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ΑΘΗΝΑ,  26  Ιουλίου 2010 

 

                                                     

                                                             ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Σας αποστέλλουµε συνηµµένα την παρακάτω εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, κ. Γ. Ν. Ραγκούση, µε θέµα «Ενίσχυση της 

διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 

και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια”», η οποία εστάλη σε 

όλους τους φορείς του δηµόσιου τοµέα.  

Η εγκύκλιος καθορίζει τη διαδικασία υλοποίησης του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010). 

Συγκεκριµένα επισηµαίνεται ότι : 

1) συνιστάται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις σε κάθε φορέα ή όργανο που είναι 

υπόχρεο για ανάρτηση στο ∆ιαδίκτυο, Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου (Ο∆Ε),  

2) δίνονται διευκρινίσεις σχετικά µε τους υπόχρεους της ανάρτησης στο ∆ιαδίκτυο, τις 

πράξεις που αποτελούν αντικείµενο ανάρτησης, τους δικτυακούς τόπους ανάρτησης, 

τα σχετικά µε την έναρξη ισχύος των πράξεων που αναρτώνται, καθώς και µε τους 

περιορισµούς στη διαδικασία της ανάρτησης. 

3) η υποχρέωση ανάρτησης των νόµων, των κανονιστικών πράξεων και εν γένει 

πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο ∆ιαδίκτυο στοχεύει στην 

επίτευξη της µέγιστης δυνατής δηµοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της 

διοικητικής δράσης 

4) η υποχρέωση ανάρτησης των πράξεων και αποφάσεων στο ∆ιαδίκτυο σε καµία 

περίπτωση δεν υποκαθιστά το σύστηµα δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως ή άλλες µορφές δηµοσιότητας που προβλέπονται από την ισχύουσα 

νοµοθεσία 
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5) η ανάρτηση πρέπει να λαµβάνει χώρα αµελλητί, δηλαδή τάχιστα και χωρίς υπαίτια 

καθυστέρηση 

6) η παράβαση της υποχρέωσης ανάρτησης συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα, σύµφωνα 

µε τις σχετικές διατάξεις του Υ.Κ.  
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Αριθµ. Πρωτ.: 

∆ΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ. 16752 

 

ΠΡΟΣ: 

Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών  

 

 

ΘΕΜΑ: «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια”». 
 

I. Εισαγωγή. 
 

Σας πληροφορούµε ότι δηµοσιεύθηκε ο νόµος 3861/2010 

(ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες 
διατάξεις».  

 

Ο νόµος µε τον οποίο εισάγεται η υποχρέωση ανάρτησης των νόµων, 

των κανονιστικών πράξεων και εν γένει πράξεων των κυβερνητικών και 

διοικητικών οργάνων στο ∆ιαδίκτυο στοχεύει στην επίτευξη της µέγιστης 

δυνατής δηµοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής 

δράσης. Και τούτο επειδή η ευρεία δηµοσιότητα και η πρόσβαση στην 

πληροφορία που εξασφαλίζουν τα σύγχρονα µέσα διαδικτυακής επικοινωνίας  

διασφαλίζουν τη διαφάνεια της κρατικής δράσης µε συνέπεια την 

υπευθυνότητα, την ευθύνη και τη λογοδοσία από την πλευρά των φορέων  
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άσκησης της δηµόσιας εξουσίας και εποµένως την τήρηση της νοµιµότητας και 

την επίτευξη της χρηστής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.  

 

Παράλληλα, η ευρεία διαδικτυακή δηµοσιότητα ενισχύει τις 

δυνατότητες των πολιτών να απολαύσουν και να ασκήσουν τα συνταγµατικά 

κατοχυρωµένα δικαιώµατά τους και συγκεκριµένα: πρωτίστως το δικαίωµα 

πληροφόρησης, όπως αυτό κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 Α § 1 του 

Συντάγµατος και συνακόλουθα τα συνταγµατικά κατοχυρωµένα δικαιώµατα 

που συναρτώνται µε ή και εξαρτώνται από την πληροφόρηση αυτή, όπως το 

δικαίωµα ανάπτυξης της προσωπικότητας, της συµµετοχής στην κοινωνική, 

οικονοµική και πολιτική ζωή (άρθρο 5 § 1 Σ) αλλά και το δικαίωµα 

συµµετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας (άρθρο 5 Α § 2 Σ).  

 

 Επισηµαίνεται ότι η υποχρέωση ανάρτησης των πράξεων και 

αποφάσεων στο ∆ιαδίκτυο σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστά το 

σύστηµα δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ή άλλες µορφές 

δηµοσιότητας που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία (όπως π.χ. 

ανάρτηση σε κοινοτικό κατάστηµα, δηµοσίευση στον τύπο).  

 

Οι ρυθµίσεις του νέου νόµου ενισχύουν και συµπληρώνουν το σύστηµα 

αυτό, προκειµένου η διαδικτυακή δηµοσιότητα και η ανά φορέα ανάρτηση να 

διευκολύνει τους πολίτες στη γνώση και αναζήτηση του περιεχοµένου των 

αναρτηµένων πράξεων. Για τον λόγο αυτό και λαµβάνοντας υπόψη ότι 

σηµαντικός αριθµός πολιτών δεν είναι πλήρως εξοικειωµένος µε τις νέες 

τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, πρέπει η οργάνωση της 

ανάρτησης των πράξεων και αποφάσεων και η αναζήτηση των αποφάσεων να 

γίνεται µε τρόπο απλό, κατανοητό και εν γένει φιλικό προς τους χρήστες. Ο 

πολίτης πρέπει να µπορεί να αναζητεί και να προσπελαύνει στις σχετικές 

πληροφορίες χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις και ικανότητες και να 

γνωρίζει απαραίτητα τη δοµή και τις αρµοδιότητες εκάστης υπηρεσίας. 
 

