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σχετίζονται με τον σχεδιασμό, την υλοποίηση του Εθνι-
κού Ευρυζωνικού Σχεδίου και για την παρακολούθηση 
των αντίστοιχων δεικτών του Ψηφιακού Θεματολογίου 
για την Ευρώπη.

3. Η ΓΓΤΤ καταρτίζει και εισηγείται το Εθνικό Ευρυζωνι-
κό Σχέδιο και παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής του, 
εισηγούμενη τροποποιήσεις και επικαιροποιήσεις του 
κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Για τον σκοπό αυτόν, η 
ΓΓΤΤ συγκεντρώνει περιοδικά όλα τα απαραίτητα στοι-
χεία που διαθέτουν οι αρμόδιοι/εμπλεκόμενοι δημόσιοι 
και ιδιωτικοί φορείς της χώρας, προκειμένου να προβεί 
στην αποτίμηση των οικείων ποσοτικών δεικτών του 
Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη 2020 ή/και 
άλλων παρόμοιων ποσοτικών δεικτών που θα προβλε-
φθούν στο μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΓΓΤΤ προβαίνει 
σε διαβούλευση με τους φορείς αυτούς. 

4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινω-
νιών και Ταχυδρομείων δύναται να εξειδικεύονται το 
είδος και η μορφή των στοιχείων που συγκεντρώνονται 
για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του παρόντος άρ-
θρου, ο τρόπος και ο χρόνος συλλογής τους και κάθε 
άλλη λεπτομέρεια.

5. Αρμόδιες για την εφαρμογή των προβλέψεων του 
παρόντος άρθρου είναι οι ακόλουθες οργανικές μονάδες 
της ΓΓΤΤ: (α) η Διεύθυνση Ευρυζωνικότητας και Δικτύων 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, (β) η Διεύθυνση Διαχείρι-
σης Ραδιοφάσματος και (γ) η Διεύθυνση Δορυφορικών 
Υπηρεσιών και Διαστημικών Εφαρμογών, όπως αυτές 
ορίζονται κατά τις διατάξεις του π.δ. 82/2017 (Α΄ 117), 
όπως ισχύει. Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων δύναται με απόφασή του να εξειδικεύει, 
να επαναπροσδιορίζει ή/και να κατανέμει τις αρμοδιό-
τητες αυτές μεταξύ των οργανικών μονάδων της ΓΓΤΤ με 
στόχο τον εξορθολογισμό και την αποτελεσματικότερη 
άσκησή τους.

6. Η Διεύθυνση Ευρυζωνικότητας και Δικτύων Ηλε-
κτρονικών Επικοινωνιών της ΓΓΤΤ συντάσσει σε ετήσια 
βάση έκθεση αποτίμησης της πορείας υλοποίησης του 
Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου, η οποία αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινω-
νιών και Ταχυδρομείων.

Άρθρο 44
Υλοποίηση δράσεων ανάπτυξης 
δικτυακών υποδομών

1. Οι δράσεις, το φυσικό αντικείμενο των οποίων αφο-
ρά στον σχεδιασμό και την εγκατάσταση πάσης φύσεως 
δικτύων και υποδομών σταθερών, ασυρματικών και δο-
ρυφορικών επικοινωνιών όπως, ιδίως, των δικτύων οπτι-
κών ινών, των δικτύων πέμπτης γενιάς (5G), των δικτύων 
WiFi, των υποδομών έξυπνων πόλεων, των υποδομών 
για διαδρόμους έξυπνης αυτοματοποιημένης οδήγησης, 
κ.λπ., καθώς και των εξειδικευμένων δικτύων που λει-
τουργούν ως διαδίκτυο των πραγμάτων (ΙοΤ, Internet of 
Things) και που σχεδιάζονται από φορείς του Δημοσίου 
με σκοπό την ένταξή τους σε συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα ή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ), ελέγχονται ως προς τη συμβατότητά τους με το 
εκάστοτε ισχύον Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο.

