
 1 

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ 

«ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ  ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ   Α΄   

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ  και   ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 

Άπθπο 1. 

κοπόρ ηος νόμος 

θνπφο ηνπ λφκνπ απηνχ  είλαη  

α) ε αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη ησλ λνκηθψλ 
πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ (εθεμήο Ν.Π.Η.Γ.) λα επηθνηλσλνχλ θαη λα 
ζπλαιιάζζνληαη κε ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε ρξήζε ηερλνινγηψλ 
πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ  (εθεμήο ΣΠΔ) θαη  

β) ε ξχζκηζε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ  απφ ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα  
εληφο ηνπ πιαηζίνπ θαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηελ ππνζηήξημε 
ηεο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ζπλαιιαγψλ ηνπο.  

 

Άπθπο 2 

Πεδίο εθαπμογήρ 

1. Ο λφκνο απηφο εθαξκφδεηαη: 

α) σο πξνο ηελ άζθεζε αξκνδηνηήησλ απφ ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε 
ρξήζε ΣΠΔ.  

β) σο πξνο ηελ επηθνηλσλία θαη ζπλαιιαγή κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ 
ηνκέα κε ρξήζε ΣΠΔ 

γ) σο πξνο ηελ επηθνηλσλία θαη ζπλαιιαγή κε ρξήζε ΣΠΔ κεηαμχ ησλ θνξέσλ 
ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ησλ  θπζηθψλ πξνζψπσλ ή Ν.Π.Η.Γ..  

δ) σο πξνο ηελ πξφζβαζε ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ή Ν.Π.Η.Γ. ζε δεκφζηα 
έγγξαθα θαη ηε δηάζεζή ηνπο γηα πεξαηηέξσ ρξήζε κε ρξήζε ΣΠΔ. 

2. Ο λφκνο απηφο εθαξκφδεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ κέξνο ηεο έθδνζεο ή 
δηεθπεξαίσζεο πξάμεο ή ελέξγεηαο, ηεο επηθνηλσλίαο ή ηεο ζπλαιιαγήο 
πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο ρξήζε ΣΠΔ. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδεηαη ζε 
εθείλα ηα ζηάδηα ηεο πξάμεο, ελέξγεηαο, επηθνηλσλίαο ή ζπλαιιαγήο, ηα νπνία 
πξαγκαηνπνηνχληαη κε ρξήζε ΣΠΔ.   

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄  
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Άπθπο 3 

Οπιζμοί 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ λννχληαη σο: 

 

Αναγνωπιζηικά : νη ηνκεαθνί αξηζκνί ηνπ πνιίηε, φπσο απηνί ηεξνχληαη 
δηαθξηηά ζηα επηκέξνπο κεηξψα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα 
 

Απσή Δγγπαθήρ Τπηπεζιών Ηλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ: ε νληφηεηα 
πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηε ζπιινγή ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ θαη γηα ηελ 
πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ελφο πξνζψπνπ  πνπ δεηεί λα εγγξαθεί ζε 
θάπνηα ειεθηξνληθή ππεξεζία. 

Απσή Πιζηοποίηζηρ: ε νληφηεηα πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ  ηερληθή  
δηαρείξηζε ησλ ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ γηα νιφθιεξν ηνλ θχθιν δσή ηνπο.  

Αζθάλεια Πληποθοπιακών ςζηημάηων : έλα νξγαλσκέλν πιαίζην απφ 
έλλνηεο, αληηιήςεηο, αξρέο, πνιηηηθέο, δηαδηθαζίεο, ηερληθέο θαη κέηξα πνπ 
απαηηνχληαη γηα λα πξνζηαηεπζνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ 
πζηήκαηνο (εθεμήο Π), αιιά θαη ην ζχζηεκα νιφθιεξν, απφ θάζε ζθφπηκε ή 
ηπραία απεηιή. 

Αζθάλεια Σεσνολογίαρ Πληποθοπικήρ και Δπικοινωνιών – ΤΠΕ : ε 
αζθάιεηα ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο ησλ Π, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
επηθνηλσληαθψλ (ππν) ζπζηεκάησλ ηνπ. 

Αζθάλεια Πληποθοπιών- δεδομένων: ε αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη  
δεδνκέλσλ πνπ δηαθηλνχληαη, ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία θαη 
απνζεθεχνληαη ζηα ζηνηρεία ηνπ Π. 
 

Γεδομένα πποζωπικού σαπακηήπα: θάζε πιεξνθνξία πνπ αθνξά έλα 
θπζηθφ πξφζσπν, ε ηαπηφηεηα ηνπ νπνίνπ είλαη πξνζδηνξηζκέλε ή κπνξεί λα 
πξνζδηνξηζηεί.  

Γιαπιζηεςηήπια: ερέγγπα πνπ παξνπζηάδεη ην πξφζσπν πνπ είλαη ρξήζηεο 
ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη ηελ 
ηαπηφηεηά ηνπ 

Δγγπαθή: ε δηαδηθαζία πνπ ζπλίζηαηαη ζηε δήισζε ηεο βνχιεζεο λα γίλεηαη 
ρξήζε κηαο ππεξεζίαο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ζηελ ππνβνιή ηπρφλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαη λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ θαη ζηελ παξνρή 
αλαγλσξηζηηθψλ  

Δπιβεβαίωζη ηαςηόηηηαρ (Αςθενηικοποίηζη) ε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο 
θαη επηβεβαίσζεο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηα 
νπνία είλαη ρξήζηεο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη επηθνηλσλνχλ 
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– ζπλαιιάζζνληαη κε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε ρξήζε ΣΠΔ, πνπ 
βαζίδεηαη ζηα δηαπηζηεπηήξηα πνπ θαηέρνπλ θαη κε ηελ νπνία αλαγλσξίδεηαη θαη 
επηβεβαηψλεηαη ε νξζφηεηα ηεο ηαπηφηεηαο ελφο πξνζψπνπ. 

Δςπεηηπίαζη: ε δεκηνπξγία ππνδνκήο γηα ηελ ηαρεία αλαδήηεζε 
πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ ζε έλα αξρείν ή ζπιινγή πιεξνθνξίαο θαη 
εγγξάθσλ  

Ηλεκηπονικό απσείο: θάζε δηαξζξσκέλν ζχλνιν δεδνκέλσλ ή εγγξάθσλ, ηα 
νπνία είλαη πξνζηηά κε γλψκνλα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα θαη  ππνβάιινληαη ζε 
επεμεξγαζία κε ρξήζε ΣΠΔ 

Ηλεκηπονική διασείπιζη εγγπάθων: Σν ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ 
ππαγμαηοποιούνηαι με σπήζη ΣΠΔ και πος απνζθνπνχλ ζηελ θαηαρψξηζε, 
πξσηνθφιιεζε, νξγάλσζε, ηαμηλφκεζε θαη ζπληήξεζε ησλ εγγξάθσλ πνπ 
δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηνπο θνξείο δεκφζηνπ ηνκέα  ή ηων εγγξάθσλ πνπ 
πεξηήιζαλ ζε απηνχο απφ ηξίηνπο.  

