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Τίτλος
Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων
και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.

Προοίμιο
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 21

Ημ/νία: 07.08.2019

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Τίτλος Αρθρου
Σύσταση και βασική διάρθρωση της Προεδρίας της Κυβέρνησης

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

1. Συνιστάται αυτοτελής, επιτελική, δημόσια υπηρεσία με την ονομασία Προεδρία της Κυβέρνησης, η
οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

2.  Η  Προεδρία  της  Κυβέρνησης  αποτελείται  από  τις  ακόλουθες  Γενικές  Γραμματείες  οι  οποίες
συστήνονται  με τον παρόντα νόμο σε αυτήν: (α) τη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού, (β) τη
Γενική Γραμματεία Νομικών και  Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, (γ) τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού
Εσωτερικών  Πολιτικών,  (δ)  τη  Γενική  Γραμματεία  Συντονισμού  Οικονομικών  και  Αναπτυξιακών
Πολιτικών,  (ε)  την  Ειδική  Γραμματεία  Ο.Π.Σ.  Παρακολούθησης και  Αξιολόγησης του  Κυβερνητικού
Έργου και (στ) τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

3. Οι γενικές διατάξεις των άρθρων 41 έως 48 του παρόντος νόμου για τους Γενικούς και Ειδικούς
Γραμματείς και τα ιδιαίτερα γραφεία τους, εφαρμόζονται και για τους αντίστοιχους Γενικούς και Ειδικούς
Γραμματείς της Προεδρίας της Κυβέρνησης, των οποίων οι θέσεις συνιστώνται διά του παρόντος.
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4. Στην Προεδρία της Κυβέρνησης υπάγεται η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.).

5. Στην Προεδρία της Κυβέρνησης λειτουργούν, επίσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, Γραφείο
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

6. Με εξαίρεση τη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού, μία ή περισσότερες οργανικές μονάδες της
Προεδρίας  της  Κυβέρνησης  μπορούν  να  υπάγονται  σε  Υπουργό  Επικρατείας  ή  Υφυπουργό  στον
Πρωθυπουργό με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Η οργάνωση και λειτουργία της Προεδρίας της Κυβέρνησης, καθορίζεται με τον Οργανισμό της, ο
οποίος εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος νόμου.

Αρθρο: 22

Ημ/νία: 07.08.2019

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Τίτλος Αρθρου
Αποστολή της Προεδρίας της Κυβέρνησης

Κείμενο Αρθρου

1. Αποστολή της Προεδρίας της Κυβέρνησης είναι η υποστήριξη του Πρωθυπουργού στην ενάσκηση
των κατά το Σύνταγμα καθηκόντων του, ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή και η αποτελεσματικότητα του
κυβερνητικού έργου.

2. Στο πλαίσιο αυτό η Προεδρία της Κυβέρνησης: (α) συντονίζει τον σχεδιασμό και παρακολουθεί την
εφαρμογή του κυβερνητικού έργου, επιλύοντας διαφορές μεταξύ συναρμοδίων υπηρεσιών, όπου αυτές
αναφύονται,  ώστε  να  επιτυγχάνονται  οι  στόχοι  της  κυβερνητικής  πολιτικής,  (β)  λαμβάνει  όλα  τα
αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή των αρχών και εργαλείων της Καλής Νομοθέτησης, (γ) σχεδιάζει και
υλοποιεί την επικοινωνιακή στρατηγική της Κυβέρνησης και μεριμνά για την έγκαιρη ενημέρωση της
κοινής γνώμης και (δ) υποστηρίζει το Υπουργικό Συμβούλιο, τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα και τις
λοιπές διυπουργικές ομάδες κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

Αρθρο: 23

Ημ/νία: 30.10.2019

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ

Τίτλος Αρθρου
Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού

Σχόλια
** Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 23 μετά τη λέξη «μετακλητούς» προστίθενται οι
λέξεις  «ή  αποσπασμένους»  με  την  παραγρ.  2  του  άρθρ.  174  του  Ν.  4635/2019  (ΦΕΚ  Α
167/30.10.2019).

Κείμενο Αρθρου

1. Αποστολή της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού είναι η μέριμνα για κάθε ζήτημα διοικητικής
και  οικονομικής υποστήριξης των υπηρεσιών που συ-  ναποτελούν  την  Προεδρία της Κυβέρνησης,
καθώς και η εν γένει διοικητική και επιστημονική συνδρομή του Πρωθυπουργού.

