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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: 

Σύσταση Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής 

 

 

Άρθρο 1 

Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής – Σύσταση, αποστολή 

 

Συστήνεται Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής (στο εξής ΓΓΨΠ), της οποία προΐσταται Γενικός 

Γραμματέας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του παρόντος νόμου. Η ΓΓΨΠ αποτελεί αυτοτελή 

επιτελική δημόσια υπηρεσία, υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό και έχει ως αποστολή:  

 

(α) τη χάραξη και εποπτεία υλοποίησης της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής, ως προς τις ανάγκες, τους 

στόχους, τις προτεραιότητες, και τον προσανατολισμό,  συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για τις 

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), τη Ψηφιακή Αγορά και Επιχειρηματικότητα, το 

Ηλεκτρονικό Εμπόριο, τις Τεχνολογίες Πρόσβασης Νέας Γενεάς (Next Generation Access Networks) 

και για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, ύστερα από συνεργασία και κατάθεση προτάσεων από τα 

Υπουργεία και τους Φορείς του Δημοσίου, και τις αποφάσεις για την επίλυση οριζόντιων θεμάτων 

διακυβέρνησης στα ως άνω θέματα, 

 

(β) την παρακολούθηση και το συντονισμό των σχετικών δράσεων μεταξύ όλων των Υπουργείων και 

φορέων για την εφαρμογή και διασφάλιση της συνεκτικότητας της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής, 

την ανάλυση κόστους/ωφέλειας, την προτεραιοποίηση, την ωρίμανση, την αξιολόγηση, 

 

(γ) την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής και τη 

διατύπωση σχετικών προτάσεων στα αρμόδια Υπουργεία και φορείς, 

 

(δ) την κατάθεση προτάσεων στους αρμόδιους Υπουργούς για την βελτίωση και κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας καθώς και την προώθηση δράσεων απλούστευσης διαδικασιών, 

 

(ε) την άσκηση και εφαρμογή της πολιτικής Ηλεκτρονικής και Ανοικτής Διακυβέρνησης στο Δημόσιο 

Τομέα, ιδίως σε σχέση με την ανάπτυξη οριζόντιων εφαρμογών και συστημάτων ΤΠΕ, την εθνική 

πολιτική δημοσίων και ανοικτών δεδομένων, τις ψηφιακές υποδομές του δημοσίου τομέα, τις 

προμήθειες ΤΠΕ, το συντονισμό των έργων ΤΠΕ του δημοσίου τομέα, 

 

(στ) την τήρηση σχετικών αρχείων και μητρώων. 

 

(ζ) το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την άμεση εποπτεία της λειτουργίας και ασφάλειας συστημάτων, 

εφαρμογών και υποδομών του Δημοσίου, καθώς και άλλων κρίσιμων υποδομών, 

 

(η) την εποπτεία, ενσωμάτωση, ή δημιουργία νέων φορέων του Δημοσίου με αντικείμενο τις ΤΠΕ,  
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(θ) τη διαχείριση έργων, κρατικών ενισχύσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων, έργων τεχνικής 

βοήθειας, για τις ΤΠΕ, 

 

(ι) την πολιτική διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού στο αντικείμενο των ΤΠΕ, 

 

(κ) την άμεση εποπτεία των Μητρώων του Δημοσίου της εκκαθάρισης, διαλειτουργικότητας, καθώς και 

τον έλεγχο των τρόπων και μέσων πρόσβασης σε αυτά. 

 

 

Άρθρο 2 

Αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής 

 

1. H Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής: 

 

α. Καταρτίζει, σε συνεργασία με τα Υπουργεία, πενταετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την 

Ψηφιακή Πολιτική, με προτεραιότητες, που αναλύονται και κατά έτος, και εποπτεύει την 

υλοποίησή του. Πριν από τη λήξη της πενταετίας διαμορφώνεται το πλαίσιο της εθνικής 

στρατηγικής για την επόμενη πενταετία. Οι κατευθύνσεις που εκπορεύονται από το Εθνικό 

Στρατηγικό Σχέδιο δεσμεύουν τα Υπουργεία και τους φορείς του δημοσίου τομέα για 

εναρμόνιση των δράσεων και των έργων που σχεδιάζουν και υλοποιούν. Σε τακτά χρονικά 

διαστήματα, τα Υπουργεία και οι φορείς αποστέλλουν στη ΓΓΨΠ  ενημέρωση για την πορεία 

του σχεδιασμού και της υλοποίησης των σχετικών έργων και δράσεων. Εκδίδει κάθε δύο έτη 

συνολική αποτίμηση υλοποίησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου. 

 

β. Διασφαλίζει τη συνεκτικότητα και αποτελεσματικότητα του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου, με 

ιδιαίτερη έμφαση στο συντονισμό των Υπουργείων και φορέων για την αποτελεσματική 

υλοποίηση των ενεργειών τους, με οδηγίες που η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική. 

 

γ. Συντονίζει την αποτύπωση των αναγκών, προγραμματισμού, εξειδίκευσης και υποστήριξης 

των οριζόντιων και τομεακών δράσεων ΤΠΕ και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των 

Υπουργείων, των Περιφερειών και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Εντοπίζει 

προβλήματα ή καθυστερήσεις στη σχεδίαση και υλοποίηση δράσεων και έργων ψηφιακής 

ανάπτυξης και στρατηγικής των Υπουργείων και φορέων του δημοσίου και προτείνει λύσεις 

που η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική. Καταρτίζει σε συνεργασία με την αντίστοιχη 

Διαχειριστική Αρχή τον Ετήσιο Προγραμματισμό Προσκλήσεων των οριζόντιων και τομεακών 

δράσεων ΤΠΕ και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο οποίος επικαιροποιείται όποτε απαιτείται. 

 

δ. Τηρεί στατιστικά στοιχεία καθώς και αλλά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με έργα και 

δράσεις ψηφιακής ανάπτυξης, τα οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς οφείλουν να 

αποστέλλουν σε τακτά χρονικά διαστήματα.  
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ε. Παρακολουθεί την υλοποίηση και την αποτελεσματικότητα των έργων ψηφιακής πολιτικής με 

την χρήση δεικτών, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή πρότυπα,  και αναδιαμορφώνει 

το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, όπου χρειάζεται. Παρεμβαίνει και δίνει υποχρεωτικές οδηγίες 

για την ωρίμανση των έργων. 

 

στ. Συγκεντρώνει καλές πρακτικές καινοτόμων έργων και δράσεων διεθνώς, τα οποία 

επικοινωνεί στα Υπουργεία και φορείς.   

 

ζ. Παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις που αφορούν στην ψηφιακή πολιτική και 

συντονίζει τους κατά περίπτωση εμπλεκόμενους φορείς, (α) για την διαμόρφωση των εθνικών 

θέσεων σε σχέση με την  Ψηφιακή Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και (β) για την 

υλοποίηση της στρατηγικής αυτής σε εθνικό επίπεδο, αφού την ενσωματώσει στο Εθνικό 

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ψηφιακή Πολιτική. 

 

η. Συνεργάζεται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο με διεθνείς οργανισμούς και όργανα ή/και υπηρεσίες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών για την εκπόνηση, ανάληψη, χρήση, 

χρηματοδότηση, υλοποίηση προγραμμάτων - στρατηγικών σχεδίων για τις ΤΠΕ και την 

ψηφιακή ανάπτυξη. Ειδικότερα, συνάπτει συμβάσεις, συμφωνίες ή πλαίσια συνεργασίας με 

σκοπό την παροχή ή λήψη τεχνικής βοήθειας.  

 

θ. Προτείνει και συντονίζει δράσεις απλούστευσης διαδικασιών στον τομέα της αρμοδιότητάς 

της. 

 

ι. Συνεργάζεται με την Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης για τη διασφάλιση της νομοθετικής 

ορθότητας και ποιότητας προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων στον τομέα της 

αρμοδιότητάς της και διατυπώνει σχετικές συστάσεις στα Υπουργεία.  

 

ια. Συνεργάζεται με ακαδημαϊκά και ερευνητικά σε θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητές της.  

 

ιβ. Συνεργάζεται και υποστηρίζει τους Υπουργούς Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού καθώς και τους κατά περίπτωση αρμόδιους υπουργούς για το συντονισμό του 

σχεδιασμού, της υλοποίησης και της λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων που 

αφορούν θέματα δημοσίων εσόδων, δαπανών και επενδύσεων, με στόχο τη βελτιστοποίηση 

της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της διαλειτουργικότητάς τους.  

 

ιγ. Στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων: (α) Έχει αρμοδιότητες επιτελικής δομής 

για ολόκληρο το ΘΣ 2 του ΕΣΠΑ 2014-20, καθώς και για μελλοντικούς αντίστοιχους στόχους 

που αφορούν τις ΤΠΕ στα διαθρωτικά ταμεία και άλλες πηγές χρηματοδότησης. (β) 

Συνεργάζεται με τα Υπουργεία, τις Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ των Υπουργείων και τις Περιφέρειες 

για τη διαμόρφωση προσκλήσεων σύμφωνων με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο (ενδεικτικά 

θεματικοί στόχοι 2 και 11), που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ μέσω των ΕΠ του ΕΣΠΑ της 

περιόδου 2014-2020 και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων. Οι ΕΔ διατηρούν τη δυνατότητα 
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να προτείνουν έργα, έχουν όμως υποχρέωση να τις υποβάλουν στη ΓΓΨΠ από τη φάση του 

σχεδιασμού ώστε να εντάσσονται στους τεθέντες στόχους και να διασφαλίζεται ο 

συντονισμός, η μη επικάλυψη, η διαλειτουργικότητα, και η αξιοποίηση των προτεινόμενων 

συστημάτων. 

