ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Στο σχέδιο νόμου «Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας
(ΕΕ) 2019/1024) - Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ενσωμάτωση
στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις».
Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού

1.
Δαπάνη από την κάλυψη του κόστους υλοποίησης των επιμέρους
δράσεων για την ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας
(ιδίως, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου Προσωπικού Αριθμού και λοιπών
ψηφιακών υποδομών), κατ’ εφαρμογή των άρθρων 10 παρ.2, 11 παρ.4 και 26.
Δαπάνη από:
α) την εφαρμογή της πολιτικής υπολογιστικού νέφους και την παροχή
ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών μέσω αυτού, κατά τις ειδικότερες προβλέψεις
των άρθρων 85 - 87. Η εν λόγω δαπάνη εκτιμάται στο ποσό των 23,5 εκατ.
ευρώ περίπου (7,9 εκατ. ευρώ περίπου για τα έτη 2021 - 2022 και 15,6 εκατ.
ευρώ περίπου για τα έτη 2023 - 2026), για την προμήθεια υπηρεσιών και του
απαιτούμενου τεχνολογικού εξοπλισμού,
β) τη δημιουργία και τη συντήρηση Μητρώου Διαλειτουργικότητας,
Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών καθώς και Μητρώου Δικτυακών Τόπων.
(άρθρα 89 παρ.1, 90 και 91)
2.

3.
Δαπάνη από την αύξηση της δημόσιας επιχορήγησης ανά δικαιούχο
νοικοκυριό σχετικά με την εξασφάλιση της πρόσβασης κατοίκων Περιοχών
Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (Π.Ε.Τ.Κ.) στους ελληνικούς τηλεοπτικούς
σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας και από την ένταξη
περισσότερων περιοχών στις Π.Ε.Τ.Κ. (άρθρο 95 παρ.3 και 5)
Δαπάνη από την:
α) καταβολή αποζημίωσης στους εμπειρογνώμονες - ιδιώτες της
Συντονιστικής Επιτροπής Ψηφιακού Μετασχηματισμού, το ύψος της οποίας
εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός μετακινήσεων των
μελών/εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής κ.λπ.) (άρθρο 7 παρ.4),
β) υλοποίηση της συνεργασίας με πανεπιστημιακούς και λοιπούς
ερευνητικούς φορείς, για την ανάπτυξη οδηγών εφαρμογής ψηφιακής
προσβασιμότητας, σύμφωνα με τα άρθρα 39 και 47,
γ) κάλυψη του κόστους διενέργειας γεωγραφικών ερευνών για την
ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 130.
4.
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5.
Δαπάνη από τη χρηματοδότηση του ενεργητικού του συνιστώμενου
Ταμείου «Φαιστός», με ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 25% των εσόδων του
Δημοσίου από τον διαγωνισμό για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων σε συγκεκριμένες ζώνες. (άρθρο 94 παρ.2)
6.
Ενδεχόμενη δαπάνη από την κάλυψη τυχόν πρόσθετου κόστους
συντήρησης και ανάπτυξης του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.)
(επαλήθευση στοιχείων ταυτότητας συνδρομητή υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών μέσω διαλειτουργικότητας κ.λπ.). (άρθρα 84 και 96)
7.
Ενδεχόμενη δαπάνη, σε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης στα μέλη
της συνιστώμενης Επιτροπής, η οποία είναι αρμόδια για ζητήματα από τη
συμμετοχή της Ελλάδας στα έργα, προγράμματα και τις δραστηριότητες της
ESA. (άρθρο 119 παρ.9 περ.Δ) Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από
την έκδοση υπουργικής απόφασης.
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
κρατικού προϋπολογισμού.
ΙΙ.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών λοιπών
φορέων Γενικής Κυβέρνησης, κατά περίπτωση