2. Οι προτάσεις για την υλοποίηση δράσεων της πα-
ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, υποβάλλονται στην 
κατά περίπτωση αρμόδια Διεύθυνση της ΓΓΤΤ, ώστε να 
αξιολογηθούν από αυτή ως προς την εξειδίκευση του 
φυσικού τους αντικειμένου με στόχο τη διασφάλιση της 
βέλτιστης δυνατής αξιοποίησης των πόρων του Δημο-
σίου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοι-
νωνιών και Ταχυδρομείων, ύστερα από εισήγηση της 
αρμόδιας Διεύθυνσης της ΓΓΤΤ, προεγκρίνονται τα τεχνι-
κά δελτία που ετοιμάζουν οι φορείς πρότασης, ως προς 
τη συμβατότητά τους με το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο, 
εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την κατάθεσή τους 
από την αρμόδια υπηρεσία, πριν την κατάθεσή τους στην 
αρμόδια Διαχειριστική Αρχή ή την αρμόδια υπηρεσία 
χρηματοδότησης. Μετά την παρέλευση άπρακτης της 
ως άνω προθεσμίας, χωρίς τη διατύπωση αιτιολογημέ-
νων παρατηρήσεων επί του περιεχομένου των τεχνικών 
δελτίων από την αρμόδια για την προέγκριση υπηρε-
σία της ΓΓΤΤ, τα τεχνικά δελτία των φορέων πρότασης 
θεωρούνται εγκεκριμένα. Σε περίπτωση διατύπωσης 
αιτιολογημένων παρατηρήσεων επί του περιεχομένου 
των τεχνικών δελτίων, η προθεσμία έγκρισης ορίζεται σε 
έναν (1) μήνα από την απάντηση των φορέων πρότασης 
επί των τελευταίων αιτιολογημένων παρατηρήσεων της 
αρμόδιας υπηρεσίας, μετά δε την παρέλευση άπρακτης 
της σχετικής προθεσμίας τα σχετικά τεχνικά δελτία θεω-
ρούνται εγκεκριμένα.

3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινω-
νιών και Ταχυδρομείων δύναται να εξειδικεύεται ή να 
τροποποιείται η διαδικασία προέγκρισης που ορίζεται 
στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και να καθο-
ρίζονται οι λεπτομερείς προδιαγραφές για τον τρόπο 
σχεδιασμού αντίστοιχων δράσεων.

4. Για την υλοποίηση δράσεων της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου, όπου φορέας πρότασης είναι η ΓΓΤΤ, 
δεν απαιτείται η προέγκριση του παρόντος άρθρου, ούτε 
οι προεγκρίσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του 
ν. 4623/2019 (Α΄ 134). 

5. Η ΓΓΤΤ συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου, στην Επι-
τροπή Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2014-2020 και στην 
Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Άρθρο 45

Εθνικό Πρόγραμμα 

Απλούστευσης Διαδικασιών

1. Θεσπίζεται Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Δι-
αδικασιών το οποίο αποτελεί το κεντρικό, κυβερνητικό 
πλαίσιο διϋπουργικού συντονισμού, του σχεδιασμού και 
της υλοποίησης δράσεων ανασχεδιασμού και απλού-
στευσης των διοικητικών διαδικασιών, οι οποίες επι-
διώκουν την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και 
τη μείωση των διοικητικών βαρών των παρεχόμενων 
προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις υπηρεσιών και 
των εσωτερικών λειτουργιών της δημόσιας διοίκησης. 
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Το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών τελεί 
υπό την υψηλή εποπτεία του Πρωθυπουργού, η οποία 
ασκείται δια του αρμοδίου για την ψηφιακή διακυβέρ-
νηση Υπουργού.

2. Στόχος του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης 
Διαδικασιών είναι η βελτίωση της καθημερινότητας 
όλων των πολιτών χωρίς αποκλεισμούς και η υποστήριξη 
της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας, μέσα από την 
αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων δημοσίων 
υπηρεσιών και την απελευθέρωση των κοινωνικών και 
παραγωγικών δυνάμεων της χώρας από γραφειοκρατι-
κές διαδικασίες αλλά και η ουσιαστική προστασία του 
δημοσίου συμφέροντος και του κράτους δικαίου μέσα 
από υψηλής ποιότητας ρυθμίσεις, κανόνες, λειτουργίες 
και διοικητικές διαδικασίες. 