 

ιδ. Προεγκρίνει ως προς τη συμβατότητά τους με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Ψηφιακή 

Πολιτική, ήδη από τον σχεδιασμό και οπωσδήποτε πριν την κατάθεσή τους στην αρμόδια 

Διαχειριστική Αρχή, για όλες τις πράξεις ένταξης,  τα τεχνικά δελτία των φορέων πρότασης για 

όλες τις πράξεις ένταξης. 

 

ιε. Διατυπώνει σύμφωνη γνώμη ως προς την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού με την οποία εγκρίνονται προσκλήσεις για όλες τις δράσεις/πράξεις 

ένταξης που αφορούν στη ψηφιακή ανάπτυξη. 

 

ιστ. Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ με σύμφωνη γνώμη για τα θέματα ΤΠΕ 

και έχει πρόσβαση στην Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης,  

ιζ.  Έχει πρόσβαση στην επιχειρησιακή πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟΣ. 

 

ιη. Συμμετέχει, με δικαίωμα ψήφου, στην Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2014-2020, στην 

Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»,  στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος  «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα», και στις Επιτροπές Παρακολούθησης 

των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, με αποφασιστικό ρόλο για τα 

προγράμματα που αφορούν σε ΤΠΕ. 

 

ιθ. Λαμβάνει πρωτοβουλίες για την εξασφάλιση της διαφάνειας σε όλα τα στάδια σχεδιασμού, 

παρακολούθησης και υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που αφορούν 

σε ΤΠΕ. 

 

κ. Καθοδηγεί τους τελικούς δικαιούχους στην ωρίμανση των έργων με στόχο να παράγεται τελικό 

προϊόν. 

 

κα. Προτείνει και δύναται να εκτελεί ως δικαιούχος πράξεις του ΕΣΠΑ ή άλλες 

συγχρηματοδοτούμενες πράξεις καθώς και έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.  

 

κβ. Καταρτίζει πρότυπα προσκλήσεων, προκηρύξεων και συμβάσεων για έργα και δράσεις 

ψηφιακής ανάπτυξης και στρατηγικής ΤΠΕ, καθώς και για προμήθειες αγοράς υπηρεσιών, 

εξοπλισμού, λογισμικού, δικτύων και υλικού ΤΠΕ, τα οποία χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά 

από τα Υπουργεία, όλους τους φορείς του Δημοσίου, τους εποπτευόμενους φορείς και τις 

διαχειριστικές αρχές. Αλλαγές όρων μπορεί να γίνουν μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της ΓΓΨΠ. 
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κγ. Στο πλαίσιο των ανωτέρω προμηθειών αγοράς συγκεντρώνει μετά από αίτημά της, τις 

ανάγκες των Υπουργείων και φορέων για συγκεκριμένες αγορές (όπως για  ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές και εξυπηρετητές, άδειες λογισμικού, υπηρεσίες δημιουργίας εφαρμογών και 

συντήρησης υπολογιστικών συστημάτων, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και υπολογιστικού 

νέφους) και καταρτίζει κεντρικές συμφωνίες πλαίσιο για την εξυπηρέτησή τους. Στην 

περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία πλαίσιο ή δεν μπορεί να εφαρμοστεί, το Υπουργείο ή 

ο φορέας, πριν την έναρξη οποιασδήποτε διαγωνιστικής διαδικασίας ή απευθείας ανάθεσης 

για την προμήθεια των ανωτέρω αγαθών και υπηρεσιών, γνωστοποιεί το αίτημα μαζί με τα 

σχέδια της προκήρυξης ή της σύμβασης στην ΓΓΨΠ , η οποία εγκρίνει: i. την συμβατότητα της 

προκήρυξης ή της σύμβασης με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, ii.την πληρότητα περιγραφής 

του φυσικού αντικειμένου και iii. εάν το προβλεπόμενο κόστος αντιστοιχεί, σύμφωνα με τη 

μέση τιμή της αγοράς, στο φυσικό αντικείμενο.  

 

κδ. Συντονίζει τις δράσεις δημοσιοποίησης των στοιχείων των έργων ΤΠΕ, ώστε να εξασφαλίζεται 

η διαφάνεια σε όλα τα στάδια σχεδιασμού, παρακολούθησης και υλοποίησής τους. Για τον 

σκοπό αυτό συνεργάζεται με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες. 

 

κε. Καταρτίζει και επικαιροποιεί αρχές, πρότυπα, διαδικασίες και κανόνες που προβλέπονται στο 

Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και επιβλέπει την εφαρμογή τους. 

Διατυπώνει και εποπτεύει την εφαρμογή συστήματος παραγωγής, παρακολούθησης και 

αξιολόγησης έργων. 

 

κστ. Παρακολουθεί την εφαρμογή των Π.Δ. 28/2015 (Β΄34), ν.3861/2010 (A’ 112) , ν.3882/2010 

(Α’ 166) και ν.3979/2011 (Α’ 138) και παρέχει σύμφωνη γνώμη πριν την έκδοση οποιασδήποτε 

πράξης, ατομικής ή κανονιστικής, που προβλέπεται στο ως άνω νομοθετικό πλαίσιο και 

εμπίπτει στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της. 

 

κζ. Καταρτίζει τα μητρώα που είναι απαραίτητα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. 

 

κη. Σχεδιάζει και εποπτεύει την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε 

θέματα ΤΠΕ. 

 

2. Περαιτέρω στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της η ΓΓΨΠ : 

 

α. Εποπτεύει την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε). 

 

β. Εποπτεύει τη Μονάδα Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας 

Διοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και Αυτοδιοίκησης ως προς τα θέματα ανοιχτής διακυβέρνησης και 

προτείνει, σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ, σχετικά με τις αρμοδιότητές της εκπαιδευτικά 

προγράμματα. 
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γ. Συνεποπτεύει την ανώνυμη εταιρεία ΗΔΙΚΑ ΑΕ σε συνεργασία με τα Υπουργεία Υγείας και 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 

δ. Αναπτύσσει οριζόντιες διασυνδέσεις με φορείς του Δημοσίου που διαθέτουν ισχυρές δομές 

ΤΠΕ (ενδεικτικά, ΓΓΠΣ, ΓΓΤΤ, ΕΔΕΤ ΑΕ, ΕΟΠΠΥ, ΙΚΑ, ΕΚΔΔΑ, ΑΣΕΠ), καθώς και με όλες τις 

διευθύνσεις Πληροφορικής και ΗΔ Υπουργείων,  με αποφασιστικό ρόλο στην εφαρμογή της 

Εθνικής Ψηφιακής Πολιτικής και τη βέλτιστη αξιοποίηση πόρων (υποδομών, λογισμικού, 

ανθρώπινου δυναμικού). 

 

ε. Ασκεί τις αρμοδιότητες συντονισμού δράσεων ΤΠΕ και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του 

άρθρου 26 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265), καθώς και τις αρμοδιότητες του άρθρου 11 

του π.δ. 99/2014 (Α'166), και του άρθρου 30 παρ. 1β του π.δ. 109/2014 (ΦΕ Α’176). 

 

στ. Καταρτίζει και διατηρεί μητρώα μελετών, εφαρμογών, υποδομών, εξοπλισμού και 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών, καθώς και κάθε είδους πνευματικής ή υλικής ιδιοκτησίας που 

αφορά στις ΤΠΕ του Δημόσιου Τομέα και μεριμνά για την αξιοποίησή τους και τη μείωση της 

σπατάλης.  

 

ζ. Ορίζει πρότυπα και κανόνες δημιουργίας και διατήρησης αποθετηρίων εφαρμογών λογισμικού 

και εποπτεύει την υλοποίησή τους, με σκοπό την επαναξιοποίησή τους μέσω της δημιουργίας 

και ανάπτυξης Πρότυπων Δομικών Μονάδων Λογισμικού που απαρτίζουν τα πληροφορικά 

συστήματα της δημόσιας διοίκησης, και επιβάλει να αποτελούν δομικά τμήματα σε νέα έργα. 

Θέτει το πλαίσιο για τη συνεργασία του ιδιωτικού τομέα σε αυτήν την κατεύθυνση. 

 

η. Συγκροτεί Μητρώο των Μητρώων του Ελληνικού Δημοσίου. Θέτει τα πρότυπα οργάνωσης, 

διασύνδεσης, διαλειτουργικότητας, εφαρμογών και αυθεντικοποίησης πρόσβασης, 

προστασίας προσωπικών δεδομένων,  σε όλα τα Μητρώα και σχετικά συστήματα, και 

εποπτεύει την εφαρμογή τους. Σχεδιάζει και εποπτεύει την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού 

για την αξιοποίηση των μητρώων. Η ιδιοκτησία των δεδομένων των Μητρώων παραμένει 

στους αρμόδιους φορείς.  

 

θ. Ορίζεται ως Εθνικός Φορέας Διαλειτουργικότητας –ΕΦΔ και αναλαμβάνει την αρμοδιότητα για 

την ανάπτυξη και λειτουργία των σχετικών συστημάτων (κατηγορίας ‘ESB’), μέσω των οποίων 

διεκπεραιώνεται και η αυτεπάγγελτη ηλεκτρονική αναζήτηση πληροφοριών, πιστοποιητικών, 

και άλλων στοιχείων μεταξύ των φορέων του Δημοσίου. 

