σχέσεις και στα συλλογικά 
όργανα, για θέματα του Τμήματος,

στ. ο σχεδιασμός της πολιτικής και του πλαισίου δι-
αχείρισης του φάσματος των αναγκαίων για σταθμούς 
ευρυεκπομπής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης ραδιο-
συχνοτήτων και ο καθορισμός των σχετικών τεχνικών 
χαρακτηριστικών των σταθμών,

ζ. η τυποποίηση τηλεοπτικών δεκτών και η επεξεργα-
σία τεχνικών κανονισμών για την χρήση ζωνών συχνοτή-
των σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς 
και συμφωνίες, με στόχο την αποτελεσματικότερη δια-
χείριση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων,

η. η κατανομή χρήσεων του φάσματος σύμφωνα με 
την πολιτική και τον σχεδιασμό διαχείρισης φάσματος 
ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, σύμφωνα με τις εθνικές 
και διεθνείς απαιτήσεις και ανάγκες συντονισμού της 
χρήσης του φάσματος με άλλες χώρες, καθώς και αντί-
στοιχα η αναθεώρηση της κατανομής χρήσεων του φά-
σματος,

θ. η μέριμνα για την επιβολή υποχρεώσεων μεταφο-
ράς ραδιοτηλεοπτικών σημάτων για την εξασφάλιση της 
δέουσας πρόσβασης ειδικών κατηγοριών πληθυσμού 
(ιδίως τελικών χρηστών με αναπηρία).
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5. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑ-
ΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ-
ΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ περιλαμβάνονται:

α. η παροχή συνδρομής κατά την άσκηση της νομο-
θετικής και κανονιστικής αρμοδιότητας και ειδικότερα 
κατά την επεξεργασία και επικαιροποίηση του κανονι-
στικού πλαισίου για τον τομέα των ερασιτεχνικών και 
πειραματικών σταθμών, ραδιοσταθμών ζώνης συχνοτή-
των πολιτών (CB) και κάθε άλλης περίπτωσης σταθμού 
ασύρματης επικοινωνίας καθώς και για τους τομείς ηλε-
κτρομαγνητικής συμβατότητας και ραδιοεξοπλισμού, 
περιλαμβανομένων των συναφών θεμάτων τυποποίη-
σης και πιστοποίησης,

β. η παρακολούθηση εφαρμογής του πλαισίου για τον 
ραδιοεξοπλισμό και την ηλεκτρομαγνητική συμβατό-
τητα (ΗΜΣ) καθώς και των τεχνολογικών εξελίξεων της 
αγοράς τηλεπικοινωνιακού και ηλεκτρονικού εξοπλι-
σμού, με σκοπό την προστασία των ραδιοεπικοινωνιών 
από ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές,

γ. η μέριμνα για την αναγνώριση κοινοποιημένων 
οργανισμών για την αξιολόγηση τεχνικών φακέλων και 
διαπιστευμένων εργαστηρίων που χρησιμοποιούνται 
από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές για την εποπτεία της 
αγοράς στους τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,

δ. η κατάρτιση πινάκων πραγματογνωμόνων ηλε-
κτρομαγνητικής συμβατότητας και ο προσδιορισμός 
του τρόπου λειτουργίας, των υποχρεώσεων και των δι-
καιωμάτων αυτών,

ε. η μελέτη του θεσμικού πλαισίου σε θέματα εγκα-
ταστάσεων και κατασκευών κεραιών (όπως ενδεικτικά 
σύστημα ΣΗΛΥΑ, ειδικές κατηγορίες κεραιοσυστημάτων, 
εξαιρούμενες από αδειοδότηση κεραίες, τυποποιημένες 
κεραίες) καθώς και ο χειρισμός των θεμάτων που προ-
κύπτουν από την λειτουργία τους,

στ. η εισήγηση και έκδοση κανονισμών για την εγκατά-
σταση φωτοβολταϊκών συστημάτων που υποστηρίζουν 
κατασκευές κεραιών,

ζ. η παρακολούθηση των θεμάτων υλοποίησης και 
λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών 
Ακτινοβολιών, καθώς και η συνεργασία με την Ελληνική 
Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και άλλες αρχές για την 
έκδοση αποφάσεων που αφορούν τα μέτρα προφύλαξης 
του κοινού και των εργαζομένων από ηλεκτρομαγνητι-
κές ακτινοβολίες, τους τρόπους διενέργειας μετρήσεων 
και κάθε συναφές θέμα,

η. η διαχείριση των χαρακτηριστικών κλήσεων των 
σταθμών (Call Signs),

θ. η μέριμνα για την ίδρυση και λειτουργία σταθμών 
ραδιοεπικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοι-
νωνιών και Ταχυδρομείων, ως και κάθε συναφές θέμα 
μετά την εγκατάσταση αυτών,

ι. η παρακολούθηση, διαμόρφωση θέσεων και συνερ-
γασία με άλλες αρχές και φορείς και η διεξαγωγή δια-
πραγματεύσεων σε διεθνές, κοινοτικό και διακρατικό 
επίπεδο, σε θέματα του Τμήματος,

ια. η μέριμνα για την χωροθέτηση και λειτουργία πάρ-
κων κεραιών και ο καθορισμός τεχνικών λεπτομερειών 
εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών, σε συνεργασία με 
λοιπές υπηρεσίες και αρχές,

ιβ. η μέριμνα για την ίδρυση και λειτουργία σταθμών 
ραδιοεπικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοι-
νωνιών και Ταχυδρομείων.

Άρθρο 20
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Eυρυζωνι-
κότητας και Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών είναι:

α. Ο σχεδιασμός, η κατάρτιση και η εφαρμογή της 
Εθνικής Ευρυζωνικής Πολιτικής, όπως καθορίζεται από 
το εκάστοτε Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο (NGA plan), το 
οποίο υποβάλλεται στον Υπουργό για έγκριση και ενσω-
μάτωση στην Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική που υλοποιεί 
το Υπουργείο, καθώς και η ανάπτυξη των ευρυζωνικών 
δικτύων της χώρας.

β. Η υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοι-
νωνιών και Ταχυδρομείων στην σχεδίαση και υλοποίηση 
έργων ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

γ. Η διαχείριση θεμάτων τυποποίησης σε τεχνολογίες 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

δ. Η ανάληψη δράσεων για την ασφάλεια των δικτύων.
ε. Η καταγραφή των δικτύων και η διαχείριση θεμάτων 

χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης.
στ. H λειτουργία ως σύνδεσμος ευρυζωνικότητας με τις 

υπηρεσίες της ΕΕ (Broadband Competent Office).
2. Η Διεύθυνση Ευρυζωνικότητας και Δικτύων Ηλε-

κτρονικών Επικοινωνιών συγκροτείται από τα ακόλουθα 
Τμήματα:

α. Τμήμα Ευρυζωνικότητας 
β. Τμήμα Ασφάλειας Δικτύων 
γ. Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Μητρώου Δικτύων.
3. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ-

ΤΗΤΑΣ περιλαμβάνονται:
α. η σύνταξη και παρακολούθηση της υλοποίησης του 

Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου, η αποτίμηση της πορείας 
εφαρμογής του και η εισήγηση για απαιτούμενες πρω-
τοβουλίες και τροποποιήσεις αυτού,

β. η παρακολούθηση των Εθνικών Δράσεων για την 
επίτευξη των στόχων του Ψηφιακού Θεματολογίου για 
την Ευρώπη σε θέματα ευρυζωνικότητας και δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

γ. ο καθορισμός δράσεων και μέτρων για την ανάπτυ-
ξη και εφαρμογή δικτύων φιλικών προς το περιβάλλον,

δ. η υποστήριξη στο σχεδιασμό και την υλοποίηση 
προγραμμάτων και έργων ανάπτυξης υποδομών, ευρυ-
ζωνικότητας (όπως ενδεικτικά της Διευκόλυνσης Συνδέ-
οντας την Ευρώπη / CEF, της επενδυτικής προτεραιότη-
τας 2α του ΕΠΑΝΕΚ, των RURAL),

ε. η συνεργασία με τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές 
για την υλοποίηση έργων ανάπτυξης δικτύων, 

στ. η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών, προτύπων 
και τεχνικών κανονισμών τηλεπικοινωνιακού, ηλεκτρο-
νικού εξοπλισμού και ασυρματικών συσκευών, καθώς 
και εγκαταστάσεων δικτύων,

ζ. η προώθηση νομοθετικών και κανονιστικών πρά-
ξεων και η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο οδηγιών, 
αποφάσεων, συστάσεων και τελικών πράξεων της ευ-
ρωπαϊκής ένωσης, του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τηλεπι-
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κοινωνιακών Προτύπων (ETSI), της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής Τυποποίησης (CEN/CENELEC), της Διεθνούς Ένωσης 
Τηλεπικοινωνιών (ITU) και λοιπών διεθνών οργανισμών 
και διασκέψεων σε θέματα του Τμήματος,

η. η παρακολούθηση, συμμετοχή και εκπροσώπηση 
στις Διεθνείς Ενώσεις, τους Διεθνείς Οργανισμούς, στα 
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες διεθνείς 
και διακρατικές συναντήσεις για θέματα του Τμήματος,

θ. ο καθορισμός δράσεων και μέτρων για την ανάπτυ-
ξη και εφαρμογή δικτύων φιλικών προς το περιβάλλον.

4. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙ-
ΚΤΥΩΝ περιλαμβάνονται:

α. ο σχεδιασμός και η μέριμνα για την εφαρμογή του 
Εθνικού Σχεδίου Ασφάλειας Ηλεκτρονικών Επικοινωνι-
ών, ως αρμόδιας εθνικής αρχής για την ασφάλεια των 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, σύμφωνα με το αρ. 8, παρ.1 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148,

β. η συνδρομή σε Υπηρεσίες και Φορείς για την υλο-
ποίηση και εφαρμογή του σχεδίου αντιμετώπισης και 
αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες, καθώς και δια-
χείρισης έκτακτων αναγκών στη χώρα,

γ. ο καθορισμός των ελαχίστων υποχρεώσεων προς 
τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και ακεραι-
ότητα του δικτύου και η διαθεσιμότητα του δημόσιου 
τηλεφωνικού δικτύου και των δημόσιων τηλεφωνικών 
υπηρεσιών,

δ. η διαχείριση θεμάτων λειτουργίας του Ευρωπαϊ-
κού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών 
(ENISA) στην Ελλάδα, καθώς και η συνεργασία για θέματα 
ασφάλειας ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

ε. η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών 
εξελίξεων στον τομέα της ασφάλειας ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών,

στ. η προώθηση νομοθετικών πράξεων και προτύπων, 
η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο οδηγιών καθώς και η 
προώθηση της έκδοσης κανονιστικών πράξεων σχετι-
κών με θέματα του Τμήματος,

ζ. η συνεργασία με τις ελληνικές δημόσιες αρχές και τον 
ιδιωτικό τομέα καθώς και η εκπροσώπηση του Υπουρ-
γείου στις αντίστοιχες διμερείς ή πολυμερείς σχέσεις και 
συλλογικά όργανα, για θέματα του Τμήματος,

η. η παρακολούθηση και ο συντονισμός των Εθνικών 
Δράσεων για την επίτευξη των στόχων του Ψηφιακού 
Θεματολογίου για την Ευρώπη σε συνεργασία με άλλους 
συναρμόδιους φορείς, για θέματα ασφάλειας δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

5. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤHΣΕ-
ΩΝ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ περιλαμβάνονται:

α. η ηλεκτρονική καταγραφή και παρακολούθηση της 
υποδομής της χώρας σε θέματα δικτύων τηλεπικοινωνι-
ών (ιδίως έργα, μελέτες, προβλήματα, λειτουργικές πα-
ρεμβάσεις, απαιτήσεις των φορέων για την αναβάθμιση 
των δικτύων), με δυνατότητα καταγραφής και άλλων 
δικτύων της χώρας,

β. η καταγραφή και η ηλεκτρονική αποτύπωση των 
δικτύων επικοινωνιών σε εθνικό επίπεδο, η λειτουργία 
αυτών και η τήρηση των πάσης φύσεως αρχείων σε ηλε-
κτρονική μορφή,

γ. η διαχείριση του Μητρώου Δικτύων που προβλέ-
πεται στο άρθρο 32 του ν. 4053/2012, όπως εκάστοτε 
ισχύει,

δ. ο καθορισμός διαδικασιών για την παραχώρηση 
δικαιωμάτων διέλευσης και η μέριμνα έκδοσης σχετικού 
κανονιστικού πλαισίου,

ε. η υποστήριξη των δημόσιων αρχών και φορέων που 
ασκούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στον τομέα των δι-
καιωμάτων διέλευσης,

στ. η ανάπτυξη και λειτουργία δικτυακής πύλης που 
λειτουργεί ως Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης για τις δι-
κτυακές υποδομές της χώρας,

ζ. η ανάπτυξη, υποστήριξη και λειτουργία Πληρο-
φοριακού Συστήματος για την παροχή υπηρεσίας μιας 
στάσης για την έγκριση και χορήγηση δικαιωμάτων δι-
έλευσης, καθώς και η σχετική συνεργασία με δημόσιες 
αρχές και φορείς, 

η. η προώθηση νομοθετικών και κανονιστικών πρά-
ξεων σχετικών με θέματα του Τμήματος. 

Άρθρο 21
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Δορυφορι-
κών Υπηρεσιών και Διαστημικών Εφαρμογών είναι:

α. Η ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρμογών στον τομέα 
του διαστήματος

β. Η προώθηση ευρωπαϊκών δράσεων σε διαστημικά 
θέματα και η διάχυσή τους στις εθνικές υποδομές.

γ. Η διαχείριση θεμάτων των τροχιακών θέσεων των 
ελληνικών δορυφόρων. 