3. Στο Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών 
εντάσσεται κάθε πολιτική, ενέργεια, δράση ή πρωτοβου-
λία οποιουδήποτε δημοσίου φορέα, η οποία αφορά σε 
ή σχετίζεται με την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας 
ή τη μείωση των διοικητικών βαρών, όπως ενδεικτικά: 

(α) ανασχεδιασμός και απλούστευση διοικητικών δια-
δικασιών και ροής εργασιών ή τροποποίηση, βελτίωση ή 
κατάργηση δικαιολογητικών, διατυπώσεων ή υποχρεώ-
σεων πληροφόρησης προς τη δημόσια διοίκηση ή προς 
τρίτους, εφόσον αυτό απαιτείται από νόμο ή κανονιστική 
πράξη, 

(β) τροποποίηση, προσαρμογή, απλούστευση και εν 
γένει βελτίωση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαι-
σίου υφιστάμενων ρυθμίσεων ή κωδικοποίηση της νο-
μοθεσίας, διοικητική ή νομοθετική, πριν αυτή εξετασθεί 
από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 67 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), 

(γ) ψηφιοποίηση των διαδικασιών και δράσεις διαλει-
τουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων, 

(δ) βελτίωση της πληροφόρησης των πολιτών ή των 
επιχειρήσεων με προσβάσιμο και φιλικό προς το χρήστη 
τρόπο, για κάθε διοικητική διαδικασία ή για υποχρεώσεις 
πληροφόρησης προς της διοίκηση ή προς τρίτους, εφό-
σον αυτό απαιτείται από νόμο ή κανονιστική πράξη, και 

(ε) αναβάθμιση της εξυπηρέτησης όλων των πολιτών 
χωρίς αποκλεισμούς από φυσικά σημεία εξυπηρέτησης 
και υπηρεσίες υποδοχής κοινού. Στο πλαίσιο αυτό, οι 
ως άνω δράσεις σχεδιάζονται, υλοποιούνται και πα-
ρακολουθούνται ως συνεκτικά και αλληλεξαρτώμενα 
μέρη του Προγράμματος με σκοπό τη διασφάλιση της 
συνοχής, της συνέργειας και της διαλειτουργικότητας 
των δράσεων, καθώς και οικονομιών κλίμακας και τη 
μεγιστοποίηση του οφέλους που προκύπτει από την 
υλοποίηση των δράσεων αυτών.

4. Στο Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών 
εντάσσεται και κάθε δράση που προκύπτει από πρόταση 
ή πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού ή του αρμόδιου για 
την ψηφιακή διακυβέρνηση Υπουργού.

5. Στο Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών 
δύνανται να ενταχθούν και δράσεις ή ενέργειες απλού-
στευσης διοικητικών διαδικασιών οι οποίες αποτελούν 
προτάσεις δημοσίων υπαλλήλων ή λειτουργών, κοινω-
νικών εταίρων, αντιπροσωπευτικών οργανώσεων της 

κοινωνίας των πολιτών, ιδρυμάτων, ιδιωτικών φορέων 
και δομών ή και πολιτών. Οι προτάσεις αυτές υποβάλ-
λονται σε ειδική πλατφόρμα που δημιουργείται για το 
σκοπό αυτό και αξιολογούνται από τις ομάδες εργασίας 
της επόμενης παραγράφου.

6. Το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών 
υποστηρίζεται διοικητικά και επιστημονικά από την Γε-
νική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλού-
στευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης και λειτουργεί με την υποστήριξη ομάδων 
εργασίας οι οποίες συγκροτούνται με κοινές αποφάσεις 
του αρμόδιου για την ψηφιακή διακυβέρνηση Υπουρ-
γού και των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών και 
οι οποίες αναλύουν, επεξεργάζονται και εισηγούνται τις 
κατάλληλες ενέργειες και δράσεις για την απλούστευση 
της επιλεγμένης ή των επιλεγμένων διαδικασιών, όπως 
αυτές καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρό-
ντος άρθρου και με την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται 
τα μέτρα και οι διαδικασίες διαχείρισης διαβαθμισμένων 
εγγράφων. Εφόσον απαιτηθεί η ανάθεση του σχεδια-
σμού και της υλοποίησης της δράσης, με ανάθεση του 
σχετικού έργου σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα σύμφωνα 
με το νόμο, η αντίστοιχη ομάδα εργασίας εκπονεί τις 
τεχνικές προδιαγραφές, παρακολουθεί το ανατιθέμενο 
έργο, παραλαμβάνει τα παραδοτέα του και μεριμνά για 
την εφαρμογή του, περιλαμβανομένης της προμήθειας 
του τυχόν αναγκαίου υλικού και λογισμικού και της εκ-
παίδευσης των αντίστοιχων υπαλλήλων.