 

ι. Συγκροτεί μόνιμες επιτροπές για α) την εκκαθάριση, το συγχρονισμό και τη διαλειτουργικότητα 

των Μητρώων του Δημοσίου, β) την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για υπηρεσίες μεταξύ 

φορέων του Δημοσίου, και μεταξύ Δημοσίου και Πολίτη, με βάση τα διαλειτουργούντα 

Μητρώα και τις λειτουργίες ΕΦΔ, γ)  το σχεδιασμό και την υλοποίηση τρόπων και μέσων 

πρόσβασης σε αυτά. 
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ια. Ορίζεται ως Εθνική Αρχή Συστήματος Ονομάτων Χώρων (Domain Name System - DNS) της 

Δημόσιας Διοίκησης, και αναπτύσσει τις σχετικές υποδομές. 

 

ιβ. Ορίζεται ως Εθνικός Καταχωρητής Ονομάτων Χώρου (internet domains) του Ελληνικού 

Δημοσίου.  Αποκτά την κυριότητα όλων των καταχωρημένων domains των Υπουργείων, ΓΓ, 

καθώς και άλλων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τοπικής και νομαρχιακής 

αυτοδιοίκησης, και άλλων. Καταχωρεί το όνομα χώρου .gov.gr, ούτως ώστε όλοι οι φορείς 

του δημοσίου να καταχωρούν ονόματα ως ‘υποχώρους’ (subdomains). 

 

ιγ. Εποπτεύει την επικοινωνία μέσω του Διαδικτύου και σχεδιάζει και υλοποιεί τεχνικές λύσεις 

για την εξασφάλιση της αδιάλειπτης διαθεσιμότητάς του. 

 

ιδ. Έχει αρμοδιότητα για την εθνική πρόσβαση στο Διαδίκτυο και ορίζει την εκπροσώπηση σε 

διεθνείς φορείς και διοργανώσεις. 

 

ιε. Σχεδιάζει, αναπτύσσει ή αναθέτει την ανάπτυξη, διαχειρίζεται και λειτουργεί οριζόντιες 

εφαρμογές λογισμικού (όπως, πρωτόκολλο, διαχείριση εγγράφων, διαχείριση ανθρώπινου 

δυναμικού, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) για το σύνολο του δημόσιου τομέα. Με την διάθεση σε 

χρήση τέτοιων εφαρμογών κάθε φορέας θα πρέπει να καταρτίσει πλάνο μετάβασης από τις 

υφιστάμενες στις νέες εφαρμογές. Θέτει το πλαίσιο για την συνεργασία του ιδιωτικού τομέα 

σε αυτήν την κατεύθυνση. 

 

ιστ. Επιβάλει κανόνες και εποπτεύει την παραλαβή, νέων αλλά και ήδη σε λειτουργία, 

συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ του Δημοσίου από τους αναδόχους, ως προς την 

εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων, την παράδοση του πηγαίου κώδικα των 

εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί με χρηματοδότηση, την τεκμηρίωση και εκπαίδευση 

προσωπικού του Δημοσίου, και επιβάλει την παραγωγή και χρήση Πρότυπων Δομικών 

Μονάδων Λογισμικού. 

 

ιζ. Δύναται να αναθέτει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη  ή και την υλοποίηση έργων σε  Διευθύνσεις 

Πληροφορικής φορέων, καθώς και σε Ομάδες Έργου που θα συγκροτεί από ειδικούς 

πληροφορικής που ανήκουν σε διαφορετικούς φορείς. 

 

ιη. Εποπτεύει τον ανασχεδιασμό και  ενιαιοποίηση των διαδικτυακών πυλών όλων των φορέων 

του Δημοσίου, με έμφαση στην κοινή και εύχρηστη λειτουργικότητα, μέσω εξομοίωσης 

τεχνικών λύσεων και με αξιοποίηση των Πρότυπων Δομικών Μονάδων Λογισμικού. 

 

ιθ. Διερευνά νέες προσεγγίσεις για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών 

λογισμικού, με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην ελληνική πραγματικότητα. 

 

κ. Καθορίζει, εποπτεύει και ελέγχει την εφαρμογή πολιτικών και κανόνων Ασφάλειας 

Συστημάτων ΤΠΕ του Δημοσίου, περιλαμβανομένων των κεντρικών συστημάτων των Ενόπλων 
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Δυνάμεων και Προστασίας Πολίτη, πλην των επιχειρησιακών συστημάτων, τα οποία οφείλουν 

να ακολουθούν ειδικές προδιαγραφές ασφάλειας, που όμως θα ικανοποιούν τουλάχιστον τις 

πολιτικές ασφάλειας της ΓΓΨΠ . Το αυτό ισχύει για τους φορείς ενέργειας, ύδρευσης και 

ρύθμισης κυκλοφορίας και άλλες που συνιστούν στρατηγικές υποδομές εθνικής ασφάλειας.  

 

κα. Σε αυτό το πλαίσιο, ορίζεται ως Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης  Περιστατικών Παραβίασης 

Ασφάλειας Πληροφορικών Συστημάτων (National CERT), και συνεργάζεται προς τούτο με τις 

ανάλογες υπηρεσίες του Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Προστασίας Πολίτη. Επιβάλει τη 

δημιουργία αντίστοιχων ομάδων σε κάθε Υπουργείο και φορέα και τις εντάσσει σε ενιαία 

δομή για το σύνολο του Δημόσιου Τομέα. 

 

κβ. Ορίζεται ως Εθνικός Εκπρόσωπος σε αντίστοιχες με το προηγούμενο άρθρο δομές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στα InfoSec, TEMPEST, CCRA. 

 

κγ. Ορίζεται ως  Εθνική Αρχή Πιστοποίησης Δημοσίου και συμμετέχει στους αντίστοιχους 

ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. Ως ΕΑΠΔ καθορίζει τα πρότυπα 

πιστοποίησης/ταυτοποίησης πολιτών και δημοσίων υπαλλήλων για όλες τις εφαρμογές του 

Δημοσίου, καθώς και τους τρόπους/μέσα πρόσβασης / ταυτοποίησης (κάρτες, eID, mobileID, 

κλπ), για τα οποία η ΓΓΨΠ έχει αποκλειστική αρμοδιότητα απόφασης για το σύνολο του 

Δημοσίου. 

 

κδ. Περιγράφει, σχεδιάζει και εποπτεύει τη δομή και λειτουργία  αυτοτελών Διευθύνσεων 

Πληροφορικής σε κάθε Υπουργείο ή φορέα. Αν δεν υφίσταται  ανάλογη δομή τότε τη 

σχεδιάζει σε συνεργασία με το αντίστοιχο Υπουργείο ή φορέα, ορίζει μεταβατική περίοδο 

υλοποίησης του σχεδίου και ελέγχει την πρόοδό του. 

 

κε. Μελετά και παράγει πολιτικές, και επιβλέπει την εφαρμογή τους, προς όφελος του πολίτη, ως 

προς το Δημόσιο, και του καταναλωτή, ως προς τον ιδιωτικό τομέα, για τη διασφάλιση της 

πρόσβασης, των δικαιωμάτων του, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της 

ιδιωτικότητας. Λαμβάνει υπόψη τη διαφορετικότητα, το φύλο, την ηλικία, τη γεωγραφική 

θέση. 

 

κστ. Συνεργάζεται στενά με τις Ανεξάρτητες Αρχές που αφορούν στο αντικείμενό της (πχ ΕΕΤΤ, 

ΑΠΔΠΧ, ΑΔΑΕ). Η συνεργασία γίνεται τόσο στο κεντρικό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο των 

επιχειρησιακών υποδομών και μονάδων, ώστε να ενισχύονται αμοιβαία ο συντονισμός, η 

επιχειρησιακή επάρκεια, η ανταλλαγή εμπειρίας. 

 

κζ. Διερευνά τις ανάγκες των διαφόρων κλάδων της οικονομίας για εξειδικευμένες εφαρμογές 

των ΤΠΕ και συντονίζει την ανάπτυξη και εφαρμογή τους, ώστε σε συνεργασίας με τα 

αρμόδια υπουργεία (όπως Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης, Βιομηχανίας) να συγκροτηθεί 

Εθνικό Σχέδιο Ευέλικτης Κλαδικής Εξειδίκευσης ΤΠΕ, για τον πρωτογενή και δευτερογενή 

τομέα. 
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κη. Συγκροτεί και προωθεί κεντρικές δράσεις για θέματα των Περιφερειών και της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης όσον αφορά στις ΤΠΕ. 

 

3. Επίλυση θεμάτων στα πεδία των αρμοδιοτήτων της και σε σχέση με άλλους φορείς: 

α) Στο πλαίσιο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων και για την αποτελεσματικότητα του συντονισμού 

των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων, διενεργούνται με ευθύνη της ΓΓΨΠ  οι απαιτούμενες 

συνεργασίες και διαβουλεύσεις σε διοικητικό επίπεδο, ώστε τυχόν προβλήματα που 

ανακύπτουν να επιλύονται με αποφάσεις που λαμβάνονται στο επίπεδο αυτό. 