Ηλεκηπονικό έγγπαθο : θάζε κέζν, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απφ 
ππνινγηζηηθφ – πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, κε ειεθηξνληθφ, καγλεηηθφ ή άιιν 
ηξφπν, γηα εγγξαθή, απνζήθεπζε, παξαγσγή ή αλαπαξαγσγή ζηνηρείσλ πνπ 
δελ κπνξνχλ λα αλαγλσζηνχλ  άκεζα, φπσο θαη θάζε καγλεηηθφ, ειεθηξνληθφ 
ή άιιν πιηθφ, ζην νπνίν εγγξάθεηαη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία, εηθφλα, 
ζχκβνιν ή ήρνο, απηνηειψο ή ζε ζπλδπαζκφ, εθφζνλ ην ελ ιφγσ πεξηερφκελν 
επηθέξεη έλλνκεο ζπλέπεηεο ή πξννξίδεηαη ή είλαη πξφζθνξν λα απνδείμεη 
γεγνλφηα πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο. 

 
Ηλεκηπονική πληπωμή: ε θαηαβνιή ρξεκαηηθνχ πνζνχ πνπ  δηελεξγείηαη κε 
ρξήζε ΣΠΔ θαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα απφδεημεο ηεο δηελέξγεηαο απηήο, 
αλεμάξηεηα απφ ην κέζν πιεξσκήο. 

Ηλεκηπονικό ππωηόκολλο: Ζιεθηξνληθφ πξσηφθνιιν είλαη ην πιεξνθνξηαθφ 
ζχζηεκα πνπ εμππεξεηεί ηε ζπιινγή, θαηαγξαθή θαη δηαλνκή ησλ 
δηαθηλνχκελσλ εγγξάθσλ κε φπνην κέζν θη αλ απηά παξάγνληαη, 
θαηαρσξίδνληαη ή δηαθηλνχληαη. 

Ηλεκηπονικό ηασςδπομείο: θάζε κήλπκα κε θείκελν, θσλή, ήρν ή εηθφλα πνπ 
απνζηέιιεηαη κέζσ δεκφζηνπ δηθηχνπ επηθνηλσληψλ, ην νπνίν κπνξεί λα 
απνζεθεχεηαη ζην δίθηπν ή ζηνλ ηεξκαηηθφ εμνπιηζκφ ηνπ παξαιήπηε έσο 
φηνπ παξαιεθζνχλ απφ απηφλ.   

Ηλεκηπονική ςπογπαθή: δεδνκέλα ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ηα νπνία είλαη 
ζπλεκκέλα ζε άιια ειεθηξνληθά δεδνκέλα ή ζπζρεηίδνληαη ινγηθά κε απηά θαη 
ηα νπνία ρξεζηκεχνπλ σο κέζνδνο απφδεημεο ηεο γλεζηφηεηαο. 

Πιζηοποιηηικό: ειεθηξνληθή βεβαίσζε, ε νπνία ζπλδέεη δεδνκέλα 
επαιήζεπζεο ππνγξαθήο κε έλα άηνκν θαη επηβεβαηψλεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ. 

Πολιηική Αζθάλειαρ: δήισζε πνπ πεξηγξάθεη ηηο ζηξαηεγηθέο, επηινγέο,  
πξνηεξαηφηεηεο, δηαδηθαζίεο θαη κέηξα  ηεο δηνίθεζεο ηνπ θνξέα ζε ζέκαηα 
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αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ, αζθάιεηαο ηερλνινγίαο 
πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ θαη γεληθφηεξα αζθάιεηαο πιεξνθνξηαθψλ 
ζπζηεκάησλ.  Με ηε δήισζε απηή θαζνξίδνληαη νη ξφινη, νη αξκνδηφηεηεο  θαη 
νη επζχλεο θαζεκηάο εθ ησλ νληνηήησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πιεξνθνξηαθφ 
ζχζηεκα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ επηιεγκέλσλ δηαδηθαζηψλ θαη κέηξσλ 
αζθάιεηαο. 

Πποηγμένη ηλεκηπονική ςπογπαθή: ειεθηξνληθή ππνγξαθή, πνπ πιεξνί 
ηνπο εμήο φξνπο: α) ζπλδέεηαη κνλνζήκαληα κε ηνλ ππνγξάθνληα, β) είλαη 
ηθαλή λα θαζνξίζεη εηδηθά θαη απνθιεηζηηθά ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ππνγξάθνληνο, 
γ) δεκηνπξγείηαη κε κέζα ηα νπνία ν ππνγξάθσλ κπνξεί λα δηαηεξήζεη ππφ ηνλ 
απνθιεηζηηθφ ηνπ έιεγρν θαη δ) ζπλδέεηαη κε ηα δεδνκέλα ζηα νπνία 
αλαθέξεηαη θαηά ηξφπν ηέηνην ψζηε λα κπνξεί λα εληνπηζζεί νπνηαδήπνηε 
κεηαγελέζηεξε αιινίσζε ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ. 

Σαςηοποίηζη: νπνηνδήπνηε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην πξφζσπν πνπ 
είλαη ρξήζηεο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο γηα ηε δήισζε θαη 
αλαγλψξηζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ αλαθνξηθά κε ηελ πξφζβαζε ζε κηα 
ειεθηξνληθή ππεξεζία θαη ε νπνία βαζίδεηαη ζην αλαγλσξηζηηθφ πνπ θαηέρεη. 

Τπηπεζίερ ηλεκηπονικήρ διακςβέπνηζηρ: ππεξεζίεο πνπ ζπλίζηαληαη ζηελ 
παξαγσγή,  δηαθίλεζε θαη δηαρείξηζε  πιεξνθνξηψλ, δεδνκέλσλ θα 
ειεθηξνληθψλ  εγγξάθσλ θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ θνξείο ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα  ή  ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ κε απηνχο ηνπο θνξείο 
κε ρξήζε ΣΠΔ.  

Τπηπεζία σπονοζήμανζηρ: ε δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ ηεθκεξίσλ γηα 
έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ ζε ςεθηαθή κνξθή, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα απνδεηρζεί 
φηη ηα δεδνκέλα απηά ππήξραλ ζε κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.  

Τποζηηπικηικέρ ηεσνολογίερ: ΣΠΔ, φπσο πιηθφ ππνινγηζηή, ινγηζκηθφ, 
εθαξκνγέο, εξγαιεία αλάπηπμεο, θαη βνεζήκαηα, γηα άηνκα κε αλαπεξία 
γεληθά ή θαη εμεηδηθεπκέλα γηα ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο αλαπεξίαο. 

Φοπείρ ηος δημόζιος ηομέα: νη θξαηηθέο αξρέο, θεληξηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο, 
απηνηειείο δεκφζηεο ππεξεζίεο, λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, 
αλεμάξηεηεο θαη ξπζκηζηηθέο δηνηθεηηθέο αξρέο, νη θνξείο ηνπ επξχηεξνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα, νη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεπηέξνπ 
βαζκνχ θαη ηα λνκηθά πξφζσπα θαη επηρεηξήζεηο απηψλ.  

Φοπείρ ηος εςπύηεπος δημόζιος ηομέα:α) ηα λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ 
δηθαίνπ πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο ή επηρνξεγνχληαη ηαθηηθψο, ζχκθσλα κε ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο απφ θξαηηθνχο πφξνπο θαηά 50% ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηήζηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπο θαη β) νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3429/2005.  