δ. Η παροχή κυβερνητικών δορυφορικών υπηρεσιών. 
2. Η Διεύθυνση συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμή-

ματα:
α. Τμήμα Δορυφορικών Επικοινωνιών 
β. Τμήμα Παροχής Δορυφορικής Κυβερνητικής Υπη-

ρεσίας 
γ. Τμήμα Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πρόσβασης σε Δο-

ρυφορική Κυβερνητική Υπηρεσία.
3. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ περιλαμβάνονται:
α. η επεξεργασία και επικαιροποίηση του κανονιστι-

κού πλαισίου για τις δορυφορικές επικοινωνίες και την 
διαστημική πολιτική σε συνεργασία με συναρμόδιους 
φορείς,

β. η ανακοίνωση στην Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών 
(ITU) δορυφορικών τροχιών και συσχετισμένων ραδιο-
συχνοτήτων, η διαχείριση των θεμάτων των δορυφορι-
κών τροχιών και των συσχετισμένων ραδιοσυχνοτήτων 
και ο σχετικός διεθνής συντονισμός,

γ. η παρακολούθηση τεχνολογικών εξελίξεων στα θέ-
ματα του Τμήματος και ο σχεδιασμός της πολιτικής δια-
χείρισης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων δορυφορικών 
επικοινωνιών, η μέριμνα για τον σχεδιασμό ευρύτερης 
διαστημικής πολιτικής, ιδίως μέσω της συλλογής και επε-
ξεργασίας των αναγκών των φορέων του Δημοσίου για 
δορυφορικές υπηρεσίες και εφαρμογές,

δ. η επεξεργασία και παρακολούθηση τεχνικών θεμά-
των επί μνημονίων, συμφωνιών και συμβάσεων μεταξύ 
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του Ελληνικού Δημοσίου και παρόχων δορυφορικών 
επικοινωνιών ή άλλων Αρχών,

ε. η διαχείριση θεμάτων αξιοποίησης της δορυφορικής 
χωρητικότητας που έχει διατεθεί στο Δημόσιο από το 
δορυφορικά συστήματα για τις ανάγκες των δορυφο-
ρικών επικοινωνιών του δημοσίου τομέα,

στ. η μέριμνα για επίλυση προβλημάτων παρεμβολών 
σε ελληνικά ή ξένα δορυφορικά συστήματα καθώς και η 
μέριμνα για θέματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης και 
προστασίας υπηρεσιών από παρεμβολές,

ζ. η προώθηση δράσεων ενίσχυσης της επιστημονι-
κής έρευνας για θέματα του Τμήματος καθώς και για 
εφαρμογές δορυφορικών συστημάτων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, 

η. η εκπροσώπηση της χώρας και η παρακολούθηση 
όλων των δορυφορικών και ευρύτερων διαστημικών 
θεμάτων σε σχέση με τους εθνικούς, διεθνείς και κυβερ-
νητικούς δορυφορικούς οργανισμούς,

θ. η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ή άλλα έργα της Γενικής 
Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων που 
αφορούν δορυφορικά συστήματα, ενταγμένα σε εθνικά, 
ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα χρηματοδότησης,

ι. η σύσταση, καταχώρηση, τήρηση και διαχείριση Μη-
τρώου/Αρχείου Διαστημικών Σταθμών και Αντικειμένων, 
η διαχείριση θεμάτων επί των διαστημικών δραστηρι-
οτήτων και αντικειμένων, καθώς και Αρχείου όλων των 
ελληνικών ανακοινώσεων στην ITU (filings).

4. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΟΡΥ-
ΦΟΡΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ περιλαμβάνονται:

α. η συνεργασία με αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές 
Υπηρεσίες για θέματα διαχείρισης χρηστών και υλικού 
της κυβερνητικής υπηρεσίας καθώς και ασφαλών και 
διαπιστευμένων συνδέσεων φωνής και δεδομένων με το 
κέντρο παρακολούθησης ασφαλείας του Galileo (GSMC),

β. η διαχείριση και η αξιολόγηση κίνδυνων ασφαλείας 
των δεκτών και της συνδεδεμένης διαβαθμισμένης τε-
χνολογίας και πληροφόρησης,

γ. η διαχείριση επιβλαβών ηλεκτρομαγνητικών παρεμ-
βολών που επηρεάζουν τη Κυβερνητική Υπηρεσία PRS, 
σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς,

δ. η διαχείριση θεμάτων συμμόρφωσης των φορέων 
που αναπτύσσουν ή να κατασκευάζουν δέκτες PRS ή 
μονάδες ασφάλειας, στις σχετικές απαιτήσεις ασφαλείας.

ε. η μελέτη και διαχείριση τεχνικών θεμάτων που αφο-
ρούν την Κυβερνητική Υπηρεσία (PRS) και τις σχετικές 
συσκευές,

στ. η εκπροσώπηση σε εθνικό, διεθνές, κοινοτικό και 
διακρατικό επίπεδο, σε θέματα του Τμήματος,

ζ. ο συντονισμός των εργασιών με συναρμόδιες Υπη-
ρεσίες επί θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος.

5. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡ-
ΝΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ περιλαμβάνονται:

α. ο καθορισμός των δικαιωμάτων και των όρων πρό-
σβασης στην Κυβερνητική Υπηρεσία PRS ομάδων ή με-
μονωμένων χρηστών,

β. η οργάνωση των ομάδων χρηστών της Κυβερνητι-
κής Υπηρεσίας,

γ. η διαχείριση των δικαιωμάτων πρόσβασης ομάδων 

ή μεμονωμένων χρηστών στην Κυβερνητική Υπηρεσία 
(PRS),

δ. η συνεργασία με αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές 
Υπηρεσίες για θέματα επαλήθευσης συμμόρφωσης των 
κατασκευαστών δεκτών PRS ή μονάδων ασφαλείας σε 
σχετικά πρότυπα και κανονιστικά κείμενα, παρακολού-
θησης και τον ελέγχου των εξαγωγών αντικειμένων PRS, 
εκτίμησης συμμόρφωσης στους σχετικούς κανονισμούς 
και πρότυπα,

ε. η εκπροσώπηση σε εθνικό, διεθνές, κοινοτικό και 
διακρατικό επίπεδο, σε θέματα του Τμήματος,

στ. ο συντονισμός των εργασιών με συναρμόδιες Υπη-
ρεσίες επί θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος,

ζ. η διαμόρφωση προτάσεων για την ανάπτυξη συ-
νεργειών ενδεικτικά στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, στις 
ευρωπαϊκές και διεθνείς διαστημικές υπηρεσίες, στις 
υποδομές μεταφορών, στην επιτήρηση των συνόρων, 
στις ναυτικές επιχειρήσεις, στην ασφάλεια, στην πολιτική 
προστασία,

η. η συμμετοχή και η αξιοποίηση συνεργασιών στο 
πεδίο της διαστημικής και των δορυφορικών επικοινω-
νιών, καθώς και η διάχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής 
διαστήματος στις δημόσιες υποδομές σε συνεργασία 
με συναρμόδιους φορείς.

Άρθρο 22
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Το Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών Σχέσεων υπάγεται στο 
Γενικό Διευθυντή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. 
Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται:

α. η οργάνωση και ο συντονισμός των θεμάτων της 
Γενικής Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
στο πεδίο των διεθνών σχέσεων,

β. η προετοιμασία του Συμβουλίου Υπουργών Τηλεπι-
κοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπών Υπουρ-
γικών Συνόδων

γ. η υποστήριξη των διακρατικών σχέσεων σε θέματα 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομείων,

δ. η προετοιμασία, διοργάνωση και υποστήριξη διμε-
ρών συναντήσεων και διαπραγματεύσεων, μεταξύ της 
ελληνικής πολιτικής ηγεσίας με ξένους ομολόγους, και ο 
κατά περίπτωση συντονισμός των αρμοδίων Υπηρεσιών 
της Γενικής Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο-
μείων για την υπογραφή Διμερών Συμφωνιών και Μνη-
μονίων στους τομείς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και ταχυδρομείων, καθώς και η μέριμνα για την κύρωση 
αυτών των Συμφωνιών από το ελληνικό Κοινοβούλιο,

ε. η συνεργασία και ο συντονισμός σε διυπουργικό 
επίπεδο για θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τα-
χυδρομείων,

στ. η οργάνωση συναντήσεων και εκδηλώσεων που 
εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής 
Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,

ζ. η παρακολούθηση, σε συνεργασία με το αυτοτελές 
τμήμα Νομικής Υποστήριξης, Κοινοβουλευτικού Ελέγ-
χου και Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου, 
της εναρμόνισης του ελληνικού δικαίου με το κοινοτικό 
και της εξέλιξης των παραβάσεων του Ευρωπαϊκού Κανο-
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νιστικού πλαισίου στους τομείς της Γενικής Διεύθυνσης 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,

η. η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου για την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώ-
σεων της χώρας έναντι των αρμοδίων Ευρωπαϊκών και 
Διεθνών Οργανισμών και φορέων, κυρίως σε θέματα 
καταβολής των εθνικών εισφορών, καθώς επίσης και για 
δαπάνες συμμετοχής σε προγράμματα αναπτυξιακής βο-
ήθειας που προωθούνται από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Άρθρο 23
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

1. Στόχοι της Υπηρεσίας Φιλοτελικού και Ταχυδρο-
μικού Μουσείου είναι η καταγραφή, μελέτη, έρευνα, 
τεκμηρίωση, συντήρηση, απόκτηση, μελέτη, δημοσί-
ευση, προβολή, ανάδειξη και φύλαξη των εκθεμάτων, 
του αρχειακού υλικού και των αντικειμένων (συλλογές, 
γραμματόσημα, βιβλία) του Φιλοτελικού και Ταχυδρο-
μικού Μουσείου.

2. Η Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσεί-
ου συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

α. Τμήμα Καταγραφής, Συντήρησης και Φύλαξης Συλ-
λογών 

β. Τμήμα Εκθέσεων, Δημοσιεύσεων και Πληροφόρη-
σης.

3. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ περιλαμβάνο-
νται:

α. η διαφύλαξη, προστασία, διατήρηση, έρευνα και με-
λέτη των υλικών, έργων και αντικειμένων του Μουσείου,

β. η παραλαβή, καταγραφή και αρχειοθέτηση των 
υλικών, συγκέντρωση της πληροφορίας για κάθε ταχυ-
δρομικό ή φιλοτελικό έκθεμα που φτάνει στο Μουσείο, 
η τήρηση αρχείων με τα πλήρη στοιχεία των εκθεμάτων 
συμπεριλαμβανομένων και πολυμεσικών στοιχείων κα-
θώς και η τακτοποίηση και εποπτεία του υλικού για τυχόν 
φθορές και αλλαγές,

γ. η μέριμνα για τη συντήρηση, αποκατάσταση και αι-
σθητική παρουσίαση των αντικειμένων και του αρχεια-
κού υλικού που αφορούν στην ιστορία των Ελληνικών 
Ταχυδρομείων και γραμματοσήμων και κάθε φύσεως 
εκθεμάτων,

δ. ο έλεγχος των κλιματολογικών συνθηκών έκθεσης 
και αποθήκευσης του εκθεσιακού και αρχειακού υλικού,

ε. η μέριμνα λειτουργίας των Ηλεκτρονικών Συστη-
μάτων Ασφαλείας (ΗΣΑ) και των λοιπών συστημάτων 
και συσκευών,

στ. η έκδοση των ημερησίων και νυκτερινών προγραμ-
μάτων φύλαξης (βάρδιες φυλάκων) και ο έλεγχος των 
υπηρεσιών φύλαξης του Μουσείου,

ζ. η εποπτεία και διαχείριση της φύλαξης του Μουσεί-
ου κατά τις ημέρες των εξαιρέσιμων και αργιών.

4. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΔΗ-
ΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ περιλαμβάνονται:

α. η προβολή του Μουσείου, η διοργάνωση περιοδι-
κών εκθέσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ο 
σχεδιασμός και η επόπτευση παραγωγής του σχετικού 

υλικού, καθώς και η επιμέλεια των εκδόσεων της Υπη-
ρεσίας,

β. η συνεργασία με άλλα μουσεία και διεθνείς μου-
σειακούς φορείς, με σκοπό την ανάπτυξη ανταλλαγών, 
εκθεμάτων, απόψεων και εμπειριών,

γ. η πληροφόρηση των πολιτών για τα θέματα λειτουρ-
γίας του Μουσείου και η ξενάγηση επισκεπτών,

δ. η διαχείριση του φωτογραφικού αρχείου και της βι-
βλιοθήκης, η οργάνωση και καταγραφή των βιβλίων της 
βιβλιοθήκης, η ηλεκτρονική διαχείριση της βιβλιοθήκης, 
με βάση βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα και ο εμπλουτι-
σμός της με ελληνικές και ξένες σχετικές εκδόσεις,

ε. η εξυπηρέτηση των ειδικών μελετητών και η προώ-
θηση του φιλοτελισμού,

στ. η διαχείριση οικονομικών θεμάτων που αφορούν 
τα έξοδα - έσοδα του Μουσείου, συμπεριλαμβανομένων 
και των τυχόν χορηγιών ή δωρεών,

ζ. η πώληση στο κοινό σειρών γραμματοσήμων, φι-
λοτελικών και συλλεκτικών προϊόντων, με υποχρέωση 
τήρησης και έκδοσης όλων των νομίμων παραστατικών,

η. ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν ανταλλαγές 
γραμματοσήμων με ξένες χώρες καθώς και η εκπροσώ-
πηση του Μουσείου σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Άρθρο 24
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

1. Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 
έχει ως αποστολή της τη δημόσια ενημέρωση με έμφαση 
στην Κυβέρνηση και στους φορείς της, την παροχή υπη-
ρεσιών δημοσίου συμβούλου σε θέματα ενημέρωσης, 
την παρακολούθηση, διατύπωση προτάσεων και εφαρ-
μογή της νομοθεσίας, που αφορά στον Τύπο και στον 
ευρύτερο χώρο των ΜΜΕ, τη διαμόρφωση της πολιτικής 
του κράτους στο χώρο των οπτικοακουστικών μέσων, 
σύμφωνα και με τις εξελίξεις της τεχνολογίας, καθώς και 
το στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση της Εθνικής 
Επικοινωνιακής Πολιτικής, όπως αυτή καθορίζεται από 
την Κυβέρνηση και τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα, με 
στόχο το συντονισμό και την αποτελεσματική διαχείρι-
ση της επικοινωνίας της Κυβέρνησης με την εσωτερική 
και διεθνή κοινή γνώμη, την προβολή της εικόνας της 
χώρας και των ελληνικών θέσεων στο εξωτερικό και την 
εξυπηρέτηση των αναγκών του κοινού για ελεύθερη και 
πολυφωνική ενημέρωση και πληροφόρηση.

2. Ειδικότερα, για την επίτευξη της ανωτέρω αποστο-
λής της η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινω-
νίας μεριμνά για:

α) το συντονισμό της ενημέρωσης της Κυβέρνησης, 
της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας και των πολιτικών 
κομμάτων,

β) την έγκυρη, αντικειμενική και πολυφωνική πληρο-
φόρηση των Ελλήνων πολιτών,

γ) την υποστήριξη του Πρωθυπουργού, του Υπουργού 
στον οποίο υπάγεται και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου 
στην άσκηση των καθηκόντων τους,
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δ) την κατάρτιση του στρατηγικού σχεδίου εθνικής 
επικοινωνιακής πολιτικής, με στόχο τη συστηματική και 
συντονισμένη προβολή και αναβάθμιση της διεθνούς 
εικόνας της χώρας, την επικοινωνία των ελληνικών θέσε-
ων και απόψεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό μέσω 
δράσεων επικοινωνιακής διπλωματίας,

ε) τη συμβουλευτική υποστήριξη σε φορείς του δη-
μοσίου τομέα σε θέματα ενημέρωσης και επικοινωνίας, 

στ) τη ρύθμιση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και 
την επ’ αυτών άσκηση της κρατικής εποπτείας κατά το 
Σύνταγμα και τους νόμους, 

ζ) την εποπτεία της δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλε-
όρασης, του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων - Μα-
κεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ - ΜΠΕ Α.Ε.) και 
του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και 
Επικοινωνίας Α.Ε. (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.),

η) την ανάπτυξη του τομέα των οπτικοακουστικών 
μέσων σύμφωνα με τις διεθνείς εξελίξεις σε θέματα τε-
χνολογίας, ψηφιακής και οπτικοακουστικής πολιτικής,

θ) την παρακολούθηση και την εφαρμογή της ραδιο-
τηλεοπτικής νομοθεσίας εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τη διατύπωση εισηγήσεων, προτάσεων και με-
λετών για ρυθμίσεις που αφορούν στον Τύπο γενικά, στα 
οπτικοακουστικά και λοιπά μέσα μαζικής ενημέρωσης,

ι) την διαφύλαξη και αξιοποίηση των αρχείων της νε-
ότερης και σύγχρονης ιστορίας με έμφαση σε αυτά των 
μέσων ενημέρωσης.

3. Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 
συγκροτείται από:

α. τη Διεύθυνση Ενημέρωσης
β. τη Διεύθυνση Διεθνούς Επικοινωνίας
γ. τη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης
δ. τη Διεύθυνση Διπλωματίας Μέσων Ενημέρωσης
ε. το Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και 

Διυπουργικού Επικοινωνιακού Συντονισμού, με την επι-
φύλαξη της παρ. 5γ του αρ. 2.

στ. τις Περιφερειακές Υπηρεσίες, στις οποίες ανήκουν: 
αα. Τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας εξωτερικού
ββ. Τα Γραφεία Τύπου εσωτερικού.

Άρθρο 25
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ενημέρω-
σης είναι: 

α) η άμεση, πλήρης και έγκυρη ενημέρωση της Κυβέρ-
νησης, της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας της χώρας, 
των κρατικών υπηρεσιών και φορέων καθώς και των πο-
λιτικών κομμάτων για τις εσωτερικές εξελίξεις, ζητήματα 
ειδικού ενδιαφέροντος για τη χώρα και για οποιοδήποτε 
θέμα τους αφορά μέσω της συλλογής, επεξεργασίας και 
διοχέτευσης πρωτογενούς πληροφορίας από διάφορες 
πηγές,

β) η υποστήριξη του Πρωθυπουργού, του Υπουργού 
στον οποίο υπάγεται η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου 
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,

γ) η ακριβής, αξιόπιστη και εμπεριστατωμένη ενη-
μέρωση των πολιτών για θέματα πολιτικών, χρήσης 
κρατικών υπηρεσιών, άσκησης των δικαιωμάτων και 

εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο της 
διαδικασίας δημόσιας ενημέρωσης μέσω της συμμετο-
χής στη συγκέντρωση, επεξεργασία και διάχυση των 
σχετικών πληροφοριών και στην υποστήριξη αντίστοι-
χων επικοινωνιακών δράσεων των κρατικών υπηρεσιών,

δ) η παραγωγή, τεχνική επεξεργασία, μετάδοση και 
αρχειοθέτηση κάθε είδους οπτικοακουστικού υλικού 
της υπηρεσίας,

ε) η παραγωγή, επιμέλεια, διαχείριση και διάθεση των 
εκδόσεων της Γενικής Γραμματείας, η οργάνωση, συντή-
ρηση και λειτουργία της Βιβλιοθήκης, ο εμπλουτισμός 
της με έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό και η εν γένει διαχεί-
ριση του φωτογραφικού και οπτικοακουστικού αρχείου 
της υπηρεσίας.

2. Για την επιτυχή επιτέλεση του έργου της και την 
επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της η Διεύθυνση 
Ενημέρωσης λειτουργεί σε 24ωρη βάση. 

3. Η Διεύθυνση Ενημέρωσης συγκροτείται από τα ακό-
λουθα Τμήματα: 

α. Τμήμα Εσωτερικής Ενημέρωσης
β. Τμήμα Δημοσιογραφικών Καλύψεων
γ. Τμήμα Αρχείων και Οπτικοακουστικών Παραγωγών.
4. Το ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ είναι αρ-

μόδιο για: 
α. την επισκόπηση, τον εντοπισμό και τη συλλογή 

πρωτογενών πληροφοριών από διάφορες πηγές (ενδει-
κτικά ελληνικά ΜΜΕ, Γραφεία Τύπου εσωτερικού, μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης), την αξιολόγηση και προώθησή 
τους για την άμεση, έγκυρη και πλήρη ενημέρωση της 
πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας, των λοιπών κυβερνη-
τικών και αρμόδιων κατά περίπτωση κρατικών φορέων 
όπως και των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται 
στο ελληνικό Κοινοβούλιο για θέματα που αφορούν τη 
χώρα, κρατικές ανακοινώσεις, εξαγγελίες, πολιτικές και 
δράσεις, εσωτερικές εξελίξεις και για οποιοδήποτε θέμα 
τους αφορά, 

β. τη συγκέντρωση και επεξεργασία επίσημων στοιχεί-
ων που αφορούν θέματα γενικού ενδιαφέροντος (ενδει-
κτικά οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, οικολογικά, τε-
χνολογικά, καινοτόμες δράσεις), τη δημιουργία σχετικού 
ψηφιακού αρχείου, την ενημέρωση της Βιβλιοθήκης που 
τηρείται στην υπηρεσία και τη διάθεσή τους μέσω κατάλ-
ληλων διαδικτυακών εφαρμογών προς οπτική άντληση 
υλικού από ενδιαφερόμενους φορείς, την πολιτική και 
πολιτειακή ηγεσία καθώς και τους πολίτες, 

γ. την αρχειοθέτηση των ανωτέρω δημοσιογραφικών 
και άλλων αναφορών με τη μορφή ηλεκτρονικής βά-
σης δεδομένων στη Βιβλιοθήκη της υπηρεσίας, ώστε να 
εξασφαλίζεται η ταχεία ανεύρεση και πρόσβαση στις ζη-
τούμενες πληροφορίες και η μεταξύ τους συσχέτιση, την 
παραγωγή στατιστικών αναλύσεων για τη δημοσιότητα, 
την τήρηση των σχετικών στατιστικών στοιχείων και την 
ενημέρωση της υπηρεσίας και των κρατικών φορέων,

δ. την επιχειρησιακή υποστήριξη των αναγκών ενημέ-
ρωσης της Κυβέρνησης,

ε. την επεξεργασία, σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου 
του Πρωθυπουργού, τα Γραφεία Τύπου των Υπουργείων, 
άλλες αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας 
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και υπηρεσίες φορέων 
του δημοσίου τομέα, πληροφοριών και στοιχείων που 
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αναφέρονται σε θέματα κρατικής πολιτικής και δρα-
στηριότητας και την αξιοποίηση τους για την κάλυψη 
αναγκών δημόσιας ενημέρωσης,

στ. τη μέριμνα συλλογής, επεξεργασίας και διάχυσης 
δεδομένων, στοιχείων και πληροφοριών προς τους πο-
λίτες για θέματα πολιτικών, πρωτοβουλιών, προγραμμά-
των και υπηρεσιών στο πλαίσιο της διαδικασίας ενημέ-
ρωσης της κοινής γνώμης, ενθάρρυνσης της συμμετοχής 
των πολιτών στα κοινά και διασφάλισης της στάθμισης 
των αναγκών, συμφερόντων και δικαιωμάτων τους κατά 
τη λήψη αποφάσεων δημόσιας πολιτικής,

ζ. την υποστήριξη του έργου των Γραφείων Τύπου εσω-
τερικού μέσω της διαβίβασης ειδήσεων, πληροφοριών 
και οδηγιών για περαιτέρω αξιοποίηση και την παρέμ-
βαση ή διαμεσολάβηση προς διευθέτηση των πάσης 
φύσεως ζητημάτων στις σχέσεις των Γραφείων με τις 
υπηρεσίες και φορείς του τόπου λειτουργίας ή του χώ-
ρου αρμοδιότητάς τους,

η. την έκδοση ανακοινώσεων για την ανασκευή ή διά-
ψευση ανακριβών δημοσιευμάτων των εγχώριων ΜΜΕ, 

θ. τη μελέτη, ανάλυση και αξιολόγηση των συνθηκών 
του εσωτερικού επικοινωνιακού περιβάλλοντος και της 
θέσης των κρατικών υπηρεσιών και φορέων σε αυτό, 
καθώς και του αντίκτυπου των επικοινωνιακών προγραμ-
μάτων και δράσεών τους στο εσωτερικό βάσει πληροφο-
ριών και στοιχείων που παρέχουν οι εν λόγω υπηρεσίες 
και φορείς στην κατεύθυνση της συμβολής στο σχεδια-
σμό, υλοποίηση και αποτίμηση του Στρατηγικού Σχεδίου 
Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής. 

5. Το ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ είναι 
αρμόδιο για: 

α. τη δημοσιογραφική κάλυψη των επισήμων επισκέ-
ψεων μελών της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας στο 
εσωτερικό και εξωτερικό, όπως και γεγονότων και θε-
μάτων που αφορούν τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας,

β. τη σύνταξη των δηλώσεων και έκδοση των ανακοι-
νώσεων του Κυβερνητικού Εκπροσώπου και την άμεση 
προώθησή τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης,

γ. την απομαγνητοφώνηση των δηλώσεων του Κυβερ-
νητικού Εκπροσώπου στο πλαίσιο της τακτικής ενημέ-
ρωσης των δημοσιογράφων, την αποδελτίωση των συ-
νεντεύξεων Τύπου, των δηλώσεων και παρεμβάσεών του 
σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, καθώς και 
την τήρηση σχετικών αρχείων,

δ. την άμεση και έγκυρη ενημέρωση των δημοσιο-
γράφων των μέσων ενημέρωσης για τις δραστηριότητες 
του Πρωθυπουργού, του αρμόδιου Υπουργού και του 
Κυβερνητικού Εκπροσώπου και τη διευκόλυνση στο 
καθημερινό τους έργο,

ε. την επιμέλεια οργανωτικών θεμάτων που αφορούν 
στην ενημέρωση των δημοσιογράφων από τον Κυβερ-
νητικό Εκπρόσωπο,

στ. την ενημέρωση και εν γένει διαχείριση της διαδι-
κτυακής παρουσίας του Κυβερνητικού Εκπροσώπου και 
των λογαριασμών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

6. Το ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑ-
ΡΑΓΩΓΩΝ είναι αρμόδιο για:

α. την αρχειοθέτηση του υλικού και την εν γένει δια-
χείριση (ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, εμπλουτισμός, αξι-

οποίηση, διάχυση προς τρίτους) του φωτογραφικού και 
οπτικοακουστικού αρχειακού υλικού και των συλλογών 
της υπηρεσίας,

β. την παραγωγή, επιμέλεια, διαχείριση και διάθεση 
των εκδόσεων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και 
Επικοινωνίας,

γ. την οργάνωση, συντήρηση και λειτουργία της Βιβλι-
οθήκης της υπηρεσίας βάσει σύγχρονων βιβλιοθηκονο-
μικών προτύπων και τον εμπλουτισμό της με έντυπο και 
ηλεκτρονικό υλικό για άμεση διάθεση στην πολιτική και 
υπηρεσιακή ηγεσία και στα Γραφεία Τύπου και Επικοινω-
νίας εξωτερικού,

δ. την οπτικοακουστική κάλυψη δραστηριοτήτων και 
εκδηλώσεων τις οποίες οργανώνει ή στις οποίες συμμε-
τέχει η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας,

ε. την αρωγή στην τηλεοπτική κάλυψη της ενημέρω-
σης των πολιτικών συντακτών από τον Κυβερνητικό 
Εκπρόσωπο,

στ. το σχεδιασμό και την παραγωγή πρωτογενούς οπτι-
κοακουστικού υλικού για την ανάδειξη θεμάτων της Γενι-
κής Γραμματείας και την εν γένει προβολή της χώρας, σε 
συνεργασία με τα συναρμόδια τμήματα της υπηρεσίας, 

ζ. τη συνεργασία με φορείς παραγωγής και μετάδοσης 
για την απόκτηση οπτικοακουστικού υλικού σχετικού με 
τις ανάγκες της υπηρεσίας,

η. την κατάλληλη επεξεργασία του οπτικοακουστικού 
υλικού με την προσθήκη ενδεικτικά γραφικών, τίτλων, 
υποτίτλων, μεταγλωττίσεων, 

θ. τη μετάδοση του υλικού απ’ ευθείας ή μη, μέσω δι-
αδικτύου ή και με δορυφορική μετάδοση, με τη χρήση 
κατάλληλων κυκλωμάτων, σε συνεργασία με την ΕΡΤ 
και το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 

Άρθρο 26
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διεθνούς 
Επικοινωνίας είναι: 

α) η παρακολούθηση των εξελίξεων στη διεθνή σκηνή 
και του αντίκτυπού τους στη διεθνή κοινή γνώμη και στα 
διεθνή ΜΜΕ, η χαρτογράφηση και ανάλυση του διεθνούς 
επικοινωνιακού περιβάλλοντος και της επικοινωνιακής 
θέσης της χώρας και των κρατικών φορέων σε αυτό 
και η σχετική ενημέρωση των κρατικών υπηρεσιών και 
φορέων στην κατεύθυνση της χάραξης και εφαρμογής 
επικοινωνιακής πολιτικής και δράσεων επικοινωνιακής 
διπλωματίας για τη χώρα και τους φορείς,

β) η μέριμνα, σε συνεργασία με τους (συν)αρμόδιους 
φορείς, για την επικοινωνία των ελληνικών θέσεων και 
απόψεων στη διεθνή κοινή γνώμη, για την προβολή της 
χώρας και την αναβάθμισή της εικόνας της στο εξωτερι-
κό, με τη χρήση και αξιοποίηση κάθε πρόσφορου μέσου 
και διαύλου επικοινωνίας,

γ) η διοικητική υποστήριξη των Γραφείων Τύπου και 
Επικοινωνίας εξωτερικού, ο καθορισμός των στόχων και 
ο συντονισμός του έργου τους. 

2. Η Διεύθυνση Διεθνούς Επικοινωνίας συγκροτείται 
από τα ακόλουθα Τμήματα: 

α. Τμήμα Διεθνούς Ενημέρωσης
β. Τμήμα Μελέτης και Ανάλυσης Διεθνών Μέσων Ενη-

μέρωσης
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γ. Τμήμα Υποστήριξης Γραφείων Τύπου και Επικοινω-
νίας Εξωτερικού.

3. Το ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ για την επιτυ-
χή επιτέλεση του έργου του λειτουργεί σε 24ωρη βάση 
και είναι αρμόδιο για:

α. τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων και πληροφο-
ριών από ποικίλες πηγές (ενδεικτικά ξένος Τύπος και δι-
εθνή ΜΜΕ, Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας εξωτερικού, 
δεξαμενές σκέψης) για διεθνή ή ειδικά θέματα που αφο-
ρούν διακρατικές και διεθνείς σχέσεις, για ευρωπαϊκά 
θέματα ή εν γένει για θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος,

β. την αρχειοθέτηση των ως άνω πληροφοριών σε ηλε-
κτρονικές βάσεις δεδομένων στη Βιβλιοθήκη της υπη-
ρεσίας, ώστε να εξασφαλίζεται η ταχεία ανεύρεση και η 
πρόσβαση στις ζητούμενες πληροφορίες και η μεταξύ 
τους συσχέτιση,

γ. την αξιοποίηση των ανωτέρω για την έκδοση σχετι-
κών δελτίων προς ενημέρωση των υπηρεσιών της Γενι-
κής Γραμματείας, των οργάνων του κράτους και των καθ’ 
ύλην αρμόδιων φορέων του δημόσιου τομέα,

δ. την παραγωγή στατιστικών στοιχείων για τη δημο-
σιότητα, την αρχειοθέτηση και την τήρηση των σχετικών 
στοιχείων και την ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών 
της Γενικής Γραμματείας και των κρατικών φορέων,

ε. την παρακολούθηση του ομογενειακού Τύπου και 
των ομογενειακών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, όπως 
και την καλλιέργεια και διατήρηση πνευματικών και πο-
λιτιστικών δεσμών με τους ομογενείς και τις οργανώσεις 
τους, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών,

στ. τα ζητήματα σχετικά με τις διακρατικές συμφωνίες 
και διμερείς ή πολυμερείς συνεργασίες της Γενικής Γραμ-
ματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, 

ζ. τη μέριμνα, σε συνεργασία με το Τμήμα Υποστήριξης 
Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού, για την 
ανασκευή, μέσω των Γραφείων, ανακριβών ή δυσμενών 
δημοσιευμάτων και πληροφοριών των ξένων ΜΜΕ.