 Ακριβώς για να εξασφαλισθεί η πρόσβαση στη σχετική πληροφόρηση 

πρέπει να διασφαλίζεται η ακεραιότητα και διαθεσιµότητα των κειµένων ενώ 

ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να ληφθεί ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιµότητα 

των κειµένων στους πολίτες µε αναπηρία. Συνεπώς, πρέπει να εξεταστούν 

σταδιακά οι κατά περίπτωση πρόσφοροι τρόποι διάθεσης των σχετικών 

κειµένων και σε άτοµα π.χ. µε προβλήµατα όρασης κλπ.  
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Σηµειώνεται ότι η ανάρτηση πρέπει να λαµβάνει χώρα αµελλητί, 

δηλαδή τάχιστα και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Η αµελλητί ανάρτηση 

επιβάλλεται όχι απλώς για να εκπληρωθεί ο σκοπός του νόµου για έγκαιρη 

και έγκυρη πληροφόρηση των πολιτών, διαφάνεια και αποτελεσµατικό έλεγχο 

της διοικητικής δράσης αλλά και επειδή σε αρκετές περιπτώσεις πράξεων η 

ανάρτηση συνιστά προϋπόθεση για την εκτέλεσή τους (βλ. κατωτέρω σελ. 8). 

 

II. Οι ρυθµίσεις του νέου νόµου. 
 

1. Υπόχρεοι για ανάρτηση στο ∆ιαδίκτυο. 
 

Υπόχρεοι για την ανάρτηση στο ∆ιαδίκτυο είναι: 

� ο Πρωθυπουργός,  

� το Υπουργικό Συµβούλιο και τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα, που 

προβλέπονται στη νοµοθεσία,  

� οι Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί και Υφυπουργοί,  

� οι Γενικοί και Ειδικοί Γραµµατείς συµπεριλαµβανοµένων και των 

Γενικών Γραµµατέων των Περιφερειών, 

� τα όργανα διοίκησης νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου 

(Ν.Π.∆.∆.),  

� οι Ανεξάρτητες και ρυθµιστικές διοικητικές αρχές, 

� το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, 

� τα όργανα διοίκησης φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως 

ορίζεται στον παρόντα νόµο, 

� τα όργανα των φορέων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου βαθµού. 

 

∆ιευκρινίζεται και επισηµαίνεται ότι: 

• στους υπόχρεους για ανάρτηση συµπεριλαµβάνονται και τα όργανα 

εκείνα στα οποία τα ως άνω πρόσωπα και όργανα έχουν χορηγήσει 

εξουσιοδότηση προς υπογραφή ή έχουν µεταβιβάσει αρµοδιότητα.  

• ως φορείς των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και 

δεύτερου βαθµού για την εφαρµογή του παρόντος νοούνται τα αιρετά όργανα 

των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού, τα νοµικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις αυτών.  

• ως φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα νοούνται τα νοµικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, 

σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% 

τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους καθώς και οι δηµόσιες  
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επιχειρήσεις και οργανισµοί που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 

του ν. 3429/05.  

• στις Ανεξάρτητες και Ρυθµιστικές ∆ιοικητικές Αρχές περιλαµβάνονται 

τόσο οι συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές (ΑΣΕΠ, Αρχή  

Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Εθνικό Συµβούλιο 

Ραδιοτηλεόρασης, Αρχή ∆ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών, 

Συνήγορος του Πολίτη) όσο και άλλες αρχές, ανεξάρτητες ή/και ρυθµιστικές, 

που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία (π.χ. ΕΕΤΤ, ΡΑΕ, Επιτροπή 

Ανταγωνισµού κλπ.). 
 

2. Αντικείµενο ανάρτησης.  
 

 Στο ∆ιαδίκτυο αναρτώνται: 

� Νόµοι που εκδίδονται και δηµοσιεύονται κατά το Σύνταγµα,  

� Πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου του άρθρου 44 παρ. 1 του 

Συντάγµατος, 

� Προεδρικά διατάγµατα κανονιστικού χαρακτήρα, 

� Λοιπές πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα µε εξαίρεση τις κανονιστικές 

πράξεις που αφορούν στην οργάνωση, διάρθρωση, σύνθεση, διάταξη, 

εφοδιασµό και εξοπλισµό των Ενόπλων ∆υνάµεων της Χώρας καθώς και κάθε 

άλλη πράξη, η δηµοσιοποίηση της οποίας προκαλεί βλάβη στην εθνική άµυνα 

και ασφάλεια της χώρας. Είναι προφανές ότι στην εξαίρεση αυτή υπόκεινται 

και οι πράξεις που αφορούν το Λιµενικό και Πυροσβεστικό Σώµα, καθώς και 

την Ελληνική Αστυνοµία,    

� Ερµηνευτικές εγκύκλιοι και εγκύκλιοι για την εφαρµογή της νοµοθεσίας, 

� Οι προϋπολογισµοί, απολογισµοί, ισολογισµοί και οι επιµέρους δαπάνες 

Υπουργείων, κεντρικών και περιφερειακών δηµοσίων υπηρεσιών, ΝΠ∆∆, 

φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και φορέων των οργανισµών τοπικής 

αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού, των ανεξάρτητων και 

ρυθµιστικών αρχών, καθόσον η διαφάνεια των δαπανών, του προϋπολογισµού 

και της εκτέλεσής του είναι κρίσιµο εργαλείο αποτελεσµατικότητας και 

ελέγχου, 

� Πράξεις διορισµού µονοµελών οργάνων και συγκρότησης συλλογικών 

οργάνων διοίκησης των φορέων του ∆ηµοσίου, των ΝΠ∆∆, των φορέων του 

ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και των φορέων των οργανισµών τοπικής 

αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού καθώς και οι τροποποιήσεις 

αυτών.  