 

β) Εάν το επίμαχο θέμα δεν επιλυθεί στο διοικητικό επίπεδο, ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής 

Πολιτικής συγκαλεί Σύσκεψη για τη λήψη σχετικής απόφασης με τους αρμόδιους Γενικούς και 

Ειδικούς Γραμματείς των Υπουργείων ή/και Προέδρους διοικήσεων φορέων, στην οποία 

προεδρεύει ο ίδιος. Εάν δεν επιτευχθεί άρση των διαφωνιών, η επίλυσή τους παραπέμπεται 

στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης για λήψη σχετικής απόφασης, η οποία είναι 

υποχρεωτική για όλες τις υπηρεσίες που εμπλέκονται στην εφαρμογή της.  

 

 

Άρθρο 3 

Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής 

 

1. Συστήνεται θέση Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής με βαθμό πρώτο (1ο) της κατηγορίας 

Ειδικών Θέσεων και πενταετή θητεία. Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής υπάγεται 

απευθείας στον Πρωθυπουργό και  διορίζεται με απόφασή του που δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

 

2. Η θητεία του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά με 

απόφαση του Πρωθυπουργού. Κατά τη διάρκεια της θητείας του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής 

Πολιτικής αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δημοσίου λειτουργήματος καθώς και η άσκηση 

καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση στο Δημόσιο, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και νομικά πρόσωπα του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα. Επίσης αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος και ο 

ίδιος οφείλει πριν την ανάληψη των καθηκόντων του να παύσει οποιαδήποτε έννομη σχέση με 

εταιρεία από την οποία μπορεί να προκληθεί σύγκρουση συμφερόντων.  

 

3. Ως Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και 

υψηλής επιστημονικής κατάρτισης  που διαθέτει: 1) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος    

και κατά προτίμηση μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο που αφορά  

εφαρμογές και επιπτώσεις της Πληροφορικής Τεχνολογίας 2) Υπερδεκαετή εξειδικευμένη 

επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων διαφορετικών πεδίων 

εφαρμογής  της Πληροφορικής Τεχνολογίας 3) Σημαντική διοικητική εμπειρία, κυρίως στη 

διαχείριση έργων και δραστηριοτήτων στον τομέα Πληροφορικής, στοχοθεσία, στον συντονισμό 

ομάδων και στην παρακολούθηση επίτευξης έργων. 4) Γνώση ξένων γλωσσών, ιδίως δε της 
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Αγγλικής, που αποδεικνύεται από σπουδές, δημοσιεύσεις ή άλλα πρόσφορα μέσα 5) 

Τεκμηριωμένη γνώση των κοινωνικών και οικονομικών διαστάσεων και επιπτώσεων των 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη χώρα και διεθνώς. Γενικός Γραμματέας 

Ψηφιακής Πολιτικής μπορεί να τοποθετηθεί και ανώτατος δημόσιος υπάλληλος ή λειτουργός, ο 

οποίος επιλέγει να λαμβάνει είτε  τις μηνιαίες αποδοχές της θέσης του παρόντος άρθρου  είτε 

παραιτούμενος αυτών,  τις μηνιαίες αποδοχές της οργανικής του θέσης.   

 

4. Η θητεία του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) εάν καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αναφερόμενα στην περίπτωση α) της παραγράφου 1 του 

άρθρου 8 του ν.3528/2007 (Α΄26), όπως ισχύει, αδικήματα, 

 

β) εάν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η 

στέρηση αυτή, 

 

γ) εάν τεθεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική 

δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις, 

 

δ) εάν τεθεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή σε αναστολή άσκησης καθηκόντων ή εάν του επιβληθεί 

τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) 

μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της κατά το άρθρο 145 

του ν.3528/2007 (Α΄26). 

 

Επίσης η θητεία λήγει σε περίπτωση παραίτησής του και, με απόφαση του Πρωθυπουργού, σε 

περίπτωση ανεπάρκειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του καθώς και αδυναμίας 

εκτέλεσης των καθηκόντων του λόγω νόσου ή αναπηρίας, σωματικής ή πνευματικής. 

 

5. Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής δεν επιτρέπεται για τρία (3)  έτη μετά τη λήξη της 

θητείας του με οποιοδήποτε τρόπο να αναλαμβάνει καθήκοντα τεχνικού ή άλλου συμβούλου ή 

μέλους διοικητικού συμβουλίου σε εταιρείες ή επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες 

υπάγονται άμεσα ή έμμεσα στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ΓΓΨΠ . Σε περίπτωση παράβασης των 

διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο των  

συνολικών αποδοχών που έλαβε το εν λόγω πρόσωπο ως Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής 

Πολιτικής κατά τη διάρκεια της θητείας του. Λεπτομέρειες ορίζονται με απόφαση του 

Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α.  

 

6. Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής υποχρεούται σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3213/2003 (Α’ 309) όπως ισχύει.  

 

7. Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής προΐσταται των υπηρεσιών της ΓΓΨΠ, συντονίζει και 

ελέγχει τη λειτουργία τους και  συνεπικουρεί τον Πρωθυπουργό στο πρόγραμμα εφαρμογής του 

κυβερνητικού έργου για την ψηφιακή ανάπτυξη και στρατηγική. Παρακολουθεί τις συνεδριάσεις 

του Υπουργικού Συμβουλίου ή και άλλων συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, όταν καλείται 
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προς τούτο από τον Πρωθυπουργό. Όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από 

τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού.  

 

8. Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής προΐσταται της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης του άρθρου 11 του Π.Δ. 99/2014 (Α'166) ως προς την άσκηση των αρμοδιοτήτων 

της. Η εν λόγω Διεύθυνση μαζί με τις θέσεις και το προσωπικό τους υπάγεται στον Γενικό 

Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής. Μέχρι την έκδοση προεδρικού διατάγματος περί σύστασης 

Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, η οικονομική και διοικητική εξυπηρέτηση καθώς και οι 

δαπάνες μισθοδοσίας και λοιπών αποδοχών εξακολουθούν να παρέχονται από το αρμόδιο για 

θέματα διοικητικής μεταρρύθμισης Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης . 

 

9. Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής εκπροσωπεί την Χώρα και την Γενική Γραμματεία της 

οποίας προΐσταται σε όλα τα διεθνή και ευρωπαϊκά συμβούλια για θέματα Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ορίζεται, ή μπορεί να ορίζει, Chief Information Officer και 

Chief Security  Information Officer για την εκπροσώπηση σε ανάλογα διεθνή όργανα, καθώς και 

Digital Champion. 

 

10. Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής συμμετέχει ως μέλος με δικαίωμα ψήφου στην 

Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας (ΕΘΕΓ). 

 

11. Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής ορίζει και παύει αζημίως για το Δημόσιο και την 

Εταιρεία τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ανώνυμης εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ( ΚτΠ ΑΕ). 

 

12. Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τους αρμόδιους 

Γενικούς Γραμματείς ή Υπουργούς σχετικά με τη διαμόρφωση πολιτικής για την ψηφιακή 

ανάπτυξη και στρατηγική μπορεί να εισηγείται νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις. 

 

13. Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής διασφαλίζει με την έκδοση γενικών οδηγιών, 

εγκυκλίων και συστάσεων, την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών και των φορέων 

για την ψηφιακή πολιτική και την εν γένει  διαλειτουργικότητά τους. 

 

14. Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής μπορεί να συγκροτεί Oμάδες Eργασίας 

αποτελούμενες από  στελέχη του Δημοσίου οποιουδήποτε Υπουργείου, των εποπτευόμενων / 

συντονιζομένων υπηρεσιών ή φορέων, από εμπειρογνώμονες και ιδιώτες για τη μελέτη σχετικών 

με τις αρμοδιότητές του θεμάτων.  

 

15. Με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Γενικός Γραμματέας 

Ψηφιακής Πολιτικής μπορεί να εκχωρεί στους προϊσταμένους των Μονάδων της Γενικής 

Γραμματείας το δικαίωμα υπογραφής πράξεων και εγγράφων για θέματα αρμοδιότητάς τους.  
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16. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων εφαρμόζονται 

αναλόγως και για τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται 

από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη ΓΓΨΠ . 

 

 

Άρθρο 4 

Διάρθρωση Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής 

 

Η ΓΓΨΠ  διαρθρώνεται στις εξής οργανικές μονάδες, οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης 

Υπουργείου καθώς και στους ακόλουθους τομείς: 

 

α) Ιδιαίτερο γραφείο Γενικού Γραμματέα, 

β) Μονάδα Α’ – Σχεδιασμού και Στρατηγικής 

γ) Μονάδα Β’ – Έργων 

δ) Μονάδα Γ’ -  Προτύπων και Προμηθειών 

ε) Μονάδα Δ’ -  Παρακολούθησης και Αξιολόγησης 

στ) Μονάδα Ε’ – Ασφάλειας Συστημάτων και Εσωτερικού Ελέγχου 

ζ) Μονάδα Στ’ – Υποστήριξης και Συντήρησης Κεντρικών Υποδομών, Εφαρμογών και Ηλεκτρονικών 

Υπηρεσιών 

η) Μονάδα Ζ’ – Διοικητικής Υποστήριξης Επιλογής και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 

θ) Μονάδα Η’ -  Χρηματοδοτήσεων και Κρατικών Ενισχύσεων. 