4. Το ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ είναι αρμόδιο για:

α. την παραγωγή αναλύσεων και ερευνών αγοράς και 
κοινής γνώμης, με ίδια μέσα ή μέσω εξωτερικών αναδό-
χων, και την επεξεργασία στοιχείων τέτοιων αναλύσεων 
και ερευνών άλλων κρατικών υπηρεσιών και φορέων για 
την οριοθέτηση αναγκών, τον εντοπισμό αδυναμιών και 
κινδύνων και την επισήμανση ζητημάτων κρίσιμων για 
την κατανόηση του διεθνούς επικοινωνιακού περιβάλ-
λοντος στο οποίο εντάσσεται η χώρα ή συγκεκριμένοι 
κρατικοί φορείς και υπηρεσίες και για τη διαπίστωση 
της θέσης τους σε αυτό ώστε να εξυπηρετείται το έργο 
της χάραξης αντίστοιχων στρατηγικών και πολιτικών 
διεθνούς επικοινωνίας και επικοινωνιακής διπλωματίας,

β. τη δημιουργία πρωτογενούς υλικού αναλύσεων και 
τη συγκέντρωση, ταξινόμηση, διαμόρφωση και αξιο-
ποίηση κάθε αντίστοιχου υλικού που παράγουν άλλες 
οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας, οι οποίες και θα το τροφοδοτούν,

γ. την ενημέρωση της Βιβλιοθήκης της υπηρεσίας με 
καταχώρηση πληροφοριών ενδεικτικά για το διεθνές 
επικοινωνιακό περιβάλλον, τα πορίσματα των αξιολογή-
σεων, τα σχετικά εργαλεία, μελέτες περιπτώσεων (case 

studies), βέλτιστες πρακτικές από την ελληνική και διε-
θνή εμπειρία, εκπαιδευτικό υλικό για την αξιολόγηση, 

δ. το χειρισμό άλλων ζητημάτων γενικής φύσεως ανα-
γομένων στην ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης 
που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών 
της Γενικής Γραμματείας. 

5. Το ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ είναι αρμόδιο για: 

α. τη μελέτη των θεμάτων των Γραφείων Τύπου και 
Επικοινωνίας εξωτερικού, τον προγραμματισμό και συ-
ντονισμό του έργου τους, τον καθορισμό των στόχων και 
του τρόπου λειτουργίας και δράσης τους, την αξιολόγη-
ση του έργου τους, καθώς και την παροχή σε αυτά των 
αναγκαίων στοιχείων, πληροφοριών, εντολών, οδηγιών 
και κατευθύνσεων για την αποτελεσματική άσκηση των 
αρμοδιοτήτων τους και την εκπλήρωση της αποστολής 
τους κατά τις κείμενες διατάξεις,

β. την εισήγηση ή διαμεσολάβηση προς τις άλλες 
υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και 
Επικοινωνίας για τη σύσταση, στελέχωση, αλλαγή τάξης, 
αναστολή λειτουργίας ή κατάργηση και για τα θέματα 
προσωπικού, προϋπολογισμού, οικονομικής διαχείρισης, 
στέγασης, μέριμνας και υποστήριξης εν γένει των Γρα-
φείων Τύπου και Επικοινωνίας εξωτερικού καθώς και για 
θέματα απόσπασης υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας 
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας σε διπλωματικές αρχές 
του εξωτερικού,

γ. τη μέριμνα, σε συνεργασία με το Τμήμα Διεθνούς 
Ενημέρωσης, για την ανασκευή μέσω των Γραφείων 
Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό ανακριβών ή 
δυσμενών δημοσιευμάτων ή εκπομπών και γενικά πλη-
ροφοριών των ξένων ΜΜΕ και του Τύπου,

δ. την υποδοχή, επεξεργασία και μέριμνα διεκπεραίω-
σης αιτημάτων και εισηγήσεων των Γραφείων Τύπου και 
Επικοινωνίας εξωτερικού για διοργάνωση εκδηλώσεων 
και δράσεων, διευκολύνσεις προς ξένα ΜΜΕ, παροχή 
στοιχείων προς ΜΜΕ, φορείς και ιδιώτες,

ε. την υποστήριξη και προώθηση, μέσω των Γραφείων 
Τύπου και Επικοινωνίας εξωτερικού, δράσεων και εκδη-
λώσεων των φορέων εξωστρέφειας στο εξωτερικό και τη 
συμμετοχή στο σχεδιασμό, συντονισμό και υλοποίηση 
προωθητικών δράσεων στο εξωτερικό σε διάφορους 
τομείς δραστηριοτήτων,

στ. το διοικητικό έλεγχο των Γραφείων Τύπου και 
Επικοινωνίας στο εξωτερικό, την επιθεώρηση για τη δι-
απίστωση του τρόπου λειτουργίας και της απόδοσής 
τους, όπως και την υποβολή εισηγήσεων για την πλέον 
εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους,

ζ. την παρακολούθηση της επικοινωνίας και των σχέ-
σεων των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξω-
τερικό με άλλες δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς και 
κάθε τρίτο.

Άρθρο 27
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εποπτείας 
Μέσων Ενημέρωσης αφορούν: 

α) στην επεξεργασία και διαμόρφωση του κατάλληλου 
ρυθμιστικού πλαισίου για την οργάνωση και λειτουργία 
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των μέσων ενημέρωσης στον έντυπο, οπτικοακουστικό 
και διαδικτυακό χώρο,

β) στη ρύθμιση των όρων και συνθηκών λειτουργίας 
των επιχειρήσεων διανομής του έντυπου Τύπου και των 
επαγγελματικών οργανώσεων των εργαζομένων στις 
επιχειρήσεις των μέσων μαζικής ενημέρωσης,

γ) στην κατά το Σύνταγμα και τους νόμους άσκηση 
της κρατικής εποπτείας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
καθώς και στη δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση ώστε 
να διασφαλίζονται η έγκυρη, αντικειμενική και πολυφω-
νική ενημέρωση των πολιτών, η οικονομική βιωσιμότητα 
και διαφάνεια στη λειτουργία των επιχειρήσεων των μέ-
σων ενημέρωσης καθώς και η τήρηση των συνταγματι-
κών επιταγών που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία 
των μέσων μαζικής ενημέρωσης,

δ) στην εποπτεία των επικοινωνιακών προγραμμάτων 
διαφημιστικής προβολής των φορέων του στενού και 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

2. Η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης συ-
γκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: 

α. Τμήμα Οπτικοακουστικών και Ηλεκτρονικών Μέσων
β. Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας
γ. Τμήμα Εποπτευόμενων Φορέων της ΓΓΕΕ και Επικοι-

νωνιακών Δράσεων.
3. Το ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ-

ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ είναι αρμόδιο για:
α. την παρακολούθηση, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επί-

πεδο, των εξελίξεων του κανονιστικού πλαισίου και της 
νομολογίας στον τομέα των οπτικοακουστικών και ηλε-
κτρονικών μέσων και των εφαρμογών του Διαδικτύου 
στα θέματα του Τύπου και της διάχυσης της πληροφορί-
ας (ενδεικτικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και την εκπό-
νηση μελετών, αναλύσεων, εισηγήσεων και προτάσεων 
για την πολιτική που εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο.

β. τη μέριμνα, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα 
Νομικής Υποστήριξης και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, 
για τη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία διεθνών νομι-
κών κειμένων για θέματα του Τμήματος που αφορούν 
οπτικοακουστικά μέσα, ηλεκτρονικά μέσα και Διαδίκτυο 
και την προσαρμογή και εναρμόνιση της εσωτερικής 
νομοθεσίας προς το ενωσιακό δίκαιο.

γ. την οργάνωση και υποστήριξη της συμμετοχής και 
εκπροσώπησης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας ή των εποπτευόμενων από αυτή νο-
μικών προσώπων σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή fora 
και προγράμματα για θέματα κανονιστικών ρυθμίσεων 
οπτικοακουστικών μέσων, ηλεκτρονικών μέσων και Δι-
αδικτύου, αρμοδιότητας του Τμήματος. 

δ. τη συμμετοχή σε όργανα και επιτροπές που αφο-
ρούν στην προώθηση του ελληνικού κινηματογράφου.

ε. την τήρηση στοιχείων από τους παρόχους υπηρε-
σιών οπτικοακουστικών μέσων σχετικά με την εκπλή-
ρωση των υποχρεώσεών τους βάσει των διατάξεων του 
π.δ. 109/2010 και την υποβολή εθνικών εκθέσεων στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προώθηση και προβολή 
των ευρωπαϊκών έργων στις υπηρεσίες οπτικοακουστι-
κών μέσων.

στ. την τήρηση αρχείου τηλεοπτικών και ραδιοφωνι-

κών σταθμών που έχουν συμμετάσχει σε διαγωνιστικές 
διαδικασίες αδειοδότησης. 

ζ. τα θέματα συνεργασίας με το Εθνικό Συμβούλιο Ρα-
διοτηλεόρασης.

η. τον καθορισμό των όρων προβολής των πολιτικών 
κομμάτων, που εκπροσωπούνται στη Βουλή και στο Ευ-
ρωκοινοβούλιο καθώς και των πολιτικών κομμάτων που 
δεν εκπροσωπούνται και μετέχουν στις εκλογές. 

θ. τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος 
που αφορούν στη συνδρομητική, ψηφιακή, δορυφορική, 
mobile, υβριδική ή καλωδιακή τηλεόραση. 

ι. την διαχείριση θεμάτων που άπτονται των πνευμα-
τικών δικαιωμάτων.

ια. τη στήριξη της λειτουργίας Κωδίκων Δεοντολογίας 
στους τομείς της επικοινωνίας και ενημέρωσης σε συ-
νεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

4. Το ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ είναι αρ-
μόδιο για: 

α. την τήρηση στοιχείων για την τακτική έκδοση και 
κυκλοφορία των εφημερίδων και λοιπών εντύπων και τη 
σύνταξη επετηρίδας του ελληνικού Τύπου.

β. την επιχορήγηση της ταχυδρομικής διακίνησης των 
εντύπων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, τις ει-
σηγήσεις για τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε 
έντυπα και την παροχή διευκολύνσεων και υποστήριξης 
εν γένει στις εφημερίδες και τα λοιπά έντυπα που πλη-
ρούν τις προς τούτο οικείες προϋποθέσεις.

γ. τον έλεγχο συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων 
για την καταχώριση κρατικών δημοσιεύσεων στον περι-
φερειακό και τοπικό Τύπο, τη συγκρότηση υπηρεσιακών 
κλιμακίων ελέγχου, τον καθορισμό των ημερήσιων και 
εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων 
που πληρούν τις προϋποθέσεις καταχώρισης κρατικών 
δημοσιεύσεων, καθώς και τις εισηγήσεις επί των προ-
σφυγών εκδοτών κατά των υπουργικών αποφάσεων που 
καθορίζουν τις εν λόγω εφημερίδες ως δικαιούχους κα-
ταχώρισης δημοσιεύσεων φορέων του δημόσιου τομέα.

δ. τον καθορισμό ημερησίων οικονομικών εφημερί-
δων πανελλήνιας κυκλοφορίας που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης ισολογισμών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και 
προσκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε., την εισήγηση 
στον αρμόδιο καθ’ ύλην Υπουργό για έκδοση της σχετι-
κής απόφασης, καθώς και την επικουρική συνδρομή σε 
άλλες δημόσιες υπηρεσίες για ζητήματα που διέπουν το 
καθεστώς δημοσίευσης στον οικονομικό Τύπο σύμφωνα 
με τις οικείες διατάξεις.

ε. την κατά τους ορισμούς του νόμου παροχή επαγ-
γελματικών διευκολύνσεων στους εργαζομένους στον 
τομέα του Τύπου για την άσκηση του έργου τους (θεώρη-
ση επαγγελματικών ταυτοτήτων, χορήγηση βεβαιώσεων 
στους φωτοειδησεογράφους, μετά τη διενέργεια σχετι-
κών ελέγχων, για χρήση στους ασφαλιστικούς φορείς 
τους κ.ά.), καθώς και την τήρηση σχετικού αρχείου.

στ. τη συνεργασία με τις διεθνείς δημοσιογραφικές 
ενώσεις.

ζ. την εφαρμογή των διατάξεων για την ίδρυση και 
λειτουργία πρακτορείων Τύπου και τη διακίνηση του Τύ-
που γενικώς, καθώς και την παρακολούθηση της ομαλής 
διακίνησής του.
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η. την υποβολή καταστάσεων απασχολουμένων δη-
μοσιογράφων σε Γραφεία Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 
φορέων του δημόσιου τομέα.

θ. τα θέματα εν γένει οργάνωσης και διαχείρισης του 
Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρω-
σης που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και 
Επικοινωνίας, ιδίως την παραλαβή των αιτήσεων εγγρα-
φής των επιχειρήσεων στο Μητρώο, την καταχώριση των 
στοιχείων τους σε ειδικές μερίδες, τη διαρκή ενημέρωση 
και επικαιροποίηση των στοιχείων του Μητρώου (άρθρο 
52 του ν. 4339/2015).

ι. την τήρηση του Μητρώου Επιχειρήσεων Ερευνών 
Ραδιοτηλεοπτικής Αγοράς (άρθρο 11 του ν. 2328/1995).

5. Το ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΓΓΕΕ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ είναι αρμόδιο για: 

α. την εποπτεία της δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεό-
ρασης, καθώς και την εποπτεία του Αθηναϊκού Πρακτο-
ρείου Ειδήσεων - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων 
(ΑΠΕ - ΜΠΕ Α.Ε.) και του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακου-
στικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε. (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.).

β. τη σύναψη μνημονίων συνεργασίας μεταξύ της Γε-
νικής Γραμματείας και των εποπτευόμενων φορέων της.

γ. την διεκπεραίωση κάθε θέματος αρμοδιότητας του 
Υπουργού, που αφορά τους εποπτευόμενους φορείς της 
Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

δ. την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου φορέων του στε-
νού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για τη διαφημι-
στική προβολή των προγραμμάτων τους, καθώς και την 
επικαιροποίησή του.

ε. την εποπτεία στα Υπουργεία και τα νομικά πρόσωπα 
δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσι-
ου τομέα ως προς την εφαρμογή των επικοινωνιακών 
τους προγραμμάτων και δράσεων σύμφωνα με την με 
αριθμό 50/22.12.2015 ΠΥΣ σε συνδυασμό με το άρθρο 
4 του π.δ. 261/1997 και του π.δ. 60/1997.