Επίσης, πράξεις διορισµού, αποδοχής παραίτησης, αντικατάστασης ή 

παύσης Γενικών Γραµµατέων Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικών 

Γραµµατέων Υπουργείων, µελών συλλογικών οργάνων διοίκησης φορέων του  
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∆ηµοσίου, των ΝΠ∆∆, των φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και 

φορέων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού, 

δεδοµένου ότι η δηµοσιοποίηση των πράξεων αυτής της κατηγορίας αποσκοπεί 

στη διασφάλιση της ανοιχτής διακυβέρνησης. 

� Πράξεις συγκρότησης αµειβόµενων ή µη επιτροπών, οµάδων εργασίας,  

οµάδων έργου και συναφών οργάνων γνωµοδοτικής ή άλλης αρµοδιότητας, 

ανεξαρτήτως αν τα µέλη τους αµείβονται ή όχι. ∆ιευκρινίζεται ότι δεν 

αναρτώνται οι αποφάσεις συγκρότησης Επιτροπών οι οποίες, βάσει ειδικών 

διατάξεων ή για προφανείς λόγους διασφάλισης του κύρους και της  

αξιοπιστίας σχετικών ενεργειών δεν δηµοσιεύονται µε οποιοδήποτε τρόπο 

(π.χ. αποφάσεις συγκρότησης Επιτροπών ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών του 

ΑΣΕΠ). 

Οµοίως, πράξεις καθορισµού των αµοιβών και αποζηµιώσεων των 

µελών µονοµελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης, µελών επιτροπών, 

οµάδων εργασίας, οµάδων έργου και συναφών οργάνων γνωµοδοτικής ή άλλης 

αρµοδιότητας, ώστε να υπάρχει διαφάνεια τόσο ως προς τη δράση της 

διοίκησης όσο και ως προς το κόστος που συνεπάγεται για τον προϋπολογισµό 

η συγκρότηση και λειτουργία αυτών των επιτροπών.   

� Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων µε διαγωνισµό ή µε επιλογή, στις 

οποίες περιλαµβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων 

διευθυντικών στελεχών των ΝΠ∆∆, φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα 

και των επιχειρήσεων και φορέων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης 

πρώτου και δευτέρου βαθµού, καθώς και οι προκηρύξεις εξετάσεων 

υποψηφίων δικηγόρων, συµβολαιογράφων και αµίσθων υποθηκοφυλάκων, 

� Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων διδακτικού ερευνητικού προσωπικού 

(∆ΕΠ) του πανεπιστηµιακού τοµέα και του εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.) 

του τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης, 

� Πίνακες επιτυχόντων, διοριστέων και επιλαχόντων των προκηρύξεων 

επιλογής προσωπικού, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η δηµοσίευσή τους 

προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία,  

� Περιλήψεις πράξεων διορισµού, µετάταξης, διαθεσιµότητας, αποδοχής 

παραίτησης, λύσης της υπαλληλικής σχέσης ή υποβιβασµού υπαλλήλων, 

µόνιµων και µετακλητών, και διευθυντικών στελεχών του ∆ηµοσίου, των 

ΝΠ∆∆, φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, φορέων των οργανισµών 

τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού καθώς και αντιστοίχων 

πράξεων που αφορούν δηµόσιους λειτουργούς, των οποίων η δηµοσίευση 

απαιτείται κατά την κείµενη νοµοθεσία, και περιλήψεις πράξεων διορισµού και 

συµβάσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή συµβάσεων έργου στο  
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∆ηµόσιο, τα ΝΠ∆∆, τους φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και φορέων 

των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού, 

� Το σύνολο των συµβάσεων και των πράξεων που αναφέρονται σε 

αναπτυξιακούς νόµους, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται οι πράξεις υπαγωγής 

επενδύσεων σε διατάξεις αναπτυξιακών νόµων και οι αποφάσεις έναρξης 

παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων,  

� Περιλήψεις διακηρύξεων, αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και 

ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών, υπηρεσιών και µελετών 

του ∆ηµοσίου, των ΝΠ∆∆, φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και  

φορέων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού,  

� Πράξεις αποδοχής δωρεών στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, στα ΝΠ∆∆, σε 

φορέα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή σε φορείς των οργανισµών τοπικής 

αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού, καθώς και συµβάσεις 

πολιτιστικών χορηγιών του ν. 3525/2007 (ΦΕΚ 16 Α΄), 

� Πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης περιουσιακών 

στοιχείων από το ∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆., τους φορείς των ΟΤΑ ή φορείς του 

ευρύτερου δηµόσιου τοµέα σε φυσικά πρόσωπα, σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, µε σκοπό το δηµόσιο έλεγχο 