2.  Η Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού διαρθρώνεται  σε θεματικούς τομείς  αρμοδιοτήτων, ως
εξής:  (α)  Τομέας  Υποστήριξης  του  Πρωθυπουργού,  που  αποτελείται  από  τα  εξής  Γραφεία:  (αα)
Ιδιαίτερο Γραφείο, το οποίο είναι αρμόδιο για τη γραμματειακή υποστήριξή του στο καθημερινό του
πρόγραμμα, καθώς και τη μέριμνα για την αποτελεσματική επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τους
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βουλευτές,  τους  πολίτες,  τους  εκπροσώπους  των  κοινωνικών  φορέων  και  τους  δημόσιους  γενικά
λειτουργούς, καθώς και τη μέριμνα για την εκπλήρωση των εθιμοτυπικών του υποχρεώσεων και την
υποστήριξη των δημοσίων σχέσεων του Πρωθυπουργού, (αβ) Γραφείο Αρχείων και Πρωτοκόλλου, το
οποίο  είναι  αρμόδιο  για  την  επιμέλεια  και  διαχείριση  της  αλληλογραφίας  του  Πρωθυπουργού,  την
τήρηση του πρωτοκόλλου και των αρχείων του, καθώς και την επικοινωνία με την Ειδική Υπηρεσία
Αρχείων Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου,
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του Μέρους Δ' του παρόντος, (αγ) Γραφείο Τύπου
της Προεδρίας της Κυβέρνησης, το οποίο είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της επικαιρότητας από
τον εγχώριο και διεθνή Τύπο και τη σχετική ενημέρωση του Πρωθυπουργού, την επικοινωνία και την
επιμέλεια των σχέσεων του Πρωθυπουργού με τα ελληνικά και διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, την
ενημέρωση των δημοσιογράφων για τις πρωτοβουλίες του, καθώς και την επεξεργασία αιτημάτων από
τον διεθνή ή εγχώριο Τύπο για συνεντεύξεις με τον Πρωθυπουργό, (αδ) Γραφείο Επικοινωνίας,  το
οποίο  είναι  αρμόδιο  για  τη  φυσική  επικοινωνία  του  Πρωθυπουργού  και  της  Κυβέρνησης,  τη
διοργάνωση εκδηλώσεων, τη σύνταξη των λόγων του Πρωθυπουργού, την προβολή του κυβερνητικού
έργου και τη συμμετοχή στην εκπόνηση επικοινωνιακού σχεδιασμού για την προβολή του κυβερνητικού
έργου σε όλα τα θέματα που δεν σχετίζονται με ψηφιακά μέσα, (αε) Γραφείο Ψηφιακής Επικοινωνίας, το
οποίο είναι αρμόδιο για κάθε είδους επικοινωνία των ως άνω προσώπων με ψηφιακά μέσα, (β) Τομέας
Επιστημονικής Υποστήριξης του Πρωθυπουργού, που αποτελείται από τα εξής Γραφεία: (βα) Νομικό
Γραφείο,  το  οποίο  είναι  αρμόδιο  για  τη  νομική  υποστήριξη  του  Πρωθυπουργού,  (ββ)  Οικονομικό
Γραφείο, το οποίο είναι αρμόδιο για τη μελέτη θεμάτων οικονομικού ενδιαφέροντος, τη συγκέντρωση
των αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωση του Πρωθυπουργού, κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων
του, καθώς και την παροχή συμβουλών σε ειδικά οικονομικά θέματα, (βγ) Διπλωματικό Γραφείο, το
οποίο είναι αρμόδιο για την οργάνωση των διεθνών επαφών του Πρωθυπουργού και των επισκέψεών
του στο εξωτερικό, καθώς και την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών σε θέματα διεθνών σχέσεων,
(βδ)  Γραφείο  Συμβούλου  Εθνικής  Ασφάλειας,  το  οποίο  είναι  αρμόδιο  για  την  υποστήριξη  του
Πρωθυπουργού και του ΚΥ.Σ.Ε.Α. για κάθε θέμα που άπτεται της εξωτερικής και εσωτερικής ασφάλειας
της Χώρας και της διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων που σχετίζονται με αυτήν, (βε) Γραφείο Θεμάτων
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών εξελίξεων, των
εργασιών  και  της  εν  γένει  δραστηριότητας  των  ευρωπαϊκών  θεσμών  και  την  υποστήριξη  του
Πρωθυπουργού στα θέματα αυτά, καθώς και την υποστήριξη των επισκέψεων και υποχρεώσεων του
Πρωθυπουργού  στις  συναντήσεις  των  οργάνων  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (Ε.Ε.),  (βστ)  Γραφείο
Στρατηγικού Σχεδιασμού, το οποίο είναι αρμόδιο για την πολιτική αξιολόγηση των πρωτοβουλιών της
Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού και την υποβολή εισηγήσεων προς τον Πρωθυπουργό σχετικά με
κάθε θέμα που άπτεται των αρμοδιοτήτων αυτών, (βζ) Γραφείο Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο είναι
αρμόδιο  για  τη  μελέτη  και  ανάλυση  της  πορείας  υλοποίησης  του  κυβερνητικού  έργου  και  την
επεξεργασία και  υποβολή προτάσεων για την επίτευξη των στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, σε
συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία σε τομείς που άπτονται  της κοινωνικής πολιτικής. Επιπλέον,
στην αρμοδιότητα του γραφείου ανήκει κάθε θέμα που άπτεται της ανοιχτής διακυβέρνησης και των
σχέσεων Κράτους  και  Κοινωνίας,  βη)  Γραφείο  Μακεδονίας,  το  οποίο  είναι  αρμόδιο  για  τη  μελέτη,
επεξεργασία και υποβολή προτάσεων στον Πρωθυπουργό, σχετικά με τις αναπτυξιακές προοπτικές και
την προώθηση της εικόνας της περιοχής διεθνώς (branding), καθώς και την ενίσχυση της εξωστρέφειας
των  τοπικών  προϊόντων,  σε  συνεργασία  με  τα  αρμόδια  Υπουργεία,  τους  τοπικούς  φορείς  και  την
κοινωνία  των  πολιτών  και  (γ)  Τομέας  Διοικητικής  Υποστήριξης  της  Προεδρίας  της  Κυβέρνησης,  ο
οποίος  αποτελείται  από την  Μονάδα  Διοικητικής  και  Οικονομικής  Υποστήριξης  της  Προεδρίας  της
Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις του επόμενου άρθρου.

3. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να
προστίθενται ή να καταργούνται Γραφεία στους Τομείς (α) και (β), να ανακαθορίζονται οι αρμοδιότητές
τους  ή  να  υπάγονται  απευθείας  στον ίδιο  ή  σε  Υπουργούς  Επικρατείας  ή  σε  Υφυπουργούς  στον
Πρωθυπουργό, χωρίς να μεταβάλλεται ο συνολικός αριθμός θέσεων των μετακλητών υπαλλήλων της
Προεδρίας  της  Κυβέρνησης,  όπως  αυτός  προβλέπεται  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  29  του
παρόντος.

4.  Με  την  εξαίρεση  της  Μονάδας  Διοικητικής  και  Οικονομικής  Υποστήριξης  της  Προεδρίας  της
Κυβέρνησης  της  περίπτωσης  (γ)  της  παραγράφου  2,  η  Γενική  Γραμματεία  του  Πρωθυπουργού
στελεχώνεται  με  μετακλητούς  **  «ή  αποσπασμένους»  υπαλλήλους.  Στη  Γενική  Γραμματεία  του
Πρωθυπουργού  λειτουργεί  Μονάδα  Ασφάλειας  του  Πρωθυπουργού.  Στη  Μονάδα  Ασφάλειας,  κατ'
εξαίρεση  των  προηγούμενων  παραγράφων  τοποθετείται,  με  απόφαση  του  αρμοδίου  Υπουργού,
ανώτερος  αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας.  Ο αξιωματικός αυτός διοικεί  δύναμη μελών των
Σωμάτων Ασφαλείας, η σύνθεση της οποίας καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες, με απόφαση του
αρμοδίου Υπουργού.

Αρθρο: 24

ΟΘΟΝΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ http://www.dsanet.gr:8080/Webtop/print_law_record.jsp?doc_id=325...

3 από 12 21/3/2020, 10:57 μ.μ.



Ημ/νία: 30.10.2019

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Τίτλος Αρθρου
Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης

Σχόλια
** Στο τέλος της παράγραφο 2 του άρθρου 24 προστίθενται εδάφια με την παραγρ. 3 του άρθρ. 174 του
Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α 167/30.10.2019).

Κείμενο Αρθρου

1.  Συνιστάται  Μονάδα  Διοικητικής  και  Οικονομικής  Υποστήριξης  της  Προεδρίας  της  Κυβέρνησης,
επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, η οποία εντάσσεται στη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού και είναι
αρμόδια για την εν γένει διοικητική και οικονομική υποστήριξη των υπηρεσιών που συναποτελούν την
Προεδρία της Κυβέρνησης.