στ. την κατάρτιση αναλυτικών πινάκων των ετήσιων 
απολογιστικών στοιχείων των ανωτέρω φορέων και την 
υποβολή τους στην προϊστάμενη πολιτική ηγεσία,

ζ. τη μέριμνα για τη λειτουργία και το χειρισμό του 
ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής επικοινωνιακών 
δράσεων στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Ενη-
μέρωσης και Επικοινωνίας, τη χορήγηση σε δημόσιους 
φορείς κωδικών πρόσβασης στο εν λόγω σύστημα και 
τη μέσω αυτού ηλεκτρονική διαχείριση των αιτήσεων 
έγκρισης των διαφημιστικών προγραμμάτων και των 
απολογιστικών καταστάσεων των φορέων,

η. τον έλεγχο τήρησης, κατ’ άρθρο 27, παρ. 6 του 
ν. 3166/2003, εκ μέρους των διαφημιστικών εταιρειών 
που συνεργάζονται με δημόσιους φορείς ή έχουν ανα-
λάβει κρατική διαφήμιση, των μηνιαίων απολογιστικών 
στοιχείων δαπανών (διαφημιστικές καταχωρίσεις ή μετα-
δόσεις) σε ΜΜΕ σχετικά με το αντικείμενο, την ποσότητα 
και την αξία των δαπανών αυτών.

θ. τη διαχείριση της ηλεκτρονικής υποβολής των 
απολογιστικών στοιχείων των δημόσιων φορέων που 
διενήργησαν δημοσκόπηση κατά τους ορισμούς του 
άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 3603/2007 (στοιχεία επιχειρή-
σεων που ανέλαβαν για λογαριασμό τους τη διενέργεια 

δημοσκόπησης, το θέμα της δημοσκόπησης και το ύψος 
της αμοιβής της αναδόχου εταιρείας) και την αποστολή 
καταστάσεων των ανωτέρω στοιχείων στη Μόνιμη Επι-
τροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής στο τέλος 
κάθε έτους. 

Άρθρο 28
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 
ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διπλωμα-
τίας Μέσων Ενημέρωσης είναι:

α) η υποστήριξη των ξένων ανταποκριτών και δημοσι-
ογράφων και η αντιμετώπιση των θεμάτων της επικαιρό-
τητας με την κατάλληλη ενημέρωση των διεθνών ΜΜΕ,

β) ο προγραμματισμός, η στοχοθεσία και η πραγμα-
τοποίηση εκδηλώσεων και ενεργειών προβολής της 
υπηρεσίας, 

γ) η ανάπτυξη, συντήρηση και εν γένει διαχείριση της 
ψηφιακής παρουσίας της χώρας και η προσαρμογή της 
στα συνεχώς μεταβαλλόμενα παγκόσμια πρότυπα κα-
θώς και στις ανάγκες, στόχους και προτεραιότητες της 
Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής.

2. Η Διεύθυνση Διπλωματίας Μέσων Ενημέρωσης συ-
γκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: 

α. Τμήμα Υποστήριξης Διεθνών Μέσων Ενημέρωσης 
β. Τμήμα Δημόσιων Σχέσεων και Εκδηλώσεων
γ. Τμήμα Ψηφιακής Επικοινωνίας.
3. Το ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗ-

ΜΕΡΩΣΗΣ για την επιτυχή επιτέλεση του έργου του λει-
τουργεί σε 24ωρη βάση και είναι αρμόδιο για: 

α. τη διαπίστευση των ξένων ανταποκριτών στη χώρα, 
την παροχή σε αυτούς, στους ξένους εν γένει δημοσιο-
γράφους και σε τηλεοπτικά συνεργεία διοικητικών διευ-
κολύνσεων και τεχνικής υποστήριξης για την άσκηση του 
έργου τους, όπως η παραγωγή ταινιών ενημερωτικού 
περιεχομένου και λοιπού οπτικοακουστικού υλικού,

β. τα θέματα τήρησης αρχείου αλληλογραφίας, δημο-
σιευμάτων και στοιχείων, καθώς και Μητρώου και ευρε-
τηρίου των διαπιστευμένων και εξυπηρετουμένων από 
την υπηρεσία ξένων ανταποκριτών ή δημοσιογράφων, 
καθώς και αρχείου των ανά τον κόσμο διακεκριμένων 
δημοσιογράφων και προσωπικοτήτων γενικά,

γ. τη διοργάνωση των τακτικών ή εκτάκτων συνεντεύ-
ξεων του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουρ-
γού, του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και 
του Κυβερνητικού Εκπροσώπου προς τους ανταποκριτές 
και απεσταλμένους ξένων ΜΜΕ, καθώς και των συνε-
ντεύξεων ξένων επισήμων,

δ. την κατάρτιση και υλοποίηση στοχευμένων προ-
γραμμάτων ενημέρωσης εκπροσώπων των ξένων ΜΜΕ, 
καθώς και προγραμμάτων παραμονής και φιλοξενίας 
στην Ελλάδα εκπροσώπων διεθνών ΜΜΕ ή ξένων προ-
σωπικοτήτων που την επισκέπτονται σε εκτέλεση απο-
στολής με πρόσκληση της υπηρεσίας,

ε. την διατήρηση επαφής με τους επισκεπτόμενους 
τη χώρα ξένους δημοσιογράφους και μετά την αναχώ-
ρησή τους και την αποστολή σε αυτούς στοιχείων και 
πληροφοριών, σε συνεργασία με τα Γραφεία Τύπου και 
Επικοινωνίας εξωτερικού,
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στ. την υποδοχή, ενημέρωση και εξυπηρέτηση των 
απευθυνόμενων στη Γενική Γραμματεία φορέων και εκ-
προσώπων διεθνών ΜΜΕ, την παροχή γενικών διευκο-
λύνσεων στους ανταποκριτές του ελληνικού Τύπου της 
αλλοδαπής και την επιμέλεια κάθε θέματος που τους 
αφορά,

ζ. τη συνεργασία με τις ξένες υπηρεσίες Τύπου, τα διε-
θνή ειδησεογραφικά πρακτορεία και τις επαγγελματικές 
οργανώσεις των ξένων ανταποκριτών στην Ελλάδα.

4. Το ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
για την επιτυχή επιτέλεση του έργου του λειτουργεί σε 
24ωρη βάση και είναι αρμόδιο για:

α. το σχεδιασμό και την διεκπεραίωση ενεργειών προ-
βολής της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοι-
νωνίας και εν γένει της πολιτικής ηγεσίας της χώρας,

β. τη διοργάνωση και πραγματοποίηση πάσης φύσεως 
εκδηλώσεων (ενδεικτικά συνέδρια, ημερίδες, ενημερω-
τικές συναντήσεις, συνεντεύξεις Τύπου, εκδηλώσεις προ-
βολής) την οργάνωση Κέντρων Τύπου για την παρακο-
λούθηση από τους εκπροσώπους των ΜΜΕ εκδηλώσεων 
ή σημαντικών γεγονότων διεθνούς ενδιαφέροντος και 
την υποστήριξη της διοργάνωσης και πραγματοποίησης 
παρόμοιων εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 
από όργανα του Κράτους και άλλες ελληνικές κρατικές 
υπηρεσίες και φορείς, συλλογικούς φορείς του ιδιω-
τικού τομέα, ξένους επισήμους, προσωπικότητες και 
λοιπούς παράγοντες, μεταξύ άλλων μέσω της διάθεσης 
των πρόσφορων για τις εν λόγω εκδηλώσεις χώρων και 
εγκαταστάσεων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας, της παροχής υπηρεσιών διοικητικής 
μέριμνας στους διοργανωτές και συμμετέχοντες ή της 
παροχής της αιγίδας της Γενικής Γραμματείας στις ανω-
τέρω εκδηλώσεις,

γ. τη μέριμνα για τη διαρρύθμιση και συντήρηση σε 
άριστη κατάσταση των κατάλληλων για εκδηλώσεις χώ-
ρων και εγκαταστάσεων της Γενικής Γραμματείας, καθώς 
και των επίπλων, συσκευών και του μηχανικού εξοπλι-
σμού τους, τον εφοδιασμό με αναλώσιμα υλικά και την 
εν γένει διαχείρισή τους,

δ. τα ζητήματα και τις εκδηλώσεις κοινωνικού και εθι-
μοτυπικού χαρακτήρα της Γενικής Γραμματείας,

ε. την οργάνωση των αποστολών της Κυβέρνησης 
στο εξωτερικό, τη διευκόλυνση των δημοσιογραφικών 
αποστολών που συνοδεύουν τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας ή τον Πρωθυπουργό σε επίσημες επισκέψεις 
στο εξωτερικό,

στ. τις διευθετήσεις για την εξυπηρέτηση των ΜΜΕ 
στην κάλυψη των επίσημων επισκέψεων ξένων ηγετών 
στην Ελλάδα, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς,

ζ. τη διαπολιτισμική επικοινωνία και την καλλιέργεια 
σχέσεων με ξένους φορείς που λειτουργούν στην Ελλά-
δα, με έμφαση κυρίως σε χώρες όπου δεν λειτουργούν 
Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας εξωτερικού. 

5. Το ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ είναι αρμό-
διο για: 

α. την ανάπτυξη και συντήρηση της ψηφιακής παρου-
σίας της χώρας μέσω κεντρικού ιστοτόπου-ενιαίας διαδι-
κτυακής πύλης για τη χώρα και λοιπών άλλων ιστοτόπων 
που λειτουργούν υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας 

Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, σε συνεργασία και με το 
Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

β. τον καθορισμό των στόχων, όρων, προδιαγραφών 
και εν γένει τρόπων άσκησης της ψηφιακής επικοινωνίας 
της χώρας,

γ. τη συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής 
Πολιτικής για τη διασφάλιση της ομοιογένειας των ιστο-
τόπων των Υπουργείων, δημοσίων φορέων και οργανι-
σμών και λοιπών κρατικών υπηρεσιών με στόχο τη βελ-
τίωση της αναγνωσιμότητας και χρηστικότητάς τους, την 
κοινή προσέγγιση των φορέων ως προς τη διαδικτυακή 
τους παρουσία και τη διαμόρφωση ενιαίας επικοινωνια-
κής εικόνας του κράτους,

δ. την υποστήριξη, συντονισμό και αξιοποίηση της 
λειτουργίας άλλων ψηφιακών μέσων εξωστρέφειας, 
προβολής και υποστήριξης της χώρας όπως ενδεικτικά 
ιστοτόπων, ιστολογίων, μέσων κοινωνικής δικτύωσης,

ε. την οργάνωση και διαχείριση της διαδικτυακής πα-
ρουσίας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επι-
κοινωνίας για την προβολή του εν γένει έργου της στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό, ιδίως μέσω της ανάπτυξης, 
συνεχούς ενημέρωσης και υποστήριξης του επίσημου 
ιστοτόπου της και των ιστοσελίδων των Γραφείων Τύπου 
και Επικοινωνίας εξωτερικού καθώς και της δημιουργί-
ας, διαχείρισης και εν γένει υποστήριξης λογαριασμών 
χρήστη των υπηρεσιών της σε πλατφόρμες κοινωνικής 
δικτύωσης.

Άρθρο 29
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Το Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διυ-
πουργικού Επικοινωνιακού Συντονισμού υπάγεται στον 
Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και είναι 
αρμόδιο για τα ακόλουθα θέματα: 

α. την επεξεργασία και κατάρτιση πρότασης για το 
τριετές Στρατηγικό Σχέδιο Εθνικής Επικοινωνιακής Πο-
λιτικής της χώρας καθώς και προτάσεων για την αναθε-
ώρησή του,

β. τη μέριμνα για την προώθηση της πρότασης του 
Σχεδίου και των προτάσεων αναθεώρησής του προς 
έγκριση από το Συμβούλιο Εθνικής Επικοινωνιακής Πολι-
τικής καθώς και για τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως,

γ. την υποστήριξη του Συμβουλίου Εθνικής Επικοινω-
νιακής Πολιτικής στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του,

δ. τη συνεργασία με τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμ-
ματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας όπως και άλλων 
Υπουργείων και κρατικών φορέων για την κατάρτιση 
ή αναθεώρηση του Στρατηγικού Σχεδίου, ιδίως με την 
Υπηρεσία Ενημέρωσης και Δημόσιας Διπλωματίας του 
Υπουργείου Εξωτερικών όσον αφορά στις κατευθύνσεις 
και δράσεις που ενσωματώνονται στο Σχέδιο για ζητή-
ματα επικοινωνιακής διπλωματίας,

ε. το συντονισμό των Υπουργείων σε οριζόντιο επί-
πεδο σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, εφαρ-
μογής, αναθεώρησης και επικαιροποίησης των επικοι-
νωνιακών προγραμμάτων και δράσεων διαφήμισης και 
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προβολής των ιδίων και των εποπτευόμενων φορέων 
τους, ώστε να διασφαλίζεται η εναρμόνιση με τις αρχές, 
κατευθύνσεις, προτεραιότητες και στόχους του Στρατη-
γικού Σχεδίου Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής, ιδίως 
μέσω των υπαλλήλων του Κλάδου Συμβούλων και Γραμ-
ματέων Επικοινωνίας που αποσπώνται για το σκοπό αυτό 
ως επικοινωνιακοί σύνδεσμοι στα Γραφεία Υπουργών, 

στ. τη μέριμνα για τη συγκέντρωση, μέσω των φορέων 
υλοποίησης, πληροφοριών και απολογιστικών στοιχεί-
ων αναγκαίων για την έρευνα και μελέτη αποτίμησης 
της αποτελεσματικότητας των προωθητικών ενεργειών 
και δράσεων διεθνούς επικοινωνίας και προβολής των 
Υπουργείων και λοιπών κρατικών φορέων και υπηρε-
σιών, με στόχο την αναπροσαρμογή της στοχοθεσίας, 
μεθοδολογίας και των πολιτικών τους και τη βέλτιστη 
αξιοποίηση πόρων,

ζ. τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης της 
υλοποίησης των προγραμμάτων και δράσεων Εθνικής 
Επικοινωνιακής Πολιτικής κατ’ εφαρμογή του εγκεκρι-
μένου Σχεδίου βάσει των πληροφοριών και στοιχείων 
που διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας οι αρμόδιοι για την υλοποίηση των 
αντίστοιχων προγραμμάτων και δράσεων φορείς, κα-
θώς και την υποβολή εισηγήσεων για την αναθεώρηση 
του Σχεδίου,

η. την υποδοχή, επεξεργασία, τεκμηρίωση και αξιο-
λόγηση των επικοινωνιακών αναγκών των ως άνω συ-
νεργαζόμενων υπηρεσιών και φορέων και την παροχή 
τεχνογνωσίας και υποστήριξης στην κατάρτιση προ-
γραμμάτων και δράσεων διεθνούς επικοινωνίας,

θ. τη συγκέντρωση ανά θέμα, χώρα ή ευρύτερη γεω-
γραφική περιοχή σημαντικών στοιχείων που αφορούν 
στις συνθήκες του επικοινωνιακού περιβάλλοντος όπου 
υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται οι προς/υπό αξιολόγηση 
επικοινωνιακές δράσεις.

Άρθρο 30
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1. Τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας εξωτερικού είναι 
αυτοτελείς υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρω-
σης και Επικοινωνίας που συνιστώνται και λειτουργούν 
στον τόπο της έδρας των ελληνικών διπλωματικών και 
προξενικών αρχών ή σε άλλες πόλεις χώρας αρμοδιό-
τητας διπλωματικής αρχής. 

2. Τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας εξωτερικού 
λειτουργούν ως Αυτοτελή Γραφεία τα οποία υπάγονται 
απευθείας στη Διεύθυνση Διεθνούς Επικοινωνίας. 

3. Τα ζητήματα της σύστασης, διάρθρωσης, στελέ-
χωσης, οργάνωσης και λειτουργίας, αρμοδιοτήτων 
και επιλογής Προϊσταμένων των Γραφείων Τύπου και 
Επικοινωνίας εξωτερικού, όπως και τα θέματα της σύν-
θεσης, μεταθέσεων και αποσπάσεων του προσωπικού 
τους διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4339/2015, όπως 
εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 31
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

1. Τα Γραφεία Τύπου Εσωτερικού είναι αποκεντρω-
μένες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης 

και Επικοινωνίας που συνιστώνται και λειτουργούν σε 
Υπουργεία τα οποία εδρεύουν εκτός της πρωτεύουσας 
της χώρας.

2. Τα Γραφεία Τύπου εσωτερικού λειτουργούν ως Αυ-
τοτελή Γραφεία τα οποία υπάγονται απευθείας στη Δι-
εύθυνση Ενημέρωσης. 

3. Στην αρμοδιότητα των Γραφείων Τύπου εσωτερικού 
ανήκουν:

α. η σύνταξη δελτίων που καλύπτουν τον περιφερειακό 
έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο της χώρας, η παρακολού-
θηση των δελτίων ειδήσεων, των ενημερωτικών εκπο-
μπών και των ιστοσελίδων των ενημερωτικών μέσων 
της περιφέρειας,

β. η ενημέρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας για τοπικές 
ειδήσεις και δημοσιεύματα ιδιαίτερης σημασίας,

γ. η δημοσιογραφική κάλυψη τοπικών γεγονότων και 
εκδηλώσεων γενικού ενδιαφέροντος για ενημέρωση της 
Κεντρικής Υπηρεσίας,

δ. η πληροφόρηση των μέσων ενημέρωσης της περιο-
χής τους για τις κρατικές πολιτικές και δραστηριότητες,

ε. η μέριμνα για την επαφή της πολιτικής ηγεσίας των 
Υπουργείων, στις έδρες των οποίων συνιστώνται και λει-
τουργούν, καθώς και των υπηρεσιών που υπάγονται σε 
αυτούς, με τα μέσα ενημέρωσης,

στ. η παροχή διευκολύνσεων και πληροφοριών σε Έλ-
ληνες και ξένους δημοσιογράφους,

 ζ. η διεκπεραίωση, σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές 
οδηγίες της Κεντρικής Υπηρεσίας, κάθε ζητήματος που 
ανάγεται στον κύκλο αρμοδιότητας της υπηρεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

Άρθρο 32
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ 

1. Από την δημοσίευση του παρόντος στο Υπουργείο 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 
μεταφέρεται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προ-
σωπικού από την Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και 
Επικοινωνίας, η Ειδική Υπηρεσία Επικοινωνιακού Σχε-
διασμού Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής, 
η οποία συστάθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4384/2016 
και μετονομάζεται σε Ειδική Γραμματεία Επικοινωνιακής 
Διαχείρισης Κρίσεων.

2. Η Ειδική Γραμματεία Επικοινωνιακής Διαχείρισης 
Κρίσεων συγκροτείται από τη Διεύθυνση Επικοινωνιακού 
Σχεδιασμού Διαχείρισης Κρίσεων. 

Άρθρο 33
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

1. Η Διεύθυνση Επικοινωνιακού Σχεδιασμού Διαχείρι-
σης Κρίσεων είναι αρμόδια για την επικοινωνιακή δια-
χείριση κρίσεων που προκύπτουν από τις προσφυγικές 
και μεταναστευτικές ροές, τις φυσικές και τεχνικές κα-
ταστροφές, και όσων εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της 
Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ).
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2. Η Διεύθυνση Επικοινωνιακού Σχεδιασμού Διαχείρι-
σης Κρίσεων συγκροτείται από:

α. Το Τμήμα Επικοινωνιακού Σχεδιασμού Προσφυγικής 
και Μεταναστευτικής Πολιτικής

β. Το Τμήμα Επικοινωνιακού Σχεδιασμού Αντιμετώπι-
σης Φυσικών Καταστροφών και Επικοινωνιακών Κρίσεων

γ. Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης 
(ΠΣΕΑ).

3. Το ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ-
ΦΥΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ περιλαμ-
βάνει τις κάτωθι αρμοδιότητες: 

α. τον σχεδιασμό και τον αποτελεσματικό συντονισμό 
των επικοινωνιακών δράσεων των συναρμοδίων πολι-
τικών και στρατιωτικών αρχών, φορέων και υπηρεσιών 
που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή της προσφυγικής 
και μεταναστευτικής πολιτικής της χώρας,

β. την ενημέρωση των εκπροσώπων των ελληνικών και 
διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης για θέματα σχετικά 
με την προσφυγική και μεταναστευτική πολιτική,

γ. την έκδοση ανακοινώσεων, δελτίων τύπου, στοιχεί-
ων και ενημερώσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου 
Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής,

δ. τη συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και 
φορείς για το θέμα όπως ενδεικτικά το Συντονιστικό Κυ-
βερνητικό Συμβούλιο Προσφυγικής και Μεταναστευτι-
κής Πολιτικής, το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής 
και το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων της 
Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. 

4. Το ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙ-
ΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ-
ΑΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ περιλαμβάνει τις κάτωθι αρμοδιότητες: 

α. τον σχεδιασμό και την επικοινωνιακή διαχείριση 
κρίσεων που προκύπτουν από φυσικές και τεχνικές κα-
ταστροφές καθώς και πάσης φύσεων εκτάκτων γεγο-
νότων σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες 
και φορείς,

β. την ενημέρωση των εκπροσώπων των ελληνικών 
και διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης για την αντι-
μετώπιση των συνεπειών από φυσικές και τεχνικές κα-
ταστροφές,

γ. την έκδοση σχετικών ανακοινώσεων, δελτίων τύπου, 
στοιχείων και ενημερώσεων,

δ. τη συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και 
φορείς για το θέμα όπως ενδεικτικά τη Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας, τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοι-
νωνιών και Ταχυδρομείων, τον ΟΑΣΠ, το Κυβερνητικό 
Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, το ΕΣΡ, το 
Υπουργείο Εσωτερικών, τη CERT - ΕΛΑΣ,

ε. τη συμβολή στην επεξεργασία σχεδίων διαχείρισης 
επικοινωνιακών κρίσεων και στην αντιμετώπισή τους 
μέσω του συντονισμού των δράσεων του συστήματος 
διαχείρισης της εικόνας της χώρας στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. 

5. Το ΤΜΗΜΑ Πολιτικής Σχεδίασης Εκτακτης Ανάγκης 
(ΠΣΕΑ) περιλαμβάνει τις κάτωθι αρμοδιότητες: 

α. το σχεδιασμό, την οργάνωση, τη κινητοποίηση και 
τη δράση κατά τον πόλεμο ή σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης σε καιρό ειρήνης των υπηρεσιών του Υπουρ-

γείου, καθώς και τη ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις,

β. τις εξουσιοδοτήσεις χειρισμού διαβαθμισμένου 
υλικού,

γ. την διατύπωση εισηγήσεων για τη διαχείριση κρί-
σεων και την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων 
του Υπουργείου, 

δ. την εκπαίδευση των υπαλλήλων του Υπουργείου σε 
θέματα πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Άρθρο 34
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων του πάσης φύσε-
ως προσωπικού του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ορίζεται σε εξακόσιες 
ενενήντα οκτώ (698), εκ των οποίων εξακόσιες ογδό-
ντα οκτώ (688) είναι οργανικές θέσεις, τέσσερις (4) είναι 
προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου προσωπικού και έξι (6) 
είναι προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ).

2. Από τις ανωτέρω οργανικές θέσεις προσωπικού πε-
ντακόσιες έντεκα (511) είναι θέσεις μόνιμου προσωπι-
κού, εκατόν εξήντα οκτώ (168) είναι θέσεις προσωπικού 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
(ΙΔΑΧ), με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 
36 του παρόντος, πέντε (5) θέσεις είναι προσωπικό Ει-
δικών Θέσεων (ΕΘ), τρεις (3) θέσεις είναι προσωπικό με 
έμμισθη εντολή και μία (1) είναι θέση επί θητεία.

Άρθρο 35
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ

1. Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού κατα-
νέμονται κατά κατηγορίες και κλάδους ως ακολούθως:

α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
(ΠΕ). Σύνολο θέσεων τριακόσιες εβδομήντα τρεις (373) 
οι οποίες κατανέμονται κατά κλάδο ως ακολούθως:

αα) Κλάδος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας: 
θέσεις διακόσιες (200), εκ των οποίων είκοσι (20) θέσεις 
Γενικών Συμβούλων Επικοινωνίας Α΄ και Β΄, ογδόντα (80) 
θέσεις Συμβούλων Επικοινωνίας Α΄ και Β΄ και εκατό (100) 
θέσεις Γραμματέων Επικοινωνίας Α΄ και Β΄.

ββ) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού: θέσεις ογδό-
ντα έξι (86)

γγ) Κλάδος ΠΕ Μηχανικών: θέσεις τριάντα πέντε (35)
δδ) Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής: θέσεις τριάντα εννέα 

(39)
εε) Κλάδος ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων: θέσεις επτά 

(7) 
στστ) Κλάδος ΠΕ Δημοσιογράφων: θέσεις δύο (2)
ζζ) Κλάδος ΠΕ Μουσειολόγων: θέσεις δύο (2)
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ηη) Κλάδος ΠΕ Ιστορικών Τέχνης: θέση μία (1)
θθ) Κλάδος ΠΕ Αρχειονόμων: θέση μία (1)
β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ): 

Σύνολο θέσεων τριάντα τέσσερις (34), οι οποίες κατα-
νέμονται κατά κλάδο ως ακολούθως:

αα) Κλάδος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού: θέσεις εννέα 
(9) 

ββ) Κλάδος ΤΕ Μηχανικών: θέσεις έξι (6) 
γγ) Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής: θέσεις δεκαέξι (16) 
δδ) Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων: θέσεις δύο (2)
εε) Κλάδος ΤΕ Δημοσιογράφων: θέση μία (1). 
γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ): 

Σύνολο θέσεων ενενήντα (90) , οι οποίες κατανέμονται 
κατά κλάδο ως ακολούθως:

αα) Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων: θέσεις εβδο-
μήντα (70)

ββ) Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ: θέσεις τέσσερις (4)
γγ) Κλάδος ΔΕ Τεχνικών: θέσεις τέσσερις (4) 
δδ) Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων: θέσεις 

τέσσερις (4)
εε) Κλάδος ΔΕ Δημοσιογράφων: θέσεις δύο (2)
στστ) Κλάδος ΔΕ Ληπτών Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτι-

κών Εκπομπών: θέσεις τρεις (3)
ζζ) Κλάδος ΔΕ Οδηγών: θέσεις τρεις (3)
δ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ): Σύ-

νολο θέσεων δεκατέσσερις (14), οι οποίες κατανέμονται 
κατά κλάδο ως ακολούθως:

αα) Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: θέσεις δε-
κατέσσερις (14)

2. Οι προσωποπαγείς θέσεις του μόνιμου προσωπικού 
κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο ως ακολούθως:

α) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού: θέσεις τέσ-
σερις (4).

Άρθρο 36
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), 
συμπεριλαμβανομένων και του ειδικού επιστημονικού 
προσωπικού, ορίζονται κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και 
ειδικότητα ως εξής:

α. ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ): 
Σύνολο θέσεων ογδόντα έξι (86), οι οποίες κατανέμονται 
κατά ειδικότητα ως ακολούθως: 

αα) ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού: θέσεις δώδεκα (12)
ββ) ΠΕ Μηχανικών: θέσεις εννέα (9)
γγ) ΠΕ Πληροφορικής: θέσεις δέκα (10) 
δδ) ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων: θέση μία (1)
εε) ΠΕ Δημοσιογράφων: θέσεις είκοσι επτά (27)
στστ) ΠΕ Συντονιστής Παραγωγής: θέση μία (1)
ζζ) ΠΕ Ιστορικών Τέχνης: θέση μια (1)
ηη) ΠΕ Αρχειονόμων: θέση μία (1)
θθ) ΠΕ Νομικών: θέσεις έξι (6)
ιι) ΠΕ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό: θέσεις δε-

καοκτώ (18), εκ των οποίων ο αριθμός των εκάστοτε 
πληρούμενων θέσεων, οι ειδικότητες, η απαιτούμενη 
επιστημονική εξειδίκευση και ο χρόνος απασχόλησης 
καθορίζονται με την προκήρυξη.

β. ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ): Σύνο-
λο θέσεων είκοσι μία (21), οι οποίες κατανέμονται κατά 
ειδικότητα ως ακολούθως:

αα) ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού: θέση μία (1)
ββ) ΤΕ Μηχανικών: θέση μία (1)
γγ) ΤΕ Πληροφορικής: θέσεις τέσσερις (4) 
δδ) ΤΕ Δημοσιογράφων: θέσεις τέσσερις (4)
εε) ΤΕ Σκηνοθετών: θέση μία (1)
στστ)ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών: 

θέσεις τρεις (3)
ζζ) ΤΕ Εικονοληπτών: θέσεις δύο (2)
ηη) ΤΕ Μοντέρ: θέσεις τρεις (3)
θθ) ΤΕ Ηχοληπτών: θέσεις δύο (2)
γ. ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ): 

Σύνολο θέσεων πενήντα επτά (57), οι οποίες κατανέμο-
νται κατά ειδικότητα ως ακολούθως:

αα) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων: θέσεις έντεκα (11) 
ββ) ΔΕ Τεχνικών: θέσεις δύο (2) 
γγ) ΔΕ Προσωπικού Η/Υ: θέσεις δύο (2) 
δδ) ΔΕ Δημοσιογράφων: θέσεις τριάντα εννέα (39)
εε) ΔΕ Οδηγών: θέσεις δύο (2)
στστ) ΔΕ Ηλεκτρολόγων: θέση μία (1)
δ. ΒΑΘΜΙΔΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ): Σύ-

νολο θέσεων τέσσερις (4), οι οποίες κατανέμονται κατά 
ειδικότητα ως ακολούθως:

αα) ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού: θέσεις τέσσερις (4).
2. Οι προσωποπαγείς θέσεις του προσωπικού με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ορίζονται 
κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα ως εξής:

α) Κλάδος ΠΕ Δημοσιογράφων: θέσεις τέσσερις (4)
β) Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων: θέσεις δύο (2)
3. Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο κένωση οργανικής 

θέσης των ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, 
ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Διοικητικού-Λο-
γιστικού, ΤΕ Μηχανικών, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ 
Οδηγών και ΔΕ Προσωπικού Η/Υ της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου, αυτή μετατρέπεται σε οργανική θέση 
δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου, 
στον οποίο και προσμετράται.

Άρθρο 37
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού ειδικών θέσεων 
με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου κατανέμονται ως 
εξής: 

1) Διοικητικός Γραμματέας: μία (1) θέση με βαθμό 1ο 
της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων (Ε.Θ.), με τετραετή θη-
τεία που μπορεί να ανανεώνεται για μία μόνο φορά.