7. Στις ομάδες εργασίας της προηγούμενης παραγρά-
φου συμμετέχουν οι οικείοι Γενικοί ή Ειδικοί Γραμματείς, 
συνεργάτες των ιδιαίτερων γραφείων μελών της κυβέρ-
νησης, υφυπουργών, γενικών ή ειδικών γραμματέων και 
υπηρεσιακοί παράγοντες. Στις ομάδες εργασίες δύνανται 
να συμμετέχουν και ιδιώτες εμπειρογνώμονες. Στις ομά-
δες εργασίας προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών ή 
άλλος Γενικός Γραμματέας εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. 
Σε κάθε περίπτωση ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Δι-
ακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών ή εκπρό-
σωπός του συμμετέχει ως μέλος στις ομάδες εργασίας 
στις οποίες δεν προεδρεύει.

8. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών συγκροτεί-
ται επιτελική επιτροπή που λειτουργεί υπό την εποπτεία 
του, η οποία εκπονεί Οδηγό σχεδιασμού και υλοποίησης 
των δράσεων ο οποίος περιλαμβάνει τα αναγκαία κοινά 
πρότυπα και κοινές προδιαγραφές και τη μεθοδολογία 
σχεδιασμού και υλοποίησης των δράσεων, με τελικό 
σκοπό την παραμετροποιημένη προτυποποίηση των 
λειτουργιών και των διαδικασιών της Δημόσιας Διοί-
κησης, την ψηφιοποίησή τους και τη διασφάλιση της 
διαλειτουργικότητάς τους.

9. Το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών 
καλύπτεται χρηματοδοτικά από συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα κατά το μέρος του που είναι επιλέξιμο 
από αυτά, καθώς και από άλλους ευρωπαϊκούς ή εθνι-
κούς πόρους σύμφωνα με τους όρους που διέπουν τη 
διαχείρισή τους.

10. Κάθε εξάμηνο συντάσσεται, με μέριμνα του αρ-
μοδίου για την ψηφιακή διακυβέρνηση Υπουργού, ανα-
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φορά η οποία υποβάλλεται στον Πρωθυπουργό και η 
οποία συμπεριλαμβάνει: (α) την εξέλιξη των δράσεων 
του Προγράμματος κατά το προηγούμενο εξάμηνο, 
(β) τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί τα αρμόδια 
Υπουργεία και οι λοιποί δημόσιοι φορείς προς ικανο-
ποίηση των στόχων και υλοποίηση των δράσεων του 
Προγράμματος καθώς και την αξιολόγηση αυτών, (γ) τις 
δράσεις του επόμενου εξαμήνου που προτείνονται προς 
ένταξη στο Πρόγραμμα, και τις απαιτούμενες σχετικές 
ενέργειες συμπεριλαμβανομένων και των εισηγήσεων 
του αρμόδιου για την ψηφιακή διακυβέρνηση Υπουργού 
για δράσεις που πρέπει να εγκριθούν από το Υπουργικό 
Συμβούλιο. 

11. Με απόφαση του αρμόδιου για την ψηφιακή διακυ-
βέρνηση Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημε-
ρίδα της Κυβέρνησης, καθορίζεται ο τρόπος εκπόνησης 
του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών, 
ο τρόπος ένταξης κάθε δράσης σε αυτό, ο τρόπος χρη-
ματοδότησης, ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας 
των ομάδων εργασίας, ο τρόπος υποβολής προτάσεων 
προς αξιολόγηση από φορείς της κοινωνίας και της αγο-
ράς καθώς, το σύστημα διοίκησης - παρακολούθησης - 
αξιολόγησης - επικαιροποίησης του Προγράμματος και 
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχεδιασμού και υλοποίησης 
των δράσεών του, και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 46

Σύσταση Επιτροπής για την επεξεργασία 

και κωδικοποίηση διοικητικών διαδικασιών 

και εγγράφων

1. Με απόφαση του Υπουργού που είναι αρμόδιος για 
την ψηφιακή διακυβέρνηση, η οποία δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συστήνεται στο πλαίσιο 
του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης διαδικασιών 
Ειδική Επιτροπή με σκοπό την επεξεργασία νέου Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας, καθώς και την εκπόνηση Οδη-
γού Κωδικοποίησης με υποδείγματα διοικητικών εγγρά-
φων, ο οποίος θα ομογενοποιεί και θα κατηγοριοποιεί το 
σύνολο των υφιστάμενων τύπων διοικητικών εγγράφων 
και θα καταγράφει την ηλεκτρονική τους διαχείριση.

2. Οι νέες κωδικοποιήσεις ενσωματώνουν το σύνολο 
των τυπικών και άτυπων διαδικασιών που εφαρμόζει η 
Διοίκηση.