2. Στην αρμοδιότητα της Μονάδας ανήκουν: (α) η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν το προσωπικό που
απασχολείται  με  κάθε  είδους  εργασιακή  σχέση  στην  Προεδρία  της  Κυβέρνησης,  την  υπηρεσιακή
κατάσταση  και  τη  διοικητική  μέριμνα  του  εν  λόγω  προσωπικού,  (β)  η  οικονομική  διαχείριση  της
Προεδρίας  της  Κυβέρνησης,  η  κατάρτιση  και  εκτέλεση  του  προϋπολογισμού  της,  (γ)  η  εντολή  και
εκκαθάριση  των  αποδοχών,  επιδομάτων,  οδοιπορικών  και  εξόδων  κίνησης  και  κάθε  είδους
αποζημιώσεων και λοιπών απολαβών του προσωπικού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, (δ) η τήρηση
του  πρωτοκόλλου  και  του  αρχείου  της  Προεδρίας  της  Κυβέρνησης  και  η  διανομή  στις  αρμόδιες
υπηρεσίες των εγγράφων που απευθύνονται σε αυτήν. Κάθε υπηρεσία δύναται να τηρεί ίδιο αρχείο για
τα  θέματα  της  αρμοδιότητάς  της,  (ε)  η  μέριμνα  για  την  προμήθεια  και  συντήρηση  πάγιων  και
αναλώσιμων υλικών, για την κατάρτιση και εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών και εκτέλεσης εργασιών,
για τη βελτίωση των συνθηκών στέγασης των υπηρεσιών της Προεδρίας της Κυβέρνησης και για τον
εξοπλισμό,  τη  συντήρηση  και  την  καθαριότητα  των  κτιριακών  και  λοιπών  εγκαταστάσεων  των
υπηρεσιών αυτών,  (στ)  η  φροντίδα για  την προετοιμασία και  η εκτέλεση  των προγραμματισμένων
επίσημων γευμάτων, δεξιώσεων και κάθε είδους εκδηλώσεων, (ζ) η μέριμνα για την ασφαλή λειτουργία
των  ηλεκτρομηχανολογικών,  τηλεπικοινωνιακών,  ηλεκτρονικών  εγκαταστάσεων,  των  λειτουργικών
συστημάτων, καθώς και του εν γένει εξοπλισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης. ** «Με απόφαση του
Πρωθυπουργού  που  δημοσιεύεται  στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως,  δύναται  να  ανατίθεται  στη
Γενική  Γραμματεία  του  Πρωθυπουργού  η  διοικητική  και  οικονομική  υποστήριξη  των  Ιδιαίτερων
Γραφείων  των  Αντιπροέδρων  της  Κυβέρνησης,  Υπουργών  Επικρατείας  και  Υφυπουργών  στον
Πρωθυπουργό,  εφόσον  υφίστανται.  Με  όμοια  απόφαση,  σε  περίπτωση  που  Αντιπρόεδρος  της
Κυβέρνησης  ή  Υπουργός  Επικρατείας  προΐσταται  Υπουργείου  δύναται  η  διοικητική  και  οικονομική
υποστήριξη του Ιδιαίτερου Γραφείου του να ανατίθεται στις αρμόδιες οργανικές μονάδες του οικείου
Υπουργείου.».

3. Η Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης αποτελείται από τις παρακάτω Διευθύνσεις: (α)
Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης,

(β) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Μέριμνας,

(γ) Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων.

Αρθρο: 25

Ημ/νία: 07.08.2019

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ

Τίτλος Αρθρου
Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

Κείμενο Αρθρου

1. Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων είναι η διασφάλιση της
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συνοχής και του συντονισμού της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας, η αποτελεσματική εφαρμογή των
αρχών και εργαλείων της Καλής Νομοθέτησης, καθώς και η υποστήριξη του Υπουργικού Συμβουλίου
και των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων.

2. Για την εκτέλεση της αποστολής της, η Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων:
(α)  αναλαμβάνει  την τελική νομοτεχνική επεξεργασία όλων των νομοσχεδίων της Κυβέρνησης πριν
αυτά  κατατεθούν  στη  Βουλή,  (β)  μεριμνά  για  την  έγκαιρη  δημοσίευση κάθε  νόμου  ή κανονιστικής
πράξης  στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως,  (γ)  συντονίζει  κάθε  δράση  κωδικοποίησης  και
αναμόρφωσης  του  δικαίου,  (δ)  συντονίζει  την  εφαρμογή  των  αρχών  και  εργαλείων  της  Καλής
Νομοθέτησης,  (ε)  υποστηρίζει  νομικά  στο  πλαίσιο  των  αρμοδιοτήτων  της  τον  Πρωθυπουργό,  την
Προεδρία της Κυβέρνησης και  την Κυβέρνηση, (στ) συνεργάζεται  με τις υπηρεσίες της Βουλής για
θέματα  που  άπτονται  των  σχέσεων  Κυβέρνησης-Βουλής  και  (ζ)  διενεργεί  όλες  τις  απαραίτητες
ενέργειες για την εφαρμογή των διατάξεων περί δεοντολογίας και αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων
για τα κυβερνητικά στελέχη, όπως αυτά ρυθμίζονται στο Κεφάλαιο Α' του Μέρους Δ' του παρόντος, κατά
το μέρος των αρμοδιοτήτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

3.  Ο Γενικός  Γραμματέας Νομικών και  Κοινοβουλευτικών Θεμάτων έχει  τις  εξής  αρμοδιότητες:  (α)
προΐσταται, αμέσως μετά τον Πρωθυπουργό ή το μέλος της Κυβέρνησης ή τον Υφυπουργό στον οποίο
ανατίθεται η σχετική αρμοδιότητα, όλων των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας και προσυπογράφει
όλα  τα  έγγραφα  που  υπογράφονται  από  τον  Πρωθυπουργό  ή  το  μέλος  της  Κυβέρνησης  ή  τον
Υφυπουργό,  κατά  το  μέρος  της  αρμοδιότητάς  τους,  εφόσον  προέρχονται  από  τις  υπαγόμενες  σε
αυτούς,  υπηρεσίες,  (β)  είναι  ο  άμεσος βοηθός του Πρωθυπουργού  στα  θέματα αρμοδιότητάς  του,
παρακολουθεί  την εφαρμογή των αποφάσεων και  οδηγιών που αφορούν στη νομοπαρασκευαστική
διαδικασία, καθώς και την εκτέλεση των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των συλλογικών
κυβερνητικών οργάνων και ενημερώνει σχετικά τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους Υπουργούς και
Υφυπουργούς, (γ) ασκεί καθήκοντα γραμματέα σε κάθε συλλογικό κυβερνητικό όργανο στο οποίο του
ανατίθεται  ο  ρόλος  αυτός,  (δ)  συντονίζει  τη  νομοπαρασκευαστική  διαδικασία  και  ειδικότερα:  (δα)
παραλαμβάνει και υπογράφει τα νομοσχέδια, με σκοπό την προώθησή τους στη Βουλή προς ψήφιση,
(δβ)  παραλαμβάνει  και  υπογράφει  υπουργικές  τροπολογίες,  νομοτεχνικές  βελτιώσεις,  προσθήκες,
διορθώσεις  ή  οποιαδήποτε  άλλη  παρέμβαση  στα  κατατεθειμένα  νομοσχέδια,  άλλως  οι  ως  άνω
παρεμβάσεις θεωρούνται ως μη γενόμενες, (δγ) παραλαμβάνει  και εγκρίνει τη διαβίβαση όλων των
σχεδίων των προεδρικών διαταγμάτων, πριν αυτά αποσταλούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας για
επεξεργασία. Μετά την επεξεργασία τους από το Συμβούλιο της Επικρατείας και την υπογραφή τους
από τον  αρμόδιο  ή  τους  αρμόδιους  Υπουργούς,  τα  αποστέλλει  για  υπογραφή στον  Πρόεδρο  της
Δημοκρατίας, εφό- σον κρίνει ότι, η Διοίκηση έχει συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις του Συμβουλίου
της Επικρατείας ή ευλόγως απείχε της συμμόρφωσης αυτής, (δδ) παρακολουθεί και αξιολογεί όλες τις
κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης βαρύνουσας σημασίας, πριν αυτές αποσταλούν στο Συμβούλιο της
Επικρατείας  ή  εκδοθούν  από τις  αρμόδιες  υπηρεσίες,  (δε)  με  την  επιφύλαξη  του  Κανονισμού  της
Βουλής, θεωρεί τα δοκίμια των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, με σκοπό τη δημοσίευσή
τους από το Εθνικό Τυπογραφείο. Αν κρίνει, μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας, ότι
υπάρχει νομικό κώλυμα για τη δημοσίευση συγκεκριμένης απόφασης, τη διαγράφει και την επιστρέφει
στην  αρμόδια  Υπηρεσία  του  επισπεύδοντος  Υπουργείου,  με  υποδείξεις  για  τη  διόρθωση  και
επανυποβολή της. Αν η υπηρεσία επιμένει ότι η απόφαση είναι νόμιμη και συντρέχει κατεπείγων λόγος
για τη δημοσίευσή της, ο Γενικός Γραμματέας δίνει εντολή για τη δημοσίευση αυτής, με ευθύνη της
επισπεύδου- σας υπηρεσίας, (ε) συντονίζει όλες τις αναγκαίες δράσεις για την εφαρμογή των αρχών
και εργαλείων της Καλής Νομοθέτησης σε όλον τον δημόσιο τομέα, (στ) μεριμνά για κάθε νομικό ή
κοινοβουλευτικό  ζήτημα  που  του  ανατίθεται  στη  Γενική  Γραμματεία  από  τον  Πρωθυπουργό,  (ζ)
συνεργάζεται με τον Πρόεδρο της Βουλής, τα μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς και τους
Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς, για τα θέματα που εμπίπτουν στον κύκλο των αρμοδιοτήτων της
Γενικής Γραμματείας στην οποία προΐσταται, (η) μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών
της Γενικής Γραμματείας.