της διαχείρισης και την προστασία της δηµόσιας περιουσίας,  

� Τον έλεγχο της διαχείρισης και την προστασία της δηµόσιας περιουσίας 

εξυπηρετεί και η δηµοσιοποίηση των πράξεων: α) παραχώρησης δηµόσιων και 

δηµοτικών κτηµάτων, καθορισµού χρήσης γης παραχωρούµενου δηµόσιου 

κτήµατος, αλλαγής χρήσης γης κοινόχρηστου κτήµατος, β) καθορισµού 

εθνικών δρυµών, δασών και δασικών εκτάσεων, γ) χαρακτηρισµού εκτάσεων 

ως αναδασωτέων, δ) καθορισµού αιγιαλού, παραλίας, λιµνών, ποταµών, 

ρεµάτων και χειµάρρων, ε) καθορισµού βιοµηχανικών ζωνών, στ) καθορισµού 

λατοµικών ζωνών, ζ) σύνταξης και έγκρισης πολεοδοµικών µελετών και 

Γενικού Πολεοδοµικού σχεδίου, έγκρισης και τροποποίησης χωροταξικών και 

ρυµοτοµικών σχεδίων, προσδιορισµού ή τροποποίησης ορίων οικισµού και 

έγκρισης της µεταφοράς αυτού, η) σύνταξης και έγκρισης Ζωνών Οικιστικού 

Ελέγχου (ΖΟΕ), θ) καθορισµού και τροποποίησης όρων δόµησης, ι) 

χορήγησης, αναστολής χορήγησης, τροποποίησης οικοδοµικών αδειών, ια) 

χωροθέτησης, ιβ) καθορισµού αρχαιολογικών χώρων, ιγ) χαρακτηρισµών και 

αποχαρακτηρισµών κτιρίων ως διατηρητέων. Αναρτώνται επίσης οι πράξεις 

ανάκλησης και ακύρωσης των παραπάνω πράξεων, 

� Οι γνωµοδοτήσεις και τα πρακτικά γνωµοδοτήσεων του Νοµικού 

Συµβουλίου του Κράτους, µε σχετική αναφορά εκείνων, οι οποίες έχουν γίνει 

δεκτές από τον οικείο Υπουργό, 
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� Οι πράξεις και γνωµοδοτήσεις των ανεξάρτητων και ρυθµιστικών 

διοικητικών αρχών, η δηµοσίευση των οποίων προβλέπεται από την κείµενη 

νοµοθεσία, 

� Ατοµικές διοικητικές πράξεις, η δηµοσίευση των οποίων προβλέπεται 

από ειδική διάταξη νόµου. 
 

Η διαφάνεια ως προς τους όρους λειτουργίας της χρηστής διοίκησης 

και της αποτελεσµατικής παροχής υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις 

υπηρετείται και από τη ρύθµιση του άρθρου 8, σύµφωνα µε την οποία 

υπηρεσίες και φορείς του δηµοσίου, τα Ν.Π.∆.∆., οι φορείς του ευρύτερου 

δηµόσιου τοµέα, οι ανεξάρτητες και ρυθµιστικές διοικητικές αρχές, καθώς και 

οι φορείς των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου 

βαθµού οφείλουν να αναρτούν στο δικτυακό τόπο τους το οργανόγραµµα και τη 

διάρθρωση των υπηρεσιών και µονάδων, την περιγραφή των αρµοδιοτήτων και 

των οργανικών θέσεων, καθώς και τα ονόµατα, τις ιδιότητες και τα πρόσφορα 

στοιχεία επικοινωνίας των υπηρετούντων σε αυτούς τους φορείς µε 

οποιαδήποτε µορφή ή σχέση εργασίας και απασχόλησης. 

 

3.∆ικτυακοί Τόποι Ανάρτησης. 
 

Σύµφωνα µε το νόµο οι ∆ικτυακοί τόποι ανάρτησης έχουν ως 

ακολούθως: 

� Οι νόµοι και τα προεδρικά διατάγµατα αναρτώνται στο ∆ικτυακό 

τόπο που διατηρούν τα αρµόδια υπουργεία.  

� Οι πράξεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συµβουλίου 

αναρτώνται στο ∆ικτυακό τόπο του Γραφείου Πρωθυπουργού και της Γενικής 

Γραµµατείας της Κυβέρνησης.  

� Οι πράξεις των Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, 

Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων και των οργάνων στα οποία έχει χορηγηθεί 

εξουσιοδότηση υπογραφής ή έχει µεταβιβαστεί αρµοδιότητα αναρτώνται στο 

∆ικτυακό τόπο έκαστου Υπουργείου.  

� Οι πράξεις των οργάνων διοίκησης των ΝΠ∆∆,  των οργάνων 

διοίκησης φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, των ανεξάρτητων και 

ρυθµιστικών αρχών και των φορέων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης 

πρώτου και δεύτερου βαθµού αναρτώνται στους κατά περίπτωση οικείους 

∆ικτυακούς τόπους.  
 

 Για την καλύτερη δυνατή εφαρµογή του νόµου, οι αναρτητέες πράξεις 

της παραγράφου 2 της παρούσας εγκυκλίου αναρτώνται από την Ο∆Ε κάθε 

υπόχρεου φορέα (βλ. παρακάτω) απευθείας σε κεντρική ιστοσελίδα του  
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Εθνικού Τυπογραφείου που έχει αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό. Σύµφωνα µε 

το σχεδιασµό της διαδικτυακής αυτής εφαρµογής στο Εθνικό Τυπογραφείο, οι 

αναρτητέες πράξεις, επιπλέον, θα αναρτώνται αυτοµάτως και σε διαδικτυακό 

τόπο ειδικού σκοπού κάθε φορέα, της µορφής http://xxxxx.diavgeia.gov.gr, 

ο οποίος σχεδιάζεται κεντρικά, χωρίς απαίτηση για οποιαδήποτε σχετική 

δραστηριοποίηση του κάθε φορέα.  
 

∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση συναρµοδιότητας η πράξη αναρτάται 

µε µέριµνα των συναρµοδίων σε όλους τους αντίστοιχους ∆ικτυακούς τόπους.  
 

4. Ισχύς των πράξεων που αναρτώνται στο ∆ιαδίκτυο. 
 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 του νόµου αυτού όταν οι 

πράξεις που κατά το νόµο 3861/2010 αναρτώνται στο ∆ιαδίκτυο (βλ. 

ανωτέρω παρ. 2) δηµοσιεύονται κατά νόµο και στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως, τότε η ισχύς τους αρχίζει από τη δηµοσίευσή τους στο φύλλο 

της ΕτΚ, εκτός αν στο νόµο ή στη δηµοσιευθείσα πράξη ορίζεται διαφορετική 

έναρξη ισχύος.  
 

Εποµένως, στην περίπτωση αυτή η ανάρτηση των εν λόγω πράξεων στο 

διαδίκτυο ουδόλως διαφοροποιεί και επηρεάζει το χρόνο έναρξης της ισχύος 

τους. Απλώς η ανάρτησή τους στο ∆ιαδίκτυο συµβάλλει στην περαιτέρω  

δηµοσιοποίησή τους στο πλαίσιο της διαφάνειας που πρέπει να διέπει και να 

χαρακτηρίζει τις ενέργειες των αρµοδίων οργάνων και φορέων. 
 

Όταν, όµως, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, για τις αναρτώµενες 

στο ∆ιαδίκτυο πράξεις δεν προβλέπεται δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα 

της Κυβερνήσεως, η µη ανάρτησή τους συνεπάγεται αδυναµία εκτέλεσής 

τους. Τούτο σηµαίνει ότι στην περίπτωση αυτή η εκτελεστότητα της 

συγκεκριµένης πράξης συναρτάται άµεσα µε την ανάρτησή της στο ∆ιαδίκτυο, 

αφού η ανάρτηση ανάγεται σε όρο εκτέλεσης της πράξης.  
 

Ωστόσο, σύµφωνα µε ρητή διάταξη του νόµου (άρθρο 4 παρ. 3) από την 

αναγωγή της ανάρτησης σε όρο της εκτελεστότητας δεν θίγονται οι 

δικονοµικές διατάξεις για την άσκηση ενδίκων µέσων και βοηθηµάτων 

(προθεσµίες άσκησης κλπ.) καθώς και διοικητικών προσφυγών. Και τούτο, 

προκειµένου να µην περιοριστούν τα δικαιώµατα των ατόµων και κυρίως το 

δικαίωµα έννοµης προστασίας (άρθρο 20 § 1 Σ). 
 

Περαιτέρω, σε περίπτωση που το κείµενο της κατά νόµο 

δηµοσιευµένης πράξης δεν ταυτίζεται µε το αντίστοιχο κείµενο που είναι 

αναρτηµένο στον οικείο ∆ικτυακό τόπο, ισχύει το κείµενο που έχει κατά 

νόµο δηµοσιευθεί. 
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Ως προς τις πράξεις που δεν δηµοσιεύονται µε οποιονδήποτε άλλο 

τρόπο, στην περίπτωση που υπάρχει διαφορά µεταξύ του κειµένου που 

αναρτήθηκε και του κειµένου της πράξης, ισχύει το τελευταίο. 

 

Οι αναγκαίες διορθώσεις στο κείµενο που έχει αναρτηθεί στον οικείο 

δικτυακό τόπο, σε κάθε περίπτωση, γίνονται αµελλητί µε ευθύνη του οργάνου 

που έχει εκδώσει την πράξη.  

 

5. Περιορισµοί στην ανάρτηση των πράξεων στο 
∆ιαδίκτυο. 
 

 Καθώς η ανάρτηση στο ∆ιαδίκτυο πράξεων που περιλαµβάνουν 

δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα συνιστά επεξεργασία προσωπικών 

δεδοµένων,  πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η σχετική νοµοθεσία και 

συγκεκριµένα οι ρυθµίσεις του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α΄) για την προστασία 

του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Λόγω 

της φύσης των δεδοµένων και της ευρύτατης δηµοσιότητας που συνεπάγεται 

η διαδικτυακή δηµοσιότητα ο ν. 3861/2010 απαγορεύει ρητά την ανάρτηση 

πράξεων στις οποίες αναφέρονται ευαίσθητα δεδοµένα προσωπικού 

χαρακτήρα, όπως ορίζονται στην οικεία νοµοθεσία. Συγκεκριµένα σύµφωνα µε 

το ισχύον άρθρο 2β του ν. 2472/1997 ευαίσθητα δεδοµένα είναι «τα 

δεδοµένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά 

φρονήµατα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συµµετοχή σε 

συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην 

ερωτική ζωή, στα σχετικά µε ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη 

συµµετοχή σε συναφείς µε τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων». 

 

 Για τους αντίστοιχους λόγους θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα 

κρατικά απόρρητα, οι κανόνες πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας και 

εν γένει τα απόρρητα που προβλέπονται από το νόµο. 