Υπήζηερ ςπηπεζιών ηλεκηπονικήρ διακςβέπνηζηρ: ηα θςζικά ππόζωπα 
ή Ν.Π.Η.Γ. πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Ωο 
ρξήζηεο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο  λννχληαη θαη νη ππάιιεινη 
θαη ιεηηνπξγνί ησλ θνξέσλ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ππεξεζίεο 
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζε ζην πιαίζην ηεο άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ  ηνπο. 
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Υπονοζήμανζη: αιιεινπρία ραξαθηήξσλ ή ζηνηρεία πνπ δειψλνπλ κε 
αζθάιεηα ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ έρεη ιάβεη ρψξα κία πξάμε ή ελέξγεηα.  

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ  Γ΄  

ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΔ  

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΩΝ ΦΟΡΔΩΝ ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ  

 

Άπθπο 4 

Γενικέρ απσέρ ηλεκηπονικήρ διακςβέπνηζηρ  

1. Οι θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΤΠΕ  θαη ηηο ππεξεζίεο 
θη εθαξκνγέο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο  ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο 
λνκηκφηεηαο, ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη  ηεο δηαθάλεηαο. 

2. Οη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ θαη ηηο 
ππεξεζίεο θη εθαξκνγέο  ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο  ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηνλ παξφληα λφκν, κεξηκλψληαο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο 
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηελ πξφζβαζε ζε απηέο. Με θνηλή απφθαζε 
ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  
θαη ηνπ εθάζηνηε ζπλαξκφδηνπ Τπνπξγνχ πξνζδηνξίδνληαη νη ππεξεζίεο  ή νη 
θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ παξέρνληαη κέζσ 
ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (εθεμήο ΚΔΠ) θαη ησλ Δληαίσλ Κέληξσλ 
Δμππεξέηεζεο (ΔΚΔ), ηεο Κεληξηθήο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο ηνπ Διιεληθνχ 
Γεκνζίνπ θαη, θαηά πεξίπησζε, άιισλ ππιψλ ή ηφπσλ πξφζβαζεο πνπ 
νξίδνληαη εηδηθά.  
 
 
3. Οη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κεξηκλνχλ  γηα ηελ  εγθπξφηεηα, 
λνκηκφηεηα, αθεξαηφηεηα,  αθξίβεηα θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ζηηο 
νπνίεο ηα ζπλαιιαζζφκελα κε ηνλ θνξέα θπζηθά πξφζσπα ή Ν.Π.Η.Γ.  έρνπλ 
πξφζβαζε κε ρξήζε ΣΠΔ. 

4.  Οη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κεξηκλνχλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 
πιεξνθνξηψλ, ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ  εγγξάθσλ  πνπ 
παξάγνπλ, θαηαρσξίδνπλ, ηεξνχλ, δηαθηλνχλ ή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 
δηαρεηξίδνληαη θαζψο θαη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ΣΠΔ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ 
παξέρνπλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζε απηνχο.  

5. Οη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα δηαζθαιίδνπλ φηη ε παξνρή ησλ 
ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο γίλεηαη θαηά ηξφπν πνπ ππνζηεξίδεη 
θαη ελζαξξχλεη, ηδίσο κε ηερληθά κέζα θαη κε ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ 
κνξθψλ αδεηψλ ρξήζεο, ηελ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 
θαη ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε απηήο θαηά ηα νξηδφκελα ζην λ. 3448/2006 θαη ζηηο 
απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη θαη‟ εμνπζηνδφηεζε απηνχ.  



 6 

6. Οη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα νξγαλψλνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ 
θαη ηηο ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαηά ηξφπν 
ψζηε λα εληζρχνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ λεζησηηθψλ θαη νξεηλψλ πεξηνρψλ 
θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη ΝΠΗΓ πνπ θαηνηθνχλ ή  
αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο ζε απηέο ηηο πεξηνρέο λα επηθνηλσλνχλ θαη λα 
ζπλαιιάζζνληαη κε ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε ρξήζε ΣΠΔ.  

7. Οη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα δηακνξθψλνπλ ηελ πιεξνθφξεζε θαη 
επηθνηλσλία θαη ελ γέλεη ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαηά 
ηξφπν, ψζηε απηέο λα είλαη θηιηθέο πξνο ηνλ ρξήζηε, λα δηαζθαιίδνπλ θαη λα 
εληζρχνπλ ηελ ηζφηεηα σο πξνο ηελ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο 
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο 
πξφζβαζεο νξηζκέλσλ νκάδσλ ή αηφκσλ θαη ηδίσο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία.  

8. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 
θαη ε δηακφξθσζε θαη πξνκήζεηα ησλ αληίζηνηρσλ πιεξνθνξηαθψλ θαη 
επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ πξέπεη λα γίλεηαη κε γλψκνλα ηε 
δηαζθάιηζε ηεο ειεθηξνληθήο  πξνζβαζηκφηεηαο ζε άηνκα κε  αλαπεξίεο θαη ηε 
δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ απφ απηά. 

 

Άπθπο 5 

Γημιοςπγία δικηςακού ηόπος 

1. Κάζε θνξέαο δεκφζηνπ ηνκέα ππνρξενχηαη  λα δεκηνπξγεί θαη λα 
δηαηεξεί δηθηπαθφ ηφπν κε ηηο θαηάιιειεο εθαξκνγέο, ηδίσο γηα ηελ ππνβνιή 
αλαθνξψλ, δειψζεσλ θαη αηηήζεσλ απφ ηα ζπλαιιαζζφκελα κε απηφλ θπζηθά 
πξφζσπα ή Ν.Π.Η.Γ..  Ζ ππνρξέσζε απηή εθπιεξψλεηαη  θαη  κε απιή 
θηινμελία ζρεηηθήο κε ηνλ  ζπγθεθξηκέλν θνξέα ηζηνζειίδαο ζε δηθηπαθφ ηφπν 
πνπ δηαρεηξίδεηαη ηεξαξρηθά πξντζηακέλε ή επνπηεχνπζα απηνχ αξρή, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη δηαηίζεηαη εκθαλψο ε δηεχζπλζε ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο κε 
ηνλ ζπγθεθξηκέλν θνξέα. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, 
Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  πξνζδηνξίδνληαη νη γεληθνί 
φξνη θαη νη ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο, νη  γεληθνί φξνη ρξήζεο θαζψο θαη νη  
γεληθνί φξνη σο πξνο ηελ   πνιηηηθή αζθάιεηαο θαη ηελ  πνιηηηθή πξνζηαζίαο 
ηδησηηθφηεηαο ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ πνπ δηαηεξνχλ νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ 
ηνκέα.  

2. Ο δηθηπαθφο ηφπνο νθείιεη λα παξέρεη κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν ηε 
δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο ησλ θπζηθψλ  πξνζψπσλ θαη ησλ Ν.Π.Η.Γ. κε ηνλ 
θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηδίσο  κε ηε δηάζεζε  ηεο δηεχζπλζεο ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ ή  ηε δηακφξθσζε εηδηθνχ ρψξνπ γηα ηελ δηαηχπσζε ησλ 
εξσηεκάησλ θάζε ελδηαθεξφκελνπ.   