4.  Η  Γενική  Γραμματεία  Νομικών  και  Κοινοβουλευτικών  Θεμάτων  διαρθρώνεται  στις  ακόλουθες
οργανικές  μονάδες:  (α)  Α'  και  Β'  Διευθύνσεις  Νομοπαρασκευαστικής  Διαδικασίας,  οι  οποίες  είναι
αρμόδιες για την τελική νομοπαρασκευαστική επεξεργασία των νομοσχεδίων και  των κανονιστικών
πράξεων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 63, των Υπουργείων αρμοδιότητάς τους, όπως ειδικότερα
καθορίζεται με τον Οργανισμό της Προεδρίας της Κυβέρνησης, (β) Γραφείο Καλής Νομοθέτησης, το
οποίο είναι αρμόδιο για την επιστημονική υποστήριξη όλων των υπηρεσιών του Κράτους, ιδίως, μέσω
κατάρτισης εγκυκλίων, οδηγιών, υποδειγμάτων ή της διοργάνωσης επιμορφωτικών προγραμμάτων ή
εκδηλώσεων καθώς και για την τελική αξιολόγηση και έλεγχο της Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης των
νομοσχεδίων, καθώς και για τη διασφάλιση όλων των αρχών και εργαλείων Καλής Νομοθέτησης από
τις  υπόλοιπες  υπηρεσίες  της  Προεδρίας  της  Κυβέρνησης  και  του  Κράτους,  προκει-  μένου  να
επιβοηθείται  η  εφαρμογή  του  κυβερνητικού  έργου  και  (γ)  Γραφείο  Νομικών  και  Κοινοβουλευτικών
Θεμάτων,  το  οποίο  είναι  υπεύθυνο  για  την  κάθε  είδους  νομική  υποστήριξη  των  υπηρεσιών  της
Προεδρίας  της  Κυβέρνησης,  του  Πρωθυπουργού  και  της  Κυβέρνησης  τόσο  κατά  τη
νομοπαρασκευαστική διαδικασία όσο και για κάθε άλλο θέμα του ζητηθεί από τον Γενικό Γραμματέα
Νομικών  και  Κοινοβουλευτικών  Θεμάτων,  για  την  υποστήριξη  των  συνεδριάσεων  του  Υπουργικού
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Συμβουλίου  και  των  λοιπών  συλλογικών  κυβερνητικών  οργάνων,  για  κάθε  θέμα  που  άπτεται  των
σχέσεων της Προεδρίας της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού με τη Βουλή και την κοινοβουλευτική
διαδικασία, καθώς και για την τήρηση Μητρώου των στελεχών που καλύπτουν κυβερνητικές θέσεις, με
τα  αναγκαία  στοιχεία  που  διασφαλίζουν  την  αποφυγή  σύγκρουσης  συμφερόντων  τους  και  την
παρακολούθηση του έργου τους.

5.  Στη  Γενική  Γραμματεία  Νομικών  και  Κοινοβουλευτικών  Θεμάτων  υπάγονται:  (α)  η  Επιτροπή
Αξιολόγησης Ποιότητας της Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας του άρθρου 64 του παρόντος, (β) η
Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης του άρθρου 66 του παρόντος και (γ) το Εθνικό Τυπογραφείο, όπως
αυτό διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3469/2006 (Α'131) και του π.δ. 29/2018 (Α'58).

6.  Η  Γενική  Γραμματεία  Νομικών  και  Κοινοβουλευτικών  Θεμάτων  υποστηρίζει,  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις του ν. 2667/ 1998 (Α' 281) την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την
Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής.

Αρθρο: 26

Ημ/νία: 07.08.2019

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ

Τίτλος Αρθρου
Γενικές Γραμματείες Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών και Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών

Κείμενο Αρθρου

1.  Οι  Γενικές  Γραμματείες  Συντονισμού  Εσωτερικών Πολιτικών και  Οικονομικών και  Αναπτυξιακών
Πολιτικών της Προεδρίας της Κυβέρνησης έχουν ως αποστολή τη διασφάλιση του συντονισμού και της
συνοχής του κυβερνητικού έργου στους τομείς πολιτικής αρμοδιότητάς τους, οι οποίοι καθορίζονται με
απόφαση του Πρωθυπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Για την εκτέλεση της αποστολής τους οι Γενικές Γραμματείες Συντονισμού, σε συνεργασία με τις
Υπηρεσίες Συντονισμού των αρμόδιων Υπουργείων: (α) προτείνουν και προγραμματίζουν τις δημόσιες
πολιτικές  στους  τομείς  της  αρμοδιότητάς  τους,  όπως  αυτοί  καθορίζονται  με  την  απόφαση  που
προβλέπεται στην παράγραφο 1, (β) παρακολουθούν, συντονίζουν και αξιολογούν την εφαρμογή τους,
(γ)  επιλύουν  τυχόν  διαφωνίες  μεταξύ  των  υπηρεσιών  συναρμοδίων  Υπουργείων,  (δ)  ελέγχουν  τη
συμβατότητα  των  προτεινόμενων  νομοθετικών  και  κανονιστικών  ρυθμίσεων  με  την  κυβερνητική
πολιτική, (ε) εκπονούν και προτείνουν στον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους Υπουργούς οριζόντιες
πολιτικές  που  ανήκουν  στην  αρμοδιότητα  περισσοτέρων  Υπουργείων,  (στ)  συμμετέχουν  στον
σχεδιασμό και την εφαρμογή της επικοινωνιακής στρατηγικής της Κυβέρνησης στους τομείς πολιτικής
της παραγράφου 1 και (ζ) συντάσσουν από κοινού το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής,
καθώς και την Έκθεση Ρυθμιστικής Παραγωγής και Αξιολόγησης.