  

Καθώς πρόκειται για περιορισµούς της ανάρτησης, θα πρέπει να 

εφαρµόζονται µε συνέπεια αλλά και φειδώ. Η µη ανάρτηση µε επίκληση των 

περιορισµών αυτών θα πρέπει να αιτιολογείται. Σε καµία περίπτωση δεν θα 

πρέπει να γίνεται προσχηµατική, υπερβολική ή καταχρηστική επίκληση της 

προστασίας των προσωπικών δεδοµένων ή των απορρήτων για να 

περιορίζεται δραστικά η δηµοσιότητα.  
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6. ∆ιαδικασία ανάρτησης των πράξεων στο ∆ιαδίκτυο. 
 

Η εφαρµογή της διαδικασίας ανάρτησης δεν σηµαίνει σε καµία 

περίπτωση τη σύσταση νέων οργανικών µονάδων στους υπόχρεους φορείς ή 

όργανα ή την πρόσληψη νέου προσωπικού ειδικά για το σκοπό αυτό. Κατά 

συνέπεια, η διαδικασία ανάρτησης θα πραγµατοποιείται από τους υπόχρεους 

στο πλαίσιο της προβλεπόµενης από τις ισχύουσες οργανικές διατάξεις 

οργανωτικής δοµής και λειτουργίας των υπηρεσιών τους και µε το 

υπάρχον προσωπικό.  

 

Συγκεκριµένα, η εφαρµογή της ανάρτησης των πράξεων στο ∆ιαδίκτυο 

συνδέεται πρωτίστως µε τη διαπίστωση ότι µία πράξη είναι αναρτητέα 

σύµφωνα µε το νόµο. Για το σκοπό αυτό, ο συντάκτης κάθε πράξης µε βάση 

τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 του νόµου αυτού προβαίνει 

στο χαρακτηρισµό της πράξης ως «αναρτητέας στο διαδίκτυο»  επί του 

σχεδίου του εγγράφου της.  

 

Εν συνεχεία, εφόσον δεν υπάρξει τυχόν διαφοροποίηση του 

χαρακτηρισµού της πράξης ως «αναρτητέας» από τα υπερκείµενα σ΄ αυτόν 

όργανα της ιεραρχίας, µετά την ολοκλήρωση της έκδοσής της, ο συντάκτης 

της τη διαβιβάζει αµελλητί για ανάρτηση στην Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου 

(Ο∆Ε) που λειτουργεί για το σκοπό αυτό στον οικείο φορέα ή όργανο.  

 

Ειδικότερα, η διαβίβαση της προς ανάρτηση πράξης στην οικεία Ο∆Ε 

πραγµατοποιείται από τον αρµόδιο υπάλληλο/συντάκτη του εγγράφου, ως 

εξής: 

� Για τα νοµοθετήµατα, τις κανονιστικές πράξεις και τις λοιπές πράξεις 

που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ευθύς µόλις λάβει 

γνώση του κωδικού αριθµού δηµοσίευσης από το Εθνικό Τυπογραφείο. 

� Για τις πράξεις που δηµοσιεύονται µε άλλο τρόπο, π.χ. µε ανάρτηση 

στο Κατάστηµα της οικείας Υπηρεσίας, από την ανάρτησή τους στο 

Κατάστηµα. 

� Για τις λοιπές πράξεις που δεν δηµοσιεύονται, ταυτόχρονα µε τη 

διεκπεραίωσή τους από την οικεία υπηρεσία πρωτοκόλλου ή Γραµµατείας.  
 

Η αποστολή των αναρτητέων πράξεων προς την Ο∆Ε λαµβάνει χώρα 

µε ηλεκτρονικά µέσα.  
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Επισηµαίνεται ότι η παράβαση της υποχρέωσης για ανάρτηση στο 

∆ιαδίκτυο συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα, σύµφωνα µε τις σχετικές 

διατάξεις του Υ.Κ. (άρθρο 107, περ. ε και στ του ν. 3528/2007).  
 

Ειδικότερα, όσον αφορά την Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου (Ο∆Ε), που 

προβλέπεται από το ν. 3861/2010, επισηµαίνεται ότι συνιστάται σύµφωνα µε 

τις ισχύουσες διατάξεις σε κάθε φορέα ή όργανο που είναι υπόχρεο για 

ανάρτηση στο ∆ιαδίκτυο και έχει ως αντικείµενο την τεχνική, διαδικαστική 

και οργανωτική υποστήριξη της ανάρτησης νόµων και πράξεων στο 

∆ιαδίκτυο. Συγκεκριµένα, η εκάστοτε Ο∆Ε είναι αρµόδια κυρίως για την: 
 

� Πρόσβαση και χρήση του συστήµατος ανάρτησης.  

� Ανάρτηση και κατηγοριοποίηση του αναρτώµενου υλικού στο 

διαδικτυακό τόπο ειδικού σκοπού, ανάλογα µε το περιεχόµενό του και κυρίως 

η µέριµνα για τη διασφάλιση της επιλογής και προσθήκης των κατάλληλων 

θεµατικών ενοτήτων. 

 Επίσης, η Ο∆Ε, για την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη 

πραγµατοποίηση του έργου της, µπορεί να συλλέγει και να αξιοποιεί τα 

σχόλια, τις ιδέες και προτάσεις που θα καταθέτουν οι πολίτες αναφορικώς µε 

τη λειτουργία του ∆ιαδικτυακού τόπου ανάρτησης. 
 