3. Κάζε θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πξνζδηνξίδεη ηνπο φξνπο θαη ηα 
εξγαιεία ηήξεζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο δεκνζηφηεηαο, 
ηεο πνηφηεηαο, ηεο αζθάιεηαο, ηεο πξνζβαζηκφηεηαο θαη ηεο 
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. ηνλ δηθηπαθφ ηφπν πεξηιακβάλεηαη  αλαθνξά ησλ 
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ζηνηρείσλ ηνπ ππεπζχλνπ ηήξεζεο θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ θαη ησλ ζηνηρείσλ 
επηθνηλσλίαο απηψλ.  

4. Οη δηθηπαθνί ηφπνη πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη ηεξνχληαη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ είλαη ηφπνη ειεχζεξεο θαη ρσξίο 
πεξηνξηζκνχο πξφζβαζεο, εθηφο αλ  πξνβιέπεηαη άιισο απφ ηνλ νηθείν θνξέα 
γηα ιφγνπο δηαθχιαμεο θξαηηθνχ απνξξήηνπ ή απνξξήηνπ πνπ πξνζηαηεχεηαη 
απφ δηάηαμε λφκνπ .  

 

Άπθπο 6  

Πληποθοπιακέρ ςποσπεώζειρ ηων θοπέων ηος δημόζιος ηομέα 

1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ πξνυπνζέζεσλ, ησλ φξσλ  θαη ησλ πεξηνξηζκψλ 
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία σο πξνο ηελ πξφζβαζε ζηα 
έγγξαθα (άξζξν 5 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο), σο πξνο ηελ 
πεξαηηέξσ ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (λ. 3448/2006) θαη 
σο πξνο ηελ επεμεξγαζία θαη πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 
ραξαθηήξα (λ. 2472/97), νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα νθείινπλ λα 
δεκνζηνπνηνχλ θαη λα θαζηζηνχλ πξνζηηέο, ηδίσο ζηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο 
ηνπο, ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηνπλ θαη εκπίπηνπλ ζην πεδίν ηεο 
αξκνδηφηεηαο θαη δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. Οθείινπλ ηδίσο λα θαζηζηνχλ κε 
εχιεπην ηξφπν πξνζηηά ζε θάζε ελδηαθεξφκελν  ηε βαζηθή λνκνζεζία πνπ 
αλαθέξεηαη ζηα εθάζηνηε πεδία αξκνδηφηεηάο ή δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, 
πιεξνθνξίεο γηα ηηο  ππεξεζίεο θαη ζπλαιιαγέο,  νη νπνίεο παξέρνληαη απφ 
απηνχο ηδίσο κε ρξήζε ΣΠΔ  θαζψο θαη θάζε άιιε πιεξνθνξία, ε πξφζβαζε 
ζηελ νπνία δηεπθνιχλεη ηελ άζθεζε δηθαησκάησλ ή ηελ εθπιήξσζε 
ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο.  

2. Οη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα δηαζέηνπλ ηηο  αλσηέξσ πιεξνθνξίεο θαη 
έγγξαθα ζε κνξθή  δεθηηθή πεξαηηέξσ ρξήζεο θαη επεμεξγάζηκε, κε 
απηνκαηνπνηεκέλα κέζα. Οη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα νθείινπλ ηδίσο λα 
δηαζέηνπλ ζηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ηνπο,  ζε κνξθή δεθηηθή πεξαηηέξσ 
ρξήζεο θαη επεμεξγάζηκε, κε απηνκαηνπνηεκέλα κέζα,   ηα ππνδείγκαηα-
θείκελα αηηήζεσλ, δειψζεσλ, παξαζηαηηθψλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ 
άζθεζε δηθαησκάησλ ή ηελ εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ 
κε απηνχο,  αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ε ζρεηηθή επηθνηλσλία ή ζπλαιιαγή ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί κε ειεθηξνληθφ ή κε ηξφπν.  

3. Οη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα εγγπψληαη ηελ εγθπξφηεηα θαη λνκηκφηεηα 
θαη κεξηκλνχλ γηα ηελ πνηφηεηα θαη επηθαηξνπνίεζε  ησλ πιεξνθνξηψλ θαη 
εγγξάθσλ πνπ αλαξηνχλ ή θνηλνπνηνχλ πξνο αλάξηεζε ζηελ Κεληξηθή 
Γηαδηθηπαθή Πχιε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ή ζηελ θαηά πεξίπησζε 
πξνβιεπφκελε πχιε ή ηφπν πξφζβαζεο.  

4. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ 
ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ 
πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο θαη βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο θαη ησλ δηαηάμεσλ 
γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα,  νη 
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πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηνπνηνχληαη, αλαθνηλψλνληαη θαη θνηλνπνηνχληαη 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κπνξνχλ ειεχζεξα λα 
κεηαθνξηψλνληαη, λα πξνζθηψληαη, λα απνζεθεχνληαη, λα ηπγράλνπλ 
επεμεξγαζίαο, λα δηαδίδνληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη πεξαηηέξσ ππφ ηνλ φξν 
φηη κλεκνλεχεηαη θαηάιιεια ε πεγή ηνπο  θαη δελ εκθαλίδνληαη σο πξσηφηππεο 
πιεξνθνξίεο, εάλ έρνπλ ππνζηεί κεηαηξνπέο.    

5. Οη πεξηνξηζκνί θαη νη φξνη ρξήζεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη εγγξάθσλ πνπ 
αλαξηψληαη πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη θαηά ζαθή θαη εκθαλή ηξφπν ζηνλ 
δηθηπαθφ ηφπν ηνπ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Οη ηξνπνπνηήζεηο ησλ 
πεξηνξηζκψλ θαη ησλ φξσλ ρξήζεο πξέπεη λα είλαη άκεζα θαη επρεξψο 
αλαγλσξίζηκεο.  

6. Οη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα νθείινπλ λα κεξηκλνχλ γηα ηελ επξεηεξίαζε 
θαη ηεθκεξίσζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ δηαζέηνπλ, φπσο θαη γηα ηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ θαηαιφγνπ, αλαδήηεζεο θαη απηνκαηνπνηεκέλεο αίηεζεο θαη 
δηάζεζεο πιεξνθνξηψλ θαη εγγξάθσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα.  

  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ  Γ΄ 

ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ  

Άπθπο 7 

Γενικέρ απσέρ πποζηαζίαρ δεδομένων πποζωπικού σαπακηήπα 

1. Οη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα παξέρνπλ ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο 
δηαθπβέξλεζεο κε ζεβαζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ 
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηεο ηδησηηθφηεηαο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ.  

2.  Καηά ην ζρεδηαζκφ, δηακφξθσζε θαη πξνκήζεηα πιεξνθνξηαθψλ 
ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο γίλεηαη αμηνιφγεζε 
ησλ επηπηψζεψλ ηνπο ζηελ ηδησηηθφηεηα θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ 
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.  