ι) Τομείς: 

(ια) Οικονομίας και Φορολογίας 

(ιβ) Υγείας 

(ιγ) Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 

(ιδ) Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας 

(ιε) Παιδείας, Έρευνας και Πολιτισμού 

(ιστ) Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών  

(ιζ) Οριζόντιων Έργων, Διαδικτύου, Διαλειτουργικότητας, Μητρώων και Ανάπτυξης Κεντρικών 

Υποδομών 

(ιη) Βιομηχανίας 

(ιθ) Πρωτογενούς Τομέα (Γεωργίας, Δασών, Αλιείας) 

(κ) Ενέργειας 

 

 

Άρθρο 5 

Αρμοδιότητες Οργανικών Μονάδων της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής 

 

1. Το Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής παρέχει γραμματειακή υποστήριξη 

και κάθε αναγκαία διοικητική συνδρομή για την άσκηση των καθηκόντων αυτού, όπως 

διεκπεραίωση αλληλογραφίας, αποδελτίωση και τήρηση αρχείου.  
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2. Η Μονάδα  Α’ – Σχεδιασμού και Στρατηγικής , μεταξύ άλλων: 

(α) Καταρτίζει, εξειδικεύει και επικαιροποιεί σε συνεργασία με τα Υπουργεία το πενταετές Εθνικό 

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ψηφιακή Πολιτική. Αξιολογεί τη συνεκτικότητα και την 

αποτελεσματικότητα του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου με ιδιαίτερη έμφαση στο συντονισμό 

των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών τους και 

εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα τρόπους για την εξασφάλισή τους.  

 

(β) Παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις που αφορούν την ψηφιακή πολιτική, 

συντονίζει τους κατά περίπτωση εμπλεκόμενους φορείς, προς το σκοπό της διαμόρφωσης 

των εθνικών θέσεων σε σχέση με την  Ψηφιακή Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς 

το σκοπό της υλοποίησης της στρατηγικής αυτής σε εθνικό επίπεδο.  

 

(γ) Συνεργάζεται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο με διεθνείς οργανισμούς και όργανα ή/και υπηρεσίες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών για την εκπόνηση, ανάληψη, χρήση, υλοποίηση 

προγραμμάτων - στρατηγικών σχεδίων για την ψηφιακή πολιτική. 

 

(δ) Συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία, καθώς και άλλα δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με 

έργα και δράσεις ψηφιακής ανάπτυξης και διατηρεί αντίστοιχες βάσεις δεδομένων. Τα 

στοιχεία αυτά  αποστέλλονται αμελλητί στη Μονάδα από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.  

 

(ε) Συνεργάζεται με την Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης για τη διασφάλιση της νομοθετικής 

ορθότητας και ποιότητας προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων στον τομέα της 

αρμοδιότητας της ΓΓΨΠ και διατυπώνει σχετικές συστάσεις στα Υπουργεία. 

 

(στ) Διατυπώνει, κατόπιν συνεργασίας με τη Μονάδα Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών του Εθνικού 

Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), προτάσεις για εκπαιδευτικά 

προγράμματα σε θέματα αρμοδιότητας της ΓΓΨΠ  με έμφαση σε θέματα ανοιχτής 

διακυβέρνησης. 

 

(ζ) Συνεργάζεται με ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα σε θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητές 

της ΓΓΨΠ .  

 

(η) Αναλαμβάνει αρμοδιότητες Επιτελικής Δομής για τους τομείς τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ), και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΕΣΠΑ 2014-20 και για μελλοντικούς 

αντίστοιχους στόχους στα διαρθρωτικά ταμεία.   

 

(ηα) Θέτει τους στόχους για όλο τον ΘΣ 2 του ΕΣΠΑ 2014-20, καθώς και μελλοντικούς 

αντίστοιχους στόχους που αφορούν τις ΤΠΕ στα διαθρωτικά ταμεία και άλλες πηγές 

χρηματοδότησης. Καταρτίζει προσκλήσεις σύμφωνες με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, 

που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ  μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 

της περιόδου 2014-2020 και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων. 
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ηβ) Προεγκρίνει τα τεχνικά δελτία των φορέων πρότασης ως προς την συμβατότητά τους με 

το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, πριν την κατάθεσή τους στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. 

 

(ηγ) Γνωμοδοτεί για την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας με την οποία εγκρίνονται προσκλήσεις στις περιπτώσεις 

δράσεων/πράξεων κρατικών ενισχύσεων για την ψηφιακή ανάπτυξη.  

 

(ηδ) Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ και απευθύνει ερωτήματα στην 

Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ). 

 

(ηε) Έχει πρόσβαση στην επιχειρησιακή πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟΣ. 

 

(ηστ) Υποστηρίζει τη συμμετοχή της ΓΓΨΠ στην Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2014-

2020, στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος  

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»,  στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου 

Τομέα», και στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων. 

 

(ηζ) Προτείνει και συντονίζει δράσεις απλούστευσης διαδικασιών στον τομέα της 

αρμοδιότητας της ΓΓΨΠ. 

 

(ηη) Συντονίζει δράσεις για την εξασφάλιση της διαφάνειας σε όλα τα στάδια σχεδιασμού 

των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που αφορούν σε ΤΠΕ. 

 

(ηθ) Επιβάλλει κανόνες και πολιτικές διαλειτουργικότητας μεταξύ των προτεινόμενων και 

υφιστάμενων υποδομών ΤΠΕ και επιβλέπει τη συμβατότητα των νέων έργων με τους 

κανόνες αυτούς. 

 

3. Η Μονάδα Β’ – Έργων, μεταξύ άλλων: 

(α) Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τις δράσεις και τα έργα ψηφιακής ανάπτυξης και 

στρατηγικής όλων των φορέων του δημοσίου τομέα, ώστε να διασφαλίζεται η εναρμόνισή 

τους με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, εντοπίζει καθυστερήσεις και προτείνει λύσεις, 

συγκεντρώνει καλές πρακτικές καινοτόμων δράσεων για ενημέρωση των αρμοδίων 

υπηρεσιών και φορέων. 

 

(β) Καθορίζει δράσεις και έργα για την προώθηση και αξιοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών 

ψηφιακής ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο. 

 

(γ) Προτείνει και δύναται να εκτελεί ως δικαιούχος πράξεις του ΕΣΠΑ ή άλλες 

συγχρηματοδοτούμενες πράξεις καθώς και έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, σχετικές με τις αρμοδιότητές της ΓΓΨΠ. 
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(δ) Παρακολουθεί την λειτουργία της ανώνυμης εταιρείας «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε» (ΚτΠ 

Α.Ε), και  

 

(ε) Συνεργάζεται με την ανώνυμη εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης» 

(Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), την Γενική Γραμματεία 

Πληροφοριακών Συστημάτων και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας, Υπολογιστών και Εκδόσεων 

«Διόφαντος» και άλλους φορείς του Δημοσίου στους τομείς της αρμοδιότητας της ΓΓΨΠ . 

 

4. Η Μονάδα Γ΄- Προτύπων και Προμηθειών, μεταξύ άλλων  

(α) καταρτίζει πρότυπα προσκλήσεων, προκηρύξεων και συμβάσεων για έργα και δράσεις 

ψηφιακής ανάπτυξης και στρατηγικής ΤΠΕ, καθώς και για προμήθειες αγοράς υπηρεσιών, 

εξοπλισμού, λογισμικού, δικτύων και υλικού, τα οποία χρησιμοποιούνται ως οδηγός για τα 

Υπουργεία, όλους τους φορείς του Δημοσίου, τους εποπτευόμενους φορείς και τις 

διαχειριστικές αρχές και  

 

(β) καταρτίζει και επικαιροποιεί αρχές, πρότυπα, διαδικασίες και κανόνες που προβλέπονται στο 

Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και διατυπώνει γνώμη πριν την 

κύρωσή του από τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής, όπως επίσης και πριν από κάθε 

απόφαση που αφορά στην εφαρμογή του.  

 

5. Η Μονάδα Δ - Παρακολούθησης και αξιολόγησης, μεταξύ άλλων   

(α) Συνεργάζεται με τα αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη εφαρμογή των πεδίων που 

ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 28/2015 (Β΄34), του ν.3861/2010 (A’ 112) και του 

ν.3979/2011 (Α’ 138),  

 

(β) Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των έργων ψηφιακής πολιτικής με την χρήση δεικτών, 

σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή πρότυπα, και εισηγείται προτάσεις προς τη Μονάδα 

Α’ για την αναδιαμόρφωση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου, όπου χρειάζεται, και  

 

(γ) τηρεί αρχείο και καταρτίζει τα μητρώα που είναι απαραίτητα για την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων της ΓΓΨΠ. 

 

6. Η Μονάδα Ε’ – Ασφάλειας Συστημάτων μεταξύ άλλων: 

(α) Διατυπώνει την πολιτική ασφάλειας συστημάτων για τον Δημόσιο Τομέα και εποπτεύει την 

εφαρμογή της.  

 

(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 διορθωτικές επεμβάσεις, οι οποίες είναι υποχρεωτικές για 

κάθε φορέα, και ελέγχει την εφαρμογή τους. 
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(γ) Συστήνει την Ομάδα Αντιμετώπισης Περιστατικών Παραβίασης Ασφάλειας Πληροφοριακών 

Συστημάτων (ΟΑΠΠΑΠΣ -CERT Computer Emergency Response Team). Η Ομάδα συνεργάζεται 

με τις ανάλογες δομές των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας. Συνεργάζεται επίσης 

και συμμετέχει στις ανάλογες διεθνείς και ευρωπαϊκές δομές. Από τη συγκρότηση της Ομάδας  

Αντιμετώπισης Περιστατικών Παραβίασης Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων κάθε 

περιστατικό παραβίασης ασφάλειας σε πληροφοριακά συστήματα φορέων δηλώνεται 

υποχρεωτικά και άμεσα σε αυτήν. 