2) Τομεακός Γραμματέας: τρεις (3) θέσεις με βαθμό 
1ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων (Ε.Θ.), με τετραετή 
θητεία που μπορεί να ανανεώνεται για μία μόνο φορά.

3) Ειδικός Τομεακός Γραμματέας: μία (1) θέ ση με βαθμό 
1ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων (Ε.Θ.), με τετραετή 
θητεία που μπορεί να ανανεώνεται για μία μόνο φορά.

Άρθρο 38
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ

Στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 
και Ενημέρωσης υφίστανται τρεις (3) θέσεις ΠΕ Ειδικών 
Νομικών Συνεργατών με έμμισθη εντολή.
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Άρθρο 39
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ

1. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινω-
νιών και Ενημέρωσης υφίσταται μία (1) θέση Ελεγκτή 
Ιατρού με θητεία.

2. Ο Ελεγκτής Ιατρός είναι αρμόδιος για την αντιμετώ-
πιση σε πρώτο βαθμό προβλημάτων υγείας των υπαλ-
λήλων, συνταγογράφηση φαρμάκων και εργαστηριακών 
εξετάσεων στους υπαλλήλους και επιπλέον ασκεί κάθε 
άλλη αρμοδιότητα που προβλέπει η σχετική κείμενη 
νομοθεσία.

3. Ο Ελεγκτής Ιατρός είναι αρμόδιος για τον κατ’ οίκον 
έλεγχο των ασθενούντων υπαλλήλων του Υπουργείου 
και επιπλέον ασκεί και κάθε άλλη αρμοδιότητα που προ-
βλέπει η σχετική κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 40
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ

1. Τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά και πρόσθετα 
προσόντα διορισμού ή πρόσληψης ορίζονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τον καθορισμό των 
προσόντων διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις φορέων 
του δημόσιου τομέα.

2. Για τους κλάδους που συγκροτούνται από περισ-
σότερες ειδικεύσεις ο αριθμός των θέσεων καθορίζεται 
κατά περίπτωση με την προκήρυξη για την πλήρωση των 
θέσεων του οικείου κλάδου ή με τις αποφάσεις μετάτα-
ξης, εάν οι θέσεις πληρούνται με μετάταξη.

3. Για τις οργανικές θέσεις των ΠΕ Μεταφραστών - Δι-
ερμηνέων, λόγω ιδιαιτερότητας των θέσεων που αφο-
ρούν στη μετάφραση και σύνταξη ειδησεογραφικών 
δελτίων, επιπρόσθετα του άρθρου 9 του π.δ. 50/2001 
γίνονται επίσης αποδεκτοί, σύμφωνα με την παρ. 5 του 
άρθρου 6 του ν. 2880/2001, κάτοχοι πτυχίου ή διπλώ-
ματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλο-
δαπής τμήματος Φιλολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας, 
ενταγμένοι σε οποιονδήποτε εθνικό φορέα ή οργανισμό 
πιστοποίησης προσόντων στην κατηγορία «Γλωσσολό-
γου Μεταφραστού Διερμηνέως», με άριστη γνώση μίας 
ή, κατά περίπτωση, περισσοτέρων ξένων γλωσσών και 
εμπειρία τεσσάρων τουλάχιστον ετών στη μετάφραση.

4. Στις οργανικές θέσεις των δημοσιογράφων προ-
σλαμβάνονται δημοσιογράφοι, οι οποίοι συγκεντρώ-
νουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Έχουν πτυχίο ή δίπλωμα Ανωτάτου Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και 
τουλάχιστον διετή προϋπηρεσία ως δημοσιογράφοι ή 
απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής και τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία ως 
δημοσιογράφοι. Η δημοσιογραφική ιδιότητα αποδεικνύ-
εται με τη συμμετοχή σε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα 
δημοσιογραφική οργάνωση ή με την προβλεπόμενη ως 
ανωτέρω προϋπηρεσία σε ημερήσια πολιτική ή οικονο-
μική εφημερίδα ή περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας ή σε 
ραδιοτηλεοπτικό ή διαδικτυακό μέσο ενημέρωσης ή σε 
υπηρεσίες τύπου διεθνούς οργανισμού. 

β. Γνωρίζουν άριστα τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα και 
διαθέτουν τουλάχιστον πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλε-

κτρονικών υπολογιστών και πρόσβασης στο Διαδίκτυο. 
Η γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με διπλώ-
ματα ή πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, όπως ορίζονται 
από τις οικείες διατάξεις (άρθρο 28 π.δ. 50/2001, όπως 
ισχύει), ενώ η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογι-
στών και πρόσβασης στο Διαδίκτυο στο απαιτούμενο 
ως ανωτέρω επίπεδο πιστοποιείται όπως ορίζεται στο 
άρθρο 28 του ν. 3320/2005, όπως κάθε φορά ισχύει, ή 
με τίτλους σπουδών πληροφορικής κατά τις οικείες δια-
τάξεις του π.δ. 50/2001, όπως εκάστοτε ισχύουν.

5. Για τις οργανικές θέσεις των ΠΕ Συντονιστών Παρα-
γωγής απαιτείται πτυχίο ή  δίπλωμα Διοικητικής ή  Οικο-
νομικής ή  Κινηματογραφικής ή  Θεατρικής ή  Τηλεοπτικής 
κατεύθυνσης ή  Μ.Μ.Ε. Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή  ισό τιμος τίτ-
λος της ημεδαπής ή  της αλλοδαπή ς, ιδί ας κατεύθυνσης. 

 6. Για τις οργανικές θέσεις των ΠΕ Μουσειολόγων 
απαιτείται πτυχίο ή  δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή  Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή  Προγραμμάτων Σπου-
δώ ν Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή  ισότιμος και 
αντί στοιχος τί τλος σχολώ ν της αλλοδαπή ς και επιπλέ ον 
μεταπτυχιακό ς τί τλος σπουδώ ν Μουσειολογί ας ή  Δια-
χεί ρισης Πολιτιστικών Μονά δων, διά ρκειας τουλά χιστον 
ενό ς ακαδημαϊ κού  έ τους. 

7. Για τις οργανικές θέσεις των ΠΕ Ιστορικών Τέχνης 
απαιτείται πτυχίο ή  δίπλωμα Ιστορικού Αρχαιολογικού  ή  
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή  Προγραμ-
μά των Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπή ς ή  
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολών της ημεδαπή ς 
ή  αλλοδαπής και επιπλέον μεταπτυχιακός τί τλος σπου-
δώ ν ιστορίας της τέχνης, διάρκειας τουλάχιστον ενό ς 
ακαδημαϊ κού  έτους. 

8. Για τις οργανικές θέσεις των ΠΕ Αρχειονόμων απαι-
τείται πτυχίο ή  δίπλωμα Αρχειονομί ας Α.Ε.Ι. ή  Ελληνι-
κού  Ανοικτού Πανεπιστημί ου (Ε.Α.Π.) ή  Προγραμμά των 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή  ισό τιμος 
και αντίστοιχος τίτλος σχολώ ν της ημεδαπή ς ή  αλλο-
δαπή ς.

9. Για τις οργανικές θέσεις των ΤΕ Σκηνοθετών απαιτεί-
ται πτυχίο αναγνωρισμέ νης Κινηματογραφικής Σχολή ς, 
τριετού ς τουλάχιστον φοίτησης, ειδικότητας «Σκηνο-
θέ της» ή  ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή  της αλλοδαπή ς 
ιδί ας κατεύθυνσης.

10. Για τις οργανικές θέσεις των ΤΕ Εικονοληπτών 
απαιτείται πτυχίο αναγνωρισμέ νης Κινηματογραφική ς 
Σχολής, τριετού ς τουλά χιστον φοίτησης της ειδικότητας 
«Εικονολή πτης» ή  ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή  της 
αλλοδαπή ς, ιδί ας κατεύ θυνσης.

11. Για τις οργανικές θέσεις των ΤΕ Μοντέρ απαιτείται: 
α) πτυχί ο Ηλεκτρονικού  Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή  ισό τιμος 
τί τλος της ημεδαπής ή  της αλλοδαπής, ιδί ας κατεύ θυν-
σης ή  β) Πτυχίο αναγνωρισμέ νης Κινηματογραφική ς 
Σχολής, τριετούς τουλάχιστον φοί τησης, ειδικότητας 
«Σκηνοθέ της» ή  «Μοντέ ρ» ή  ισότιμος τίτλος της ημεδα-
πή ς ή  της αλλοδαπής, ιδί ας κατεύθυνσης.

12. Για τις οργανικές θέσεις των ΤΕ Ηχοληπτών απαι-
τείται: α) Πτυχίο Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής 
ή  Τεχνολογί ας Ήχου και Μουσικών Οργάνων ή  Ηλεκτρο-
νική ς Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή  ισότιμος τί τλος της ημεδα-
πή ς ή  της αλλοδαπής, ιδί ας κατεύθυνσης ή  β) Πτυχί ο 
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αναγνωρισμέ νης Κινηματογραφική ς Σχολής, τριετού ς 
τουλά χιστον φοίτησης, της ειδικότητας του Ηχολή πτη 
ή  ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή  της αλλοδαπή ς, ιδί ας 
κατεύθυνσης.

Άρθρο 41
ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

1. Για τον ορισμό Προϊσταμένου στη Γενική Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών εφαρμόζονται τα προβλεπόμε-
να στο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στον Προϊστά-
μενο Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείων και λοιπών 
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτό ισχύει κάθε 
φορά. 

2. Στη Γενική Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Ταχυ-
δρομείων της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών 
και Ταχυδρομείων προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου 
ή ειδικότητας, κατηγορίας ή βαθμίδας ΠΕ Μηχανικών ή 
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. 

3. Στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, στη Διεύ-
θυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού, 
στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 
Αναφορών και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, 
προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ή ειδικότητας Διοι-
κητικού-Οικονομικού ή Διοικητικού-Λογιστικού κατη-
γορίας ή βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ αντίστοιχα.

4. Στη Διεύθυνση Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματεί-
ας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας προΐστανται δημοσιο-
γράφοι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου κατηγορίας ή βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ.

5. Στη Διεύθυνση Διεθνούς Επικοινωνίας και στη Δι-
εύθυνση Διπλωματίας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής 
Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας προΐστανται 
υπάλληλοι του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επι-
κοινωνίας με βαθμό τουλάχιστον Γενικού Συμβούλου 
Επικοινωνίας Β΄.

6. Στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της 
Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας προ-
ΐστανται υπάλληλοι κλάδου ή ειδικότητας Διοικητικού-
Οικονομικού ή Διοικητικού-Λογιστικού κατηγορίας ή 
βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ αντίστοιχα ή δημοσιογράφοι μόνιμοι 
ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
κατηγορίας ή βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ.

7. Στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Τα-
χυδρομείων και στη Διεύθυνση Δορυφορικών Υπηρεσι-
ών και Διαστημικών Εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων προΐστανται υπάλ-
ληλοι του κλάδου ή ειδικότητας, κατηγορίας ή βαθμίδας 
ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.

8. Στη Διεύθυνση Διαχείρ ισης Ραδιοφάσματος της Γε-
νικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ή ειδικότητας, κα-
τηγορίας ή βαθμίδας ΠΕ Μηχανικών.

9. Στη Διεύθυνση Ευρυζωνικότητας και Δικτύων Ηλε-
κτρονικών Επικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Τηλε-
πικοινωνιών και Ταχυδρομείων προΐστανται υπάλληλοι 

του κλάδου ή ειδικότητας, κατηγορίας ή βαθμίδας ΠΕ 
Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής.

10. Στην Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού 
Μουσείου της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών 
και Ταχυδρομείων προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου 
ή ειδικότητας, κατηγορίας ή βαθμίδας ΠΕ Διοικητικού-
Οικονομικού ή ΠΕ Μουσειολόγων ή ΠΕ Μηχανικών.

11. Στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προτύ-
πων και Αξιολόγησης, στη Διεύθυνση Έργων Δημόσιου 
Τομέα και στη Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας της Γενικής 
Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής προΐστανται υπάλλη-
λοι του κλάδου ή ειδικότητας, κατηγορίας ή βαθμίδας 
ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Μηχανικών.

12. Στην Διεύθυνση Επικοινωνιακού Σχεδιασμού Δι-
αχείρισης Κρίσεων προΐστανται υπάλληλοι όλων των 
κλάδων ή ειδικοτήτων, κατηγορίας ή βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ.

Άρθρο 42
ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

1. Σε όλα τα Τμήματα της Διεύθυνσης Προμηθειών, 
Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού, της Διεύθυνσης 
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και 
της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, στο Τμήμα 
Προσωπικού και Διοικητικής Υποστήριξης, καθώς και 
στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυν-
σης Διοικητικών Υπηρεσιών, προΐστανται υπάλληλοι 
του κλάδου ή ειδικότητας, Διοικητικού-Οικονομικού ή 
Διοικητικού-Λογιστικού ή Διοικητικών Γραμματέων κα-
τηγορίας ή βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ αντίστοιχα.

2. Στο Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνι-
κής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρε-
σιών, προΐσταται υπάλληλοι του κλάδου ή ειδικότητας, 
κατηγορίας ή βαθμίδας ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ ή ΤΕ 
Μηχανικός.

3. Στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, Κοινο-
βουλευτικού Ελέγχου και Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, 
καθώς και στο Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, 
προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ή ειδικότητας, κα-
τηγορίας ή βαθμίδας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ 
Νομικών.

4. Στο Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και 
Διυπουργικού Επικοινωνιακού Συντονισμού προΐστα-
νται υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων 
Επικοινωνίας με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Επικοι-
νωνίας Β΄.

5. Στα Αυτοτελή Γραφεία Τύπου εσωτερικού προΐστα-
νται δημοσιογράφοι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας ή βαθμίδας 
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ.

6. Στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Γραμμα-
τείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων προΐστανται 
υπάλληλοι του κλάδου ή ειδικότητας, κατηγορίας ή βαθ-
μίδας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ 
Μεταφραστών - Διερμηνέων. 

7. Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Ενημέρωσης της Γε-
νικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας προ-
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ΐστανται δημοσιογράφοι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας ή βαθ-
μίδας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ. 

8. Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Διεθνούς Επικοινωνίας 
και της Διεύθυνσης Διπλωματίας Μέσων Ενημέρωσης 
της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνί-
ας προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου Συμβούλων και 
Γραμματέων Επικοινωνίας με βαθμό τουλάχιστον Συμ-
βούλου Επικοινωνίας Β΄. 

9. Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων 
Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και 
Επικοινωνίας προΐστανται υπάλληλοι κλάδου ή ειδικότη-
τας Διοικητικού-Οικονομικού ή Διοικητικού-Λογιστικού 
ή Διοικητικών Γραμματέων κατηγορίας ή βαθμίδας ΠΕ ή 
ΤΕ ή ΔΕ αντίστοιχα ή δημοσιογράφοι μόνιμοι ή με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορί-
ας ή βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ.

10. Στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και στο 
Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Ηλε-
κτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων της Γενικής 
Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων προΐ-
στανται υπάλληλοι του κλάδου ή ειδικότητας, κατηγο-
ρίας ή βαθμίδας ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού-Οικο-
νομικού.

11. Στο Τμήμα Διαδικτύου και Νέων Τεχνολογιών της 
Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρο-
μείων της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ή 
ειδικότητας, κατηγορίας ή βαθμίδας ΠΕ Μηχανικών.