3. Ο ζρεδηαζκφο, ε δηακφξθσζε  θαη ε πξνκήζεηα πιεξνθνξηαθψλ 
ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πξέπεη λα γίλεηαη, 
ιακβάλνληαο ππφςε ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 
θαη  ηελ αλάγθε δηακφξθσζεο ησλ ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ θαηά ηξφπν 
ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε επεμεξγαζία φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξσλ δεδνκέλσλ 
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.  

4. Όπνπ ν παξψλ λφκνο απαηηεί ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ πξνζψπνπ γηα ηελ 
επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ε ζρεηηθή δήισζε κπνξεί 
λα δίδεηαη θαη κε ρξήζε ΣΠΔ. Ο  θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ είλαη 
ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο εμαζθαιίδεη φηη ε δήισζε , ε νπνία θαηαγξάθεηαη κε 
αζθαιή ηξφπν, είλαη αλά πάζα ζηηγκή πξνζβάζηκε θαη  κπνξεί νπνηεδήπνηε 
λα αλαθιεζεί ρσξίο αλαδξνκηθφ απνηέιεζκα. 
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Άπθπο 8 

Γικαιώμαηα ηων πποζώπων ζε ζσέζη με ηην επεξεπγαζία δεδομένων 
πποζωπικού σαπακηήπα για ζκοπούρ ηλεκηπονικήρ διακςβέπνηζηρ 

1.       Αλ  ηα θπζηθά πξφζσπα επηζπκνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα 
δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ηα αθνξνχλ θαη έρνπλ γλσζηνπνηήζεη 
ζε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα γηα κειινληηθέο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο ηνπο 
κε ηνπο θνξείο απηνχο,  παξέρνπλ πξνο ηνχην ηελ έγγξαθε  ζπγθαηάζεζή ηνπο 
κεηά απφ ελεκέξσζε γηα ηηο ελδερφκελεο κειινληηθέο ρξήζεηο θαη ηνπο 
ζθνπνχο πνπ επηδηψθνληαη, ηνπο απνδέθηεο θαη ηηο θαηεγνξίεο απνδεθηψλ 
θαζψο θαη ηελ χπαξμε δηθαησκάησλ πξφζβαζεο θαη αληίξξεζεο.   

 2.     Πεξαηηέξσ ρξήζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα ζηαηηζηηθνχο 
ιφγνπο ή γηα ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ επηηξέπεηαη, εθφζνλ 
ηα δεδνκέλα απηά θαηαζηνχλ αλψλπκα  ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 παξ. 3 είηε 
κε  έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ή ησλ λνκίκσλ 
εθπξνζψπσλ ηνπο.   

3.   Με πξάμε ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα  
ξπζκίδνληαη ηα εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ελεκέξσζε ησλ 
πξνζψπσλ θαη ηελ παξνρή ηεο ζπγθαηάζεζεο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 
1 θαη 2.  

4.       Οη δεκφζηεο αξρέο δελ επηηξέπεηαη λα εμαξηνχλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο απφ ηε ζπγθαηάζεζε ησλ πξνζψπσλ γηα ηελ 
πεξαηηέξσ  επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πνπ ηα αθνξνχλ είηε γηα ζηαηηζηηθνχο 
ζθνπνχο θαη  γηα ζθνπνχο βειηίσζεο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ είηε γηα 
ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζην κέιινλ 

5. Με ηελ πξνυπφζεζε ηεο επηβεβαίσζεο ηαπηφηεηαο (απζεληηθνπνίεζεο) 
θαη ηεο αζθάιεηαο, ηα θπζηθά πξφζσπα κπνξνχλ λα αζθνχλ θαη κε ρξήζε 
ΣΠΔ ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο θαη αληίξξεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 
12 θαη 13 ηνπ λ. 2472/1997.  

 

Άπθπο 9  

Γικαίωμα ππόζβαζηρ ζηιρ πληποθοπίερ ηων θοπέων ηος δημόζιος 
ηομέα. 

1. Ζ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 5 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 
πξψην ηνπ λ.2690/1999 αθνξά  θαη ζηα ειεθηξνληθά έγγξαθα θαη κπνξεί λα 
αζθεζεί θαη κε ρξήζε ΣΠΔ θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηνλ παξφληα λφκν.  

2.,     Όηαλ  αζθείηαη ην θαηά ην άξζξν 5 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο 
δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε έγγξαθα πνπ ηεξνχληαη ειεθηξνληθά απφ θνξέα ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα, ε κειέηε ηνπ εγγξάθνπ ή ε ρνξήγεζε αληηγξάθνπ κπνξεί λα 
γίλεη θαη κε ρξήζε ΣΠΔ  
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3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη 
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ξπζκίδεηαη ν ηξφπνο πξφζβαζεο, ηεο κειέηεο 
ησλ εγγξάθσλ θαη ηεο  ρνξήγεζεο  αληηγξάθσλ κε ρξήζε ΣΠΔ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ηερλνινγηψλ, νη ππνρξεψζεηο ηνπ 
αηηνχληνο θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα.   

 

Άπθπο 10 

Γικαίωμα ηλεκηπονικήρ επικοινωνίαρ  και σπήζηρ ΣΠΔ 

1. Σα θπζηθά πξφζσπα θαη ηα Ν.Π.Η.Γ. έρνπλ δηθαίσκα λα επηθνηλσλνχλ 
θαη λα ζπλαιιάζζνληαη κε ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα  κε ρξήζε ΣΠΔ θαη 
ηδίσο λα θάλνπλ ρξήζε ειεθηξνληθψλ πιεξνθνξηαθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ 
ζπζηεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηνχλ πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο 
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, λα ιακβάλνπλ θαη λα δίδνπλ πιεξνθνξίεο, λα 
έρνπλ πξφζβαζε ζηα δεκφζηα έγγξαθα, λα θαηαζέηνπλ αηηήζεηο, δειψζεηο, 
δηθαηνινγεηηθά ή άιια έγγξαθα θαη λα ιακβάλνπλ δηνηθεηηθά ή άιια έγγξαθα 
πνπ απεπζχλνπλ ζε απηά νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  

2. Σα θπζηθά πξφζσπα θαη ηα  Ν.Π.Η.Γ.  έρνπλ δηθαίσκα λα επηιέγνπλ 
κεηαμχ ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ θαη ηξφπσλ επηθνηλσλίαο θαη ζπλαιιαγήο κε 
ηνπο  θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Ζ επηινγή ηνπ ηξφπνπ επηθνηλσλίαο ή 
ζπλαιιαγήο  δειψλεηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο επηθνηλσλίαο ή ζπλαιιαγήο κε 
ηνλ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα  θαη κπνξεί λα  κεηαβάιιεηαη απφ ην 
ζπλαιιαζζφκελν κε ηνλ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πξφζσπν ζε 
κεηαγελέζηεξν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, εθφζνλ ππάξμεη έγθαηξε θαη ζαθήο 
δήισζε ηεο κεηαβνιήο ηεο πξνεγνχκελεο επηινγήο.  Οη ππάιιεινη θνξέσλ  
ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηδίσο νη ππάιιεινη ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο 
Πνιηηψλ επηθνπξνχλ θάζε ελδηαθεξφκελν πξφζσπν πνπ αδπλαηεί λα 
ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ΣΠΔ γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ζπλαιιαγή  ηνπ κε θνξείο ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα. 