  Στο πλαίσιο της οριζόντιας διασύνδεσης, όλοι οι φορείς ορίζουν Υπεύθυνο Ασφάλειας 

Πληροφοριακών Συστημάτων, που λειτουργεί ως σύνδεσμος με την ΓΓΨΠ  και εκπροσωπεί 

τον φορέα του στην ΟΑΠΠΑΠΣ. Η Μονάδα μπορεί να εφαρμόσει ιεραρχικό σύστημα 

οργάνωσης Οριζόντιας Δομής Ασφάλειας Συστημάτων με αρμοδιότητες ανά τομείς. 

 

(δ) Συστήνει εργαστήριο για τον έλεγχο συσκευών και συνεργάζεται προς τούτο με ανάλογους 

φορείς (όπως ΕΛΟΤ, ΑΕΙ, ΕΙ). 

 

(ε) Καταρτίζει ενημερωτικά σημειώματα με οδηγίες υποχρεωτικής εφαρμογής για όλες τις δομές 

πληροφορικής του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων 

Ασφαλείας. 

 

(στ) Ελέγχει τα συστήματα των μονάδων  της  ΓΓΨΠ  κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση β) της 

παρούσας παραγράφου. 

 

7. Η Μονάδα ΣΤ’  - Υποστήριξης & Συντήρησης Κεντρικών Υποδομών, Εφαρμογών και Ηλεκτρονικών 

Υπηρεσιών μεταξύ άλλων  

(α) αναλαμβάνει την παραγωγική λειτουργία των κεντρικών Υποδομών Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (Data centers, G-Cloud, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, κ.α.) της Δημόσιας 

Διοίκησης, καθώς και νέων υποδομών που θα ιδρύσει εξ αρχής ή θα δημιουργήσει μέσω 

συγχωνεύσεων η ΓΓΨΠ . 

 

(β) Διενεργεί και επικαιροποιεί την Απογραφή του Μητρώου Εξοπλισμού και Εφαρμογών στη 

Δημόσια Διοίκηση. 

 

(γ) Τηρεί αρχείο σχετικά με ανάγκες που αφορούν κόστη και οικονομίες για κατάρτιση 

προϋπολογισμών και προμηθειών. 

 

(δ) Εγκρίνει την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής, δικτύωσης και ευρείας χρήσης κατηγοριών 

εξοπλισμού ΤΠΕ που δύναται να προκηρυχθούν σε εθνικό επίπεδο και συμμετέχει στη σχετική 

διαδικασία.  

 

(ε) Υποστηρίζει το λογισμικό εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δημόσιας 

Διοίκησης, μαζί και οριζόντιων εφαρμογών, για το σύνολο του δημοσίου, και το προσαρμόζει 

στις υπηρεσιακές ανάγκες των φορέων. 
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(στ) Οργανώνει μονάδες υποστήριξης των χρηστών / πολιτών (help centers) σύμφωνα με τις 

εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες. 

 

(ζ) Μελετά και προτείνει πολιτικές μετάβασης σε αναδυόμενες νέες τεχνολογίες. 

 

(η) Σχεδιάζει, σε συνεργασία με την Μονάδα Β’ - Έργων, επιμορφώσεις εντός της ΓΓΨΠ και εντός 

των φορέων  λειτουργίας Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

 

(θ) Κατόπιν αιτημάτων  από τους φορείς λειτουργίας και σε συνεργασία με την Μονάδα Β’ - 

Έργων, συμμετέχει με στελέχη της στις ομάδες δράσης (task force) που συστήνει η Μονάδα Β 

για να υποστηριχθούν στην έδρα του φορέα (On site) κεντρικές ή τομεακές υποδομές. 

 

(ι) Αναλαμβάνει τις λειτουργίες καταχώρησης Ονομάτων Χώρου (internet domains) και 

Συστήματος Ονομάτων Χώρου (Domain Name System – DNS), και μεταφέρει την κυριότητα 

όλων των καταχωρημένων ονομάτων χώρου των φορέων του δημοσίου και του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα στη ΓΓΨΠ. 

 

(ια) Εποπτεύει την επικοινωνία και την πρόσβαση μέσω του Διαδικτύου. 

 

(ιβ) Αναλαμβάνει τις λειτουργίες πιστοποίησης πολιτών, δημοσίων υπαλλήλων και φορέων, καθώς 

και των τεχνικών μέσων πιστοποίησης / ταυτοποίησης. 

 

(ιγ) Αναπτύσσει οριζόντιες διασυνδέσεις με τις Διευθύνσεις Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης των Υπουργείων και Φορέων για την εφαρμογή ενιαίας πολιτικής. 

 

(κ) Έχει την αρμοδιότητα για τα συστήματα Διαλειτουργικότητας του Δημοσίου. 

 

8. Η Μονάδα Ζ’ – Διοικητικής Υποστήριξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού μεταξύ άλλων:   

(α) Τηρεί μητρώο με το σύνολο του Ανθρώπινου Δυναμικού Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Δημόσια Διοίκηση. 

 

 (β) Χειρίζεται τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του κάθε είδους προσωπικού της ΓΓΨΠ. 

 

 (γ) Παρέχει τεχνική υποστήριξη στη ΓΓΨΠ σε θέματα πρωτοκόλλου και αλληλογραφίας με τη 

χρήση Ηλεκτρονικών Υπογραφών και όποιων τεχνικών λύσεων πρωτοκόλλου επιλεγούν για το 

σύνολο της Δημοσίας Διοίκησης, διενέργειας διαγωνισμών, τήρησης αρχείου. 

 

(δ) Παρέχει οικονομική υποστήριξη στη ΓΓΨΠ σε θέματα οικονομικής διαχείρισης, 

προϋπολογισμού, μισθολογίου. 
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(ε) Υποστηρίζει την εσωτερική χρήση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ της 

Γραμματείας με τη σύσταση ειδικού Γραφείου  ΟΠΣ. 

 

(στ) Τηρεί φάκελο αξιολόγησης και εξειδίκευσης του Ανθρώπινου Δυναμικού με βάση τα έργα και 

τους θεματικούς Τομείς στα οποία εμπλέκεται. 

 

(ζ) Εφαρμόζει πολιτικές που αφορούν την ενδυνάμωση και την εξέλιξη του Ανθρώπινου Δυναμικού 

στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών  

 

9. Η Μονάδα Η’ – Χρηματοδοτήσεων και Κρατικών Ενισχύσεων   

(α) Αποτελεί τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων, σύμφωνα με την 

κείμενη εθνική νομοθεσία (ν.4314/2014) και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Διατηρεί 

ξεχωριστές οργανικές μονάδες που λειτουργούν σε επίπεδο τμήματος για την Αξιολόγηση 

Κρατικών Ενισχύσεων, για την Επιτόπια Επαλήθευση και για τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία. 

 

(β) Συνεργάζεται με τα Υπουργεία, τις Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ των Υπουργείων και τις Περιφέρειες 

για την υποβολή προτάσεων και τη διαμόρφωση προσκλήσεων σύμφωνων με το Εθνικό 

Στρατηγικό Σχέδιο (ενδεικτικά Θεματικοί Στόχοι 2 και 11), που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ 

μέσω των ΕΠ του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων. 

 

(γ) Καταρτίζει σε συνεργασία με την αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή τον Ετήσιο Προγραμματισμό 

Προσκλήσεων των οριζόντιων και τομεακών δράσεων ΤΠΕ και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

ο οποίος επικαιροποιείται,  όποτε απαιτείται. 

 

10. Στη ΓΓΨΠ λειτουργούν επίσης: 

(α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου 

(β) Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας 

(γ) Γραφείο Τύπου 

 

11. Τομείς 

Οι Τομείς, όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 5 του παρόντος, υποστηρίζουν τα οικεία 

Υπουργεία και τους οικείους φορείς στην εφαρμογή της πολιτικής για την ανάπτυξη των 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, προκειμένου η ΓΓΨΠ  να επιτελέσει 

αποτελεσματικά το έργο της σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση. Κάθε οργανική μονάδα της ΓΓΨΠ 

υποστηρίζει όλους τους Τομείς ανάλογα με το θεματικό τους αντικείμενο. 

Στο πεδίο αρμοδιοτήτων κάθε Τομέα υπάγονται όλοι οι φορείς, δημόσιοι και ιδιωτικοί, που 

δραστηριοποιούνται στην αντίστοιχη θεματική περιοχή, ιδίως αναφορικά με το κόστος, την 

ποιότητα, την ασφάλεια των υπηρεσιών τους. 

Για κάθε τομέα ορίζεται ως Σύμβουλος άτομο εγνωσμένου κύρους το οποίο διαθέτει: α) Πτυχίο 

Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με γνωστικό αντικείμενο 

συναφές του οικείου Τομέα και β) τεκμηριωμένη εμπειρία στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
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Επικοινωνιών. Η επιλογή Συμβούλου ανά Τομέα πραγματοποιείται από τους οικείους Υπουργούς 

και η τοποθέτησή του γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής.  

Οι Σύμβουλοι Τομέων δύναται να είναι μετακλητοί  υπάλληλοι ή αποσπασμένοι οπότε και 

επιλέγουν  να λαμβάνουν είτε τις μηνιαίες αποδοχές της θέσης αυτής είτε  τις μηνιαίες αποδοχές 

της οργανικής τους θέσης.  

 

Κάθε Σύμβουλος Τομέα μεταξύ άλλων: 

α) είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση, την υποστήριξη και την επίλυση ζητημάτων που 

αφορούν τον κάθε Τομέα. 