3. Η Ειδική Επιτροπή αποτελείται από ειδικούς επιστή-
μονες και εμπειρογνώμονες στα αντικείμενα του έργου 
που της ανατίθεται, εκ των οποίων ένας ορίζεται ως Πρό-
εδρος και ένας ως αναπληρωτής του. Η Ειδική Επιτροπή 
οφείλει να ολοκληρώσει το έργο της εντός ενός (1) έτους 
από τον διορισμό των μελών της. Ο Υπουργός που είναι 
αρμόδιος για την ψηφιακή διακυβέρνηση δύναται με 
απόφασή του να παρατείνει το έργο της για όσο χρόνο 
κρίνει σκόπιμο, λαμβάνοντας υπόψη την απόδοσή της 
και τον εκτιμώμενο υπολειπόμενο αναγκαίο για την ολο-
κλήρωση του έργου χρόνο.

4. Για τη σύσταση και λειτουργία της Ειδικής Επιτροπής 
εφαρμόζονται τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 
2, του άρθρου 67, του νόμου 4622/2019 (Α΄ 133). Εάν η 
Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης του άρθρου 66, του 

νόμου 4622/2019 (Α΄ 133), δεν έχει συγκροτηθεί μέχρι 
τη συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής του παρόντος, η 
γνώμη της παραγράφου 2, του άρθρου 67, του ως άνω 
νόμου, δίνεται από τον Γενικό Γραμματέα Νομικών και 
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρ-
νησης. 

5. Η Ειδική Επιτροπή οφείλει να ενημερώνει για την 
πρόοδο των εργασιών της την Κ.Ε.Κ. σε τριμηνιαία βάση. 
Για το διάστημα μέχρι τη συγκρότηση της Κ.Ε.Κ. ενημε-
ρώνει τον Γενικό Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευ-
τικών Θεμάτων.

6. Υπό την επιφύλαξη των άρθρων 66 και 67 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133), με την απόφαση της παραγρά-
φου 1 του παρόντος μπορούν επίσης να καθορίζονται 
όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου.

Άρθρο 47

Σύσταση Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας 

στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας, το οποίο υπάγεται 
στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 
Απλούστευσης Διαδικασιών, με κύρια αποστολή την 
κυλιόμενη μέτρηση και αποτύπωση των διοικητικών 
βαρών, τα οποία προκύπτουν από τη νομοθεσία και τις 
κανονιστικές πράξεις της διοίκησης προς όλους τους 
πολίτες, επιχειρήσεις και δημοσίους υπαλλήλους, καθώς 
και την σύνταξη ετήσιων αναφορών για τις τάσεις της 
γραφειοκρατίας στην Ελλάδα με ποσοτικούς και ποιο-
τικούς όρους.

2. Οι ετήσιες αναφορές του Παρατηρητηρίου δημο-
σιεύονται τον Φεβρουάριο του επόμενου, από το έτος 
αναφοράς, έτους, μαζί με τις βασικές δράσεις που υλο-
ποιήθηκαν από τους αρμόδιους φορείς στο πλαίσιο του 
Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών 
μαζί με την επίπτωση που είχαν στα μεγέθη των διοι-
κητικών βαρών. 

3. Είναι δυνατή η σύναψη προγραμματικής συμφωνίας 
μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για την ανά-
πτυξη και κατάρτιση των ειδικών στατιστικών του Παρα-
τηρητηρίου καθώς και τη διάχυση και επικοινωνία της 
σχετικής στατιστικής πληροφορίας μέσω της έκδοσης 
σχετικού δελτίου αποτύπωσης των διοικητικών βαρών 
από την τελευταία. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης δύναται να συνάπτει ειδικότερες συμφωνίες και 
να προβαίνει σε συνεργασίες με υφιστάμενα τομεακά 
παρατηρητήρια για την καλύτερη επεξεργασία της στα-
τιστικής πληροφορίας.

4. Το Παρατηρητήριο υποστηρίζει το Εθνικό Πρό-
γραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών και τον Υπουργό 
που είναι αρμόδιος για την ψηφιακή διακυβέρνηση, σε 
κάθε σχετικό θέμα και ειδικώς ως προς τις τριμηνιαίες 
αναφορές του προς τον Πρωθυπουργό, σύμφωνα με 
τις διατάξεις που ρυθμίζουν το ανωτέρω Πρόγραμμα. 

5. Το Παρατηρητήριο δύναται, εφόσον του ζητηθεί, να 
υποστηρίξει τα Υπουργεία ή άλλους εποπτευόμενους 
δημόσιους φορείς ή ανεξάρτητες αρχές, στη μέτρηση και 