3. Ο θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ επηθνηλσλεί ή ζπλαιιάζζεηαη κε 
θπζηθά πξφζσπα ή Ν.Π.Η.Γ.  κπνξεί, ζε εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο,  λα 
κεηαβάιιεη ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο ή ζπλαιιαγήο, εθφζνλ απηφ επηβάιιεηαη 
απφ επηηαθηηθέο νξγαλσηηθέο αλάγθεο θαη ηα ζπλαιιαζζφκελα κε  απηφλ  
πξφζσπα ελεκεξψλνληαη εγθαίξσο θαη ζαθψο γηα ηε κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ 
επηθνηλσλίαο ή ζπλαιιαγήο.  

4. Ο θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κπνξεί, λα πξνζδηνξίζεη ηελ επηθνηλσλία 
ή  ζπλαιιαγή κε ρξήζε ΣΠΔ σο κνλαδηθφ ηξφπν επηθνηλσλίαο  ή ζπλαιιαγήο, 
εθφζνλ απεπζχλεηαη ζε ή ζπλαιιάζζεηαη κε Ν.Π.Η.Γ., ελψζεηο πξνζψπσλ ή 
θπζηθά πξφζσπα πνπ ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο, ησλ ηερληθψλ-νηθνλνκηθψλ 
δπλαηνηήησλ ηνπο θαη ηνπ πεδίνπ δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ηεθκαίξεηαη φηη έρνπλ 
πξφζβαζε ζε ΣΠΔ θαη ζηε ρξήζε απηψλ.  

 

Άπθπο 11  
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Γιαπκήρ ζςμμεηοσή ζηη βεληίωζη λειηοςπγιών και ςπηπεζιών 

1. Σα θπζηθά πξφζσπα θαη ηα Ν.Π.Η.Γ. δηα ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο 
κπνξνχλ λα δηαηππψλνπλ παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο αλαθνξηθά κε ηε 
ιεηηνπξγία ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ηε παξνρή ππεξεζηψλ απφ 
απηνχο, ηδίσο κε ρξήζε ΣΠΔ.  

2. Οη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα επεμεξγάδνληαη, αμηνινγνχλ θαη 
αμηνπνηνχλ ηηο παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο 
θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ απφ απηνχο.  

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ  Δ΄   

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΡΑΞΔΙ ΚΑΙ  

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΓΗΜΟΙΑ ΔΓΓΡΑΦΑ 

Άπθπο 12  

 Έκδοζη ηλεκηπονικών  εγγπάθων 

1. Με ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ ξπζκίζεσλ επηηξέπεηαη ε έθδνζε δηνηθεηηθψλ 
πξάμεσλ, ε ζχληαμε θαη ηήξεζε εγγξάθσλ θάζε είδνπο θαζψο θαη ε δηαθίλεζε, 
δηαβίβαζε, θνηλνπνίεζε  θαη αλαθνίλσζε  απηψλ κεηαμχ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ 
ηνκέα  ή κεηαμχ απηψλ θαη ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη Ν.Π.Η.Γ. κε ρξήζε 
ΣΠΔ.  

2. Απφ ηε δηάηαμε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εμαηξνχληαη ε ζχληαμε 
θαη ηήξεζε εγγξάθσλ γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν απαγφξεπζε 
ρνξήγεζεο αληηγξάθσλ.  

3. Αλ ε επηδησθφκελε απφ θπζηθφ πξφζσπν ή Ν.Π.Η.Γ. ή απεπζπλφκελε 
ζε απηά πξάμε αθνξά έγγξαθα, ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη, ζηελ πξνεγνχκελε 
παξάγξαθν, ν θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα  ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη 
εγθαίξσο θαη κε ηνλ εθάζηνηε πιένλ πξφζθνξν ηξφπν ηνλ ελδηαθεξφκελν.  

4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη 
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο νξίδνληαη ηα πξφηππα θαη νη ειάρηζηεο 
πξνδηαγξαθέο κνξθήο θαη αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ  ησλ ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ 
πνπ εθδίδνπλ νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαζψο θαη θάζε  άιιν ζρεηηθφ 
ζέκα. 

Άπθπο 13  

Κύπορ και αποδεικηική ιζσύρ ηλεκηπονικών  εγγπάθων 

1. Σα ειεθηξνληθά  έγγξαθα πνπ ζπληάζζνληαη  απφ φξγαλν θνξέα ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα  θαη θέξνπλ πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ηνπ 
εμνπζηνδνηεκέλνπ νξγάλνπ πνπ βαζίδεηαη ζε αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ 
θαη δεκηνπξγείηαη απφ αζθαιή δηάηαμε δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο  έρνπλ ηελ ίδηα 
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λνκηθή θαη απνδεηθηηθή ηζρχ κε ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηδηφρεηξε ππνγξαθή 
θαη ζθξαγίδα. 

2. Σα ειεθηξνληθά δηνηθεηηθά έγγξαθα θέξνπλ ππνρξεσηηθά αζθαιή 
ρξνλνζήκαλζε.  

3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη 
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο νξίδνληαη  ηα ηερληθά ζέκαηα θαη δηαδηθαζίεο 
θαζψο θαη ηα πξφηππα  πνπ απαηηνχληαη ζε πεξίπησζε πνπ έλα ειεθηξνληθφ 
έγγξαθν ή πξάμε ή έλα ζρέδην εγγξάθνπ πξνζππνγξάθεηαη απφ  
πεξηζζφηεξνπο ππαιιήινπο-ιεηηνπξγνχο δηάθνξσλ ηεξαξρηθψλ βαζκίδσλ.  

Άπθπο 14  

Ανηίγπαθα 

 1. Αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ παξάγνληαη κε ΣΠΔ έρνπλ ηζρχ αθξηβνχο  
αληηγξάθνπ, εθφζνλ α) ην πξσηφηππν ειεθηξνληθφ ή έληππν έγγξαθν 
βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη θαηά ηε δηαδηθαζία 
ηεο θαηαρψξηζεο, ηεο ςεθηνπνίεζεο, ηεο αλαπαξαγσγήο θαη ηεο εθηχπσζεο 
θαζίζηαηαη δπλαηή  ε ηαχηηζε πξσηνηχπνπ θαη ειεθηξνληθνχ αληηγξάθνπ ή  β) 
ην αληίγξαθν θέξεη πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή θαη αζθαιή 
ρξνλνζήκαλζε. 

2. Ο θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κπνξεί λα ςεθηνπνηεί ή λα αλαπαξάγεη 
κε ρξήζε ΣΠΔ έληππα  έγγξαθα πνπ εθδίδεη ή έρεη εθδψζεη  ή άιια δεκφζηα 
θαη ηδησηηθά έγγξαθα πνπ θαηέρεη ζην πιαίζην ηεο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ 
ηεο θαη λα πηζηνπνηεί ηελ ηαχηηζε πξσηνηχπνπ θαη αθξηβνχο ειεθηξνληθνχ 
αληηγξάθνπ, βεβαηψλνληαο ηελ αθεξαηφηεηα θαη απζεληηθφηεηά ηνπ.   