 

β) συνεργάζεται, ενημερώνει,  υποστηρίζει  και δέχεται αιτήματα από τους φορείς  Δημόσιας 

Διοίκησης του αντίστοιχου Τομέα. 

 

γ) ενημερώνει το Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής  και, όποτε απαιτηθεί, τους οικείους 

Υπουργούς για την πορεία των θεμάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

που αφορούν τον οικείο Τομέα. 

 

δ) συνεργάζεται με τους προϊσταμένους Μονάδων της ΓΓΨΠ  σε ζητήματα που αφορούν τον οικείο 

Τομέα και συμμετέχει στις ομάδες εργασίας αυτού. 

 

ε) συμμετέχει στο Συμβούλιο Τομέων. 

 

 

Άρθρο 6 

Συμβούλιο Τομέων – Συμβουλευτική Επιτροπή 

 

1. Συστήνεται Συμβούλιο Τομέων. Του Συμβουλίου προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής 

Πολιτικής με νόμιμο αναπληρωτή του έναν Σύμβουλο Τομέα που υποδεικνύει ο ίδιος, ενώ μέλη 

του Συμβουλίου αποτελούν οι Σύμβουλοι Τομέων της παραγράφου 12 του άρθρου 6. Στο 

Συμβούλιο δύνανται να λάβουν μέρος  κατόπιν αιτήματός τους και χωρίς δικαίωμα ψήφου 

στελέχη φορέων για θέματα ημερήσιας διάταξης που άπτονται της αρμοδιότητάς τους, καθώς και 

Προϊστάμενοι των Μονάδων της ΓΓΨΠ και στελέχη αυτής για την παροχή ενημέρωσης προς το 

Συμβούλιο. Οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση ή έκτακτα 

κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του. Η Μονάδα Α’ – Σχεδιασμού και Στρατηγικής υποστηρίζει 

το Συμβούλιο Τομέων στο έργο του και η Μονάδα Ζ’ προσφέρει διοικητική υποστήριξη.  

 

2. Συστήνεται Συμβουλευτική Επιτροπή, της οποίας προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής 

Πολιτικής. Μέλη της ορίζονται εκπρόσωποι από το σύνολο των οικείων φορέων που υπάγονται 

στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ΓΓΨΠ, από θεσμικούς φορείς και από εκπροσώπους της αγοράς στο 

πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η Συμβουλευτική Επιτροπή συνεδριάζει 

σε ετήσια βάση προς το σκοπό της παρακολούθησης υποστήριξης και προώθησης του έργου της 

ΓΓΨΠ. Περαιτέρω η Συμβουλευτική Επιτροπή εισηγείται προτάσεις και αξιολογεί τις 
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δραστηριότητες της ΓΓΨΠ, καθώς επίσης εγκρίνει την ετήσια έκθεση της ΓΓΨΠ. Η Επιτροπή 

εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας της μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής 

Πολιτικής. Τέλος δύναται να σχολιαστούν πρακτικά και εκθέσεις πεπραγμένων της Επιτροπής από 

τα μέλη της μέσω ηλεκτρονικής πρόσβασης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της ΓΓΨΠ. 

Λεπτομέρειες σχετικά με τη συγκρότηση και τη λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής 

ρυθμίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής. 

 

 

Άρθρο 7 

Σύσταση Θέσεων 

 

1. Στη ΓΓΨΠ συνιστώνται εβδομήντα δύο (72)  θέσεις προσωπικού,  κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμούς 

Α΄- ΣΤ΄, ως ακολούθως:  

 

▪ Μία (1) θέση μετακλητού υπαλλήλου, προϊσταμένου του Ιδιαίτερου Γραφείου Γενικού 

Γραμματέα. 

▪ Δύο (2) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, για το Ιδιαίτερο γραφείο Γενικού Γραμματέα. 

▪ Πέντε (5) θέσεις ειδικών συμβούλων με συμβάσεις  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου εξάμηνης διάρκειας, οι οποίες δύναται να ανανεώνονται . 

▪ Πέντε (5) θέσεις για τη Μονάδα Α’ Σχεδιασμού και Στρατηγικής, μία εκ των οποίων αποτελεί 

θέση Προϊσταμένου. 

▪ Επτά (7) θέσεις για τη Μονάδα Β’  Έργων, μία εκ των οποίων αποτελεί θέση Προϊσταμένου. 

▪ Πέντε (5) θέσεις για τη Μονάδα Γ’ Προτύπων, μία εκ των οποίων αποτελεί θέση 

Προϊσταμένου. 

▪ Έξι (6) θέσεις για τη Μονάδα Δ’ Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, μία εκ των οποίων 

αποτελεί θέση Προϊσταμένου. 

▪ Έξι (6) θέσεις για τη Μονάδα Ε’ – Ασφάλειας Συστημάτων μία εκ των οποίων αποτελεί θέση 

Προϊσταμένου. 

▪ Δέκα (10) θέσεις για τη Μονάδα ΣΤ’ – Υποστήριξης και Συντήρησης Κεντρικών Υποδομών, 

Εφαρμογών και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, μία εκ των οποίων αποτελεί θέση Προϊσταμένου. 

▪ Τέσσερις (4) θέσεις για τη Μονάδα Ζ’ – Διοικητικής Υποστήριξης Επιλογής και Διαχείρισης 

Ανθρώπινου Δυναμικού, μία εκ των οποίων αποτελεί θέση Προϊσταμένου. 

▪ Τέσσερις (4) θέσεις για τη Μονάδα Η’ – Χρηματοδοτήσεων και Κρατικών Ενισχύσεων, μία εκ 

των οποίων αποτελεί θέση Προϊσταμένου. 

▪ Δέκα (10) θέσεις για τους Συμβούλους Τομέων, για τους οποίους απαιτούνται  

1) τίτλος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, επιθυμητός και μεταπτυχιακός τίτλος 

σπουδών, με γνωστικό αντικείμενο  Πληροφορικής  

2) εξειδικευμένη εμπειρία στην εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον 

αντίστοιχο τομέα ευθύνης τους. 

▪ Δύο (2) θέσεις για το Γραφείο Νομικού Συμβούλου, με γνώσεις στο αντικείμενο των ΤΠΕ και 

των συμβάσεων. 
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▪ Τρεις (3) θέσεις για το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, με γνώσεις σε θέματα 

δράσεων ΤΠΕ. 

▪ Δύο (2) θέσεις για το Γραφείο Τύπου, με εμπειρία στην κάλυψη θεμάτων ΤΠΕ. 

 

Απαιτείται η άριστη ή πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η οποία πρέπει να αποδεικνύεται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 50/2001. 

 

2. Οι αρμοδιότητες και η σύνθεση σε προσωπικό των οργανικών μονάδων της ΓΓΨΠ μπορούν να 

μεταβάλλονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής. 

 

3. Οι δύο θέσεις διοικητικών υπαλλήλων του ιδιαίτερου γραφείου καλύπτονται με απόσπαση 

υπαλλήλων (μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) από φορείς της 

Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα  που γίνεται με απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και η οποία 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θέση του μετακλητού υπαλλήλου 

προϊσταμένου του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα καλύπτεται είτε με πρόσληψη που 

γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

είτε με απόσπαση υπαλλήλου από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά παρέκκλιση των 

ισχυουσών διατάξεων και χωρίς χρονικό περιορισμό. 

 

4. Οι θέσεις των ειδικών συμβούλων καλύπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 

55 του π.δ. 63/2005, όπως ισχύει. Η κατοχή των θέσεων αυτών δεν συνεπάγεται αναστολή 

άσκησης του οικείου ελευθέριου επαγγέλματος. Οι θέσεις προσωπικού καλύπτονται κατόπιν 

δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με απόσπαση υπαλλήλων (μονίμων και με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του 

ευρύτερου δημοσίου τομέα. Η απόσπαση διαρκεί τρία (3) χρόνια και μπορεί να παραταθεί για μία 

ακόμη τριετία. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως πραγματικός χρόνος υπηρεσίας του 

υπαλλήλου στην οργανική του θέση για κάθε συνέπεια και καλύπτει και τον τυχόν προβλεπόμενο, 

από τις διατάξεις που διέπουν την Υπηρεσία τους, χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου, 

οπότε λογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου στο επίπεδο της οργανικής 

μονάδας για την οποία γίνεται η επιλογή. Οι αποσπάσεις πραγματοποιούνται και ανακαλούνται, 

κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με απόφαση του Πρωθυπουργού ύστερα από πρόταση 

του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής και ύστερα από ενημέρωση του αρμόδιου Υπουργού. 

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής ανατίθενται καθήκοντα Προϊσταμένου 

των Μονάδων εκ του αποσπώμενου προσωπικού. 

 

5. Σε περιπτώσεις επειγουσών αναγκών της ΓΓΨΠ  επιτρέπεται η ενίσχυσή της με προσωπικό πέραν 

του αριθμού των οργανικών της θέσεων, που αποσπάται για διάστημα ενός (1) έτους, κατά 

παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, με απόφαση του Πρωθυπουργού. 

 

6. Η δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων που αποσπώνται στη ΓΓΨΠ βαρύνει τον φορέα 

προέλευσης, σε κάθε δε περίπτωση οι αποδοχές των υπαλλήλων που αποσπώνται δεν 
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υπολείπονται του συνόλου των αποδοχών και των λοιπών πρόσθετων αμοιβών που τους 

καταβάλλονταν από τον φορέα προέλευσης, με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους. 