3. Οι Γενικοί Γραμματείς Συντονισμού έχουν τις εξής αρμοδιότητες: (α) προΐστανται, αμέσως μετά τον
Πρωθυπουργό  ή  τον  Υπουργό  Επικρατείας  ή  τον  Υφυπουργό  στον  Πρωθυπουργό  στον  οποίο
ανατίθεται  η  σχετική  αρμοδιότητα,  όλων  των  υπηρεσιών  των  αντίστοιχων  Γενικών  Γραμματειών
Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης και προσυπογράφουν όλα τα έγγραφα που υπογράφονται
από τον Πρωθυπουργό ή τον Υπουργό Επικρατείας ή τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, κατά το
μέρος της αρμοδιότητάς τους, εφόσον προέρχονται από τις υπαγόμενες σε αυτούς υπηρεσίες, (β) είναι
οι  άμεσοι  βοηθοί  του  Πρωθυπουργού  ή  του  Υπουργού  Επικρατείας  ή  του  Υφυπουργού  στον
Πρωθυπουργό στον οποίο ανατίθεται η σχετική αρμοδιότητα,  στη διεκπεραίωση των εντολών τους,
παρακολουθούν την εφαρμογή των αποφάσεων και οδηγιών που αφορούν στον σχεδιασμό και τον
συντονισμό του κυβερνητικού έργου στους  τομείς αρμοδιότητάς  τους,  καθώς και  την εκτέλεση των
αποφάσεων  του  Υπουργικού  Συμβουλίου  και  των  συλλογικών  κυβερνητικών  οργάνων  και
ενημερώνουν  σχετικά  τον  Πρωθυπουργό  και  τους  αρμόδιους  Υπουργούς  και  Υφυπουργούς,  (γ)
προΐστανται  της  Πολιτικής  Επιτροπής  Παρακολούθησης  Δημόσιων  Πολιτικών  κατά  το  μέρος  της
αρμοδιότητάς  τους,  (δ)  υποστηρίζουν  την  προετοιμασία  των  Υπουργικών  Συμβουλίων
Προγραμματισμού  και  Αξιολόγησης  της  Κυβερνητικής  Πολιτικής,  (ε)  παρουσιάζουν  τη  βασική
στοχοθεσία για κάθε Υπουργείο της αρμοδιότητάς τους και  για κάθε τομέα πολιτικής που τους έχει
ανατεθεί με την απόφαση της παραγράφου 1 και αποσαφηνίζουν τις παραμέτρους υλοποίησης του
προγράμματος στο πλαίσιο της ετήσιας συνάντησης των Γενικών Διευθυντών της Κεντρικής Δημόσιας
Διοίκησης, (στ) ασκούν καθήκοντα γραμματέα σε κάθε συλλογικό κυβερνητικό όργανο στο οποίο τους
ανατίθεται ο ρόλος αυτός από τον Πρωθυπουργό, και (ζ) μεριμνούν για την εύρυθμη λειτουργία των
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υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών.

4. Κάθε Γενική Γραμματεία Συντονισμού διαρθρώνεται σε Τομείς Πολιτικής, οι οποίοι είναι οργανικές
μονάδες  επιπέδου  Διεύθυνσης  και  μεριμνούν,  σε  συνεργασία  με  τις  Υπηρεσίες  Συντονισμού  των
Υπουργείων, για: (α) την κατάρτιση των υπουργικών σχεδίων δράσης και την έγκαιρη αποστολή των
εγκεκριμένων σχεδίων στους Τομείς, (β) την παρακολούθηση της εμπρόθεσμης και ορθής εφαρμογής
των  υπουργικών  σχεδίων  δράσης,  (γ)  την  κατάρτιση  προσχεδίου  του  Ενοποιημένου  Σχεδίου
Κυβερνητικής Πολιτικής, (δ) την παρακολούθηση των φάσεων διαβούλευσης των νομοσχεδίων, που
αφορούν τον τομέα ευθύνης τους και  την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της,  (ε)  τον  έλεγχο της
συμβατότητας  των  προτεινόμενων  νομοθετικών  και  κανονιστικών  ρυθμίσεων  με  την  κυβερνητική
πολιτική.

Αρθρο: 27

Ημ/νία: 07.08.2019

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ

Τίτλος Αρθρου
Ειδική Γραμματεία Ο.Π.Σ. Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Κυβερνητικού Έργου

Κείμενο Αρθρου

1.  Συνιστάται  στην Προεδρία της Κυβέρνησης,  Ειδική Γραμματεία  Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος για την Παρακολούθηση και την Αξιολόγηση του Κυβερνητικού Έργου, η οποία μπορεί με
απόφαση του Πρωθυπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να υπάγεται σε
Υπουργό Επικρατείας ή σε Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό ή σε Γενικό Γραμματέα της Προεδρίας της
Κυβέρνησης.  Η Ειδική Γραμματεία υποστηρίζει  το έργο των Γενικών Γραμματειών Συντονισμού της
Προεδρίας  της  Κυβέρνησης  και  αποτελείται  από  τα  Γραφεία:  (α)  Λειτουργίας  του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος για την παρακολούθηση του Κυβερνητικού έργου και (β) Αξιολόγησης και
Τεκμηρίωσης των Δημοσίων Πολιτικών.  Τα Γραφεία της  Ειδικής  Γραμματείας αποτελούν οργανικές
μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης και μπορεί να διαρθρώνονται περαιτέρω σε Τμήματα με τον Οργανισμό
της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

2.  Το  Γραφείο  Λειτουργίας  του  Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού  Συστήματος,  έχει  τις  ακόλουθες
αρμοδιότητες: (α) την αποτελεσματική και αδιάλειπτη λειτουργία του ολοκληρωμένου πληροφοριακού
συστήματος,  το  οποίο  χρησιμοποιείται  για  την  παρακολούθηση  του  κυβερνητικού  έργου  και  την
επεξεργασία των πληροφοριών και δεδομένων αυτού για την υποστήριξη του Πρωθυπουργού και των
αρμοδίων  υπηρεσιών  της  Προεδρίας  της  Κυβέρνησης,  (β)  την  αναβάθμιση  του  ολοκληρωμένου
πληροφοριακού  συστήματος  με  βάση τις  ανακύπτουσες  υπηρεσιακές  απαιτήσεις  τόσο σε  επίπεδο
λειτουργιών όσο και σε επίπεδο λογισμικού συστήματος και υποδομών, (γ) την άμεση υποστήριξη των
χρηστών  του  πληροφοριακού  συστήματος  και  την  επίλυση  κάθε  μορφής  τεχνικών  ή  λειτουργικών
προβλημάτων  που  αντιμετωπίζουν  από  τη  χρήση  του  συστήματος,  (δ)  την  ασφάλεια  του
πληροφοριακού  συστήματος  έναντι  οποιουδήποτε  κινδύνου  μη  εξουσιοδοτημένης  πρόσβασης  και
χρήσης  ή  αλλοίωσης  των  δεδομένων  του,  (ε)  τη  διαχείριση  δικαιωμάτων  πρόσβασης  στους
εξουσιοδοτημένους  χρήστες  του  συστήματος,  (στ)  τη  συνεχή  συντήρηση  (housekeeping  &
maintenance) του πληροφοριακού συστήματος, της βάσης δεδομένων και των υποδομών του, ώστε να
ανταποκρίνεται στην αξιόπιστη λειτουργία που απαιτείται για την υποστήριξη του Πρωθυπουργού και
των  αρμοδίων  υπηρεσιών  της  Προεδρίας  της  Κυβέρνησης,  (ζ)  την  εξασφάλιση  της  αδιάλειπτης
λειτουργίας του (system continuity) και  την διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων του (data
base  integrity)  μέσω  της  αρχιτεκτονικής  υποδομών,  (η)  τον  ποιοτικό  έλεγχο  των  δεδομένων  που
εισάγονται  στο  σύστημα  και  την  εκπαίδευση  των  χρηστών,  ώστε  να  αξιοποιούνται  πλήρως  οι
δυνατότητες του συστήματος προς όφελος της λειτουργίας της Κυβέρνησης.