12. Στο Τμήμα Διαχείρισης Φάσματος Σταθερών και 
Κινητών Υπηρεσιών και στο Τμήμα Διαχείρισης Φά-
σματος Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Ραδιοφάσματος της Γενικής Γραμματείας 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων προΐστανται υπάλ-
ληλοι του κλάδου ή ειδικότητας, κατηγορίας ή βαθμίδας 
ΠΕ Μηχανικών.

13. Στο Τμήμα Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, 
Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού Ραδιοεπικοινωνιών 
της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ραδιοφάσματος της Γενι-
κής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ή ειδικότητας, κα-
τηγορίας ή βαθμίδας ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών.

14. Στο Τμήμα Ευρυζωνικότητας της Διεύθυνσης Ευ-
ρυζωνικότητας και Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο-
μείων προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ή ειδικότητας, 
κατηγορίας ή βαθμίδας ΠΕ Μηχανικών.

15. Στο Τμήμα Ασφάλειας Δικτύων και στο Τμήμα 
Αδειοδοτήσεων και Μητρώου Δικτύων της Διεύθυνσης 
Ευρυζωνικότητας και Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοι-
νωνιών της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ή 
ειδικότητας, κατηγορίας ή βαθμίδας ΠΕ Μηχανικών ή 
ΠΕ Πληροφορικής.

16. Στο Τμήμα Δορυφορικών Επικοινωνιών της Δι-
εύθυνσης Δορυφορικών Υπηρεσιών και Διαστημικών 
Εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών 
και Ταχυδρομείων προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου 
ή ειδικότητας, κατηγορίας ή βαθμίδας ΠΕ Μηχανικών.

17. Στο Τμήμα Παροχής Δορυφορικής Κυβερνητικής 
Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Δορυφορικών Υπηρεσιών 
και Διαστημικών Εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων προΐστανται υπάλ-
ληλοι του κλάδου ή ειδικότητας, κατηγορίας ή βαθμίδας 
ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Διοικητικού-
Οικονομικού.

18. Στο Τμήμα Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πρόσβασης 
σε Δορυφορική Κυβερνητική Υπηρεσία της Διεύθυνσης 
Δορυφορικών Υπηρεσιών και Διαστημικών Εφαρμογών 
της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο-
μείων προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ή ειδικότητας, 
κατηγορίας ή βαθμίδας ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού-
Οικονομικού.

19. Στο Τμήμα Καταγραφής, Συντήρησης και Φύλαξης 
Συλλογών και στο Τμήμα Εκθέσεων, Δημοσιεύσεων και 
Πληροφόρησης της Υπηρεσίας Φιλοτελικού και Ταχυ-
δρομικού Μουσείου της Γενικής Γραμματείας Τηλεπι-
κοινωνιών και Ταχυδρομείων προΐστανται υπάλληλοι 
του κλάδου ή ειδικότητας, κατηγορίας ή βαθμίδας ΠΕ 
Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Μουσειολόγων ή ΠΕ Ιστο-
ρικών Τέχνης.

20. Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχε-
διασμού, Προτύπων και Αξιολόγησης, της Διεύθυνσης 
Έργων Δημόσιου Τομέα και της Διεύθυνσης Κυβερνο-
ασφάλειας της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτι-
κής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ή ειδικότητας, 
κατηγορίας ή βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΠΕ 
Μηχανικών.

21. Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Επικοινωνιακού Σχε-
διασμού Διαχείρισης Κρίσεων προΐστανται υπάλληλοι 
όλων των κλάδων ή ειδικοτήτων, κατηγορίας ή βαθμίδας 
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ.

Άρθρο 43
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

1. Τα καθήκοντα των Προϊστάμενων Γενικών Διευθύν-
σεων είναι τα παρακάτω:

α. Η ευθυγράμμιση του στρατηγικού σκοπού της Γενι-
κής Διεύθυνσης με την αποστολή του Υπουργείου.

β. Ο συντονισμός και η ανάθεση εργασιών στους προ-
ϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπάγονται στη 
Γενική Διεύθυνση για την επίτευξη των επιχειρησιακών 
τους στόχων.

γ. Η παροχή εμπεριστατωμένων εισηγήσεων στην 
πολιτική ηγεσία, μετά από ανάλυση δεδομένων και αξι-
ολόγηση κινδύνων, καθώς και η διαμόρφωση εναλλα-
κτικών επιλογών, βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού 
και εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας του φορέα.

δ. Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας 
μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης του φορέα και λοιπών 
φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.

ε. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση κρί-
σεων.

στ. Η διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε 
να επιτυγχάνονται οι θεσπισμένοι στόχοι.

ζ. Η έγκριση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας 
(εφεξής ΠΘΕ) των υποκείμενων οργανικών μονάδων.
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η. Η εισήγηση της ετήσιας στοχοθεσίας και η παρακο-
λούθησή της βάσει των θεσπισμένων δεικτών απόδοσης.

θ. Η συνεχής βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των 
οργανικών μονάδων με την υποβολή προτάσεων οργα-
νωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού.

ι. Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύ-
ον θεσμικό πλαίσιο.

ια. Η εκπροσώπηση της Γενικής Διεύθυνσης, όπου 
απαιτείται.

2. Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρ-
μοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη 
νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές δια-
τάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 44
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

1. Τα καθήκοντα των Προϊσταμένων Διευθύνσεων είναι 
τα παρακάτω:

α. Η ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών στόχων της 
Διεύθυνσης με το στρατηγικό σκοπό της Γενικής Διεύ-
θυνσης στην οποία υπάγεται ή της Γενικής ή Ειδικής 
Γραμματείας κατά περίπτωση.

β. Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων βάσει των 
επιχειρησιακών στόχων.

γ. Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας 
μεταξύ των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης και 
λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.

δ. Ο συντονισμός και η ανάθεση εργασιών στους προ-
ϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπάγονται στη 
Διεύθυνση για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους 
στόχων. 

ε. Η παρότρυνση του προσωπικού για την επίτευξη 
των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης και η πα-
ρακολούθηση της εξέλιξής τους. 

στ. Η διαχείριση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του προ-
σωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι προγραμματισμένοι 
στόχοι και η εισήγηση προτάσεων βελτίωσης για την 
κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού.

ζ. Η έγκριση των ΠΘΕ των υποκείμενων οργανικών 
μονάδων και η εισήγηση τυχόν τροποποιήσεων.

η. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση κρί-
σεων.

θ. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λει-
τουργίας της Διεύθυνσης. 

ι. Η διαμόρφωση της ετήσιας στοχοθεσίας και ο προσ-
διορισμός των δεικτών μέτρησης αυτής σε συνεργασία 
με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων.

ια. Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

ιβ. Η παρακολούθηση βέλτιστων πρακτικών και ο 
προσδιορισμός οργανωτικών, λειτουργικών και επι-
χειρησιακών βελτιώσεων των οργανικών μονάδων της 
Διεύθυνσης.

ιγ. Η εκπροσώπηση της Διεύθυνσης όπου απαιτείται.
2. Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρ-

μοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη 
νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές δια-
τάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 45
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

1. Τα καθήκοντα των προϊσταμένων Τμημάτων και 
Αυτοτελών Τμημάτων είναι τα παρακάτω:

α. Η λειτουργική διασύνδεση των ασκούμενων αρμο-
διοτήτων με τους επιχειρησιακούς στόχους της υπερκεί-
μενης Διεύθυνσης ή, στην περίπτωση των Αυτοτελών 
Τμημάτων, τις εντολές, οδηγίες και κατευθύνσεις της 
πολιτικής ηγεσίας. 

β. Η συγκέντρωση, επεξεργασία, σύνθεση και παρου-
σίαση των απαραίτητων δεδομένων για την υποστήριξη 
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

γ. Η παρότρυνση των υπαλλήλων για την υλοποίηση 
των δράσεων του Τμήματος.

δ. Η ορθολογική κατανομή του αντικειμένου και των 
εισερχομένων στους υπαλλήλους του Τμήματος.

ε. Η διασφάλιση συνθηκών συνεργασίας με άλλες υπη-
ρεσίες του Υπουργείου και λοιπών φορέων της Δημοσίας 
Διοίκησης.

στ. Η ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών του προ-
σωπικού και η διαμόρφωση ευκαιριών μάθησης για το 
σύνολο αυτού.

ζ. Η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή, 
στην περίπτωση Αυτοτελών Τμημάτων, στην πολιτική 
ηγεσία, για ζητήματα σύστασης, τροποποίησης και κα-
τάργησης θέσεων εργασίας και των σχετικών ΠΘΕ του 
Τμήματος.

η. Η εφαρμογή και η παρακολούθηση της θεσπισμένης 
στοχοθεσίας σε ατομικό επίπεδο και η ανάληψη πρω-
τοβουλιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των 
υπαλλήλων.

θ. Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύ-
ον θεσμικό πλαίσιο.

ι. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λει-
τουργίας του Τμήματος και η τήρηση των προβλεπόμε-
νων προθεσμιών.

ια. Η εκπροσώπηση του Τμήματος όπου απαιτείται. 
2. Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρ-

μοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη 
νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές δια-
τάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 46
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

1. Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετού-
ντες υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και 
Επικοινωνίας, της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών 
και Ταχυδρομείων και της Γενικής Γραμματείας Ψηφια-
κής Πολιτικής νοούνται ως υπάλληλοι του Υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 
και κατατάσσονται στους αντίστοιχους κλάδους ή ειδικό-
τητες των άρθρων 34 έως 39 του παρόντος διατάγματος, 
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λαμβάνοντας υπόψη και τις ρυθμίσεις των ακόλουθων 
παραγράφων. 

2. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης που κατά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος υπηρετούν σε προσωποπαγείς θέ-
σεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 14 και 17 του 
ν. 4325/2015 (Α΄ 47) κατατάσσονται σε οργανικές θέσεις 
αντίστοιχων ειδικοτήτων του άρθρου 36 ως ακολούθως:

α) Οι υπάλληλοι που κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις 
ειδικότητας ΠΕ Διοικητικός ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομι-
κού κατατάσσονται σε οργανικές θέσεις της ειδικότητας 
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. 

β) Οι υπάλληλοι που κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις 
ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων κατατάσσονται 
σε οργανικές θέσεις της ίδιας ειδικότητας. 

3. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης που κατά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος υπηρετούν σε κλάδους ή ειδικό-
τητες που μετονομάζονται, κατατάσσονται στους αντί-
στοιχους κλάδους ή ειδικότητες των άρθρων 35 και 36 
του παρόντος διατάγματος, ως εξής:

α) Υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου:
αα) Οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικός-Οικονο-

μικός κατατάσσονται σε θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητι-
κού-Οικονομικού.

ββ) Οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Διοικητικός-Λογιστι-
κός κατατάσσονται σε θέσεις του κλάδου ΤΕ Διοικητι-
κού-Λογιστικού.

γγ) Οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικός ή ΔΕ 
Διοικητικού κατατάσσονται σε θέσεις του κλάδου ΔΕ 
Διοικητικών Γραμματέων.

δδ) Οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Τεχνικός κατατάσσο-
νται σε θέσεις του κλάδου ΔΕ Τεχνικών. 

εε) Οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Μεταφραστών κα-
τατάσσονται σε θέσεις του κλάδου ΔΕ Μεταφραστών - 
Διερμηνέων.

στστ) Οι υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ Επιμελητών, Εργα-
τών κατατάσσονται σε θέσεις του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού 
Προσωπικού.

ζζ) Οι υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθα-
ριότητας κατατάσσονται σε θέσεις του κλάδου ΥΕ Βοη-
θητικού Προσωπικού.

ηη) Οι υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυ-
λάκων κατατάσσονται σε θέσεις του κλάδου ΥΕ Βοηθη-
τικού Προσωπικού.

β) Υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου:

αα) Οι υπάλληλοι της ειδικότητας ΠΕ Διοικητικός ή ΠΕ 
Διοικητικός-Οικονομικός κατατάσσονται σε θέσεις της 
ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.

ββ) Οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Δημοσι-
ογράφοι κατατάσσονται σε θέσεις των ειδικοτήτων ΠΕ, 
ΤΕ, ΔΕ Δημοσιογράφων αντίστοιχα.

γγ) Οι υπάλληλοι την ειδικότητας ΠΕ Ειδικός Επιστήμο-
νας κατατάσσονται σε θέσεις της ειδικότητας ΠΕ Ειδικό 
Επιστημονικό Προσωπικό. 

δδ) Οι υπάλληλοι της ειδικότητας ΤΕ Διοικητικός-Λο-

γιστικός κατατάσσονται σε θέσεις της ειδικότητας ΤΕ 
Διοικητικού-Λογιστικού.

εε) Οι υπάλληλοι της ειδικότητας ΔΕ Πληροφορικής 
κατατάσσονται σε θέσεις της ειδικότητας ΔΕ Προσω-
πικού Η/Υ.

στστ) Οι υπάλληλοι της ειδικότητας ΥΕ Επιμελητών 
κατατάσσονται σε θέσεις του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού 
Προσωπικού.

ζζ) Οι υπάλληλοι της ειδικότητας ΥΕ Νυχτοφυλάκων 
κατατάσσονται σε θέσεις της ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού 
Προσωπικού.

ηη) Οι υπάλληλοι της ειδικότητας ΥΕ Φυλάκων-Νυ-
χτοφυλάκων κατατάσσονται σε θέσεις της ειδικότητας 
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού.

4. Για την κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες πα-
ραγράφους κατάταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του 
αρμόδιου προς τούτο οργάνου.

Άρθρο 47
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος προεδρικού δι-
ατάγματος καταργείται:

α. το π.δ. 102/2014 «Οργανισμός της Γενικής Γραμμα-
τείας Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Επικοι-
νωνίας και Προβολής» (Α΄ 169),

β. η παρ. 1γ και 4 του άρθρου 2, το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ και 
οι παρ. 42-47 του άρθρου 64 του π.δ. 109/2014 «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων» (Α΄ 176),

γ. τα άρθρα 162 έως και 163 του ν. 4389/2016 «Επείγου-
σες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημο-
σιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94),

δ. το άρθρο 70 του ν. 4445/2016 «Εθνικό ς Μηχανισμός 
Συντονισμού, Παρακολού θησης και Αξιολό γησης των 
Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, 
ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμο-
στικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και άλλες δι-
ατά ξεις» (Α΄ 236) και η κοινή υπουργική απόφαση με 
αριθμ. 24100/30-12-2016 (Β΄ 25/2017) των Υπουργών 
Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

ε. η κοινή υπουργική απόφαση με αριθμ. 9100/
4-5-2016 (Β΄ 1279/2016) των Υπουργών Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Επικρα-
τείας.

στ. κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντί-
θετη στις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 48
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ

1. Κάθε αμφισβή τηση που τυχό ν προκύψει κατά τη 
μεταφορά των αρμοδιοτή των από τις παλαιές στις νέες 
οργανικές μονάδες που συστή νονται με το παρόν, επι-
λύ εται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

2. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει ένα (1) 
μήνα από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως. 
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Στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση 
του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2017

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

Ψηφιακής Πολιτικής,  Αναπληρωτής Υπουργός
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Οικονομικών Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛH
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*01001171008170040*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  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
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