 Η Ο∆Ε στελεχώνεται από υπαλλήλους του οικείου φορέα οι οποίοι 

διαθέτουν κατάλληλες διοικητικές και τεχνικές γνώσεις και εκδηλώσουν 

ενδιαφέρον για τη συµµετοχή τους σε αυτή, ύστερα από πρόσκληση της 

υπηρεσίας. Ειδικά για τα Υπουργεία, η πρόσκληση για στελέχωση των Ο∆Ε 

αναρτάται στο http://opengov.gr/. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει 

ενδιαφέρον συµµετοχής, εντός ευλόγου χρόνου και σε κάθε περίπτωση στον 

προβλεπόµενο από το νόµο χρόνο, η οικεία υπηρεσία προβαίνει µε 

πρωτοβουλία της στη συγκρότηση αυτής. 
 

 Σηµειώνεται ότι τα µέλη των Ο∆Ε θα λάβουν ειδική εκπαίδευση για το 

έργο τους, η οποία θα πραγµατοποιηθεί µε φροντίδα του Υπουργείου 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.  
 

Οι εν λόγω Οµάδες ∆ιοίκησης Έργου για όλους τους υπόχρεους 

φορείς πρέπει να συγκροτηθούν εντός µηνός από τη δηµοσίευση του νόµου 

αυτού, δηλ. µέχρι 13 Αυγούστου 2010, µε εξαίρεση του Οργανισµούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού, στους οποίους οι 

Οµάδες αυτές πρέπει να συγκροτηθούν τριάντα (30) ηµέρες πριν από την 

έναρξη ισχύος του νόµου, δηλ. µέχρι 15 Φεβρουαρίου 2011. 
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Ειδικά, στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης θα πραγµατοποιηθεί πιλοτική εφαρµογή της ανάρτησης, µε 

σύσταση και λειτουργία Ο∆Ε πριν από την προαναφερθείσα ηµεροµηνία, µε 

σκοπό η εµπειρία και οι γνώσεις που θα αποκτηθούν στο διάστηµα αυτό να 

γνωστοποιηθούν στις λοιπές Ο∆Ε όταν λειτουργήσουν και να συµβάλουν τόσο 

στη διευκόλυνση του έργου τους όσο και στην αποτελεσµατικότερη εφαρµογή 

της ανάρτησης. 
  
∆ιευκρινίζεται ότι στα µέλη των Ο∆Ε σύµφωνα µε ρητή αναφορά του 

νόµου, δεν καταβάλλεται αµοιβή ή αποζηµίωση. 

 

Σε κάθε υπόχρεο φορέα για ανάρτηση, τηρείται αρχείο των νόµων, 

προεδρικών διαταγµάτων, πράξεων και αποφάσεων που αναρτώνται 

αυτοµάτως στον οικείο διαδικτυακό τόπο ειδικού σκοπού, όπως 

προαναφέρθηκε στην Ενότητα 3. Κεντρικό αρχείο αυτών δηµιουργείται και 

τηρείται στο Εθνικό Τυπογραφείο, στο οποίο αναρτώνται, από την οικεία 

Ο∆Ε, οι προς ανάρτηση πράξεις κάθε υπόχρεου φορέα ή οργάνου. Είναι 

αυτονόητο ότι τα αρχεία αυτά είναι προσιτά σε κάθε ενδιαφερόµενο και µε 

ηλεκτρονικά µέσα. 

 

7.∆ωρεάν πρόσβαση στα τεύχη της Εφηµερίδας της 
Κυβερνήσεως 

 
Η δηµοσιότητα και η διαφάνεια ενισχύονται περαιτέρω καθώς 

καθιερώνεται πλέον η δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόµενο της Εφηµερίδας της 

Κυβερνήσεως. Και τούτο επειδή η πρόσβαση στην πληροφόρηση και πιο 

συγκεκριµένα στα κανονιστικά και άλλα κείµενα που ο νοµοθέτης έχει κρίνει 

ως δηµοσιευτέα στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστά συνταγµατικό 

δικαίωµα, η απόλαυση του οποίου δεν επιτρέπεται να εξαρτάται από την 

επιβολή και καταβολή αντιτίµου ή συνδροµής (άρθρο 7 του νόµου). 
 

III. Ενέργειες των Υπηρεσιών. 
 

Οι Υπηρεσίες για την εφαρµογή του νόµου αυτού οφείλουν να προβούν 

στις ακόλουθες ενέργειες: 
 

α) στη σύσταση της Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (Ο∆Ε), η οποία 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόµου, εντός του 

προβλεπόµενου χρονοδιαγράµµατος εφαρµογής του νόµου αυτού. 
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β) Αµέσως µετά τη σύσταση της Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου οφείλουν να 

ενηµερώσουν την Ο∆Ε του ΥΠΕΣΑΗ∆ για τη σύνθεσή της (Όνοµα, Επώνυµο, 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κάθε µέλους), προκειµένου τα µέλη των Ο∆Ε να 

ειδοποιηθούν έγκαιρα για την εκπαίδευση που θα λάβουν και για λοιπή 

απαιτούµενη πληροφόρηση. Για το σκοπό αυτό απαιτείται να καταχωρήσουν τα 

στοιχεία των µελών της Ο∆Ε σε κεντρική διαδικτυακή εφαρµογή που θα 

λειτουργήσει στο διαδικτυακό τόπο http://diavgeia.gov.gr και να 

ενηµερώσουν το προσωπικό τους για τον παραπάνω διαδικτυακό τόπο, από 

όπου θα µπορούν να αντλούν χρήσιµη πληροφόρηση για το ν.3861/2010.  