3.  Το  Γραφείο  Αξιολόγησης  και  Τεκμηρίωσης  των  Δημοσίων  Πολιτικών  είναι  αρμόδιο  για:  (α)  τη
διασφάλιση  της  ενιαίας  και  συστηματικής  αξιολόγησης των  κυβερνητικών  πολιτικών,  με  στόχο  την
τροφοδότηση  του  κυβερνητικού  σχεδιασμού  με  δεδομένα  από  τον  έλεγχο  του  βαθμού  επιτυχούς
σύνδεσης των στόχων πολιτικής της Κυβέρνησης με τους τρόπους και τα μέσα εξυπηρέτησής τους με
βάση βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, (β) την παραγωγή και διάθεση στους φορείς της διοίκησης κοινής
μεθοδολογίας αξιολόγησης εισροών, διαδικασιών, εκροών και αποτελεσμάτων των υλοποιούμενων και
σχεδιαζόμενων δημοσίων πολιτικών, (γ) την παραγωγή δεικτών επίδοσης για κάθε πολιτική, (δ) τον
καθορισμό  προτεραιοτήτων  και  την  επιχειρησιακή  ωρίμανση  των  προς  αξιολόγηση  πολιτικών,
σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό της Κυβέρνησης,  (ε)  τη συλλογή,  ταξινόμηση και  ανάλυση
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πληροφορίας ανά πεδίο πολιτικής, (στ) την αναζήτηση και ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών πολιτικών και
κυβερνητικού έργου ανά Υπουργείο με διεθνείς δείκτες, (ζ) την οργάνωση, παρακολούθηση και τον
συντονισμό δράσεων διαβούλευσης για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, μέσα από την προώθηση
της συμμετοχής των φορέων εξειδικευμένης γνώσης της κοινωνίας των πολιτών (ερευνητικά ιδρύματα
των κοινωνικών εταίρων-think tanks), (η) την οργάνωση δράσεων συστηματικής δημοσιοποίησης και
διάχυσης στη δημόσια συζήτηση των ευρημάτων της αξιολόγησης, ώστε να προωθείται η παραγωγή
δημόσιας  πολιτικής  με  βάση  τεκμηριωμένες  επιλογές  και  (θ)  τη  συγκέντρωση,  ταξινόμηση  και
αρχειοθέτηση όλων των αποφάσεων, πρακτικών και  λοιπών κειμένων που αφορούν στο έργο των
υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

4.  Στην  Ειδική  Γραμματεία  του  παρόντος  άρθρου,  προΐσταται  Ειδικός  Γραμματέας  ως  μετακλητός
υπάλληλος με βαθμό 2ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων.

Αρθρο: 28

Ημ/νία: 30.10.2019

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ

Τίτλος Αρθρου
Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης

Σχόλια
** Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν. 4622/2019 (Α' 133), προστίθενται δύο (2) εδάφια
με την παραγρ. 4 του άρθρ. 174 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α 167/30.10.2019).

Κείμενο Αρθρου

1. Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης είναι η υποστήριξη των μελών της
Κυβέρνησης  και  των  Υφυπουργών,  καθώς  και  της  Προεδρίας  της  Κυβέρνησης,  σε  ζητήματα  που
αφορούν στην επικοινωνία και την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση της κοινής γνώμης εντός και εκτός
Ελλάδος,  σε  σχέση με  το  κυβερνητικό  έργο,  καθώς  και  η  υποστήριξη  του  εκάστοτε  Κυβερνητικού
Εκπροσώπου στην άσκηση των καθηκόντων του. Στην αποστολή της Γενικής Γραμματείας, εντάσσεται
και η υποστήριξη των πολιτικών κομμάτων σε θέματα ενημέρωσης και η άσκηση των ρυθμιστικών και
κρατικών εποπτικών αρμοδιοτήτων που αφορά στον ευρύτερο χώρο των ΜΜΕ, η διασφάλιση έγκυρης,
αντικειμενικής και πολυφωνικής πληροφόρησης των Ελλήνων πολιτών, η διαμόρφωση της πολιτικής
του Κράτους στον χώρο των οπτικοακουστικών μέσων, σύμφωνα και με τις εξελίξεις της τεχνολογίας, η
παρακολούθηση των δράσεων και η ανάπτυξη και προώθηση συνεργειών μεταξύ των φορέων και των
υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων και της επικοινωνίας, η
παρακολούθηση και η εφαρμογή της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και η διαφύλαξη και αξιοποίηση των αρχείων της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας, με έμφαση
σε αυτά των μέσων ενημέρωσης.