Δαπάνη από την κάλυψη του κόστους της:
α) προμήθειας πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών για τη
διασφάλιση της ψηφιακής προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρία (άρθρο 3
παρ.4),
β) περαιτέρω χρήσης δυναμικών δεδομένων μέσω κατάλληλων διεπαφών
προγραμματισμού εφαρμογών (Application ProgrammingInterface - APIs)
(άρθρο 63 παρ.5),
γ) εκπόνησης μελέτης ταξινόμησης των δεδομένων, η οποία συνοδεύει
κάθε νέο πληροφοριακό σύστημα των φορέων του δημόσιου τομέα (άρθρο 85
παρ.2),
δ) εγκατάστασης υποχρεωτικά στα Κυβερνητικά Νέφη Τομέα Έρευνας και
Εκπαίδευσης (RE-Cloud) και Τομέα Υγείας (H-Cloud), έως την τασσόμενη
προθεσμία, όλων των ηλεκτρονικών εφαρμογών και των κεντρικών
πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
και του Υπουργείου Υγείας, των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας και τη
μετέπειτα συντήρηση ή επέκταση των ανωτέρω και στα τρία Κυβερνητικά
Νέφη (άρθρο 87 παρ.5 και 6),
ε) τήρησης από τους φορείς του Δημόσιου Τομέα, μητρώου των
πληροφοριακών και επικοινωνιακών υποδομών και συστημάτων, του
λογισμικού καθώς και των κατηγοριών αρχείων και δεδομένων που
χρησιμοποιούν ή τηρούν (άρθρο 88 παρ.1),
στ) υποχρεωτικής μεταφοράς στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (Ε.Ψ.Π.) της
Δημόσιας Διοίκησης, όλων των πλατφορμών και υπερσυνδέσμων παροχής
ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών. (άρθρο 105 παρ.1)
1.
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2.
Ενδεχόμενη δαπάνη από την αποζημίωση του παρόχου υπηρεσιών
εμπιστοσύνης προς τον κάτοχο εγκεκριμένου πιστοποιητικού, σε περίπτωση
που ο πάροχος ανακάλεσε με δόλο ή βαριά αμέλεια και χωρίς να συντρέχουν
οι οριζόμενες προϋποθέσεις, το εν λόγω πιστοποιητικό. (άρθρο 55 παρ.4) Το
ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (έκταση και
βαρύτητα προκαλούμενης ζημίας κ.λπ.).
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών λοιπών φορέων Γενικής
Κυβέρνησης, κατά περίπτωση.
ΙΙΙ.

Επί του προϋπολογισμού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ./φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

1.
Δαπάνη από την: α) κάλυψη του κόστους δημιουργίας και συντήρησης
του ανεξάρτητου εργαλείου πρόσβασης, με το οποίο οι τελικοί χρήστες
μπορούν να συγκρίνουν και να αξιολογούν υπηρεσίες πρόσβασης στο
διαδίκτυο και υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών (άρθρο 211 παρ.2),
β) παροχή νομικής προστασίας στα μέλη της Αρχής, το ύψος της οποίας
εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα. (άρθρο 228 παρ.2)
Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού της Ε.Ε.Τ.Τ.
2.
Μείωση εσόδων από την ανάπτυξη και λειτουργία σημείων ασύρματης
πρόσβασης μικρής εμβέλειας, χωρίς να απαιτείται άδεια από την Ε.Ε.Τ.Τ. και
χωρίς την καταβολή τελών, σύμφωνα με το άρθρο 165 παρ.5.
3.
Μείωση εσόδων από τη μη καταβολή τιμήματος για την παραχώρηση
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος 5G, στο πλαίσιο πιλοτικών εφαρμογών,
με παράλληλη εξοικονόμηση των προϋπολογισμών των οικείων φορέων
(Πανεπιστήμια, ερευνητικοί φορείς κ.λπ.). (άρθρο 92)
Η κατά τα ανωτέρω μείωση εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές
εσόδων του προϋπολογισμού της Αρχής.
IV.

Επί του προϋπολογισμού της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.
(ΚτΠ Α.Ε./φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη από την ανάθεση, με σύναψη προγραμματικών συμβάσεων, σε
Α.Ε.Ι., ερευνητικούς, τεχνολογικούς και λοιπούς φορείς, της εκτέλεσης έργων
συναφών με τους σκοπούς τους, η οποία θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις
του προϋπολογισμού της ΚτΠ Α.Ε. (άρθρο 98)
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V.

Επί του προϋπολογισμού της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και
Περιουσίας Α.Ε.» (Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε./φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

1.
Δαπάνη, ύψους 100 χιλ. ευρώ, από την καταβολή του μετοχικού
κεφαλαίου για τη σύσταση της θυγατρικής εταιρείας, «Συμμετοχές 5G Α.Ε.»,
(άρθρο 93 παρ.1 και 6)
2.
Ενδεχόμενη δαπάνη, ύψους 3 εκατ. ευρώ, από την κάλυψη, με ισόποσο
δάνειο, του ελάχιστου ύψους του ενεργητικού για τη σύσταση του «Ταμείου
Φαιστός», σε περίπτωση που το εν λόγω Ταμείο ιδρυθεί πριν από τη διενέργεια
σχετικού διαγωνισμού για χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.
(άρθρο 94 παρ.2)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού της Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε.
VI.

Επί του προϋπολογισμού της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε. (Μ.Ο.Δ. Α.Ε./φορέας Γενικής
Κυβέρνησης)

Δαπάνη από τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με
μηχανικούς για την υποστήριξη της επίβλεψης έργων κατά τη διάρκεια
εκτέλεσής τους. (άρθρο 230)
Η εν λόγω δαπάνη, το ύψος της οποίας εκτιμάται μέχρι του ποσού των
40 χιλ. ευρώ περίπου, για το έτος 2020 και μέχρι του ποσού των 160 χιλ. ευρώ
περίπου, για το έτος 2021, θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού της Μ.Ο.Δ. Α.Ε.
Αθήνα, 8η Σεπτεμβρίου 2020
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ειδ. Κώδικες Ψηφιακής Διακυβέρνηση και Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών – ΚΤ
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