3. ε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο πξσηφηππσλ έληππσλ εγγξάθσλ κεηά ηελ 
παξαγσγή ςεθηνπνηεκέλνπ ηζφθπξνπ αληηγξάθνπ ζην πξσηφθνιιν 
θαηαζηξνθήο κλεκνλεχνληαη ηα εηδηθφηεξα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξαγσγή θαη αξρεηνζέηεζε ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ ηζφθπξνπ αληηγξάθνπ.  

4. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, 
νξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο, νη ηερληθέο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα πνπ 
αλαθέξεηαη ζηελ ςεθηνπνίεζε εγγξάθσλ θαη ζηελ θαηαζηξνθή ησλ έληππσλ 
εγγξάθσλ.  

5. Ζ εθηχπσζε εγγξάθνπ κε ρξήζε ΣΠΔ επέρεη ζέζε αθξηβνχο 
αληηγξάθνπ, εθφζνλ επηθπξψλεηαη απφ δεκφζηα αξρή πνπ δχλαηαη λα ειέγρεη 
ηελ ηαχηηζε πξσηνηχπνπ θαη εθηππσκέλνπ εγγξάθνπ αληηγξάθνπ. Γελ 
απαηηείηαη επηθχξσζε ζηελ πεξίπησζε πνπ ην έγγξαθν έρεη παξαρζεί απφ 
θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηεξείηαη απφ απηφλ ή άιινλ θνξέα θαη είλαη 
δπλαηφ λα επηβεβαησζεί ε αθξίβεηα θαη ε ηζρχο ηνπ κε ρξήζε ΣΠΔ. 

 

Άπθπο 15  
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Γημιοςπγία και ηήπηζη ηλεκηπονικών  απσείων 

1. Ζ δεκηνπξγία ή επηθχξσζε επηκέξνπο αξρείνπ ηεο εθάζηνηε δηαδηθαζίαο 
ή ππφζεζεο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ειεθηξνληθήο έλδεημεο απφ ην θάζε  θνξά 
πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν φξγαλν ηνπ θνξέα δεκφζηνπ ηνκέα  θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο. 

2. Κάζε θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηεξεί ειεθηξνληθά αξρεία ησλ 
ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ, ηα νπνία εθδίδεη, θαηέρεη ή δηαθηλεί θαη ζρεηίδνληαη κε 
ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ή ην πεδίν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ.  

3. Οη δηαδηθαζίεο θαη ηα  κέζα θαηαρψξηζεο, ηήξεζεο θαη ελ γέλεη ηεο 
επεμεξγαζίαο  ησλ ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ ζηα ειεθηξνληθά αξρεία πξέπεη λα 
πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο αζθαιείαο θαη λα  εγγπψληαη ηδίσο ηελ 
αθεξαηφηεηα, απζεληηθφηεηα, εκπηζηεπηηθφηεηα, θαη ηελ πνηφηεηα ησλ  
εγγξάθσλ θαζψο θαη ησλ  δεδνκέλσλ  θαη πιεξνθνξηψλ  πνπ πεξηέρνληαη ζε 
απηά.  

4. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, 
θαζνξίδνληαη ηα  δεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπγθξφηεζε,  ηήξεζε, 
επεμεξγαζία, απνζήθεπζε, επξεηεξίαζε θαη αλαδήηεζε ειεθηξνληθψλ 
εγγξάθσλ θαη αξρείσλ θαη ηδίσο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηα πξφηππα, ηα 
κέζα ηήξεζεο,  ηα ηερληθά πξφηππα ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο-αξρεηνζέηεζεο 
θαη αλαδήηεζεο εγγξάθσλ θαη δεδνκέλσλ θαζψο θαη νη  θαηεπζχλζεηο γηα ηα 
κέηξα νξγαλσηηθήο θαη ηερληθήο αζθάιεηαο. 

 5.  Κάζε θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κεξηκλά ψζηε ηα ειεθηξνληθά 
έγγξαθα, ηα ςεθηαθά αληίγξαθα εληχπσλ θη εγράξησλ εγγξάθσλ θαη ηα 
ειεθηξνληθά αξρεία ηεξνχληαη κε ηξφπν, ζε κνξθή θαη πιηθνχο θνξείο  πνπ 
εμαζθαιίδνπλ  ηε δηαηεξεζηκφηεηα, ηελ πξνζβαζηκφηεηα  θαη ηελ 
αλαγλσζηκφηεηά ηνπο. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ 
πξφηαζε ηνπ  Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 
Γηαθπβέξλεζεο ξπζκίδνληαη ηα δεηήκαηα ηεο ηήξεζεο θαη δηαηήξεζεο ησλ 
ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ θαη αξρείσλ θαζψο θαη ηεο θαηάζεζεο αξρείσλ, 
ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ ή ςεθηαθψλ αληηγξάθσλ εληχπσλ ή εγράξησλ 
εγγξάθσλ ζηα Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο θαζψο θαη θάζε  άιιν ζρεηηθφ ζέκα.  

 

Άπθπο 16  

Σήπηζη ηλεκηπονικού ππωηοκόλλος 

1. Κάζε θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα,  ηεξεί ειεθηξνληθφ πξσηφθνιιν, ζην 
νπνίν θαηαρσξίδνληαη πξάμεηο, φπσο ε έθδνζε, παξαιαβή, θνηλνπνίεζε, 
δηαβίβαζε εγγξάθσλ, ηα νπνία είηε εθδίδνληαη απφ απηφλ είηε βξίζθνληαη ή 
πεξηέξρνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ ζην πιαίζην ηεο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ 
ηνπ.   
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2. Ζ  θαηαρψξηζε ζην ειεθηξνληθφ πξσηφθνιιν πνπ ηεξείηαη απφ ηνλ 
θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα  πξαγκαηνπνηείηαη, αλεμάξηεηα εάλ ε παξαγσγή, 
έθδνζε ή δηαθίλεζε εγγξάθσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ειεθηξνληθφ ή κε ηξφπν 
θαη αλεμάξηεηα εάλ ε δηνηθεηηθή πξάμε ή ελέξγεηα δηεθπεξαηψλεηαη εμ 
νινθιήξνπ ή ελ κέξεη  κε ειεθηξνληθφ ηξφπν.  

3. Σα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθνχ πξσηνθφιινπ εθδίδνπλ ειεθηξνληθφ 
απνδεηθηηθφ θαηαρψξηζεο πνπ πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο ηνπ 
εγγξάθνπ, φπσο εθδφηεο, ζέκα, εκεξνκελία θαη ψξα θαηαρψξεζεο θαζψο θαη 
ηνλ κνλαδηθφ αξηζκφ ειεθηξνληθνχ πξσηνθφιινπ. Ωο ρξφλνο θαηαρψξηζεο  
ζην ειεθηξνληθφ πξσηφθνιιν ινγίδεηαη ε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ 
αλαγξάθεηαη ζην απνδεηθηηθφ θαηαρψξηζεο.. 