2.  Ο  Γενικός  Γραμματέας  Επικοινωνίας  και  Ενημέρωσης  ασκεί  τις  ακόλουθες  αρμοδιότητες:  (α)
προΐσταται,  αμέσως  μετά  τον  Πρωθυπουργό  ή  τον  Υπουργό  Επικρατείας  ή  τον  Υφυπουργό  στον
Πρωθυπουργό  στον  οποίο  ανατίθεται  η  σχετική  αρμοδιότητα,  όλων  των  υπηρεσιών  της  Γενικής
Γραμματείας και προσυπογράφει όλα τα έγγραφα που υπογράφονται από τον Πρωθυπουργό ή τον
Υπουργό Επικρατείας ή τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, κατά το μέρος της αρμοδιότητάς του,
εφόσον προέρχονται από τις υπαγόμενες σε αυτόν υπηρεσίες, (β) επικουρεί τον Πρωθυπουργό ή τον
Υπουργό  Επικρατείας  ή  τον  Υφυπουργό  στον  Πρωθυπουργό  στον  οποίο  ανατίθεται  η  σχετική
αρμοδιότητα, στη διεκπεραίωση των εντολών τους, παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων και
οδηγιών που αφορούν στην επικοινωνία και ενημέρωση, καθώς και την εκτέλεση των αποφάσεων του
Υπουργικού  Συμβουλίου  και  των  συλλογικών  κυβερνητικών  οργάνων  και  ενημερώνει  σχετικά  τον
Πρωθυπουργό  και  τους  αρμόδιους  Υπουργούς  και  Υφυπουργούς,  (γ)  επικουρεί  τον  Κυβερνητικό
Εκπρόσωπο σε κάθε θέμα που άπτεται των αρμοδιοτήτων του, (δ) ασκεί καθήκοντα γραμματέα σε κάθε
συλλογικό κυβερνητικό όργανο ή σε διυπουργική επιτροπή στην οποία του ανατίθεται ο ρόλος αυτός,
(ε) συνεργάζεται με τις λοιπές υπηρεσίες της Προεδρίας της Κυβέρνησης και των Υπουργείων για την
επίτευξη της αποστολής της, (στ) συνεργάζεται με τον Πρόεδρο της Βουλής, τα μέλη της Κυβέρνησης,
τους Υφυπουργούς και  τον Γενικό Γραμματέα της Προεδρίας της  Δημοκρατίας,  για  τα θέματα που
εμπίπτουν  στον  κύκλο των  αρμοδιοτήτων  της  Γενικής  Γραμματείας  στην  οποία  προΐσταται  και  (ζ)
μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας.
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3.  Η  Γενική  Γραμματεία  Επικοινωνίας  και  Ενημέρωσης  διαρθρώνεται  στις  ακόλουθες  οργανικές
μονάδες:  (α) Διευθύνσεις  Ενημέρωσης,  Εποπτείας ΜΜΕ, Επικοινωνιακής Διαχείρισης  Κρίσεων,  (β)
Αυτοτελές  Τμήμα  Στρατηγικού  Σχεδιασμού  και  Διϋπουργικού  Επικοινωνιακού  Συντονισμού  και  (γ)
Γραφεία Τύπου Εσωτερικού, όπως οι εν λόγω οργανικές μονάδες ειδικότερα ορίζονται στα άρθρα 25,
27, 29, 31 και 33 του π.δ. 82/2017 (Α' 117). ** «Κατά παρέκκλιση των οριζομένων στα άρθρα 45 και 46
του παρόντος, στο ιδιαίτερο γραφείο του Υπουργού ή του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό στον οποίο
έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης συστήνονται
δύο (2) θέσεις συνεργατών με αρμοδιότητα τη συνεργασία με τα Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας του
Υπουργείου Εξωτερικών για  την προβολή του κυβερνητικού έργου στο εξωτερικό.  Οι  θέσεις  αυτές
καλύπτονται  αποκλειστικά  μέσω  απόσπασης  από  το  προσωπικό  του  κλάδου  Συμβούλων  και
Γραμματέων  Επικοινωνίας  που  έχει  μεταφερθεί  στο  Υπουργείο  Εξωτερικών  σύμφωνα  με  την
παράγραφο 5 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 (Α' 119)».

4. Στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης ανήκει η εποπτεία της Δημόσιας Ραδιοφωνίας
και  Τηλεόρασης (ΕΡΤ Α.Ε.)  και  του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων - Μακεδονικού Πρακτορείου
Ειδήσεων (ΑΠΕ - ΜΠΕ Α.Ε.).

Αρθρο: 29

Ημ/νία: 30.10.2019

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Τίτλος Αρθρου
Προσωπικό της Προεδρίας της Κυβέρνησης

Σχόλια
** (ΣΧΟΛΙΟ) : Tο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 29 διαγράφεται με την παραγρ. 5 του
άρθρ. 174 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α 167/30.10.2019).

Κείμενο Αρθρου

1. Το σύνολο των θέσεων της Προεδρίας της Κυβέρνησης, ανέρχεται στις τετρακόσιες σαράντα (440),
εκ των οποίων, εκατό (100) θέσεις μετακλητών υπαλλήλων και τριακόσιες σαράντα (340) οργανικές
θέσεις  μόνιμων  υπαλλήλων  δημοσίου  δικαίου  ή  ιδιωτικού  δικαίου  αορίστου  χρόνου  και
δημοσιογράφων.

2. Οι θέσεις της παραγράφου 1 διαβαθμίζονται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα με το προεδρικό
διάταγμα του Οργανισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

3.  Η  πλήρωση  των  θέσεων  προσωπικού  των  προηγουμένων  παραγράφων  γίνεται  με  διορισμό,
σύμφωνα  με  τις  εκάστοτε  ισχύουσες  διατάξεις  ή  με  απόσπαση  από  θέση  φορέα  της  Γενικής
Κυβέρνησης, που διενεργείται με απόφαση του Πρωθυπουργού κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης,
χωρίς να απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου και χωρίς χρονικό περιορισμό της απόσπασης.
**[ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ TO ΕΔΑΦ. - ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ ΩΣ ΜΗ ΙΣΧΥOΝ - ΒΛ. ΣΧΟΛΙΑ]

4. Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού που δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως αλλά αναρτώνται στην Διαύγεια, δύναται: (α) να πραγματοποιείται η κατανομή ή η
ανακατανομή των οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού δημοσίου δικαίου και προσωπικού ΙΔΑΧ
ανά κατηγορία,  κλάδο και  ειδικότητα  σε  οργανικές  μονάδες  ή  μεταξύ  αυτών,  (β)  να  μετακινούνται
μόνιμοι  υπάλληλοι  δημοσίου  δικαίου  ή  ΙΔΑΧ μεταξύ  των  οργανικών μονάδων των υπηρεσιών της
Προεδρίας  της  Κυβέρνησης  ή  μεταξύ  των  μονάδων  αυτών  και  του  Ιδιαίτερου  Γραφείου  του
Πρωθυπουργού.

5. Για τους μετακλητούς υπαλλήλους της Προεδρίας της Κυβέρνησης εφαρμόζονται οι διατάξεις των
άρθρων 45 έως 48 του παρόντος νόμου σχετικά με τα προσόντα, τις αποδοχές,  τον τρόπο και  τη
διαδικασία τοποθέτησης των συνεργατών ιδιαίτερων γραφείων που καταλαμβάνουν θέσεις μετακλητών.
Από το προηγούμενο εδάφιο εξαιρούνται ως προς τις αποδοχές τους οι μετακλητοί προϊστάμενοι των
γραφείων της Προεδρίας της Κυβέρνησης, οι οποίοι καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του άρθρου 33
του παρόντος.
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Αρθρο: 30

Ημ/νία: 07.08.2019

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Τίτλος Αρθρου
Ειδική διάταξη για το προσωπικό της Προεδρίας της Κυβέρνησης

Κείμενο Αρθρου

Ειδικώς για τις ανάγκες της Προεδρίας της Κυβέρνησης και εκτός από τις προβλεπόμενες στο άρθρο
29 θέσεις, δύναται με απόφαση του Πρωθυπουργού, να ανατίθενται ειδικά καθήκοντα σε υπηρετούντες
στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, παράλληλα με την άσκηση των κύριων καθηκόντων
τους. Με την απόφαση ανάθεσης καθορίζεται και επιμίσθιο, που δεν υπερβαίνει το 30% των αποδοχών
τους.