 

7. Για την υπερωριακή απασχόληση ή απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ή ημέρες εξαιρέσιμες ή 

αργίες εφαρμόζονται οι ισχύουσες γενικές διατάξεις για τους δημοσίους υπαλλήλους. Οι 

απαιτούμενες πράξεις εκδίδονται από τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής. 

 

8. Για την εκτός έδρας μετακίνηση του προσωπικού της ΓΓΨΠ στο εσωτερικό ή το εξωτερικό 

εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους.  

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα με 

λεπτομερειακό χαρακτήρα. 

 

9. Για θέματα που απαιτούν απόφαση υπηρεσιακού και πειθαρχικού συμβουλίου, οι αποσπασμένοι 

υπάλληλοι της ΓΓΨΠ  υπάγονται στο υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο της υπηρεσίας από 

την οποία προέρχονται. Εάν απαιτείται, χρέη εισηγητή στο υπηρεσιακό ή πειθαρχικό συμβούλιο 

αναλαμβάνει ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής. 

 

 

Άρθρο 8 

Δαπάνες,  Έλεγχος 

 

1. Οι δαπάνες λειτουργίας της ΓΓΨΠ  βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Οι αναγκαίες 

πιστώσεις εγγράφονται κάθε έτος σε ειδικό φορέα του προϋπολογισμού του Υπουργείου 

Οικονομικών. Κύριος Διατάκτης των πιστώσεων ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής 

Πολιτικής, ο οποίος αναλαμβάνει με αποφάσεις του τις σχετικές υποχρεώσεις. 

 

2. Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου των υπηρεσιών του Πρωθυπουργού και  η Υπηρεσία 

Επιτρόπου του  Ελεγκτικού Συνεδρίου στη Βουλή εξυπηρετούν και τη ΓΓΨΠ.  

 

 

Άρθρο 9 

 

1. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 38 του ν.3979/2011 "Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και άλλες 

διατάξεις" ( Α΄138), όπως ισχύει,  τροποποιείται ως εξής: 

 

«Άρθρο 38 

1. Οι δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των συναφών προς 

αυτές πληροφοριακών συστημάτων καθώς και υπηρεσιών, εξοπλισμού, λογισμικού, δικτύων και 

υλικού ΤΠΕ, που επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς όλων των φορέων της Γενικής 

Κυβέρνησης, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του παρόντος, εξοφλούνται 

υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχουν προηγουμένως καταχωρηθεί στο Ενιαίο Σύστημα 

Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π.) που εγκαθίσταται και λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 
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Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία είναι αρμόδια για τη διαχείριση και τη 

λειτουργία του. Οι δαπάνες αυτές δεν υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου.»  

 

β) Στο τέλος της παρ.3 του άρθρου 38 του ν.3979/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Ομοίως, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι πάροχοι υπηρεσιών, 

εξοπλισμού, λογισμικού, δικτύων και υλικού ΤΠΕ, έχουν την ίδια υποχρέωση, με τις ίδιες 

συνέπειες.» 

 

γ) Το πέμπτο εδάφιο της παρ.3  του άρθρου 38 του ν.3979/2011 τροποποιείται ως εξής: 

«Με κοινή απόφαση των Γενικών Γραμματέων Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής 

Πολιτικής, ορίζεται ομάδα διοίκησης έργου, η οποία θα συντονίζει και θα επιβλέπει την 

αποτελεσματική λειτουργία του Ε.ΣΥ.Π. και καθορίζονται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του 

Ε.ΣΥ.Π, η διαδικασία και ο ειδικότερος τρόπος καταχώρισης, η οργάνωση και λειτουργία του 

πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης η διαδικασία, ο χρόνος και τα στοιχεία καταχώρισης 

στο Ε.ΣΥ.Π., η μορφή και τα στοιχεία του αποδεικτικού καταχώρησης, η διαλειτουργικότητα των 

πληροφοριακών συστημάτων του Ε.ΣΥ.Π. με άλλα συστήματα για την παρακολούθηση και 

εκτέλεση του προϋπολογισμού. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2362/1995 (Α΄ 247).»   

 

δ) Η παρ. 4 του άρθρου 38 του ν.3979/2011 τροποποιείται ως εξής: 

«4. Οι φορείς που λόγω της ειδικής φύσεως ή αποστολής τους καλύπτονται από το απόρρητο 

(εθνική άμυνα, εθνική ασφάλεια, διεθνείς σχέσεις της χώρας) εξαιρούνται από την εφαρμογή 

του παρόντος άρθρου. Ο καθορισμός των φορέων αυτών γίνεται με κοινή απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από εισήγηση του 

Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής, που εκδίδεται εντός «επτά» μηνών από την έναρξη 

λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Π.». 

 

2. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 39 του ν. 3979/2011, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής: 

«Δημιουργείται ενιαίο σύστημα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και προμήθειας 

των αναγκαίων γι` αυτές πληροφοριακών συστημάτων καθώς και υπηρεσιών, εξοπλισμού, 

λογισμικού, δικτύων και υλικού ΤΠΕ με τον τίτλο «Δίκτυο Δημόσιου Τομέα» και με σκοπό τη 

συγκέντρωση της ζήτησης υπηρεσιών και εξοπλισμού ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ΤΠΕ και 

την κάλυψη του συνόλου των αναγκών και αιτημάτων για την παροχή και προμήθεια των 

σχετικών υπηρεσιών και συστημάτων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Το «Δίκτυο Δημόσιου 

Τομέα» λειτουργεί υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής, το οποίο 

συγκεντρώνει τα αιτήματα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, αξιολογεί τις σχετικές ανάγκες, 

προβαίνει σε ορθολογική κατανομή τους και διενεργεί τους σχετικούς διαγωνισμούς και 

αναθέσεις σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις.»  

 

β) Όπου στο άρθρο 39 του ν. 3979/2011 αναφέρεται ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο εξής νοείται ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής, με 

εξαίρεση την παρ. 4, η οποία τροποποιείται ως εξής: 
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«4. Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που λόγω της ειδικής φύσης ή αποστολής τους λαμβάνουν 

υπηρεσίες ειδικής φύσης για λόγους απορρήτου (εθνική άμυνα, εθνική ασφάλεια, διεθνείς 

σχέσεις της χώρας) εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος. Ο καθορισμός των φορέων 

αυτών γίνεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού που εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την 

έκδοση της ανωτέρω διαπιστωτικής πράξης, μετά από σύμφωνη γνώμη  του Γενικού Γραμματέα 

Ψηφιακής Πολιτικής». 

 

3. Οι παρ.1 και 3 του άρθρου 40 του ν. 3979/2011, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής: 

«1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής,  η επιχειρησιακή διαχείριση του 

Ε.ΣΥ.Π. μπορεί να ανατίθεται σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή σε εποπτευόμενους από 

αυτούς φορείς του δημόσιου τομέα, οι οποίοι έχουν εμπειρία σε θέματα διαχείρισης 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Για το σκοπό αυτόν συνάπτεται προγραμματική 

σύμβαση, με την οποία ανατίθεται στους φορείς επιχειρησιακής διαχείρισης ιδίως, η εποπτεία 

της λειτουργίας του συστήματος, η διαχείριση, η τεχνική υποστήριξη, ο ποιοτικός έλεγχος των 

παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, 

η εκκαθάριση των δαπανών και η επίβλεψη της διασύνδεσης του Ε.ΣΥ.Π. με τους παρόχους 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  

3. Με την απόφαση της παραγράφου 1 καθορίζονται οι όροι των προγραμματικών συμβάσεων, ο 

τρόπος εκτέλεσης αυτών, τα θέματα ευθύνης και κυρώσεων για την πλημμελή εκτέλεσή τους και 

κάθε άλλο σχετικό θέμα.» 

 

 

Άρθρο 10 

Μεταβατικές Διατάξεις 

 

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος 

η ΓΓΨΠ 

α) καταρτίζει, βάσει όσων προβλέπονται στο άρθρο 1(α) του παρόντος, και επικυρώνει το Εθνικό 

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ψηφιακή Πολιτική ενσωματώνοντας το εγκεκριμένο από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ “Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς”  

 

β) προσδιορίζει τους βασικούς δείκτες αξιολόγησης του έργου της. 

 

γ) Το αργότερο εντός 12 μηνών υποβάλλει στον Πρωθυπουργό και στον Αναπληρωτή Υπουργό 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχέδιο νόμου για τη σύσταση Υπουργείου 

Ψηφιακής Πολιτικής.  

 

2. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του πέμπτου εδαφίου της παρ.3 του άρθρου 38 του 

ν.3979/2011, όπως αυτό τροποποιείται ανωτέρω στην περ. γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 

του παρόντος και την ολοκλήρωση της  καταχώρισης στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π) των 

παρόχων υπηρεσιών, εξοπλισμού, λογισμικού, δικτύων και υλικού ΤΠΕ, οι δαπάνες για την 

παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των συναφών προς αυτές πληροφοριακών 
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συστημάτων συνεχίζουν να καταχωρούνται στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών Ε.ΣΥ.Π και να 

εξοφλούνται μόνο υπό αυτή την προϋπόθεση.  

 

 

Άρθρο 11 

Καταργούμενες διατάξεις 

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή 

ρυθμίζει διαφορετικά τα ρυθμιζόμενα με τις διατάξεις του παρόντος θέματα. 