 

IV. Χρόνος Εφαρµογής. 
 

Οι υπόχρεοι φορείς οφείλουν να εφαρµόσουν τις διατάξεις του νέου 

νόµου, ως ακολούθως: 
 

α) σε ό,τι αφορά πράξεις του Πρωθυπουργού, του Υπουργικού 

Συµβουλίου και των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, των Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων 

Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικών Γραµµατέων Υπουργείων και των 

οργάνων, στα οποία τα ως άνω όργανα έχουν χορηγήσει εξουσιοδότηση 

υπογραφής ή µεταβιβάσει αρµοδιότητα, από την 1η Οκτωβρίου 2010.  

β) σε ό,τι αφορά πράξεις των οργάνων διοίκησης των ΝΠ∆∆, των 

οργάνων διοίκησης των φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, των 

ανεξαρτήτων και ρυθµιστικών αρχών και του Νοµικού Συµβουλίου του 

Κράτους, από την 1η Νοεµβρίου 2010.  

γ) σε ό,τι αφορά αποφάσεις και πράξεις των φορέων των Οργανισµών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού, από την 15η Μαρτίου 

2011. 

δ) σε ό,τι αφορά στη διάθεση των τευχών της Εφηµερίδας της 

Κυβερνήσεως από το Εθνικό Τυπογραφείο, από τη δηµοσίευση του νόµου 

αυτού (13-7-2010). 

ε) Τέλος, σε ό,τι αφορά στην ανάρτηση του οργανογράµµατός τους 

καθώς και της διάθρωσης των υπηρεσιών και µονάδων, της περιγραφής των 

αρµοδιοτήτων και των οργανικών θέσεων καθώς και των ονοµάτων, των 

ιδιοτήτων και των στοιχείων επικοινωνίας των υπηρετούντων σε αυτούς, µε 

οποιαδήποτε µορφή ή σχέση εργασίας και απασχόλησης, ανάλογα µε τα 

οριζόµενα στις κατά τα ανωτέρω περιπτώσεις α – γ. 
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Οι ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού των Υπουργείων παρακαλούνται να 

γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο σε όλους τους φορείς του δηµόσιου και του 

ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που εποπτεύουν.  

 

Επίσης, οι ∆ιευθύνσεις ∆ιοίκησης των Περιφερειών παρακαλούνται 

να γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή σε όλους τους φορείς του δηµόσιου και 

του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που εποπτεύουν συµπεριλαµβανοµένων και 

των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού της περιοχής τους. 

 

Σας γνωρίζουµε ότι η εγκύκλιος έχει καταχωρηθεί στο ∆ικτυακό τόπο 

της Υπηρεσίας µας -www.gspa.gr-, στη διαδροµή: ∆ηµόσια ∆ιοίκηση/ 

Σχέσεις Κράτους-Πολίτη. 

 

  Η ∆ιεύθυνση Σχέσεων Κράτους - Πολίτη της Γενικής Γραµµατείας 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης παραµένει στη διάθεσή 

σας για κάθε συνεργασία και παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων.   

 

              

 

             Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

 

                                            ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ: 

(µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) 

 
1. Γραφείο κ. Πρωθυπουργού 

2. Όλα τα Υπουργεία 

- Γραφεία κ. κ. Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών 

- Γραφεία κ.κ. Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων 

- ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού 

3. Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας 

- ∆ιευθύνσεις ∆ιοίκησης 

4. Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων  

Προσωπικού Χαρακτήρα 

Κηφισίας 1-3 

Τ.Κ. 115 23, Αθήνα. 

5. Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  

Αµερικής 5 

Τ.Κ. 105 64, Αθήνα. 

6. Αρχή ∆ιασφάλισης του Απορρήτου 

των Επικοινωνιών 

Ιερού Λόχου 6 

Τ.Κ. 151 24, Μαρούσι. 

7. Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής 

Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) 

Πουλίου 6 & Λεωφ. Αλεξάνδρας 

Τ.Κ. 115 23, Αθήνα. 

8. Συνήγορος του Πολίτη 

Χατζηγιάννη Μέξη 5 

Τ.Κ. 115 28, Αθήνα.  

9. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών  

& Ταχυδροµείων 

Κηφισίας 60 

Τ.Κ. 151 25, Αθήνα. 

10. Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας 

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 

Τ.Κ. 105 64, Αθήνα. 

11. Επιτροπή Ανταγωνισµού 

Πλ. Κάνιγγος  

Τ.Κ. 101 81, Αθήνα. 
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12. Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους 

Ακαδηµίας 68 & Χ. Τρικούπη  

T.K. 106 78, Αθήνα. 

13. Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

Κηφισίας 1-3 & Αλεξάνδρας 

Τ.Κ. 115 23, Αθήνα. 

14. Σώµα Επιθεωρητών-Ελεγκτών 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

Λ. Συγγρού 60 

Τ.Κ. 117 42, Αθήνα. 
 

                                                                                  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

1. Πολιτικό Γραφείο κ. Υπουργού  

2. Πολιτικά Γραφεία κ.κ. Υφυπουργών 

3. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραµµατέων 

4. Γραφεία κ.κ. Γεν. ∆ιευθυντ(ρι)ών 

5. Γραφεία κ.κ. ∆ιευθυντ(ρι)ών 

6. ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων. 

(αποστολή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στη διεύθυνση 

papanikg@ypes.gov.gr µε την παράκληση για τη δηµοσίευση του παρόντος 

στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας µας στη διαδροµή ∆ηµόσια ∆ιοίκηση/ Σχέσεις 

Κράτους-Πολίτη). 

 
            
 

 
 