Αρθρο: 31

Ημ/νία: 07.08.2019

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Τίτλος Αρθρου
Στελέχωση θέσεων ευθύνης της Προεδρίας της Κυβέρνησης

Κείμενο Αρθρου

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, ως Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και
Τμημάτων  των  υπηρεσιών  που  υπάγονται  στην  Προεδρία  της  Κυβέρνησης,  επιλέγονται  μόνιμοι
υπάλληλοι δημοσίου δικαίου ή υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει. Τα προσόντα και οι κλάδοι για την κατάληψη των θέσεων του
προηγούμενου εδαφίου, καθορίζονται με τον Οργανισμό της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

2. Στα Γραφεία της Προεδρίας της Κυβέρνησης, καθώς και στα Τμήματα που δύνανται να υπάγονται σε
αυτά, προΐστανται μετακλητοί υπάλληλοι ως Διευθυντές ή Προϊστάμενοι Τμήματος, οι οποίοι διορίζονται
και παύονται με απόφαση του Πρωθυπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ειδικώς  ως  προς  το  Γραφείο  Νομικών  και  Κοινοβουλευτικών  θεμάτων  της  Γενικής  Γραμματείας
Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, η θέση Προϊσταμένου καλύπτεται με μετακλητό υπάλληλο ο
οποίος  διαθέτει  πτυχίο  νομικής  και  συναφή  μεταπτυχιακό  τίτλο  σπουδών  ετήσιας,  τουλάχιστον,
διάρκειας.

Αρθρο: 32

Ημ/νία: 07.08.2019

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Τίτλος Αρθρου
Λοιπά υπηρεσιακά θέματα του προσωπικού της Προεδρίας της Κυβέρνησης

Κείμενο Αρθρου

1. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της Προεδρίας
της  Κυβέρνησης που  επιλέγονται  με  τις  διατάξεις  του  Κώδικα  Κατάστασης  Δημοσίων Υπαλλήλων,
καθώς και  του λοιπού προσωπικού δημοσίου δικαίου ή ΙΔΑΧ αυτής, για το οποίο σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις απαιτείται γνώμη ή απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου, συγκροτείται υπηρεσιακό
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συμβούλιο της Προεδρίας της Κυβέρνησης.  Το υπηρεσιακό συμβούλιο  του προηγούμενου  εδαφίου
αποτελείται από έναν εκ των Γενικών Γραμματέων της Προεδρίας της Κυβέρνησης ως Πρόεδρο, έναν
Σύμβουλο και έναν Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ως μέλη, που προτείνονται από τον
Πρόεδρο αυτού. Τα μέλη του Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού για θητεία δύο (2)
ετών. Στην ίδια απόφαση ορίζονται και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών, τα οποία είναι, ένας εκ των
λοιπών Γενικών Γραμματέων της Προεδρίας  της Κυβέρνησης,  ως αναπληρωτής του Προέδρου και
πάρεδροι ή δικαστικοί αντιπρόσωποι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που προτείνονται από τον
Πρόεδρο  αυτού.  Γραμματέας  του  υπηρεσιακού  συμβουλίου  ορίζεται  υπάλληλος  της  Μονάδας
Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης.

2. Το υπηρεσιακό συμβούλιο λειτουργεί και ως πειθαρχικό συμβούλιο της Προεδρίας της Κυβέρνησης.
Όταν λειτουργεί ως πειθαρχικό συμβούλιο, αντί του Γενικού Γραμματέα, καθήκοντα Προέδρου ασκεί
Σύμβουλος της Επικρατείας που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση της παραγράφου 1
για θητεία δύο (2) ετών, ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

3.  Για  τη  λειτουργία  του  Συμβουλίου  ως  Υπηρεσιακού  ή  Πειθαρχικού  εφαρμόζονται  οι  αντίστοιχες
γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

4. Εισηγητής για τα θέματα του ως άνω προσωπικού ορίζεται χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Προϊστάμενος
της  Μονάδας Διοικητικής  και  Οικονομικής  Υποστήριξης  και  σε  περίπτωση απουσίας  ή  κωλύματος
αυτού, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για τα θέματα ανθρωπίνου δυναμικού Διεύθυνσης της Προεδρίας
της Κυβέρνησης.

Αρθρο: 33

Ημ/νία: 30.10.2019

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Τίτλος Αρθρου
Αποδοχές του προσωπικού της Προεδρίας της Κυβέρνησης

Σχόλια
** Στην παράγραφο 1 του άρθρου 33 διαγράφεται η φράση «,πλην της Γενικής Διεύθυνσης του Εθνικού
Τυπογραφείου,» με την παραγρ. 6 του άρθρ. 174 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α 167/30.10.2019).

Κείμενο Αρθρου

1.  Οι  απολαβές  των  Προϊσταμένων  των  υπηρεσιών  κάθε  επιπέδου  και  ανεξαρτήτως  του  τρόπου
διορισμού  τους,  των  Γενικών  Γραμματειών  του  Πρωθυπουργού,  Νομικών  και  Κοινοβουλευτικών
Θεμάτων,  **  (ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΦΡΑΣΗ -  ΒΛ. ΣΧΟΛΙΑ),  Συντονισμού,  είναι  ίσες με τις  απολαβές  των
υπαλλήλων της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων 1ου βαθμού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις
του ν. 4354/2015 (Α' 176).

2.  Οι  απολαβές  των  Προϊσταμένων  των  υπηρεσιών  της  Μονάδας  Διοικητικής  και  Οικονομικής
Υποστήριξης, της Γενικής Διεύθυνσης του Εθνικού Τυπογραφείου και των Διευθύνσεων της Γενικής
Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης είναι ίσες με τις αποδοχές των προϊσταμένων διοίκησης,
όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του ν. 4354/2015.

Αρθρο: 34

Ημ/νία: 07.08.2019

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Τίτλος Αρθρου
Δαπάνες της Προεδρίας της Κυβέρνησης
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Κείμενο Αρθρου

1. Οι δαπάνες λειτουργίας της Προεδρίας της Κυβέρνησης βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Οι
αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται κάθε έτος σε ειδικό φορέα στον προϋπολογισμό του αρμόδιο για τον
προϋπολογισμό Υπουργείου. Η διάθεση των πιστώσεων γίνεται με απόφαση του αρμόδιου για τον
προϋπολογισμό  Υπουργού  και  η  διενέργεια  των  αντίστοιχων  δαπανών  γίνεται  από  τον  Γενικό
Γραμματέα του Πρωθυπουργού ως διατάκτη.

2.  Για  κάθε  ζήτημα  οικονομικής  διαχείρισης  της  Προεδρίας  της  Κυβέρνησης  που  δεν  ρυθμίζεται
διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος νόμου υπεύθυνη ορίζεται η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών του αρμόδιου για τον προϋπολογισμό Γενικής Κυβέρνησης Υπουργείου.

3. Με την επιφύλαξη των σχετικών αρμοδιοτήτων της Βουλής, στην Προεδρία της Κυβέρνησης ανήκει η
διαχείριση και εποπτεία των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες της και του περιβάλλοντος
αυτών χώρου, καθώς και η διαχείριση, συντήρηση και εποπτεία των ανηκόντων σε αυτήν επίπλων,
σκευών και κάθε άλλου εξοπλισμού τους, των μηχανημάτων, των οχημάτων και του αναλώσιμου ή μη
υλικού που διατίθενται για τις ανάγκες των υπηρεσιών της.

4. Τα αρμόδια όργανα και ο τρόπος κατά την παράγραφο 2 διαχείρισης, συντήρησης και εποπτείας,
όπως και κάθε άλλη σχετική με το θέμα αυτό λεπτομέρεια, ορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού.
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