4. Ζ βεβαίσζε θαηαρψξηζεο ζην ειεθηξνληθφ πξσηφθνιιν γλσζηνπνηείηαη, 
ζην θπζηθφ πξφζσπν ή ζην Ν.Π.Η.Γ.  κε ρξήζε ΣΠΔ, εθηφο εάλ απηφ έρεη 
αηηεζεί ή επηιέμεη δηαθνξεηηθά θαηά ηελ αξρηθή επηθνηλσλία. Με ηελ 
πξνυπφζεζε ηεο ηαπηνπνίεζεο θαη ηεο επηβεβαίσζεο ηαπηφηεηαο 
(απζεληηθνπνίεζε), ηα ζπλαιιαζζφκελα κε ηνλ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 
θπζηθά πξφζσπα ή ηα Ν.Π.Η.Γ. δηα ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ απφ απηά 
πξφζσπσλ κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη κε ρξήζε ΣΠΔ αλαθνξηθά  κε ηε 
δηαθίλεζε ησλ εγγξάθσλ πνπ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί  θαη ελ γέλεη γηα  ηελ 
πνξεία ηεο ππφζεζεο πνπ ηα αθνξά.  

 

Άπθπο 17  

Ηλεκηπονική διακίνηζη εγγπάθων μεηαξύ θοπέων ηος δημόζιος ηομέα 

1. Οη θνξείο δεκφζηνπ ηνκέα δηαθηλνχλ ή αληαιιάζζνπλ  κε ρξήζε ΣΠΔ  
έγγξαθα θαη δεδνκέλα ζην πιαίζην ηεο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ηνπο 
έρνπλ αλαηεζεί θαη γηα ηελ εθπιήξσζε απηψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε  φηη 
ηεξνχληαη νη φξνη αζθαιείαο ζην επίπεδν πνπ θάζε θνξά επηβάιιεηαη απφ ηε 
θχζε ησλ δηαθηλνχκελσλ εγγξάθσλ θαη  επηβεβαηψλεηαη ε ηαπηφηεηα 
(απζεληηθνπνίεζε) ησλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ θαη ππαιιήισλ. Οη φξνη 
αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη γηα ηελ δηαθίλεζε εγγξάθσλ κεηαμχ 
θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα θαζνξίδνληαη 
κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 
Γηαθπβέξλεζεο.   

2. Δθφζνλ ηεξνχληαη νη φξνη αζθαιείαο ζην επίπεδν πνπ θάζε θνξά 
επηβάιιεηαη απφ ηελ θαηεγνξία, ηε θχζε θαη ηνλ ζθνπφ ησλ δηαθηλνχκελσλ 
εγγξάθσλ ή δεδνκέλσλ , νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κπνξνχλ λα αλαδεηνχλ 
δεκφζηα έγγξαθα ή έγγξαθα πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ησλ ίδησλ ή άιινπ 
θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαζψο θαη  λα δηαθηλνχλ θαη λα δηαβηβάδνπλ απηά κε 
ρξήζε ΣΠΔ, εθφζνλ είλαη αλαγθαίν γηα ηε δηεθπεξαίσζε δηαδηθαζίαο, 
ζπλαιιαγήο ή αηηήκαηνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ή Ν.Π.Η.Γ. θαη ην πξφζσπν απηφ 
έρεη ζπγθαηαηεζεί ζηελ αλαδήηεζε θαη δηαθίλεζε ησλ εγγξάθσλ απηψλ.  

3. Οη θνξείο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θάλνπλ ρξήζε ΣΠΔ  ζηε κεηαμχ ηνπο 
επηθνηλσλία, δηαθίλεζε θαη αληαιιαγή εγγξάθσλ θαη δεδνκέλσλ εθαξκφδνληαο 



 15 

ηα πξφηππα θαη ηηο ηερληθέο, κε βάζε ην πξνβιεπφκελν ζην άξζξν 27  ηνπ λ. 
3731/2008 Πιαίζην Παξνρήο Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ην απαηηνχκελν επίπεδν 
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο.  

4 Σν Πιαίζην Παξνρήο Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 
επηθαηξνπνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη 
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, φηαλ απηφ επηβάιιεηαη είηε απφ ηε κεηαβνιή ηνπ 
θαλνληζηηθνχ  πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ είηε απφ ηε 
κεηαβνιή ηνπ ηερλνινγηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αληίζηνηρεο ππνδνκήο.  

 

Άξζξν 18  

Απηνκαηνπνηεκέλε παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

1. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ε εθπιήξσζε 
αηηεκάησλ πνπ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά  ή κε κπνξεί λα γίλεηαη κε πιήξσο 
απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν κε ηελ ππνζηήξημε ΣΠΔ, κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο 
ηαπηνπνίεζεο θαη επηβεβαίσζεο ηαπηφηεηαο (απζεληηθνπνίεζεο) ησλ αηηνχλησλ 
θαη ησλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ θαη ππαιιήισλ θαη ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ 
αζθαιείαο ζην επίπεδν πνπ επηβάιιεηαη απφ ηε θχζε ησλ παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ δεδνκέλσλ, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 
ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ παξφληνο. Οη πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη ζπληζηνχλ δηνηθεηηθέο 
πξάμεηο. 

2. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ε αληαπφθξηζε 
ζε αηηήκαηα θπζηθψλ πξνζψπσλ είηε κε δηαβίβαζε  δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 
ραξαθηήξα κεηαμχ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα είηε  κε δηαζχλδεζε  
ειεθηξνληθψλ  αξρείσλ ή βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ ηεξνχληαη απφ θνξείο ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα είηε κε πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν κε ηελ ππνζηήξημε  
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ , πξαγκαηνπνηείηαη,  κε 
ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη εγγπήζεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηελ 
πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 
ραξαθηήξα.  

 

Άξζξν 19  

Κνηλή ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ππνδνκψλ, ΣΠΔ θαη δεδνκέλσλ  

1. Με ηελ επηθχιαμε εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ θαη ηδίσο ησλ δηαηάμεσλ γηα 
ηελ πξνζηαζία δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο θαη βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο θαη ησλ 
δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζηαζία θξαηηθψλ απνξξήησλ ή άιισλ 
απνξξήησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζε εηδηθέο δηαηάμεηο, θαη ηελ επηθχιαμε ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ θεθαιαίνπ Θ΄, νη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηνχλ απφ θνηλνχ ππνινγηζηηθέο ιεηηνπξγίεο,  ππνδνκέο ησλ 
πιεξνθνξηαθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ελ γέλεη ΣΠΔ θαζψο θαη 
δεδνκέλα, κε εμαίξεζε ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, πξνθεηκέλνπ λα 
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εμαζθαιίδνπλ ηε ζπλερή θαη απξφζθνπηε παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 
δηαθπβέξλεζεο θαη λα βειηηψλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα 
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ζ θνηλή ρξήζε ππνινγηζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ππνδνκψλ 
πιεξνθνξηαθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ θαζψο θαη δεδνκέλσλ 
πξαγκαηνπνηείηαη ηδίσο κε ηε δεκηνπξγία θνηλψλ ππνινγηζηηθψλ θέληξσλ, ηε 
δηαζχλδεζε ησλ πθηζηάκελσλ ή λέσλ ππνινγηζηηθψλ θέληξσλ ησλ θνξέσλ ηνπ 
δεκνζίνπ ηνκέα, ηε ιεηηνπξγία ηνπο κε εληαία πνιηηηθή δηαρείξηζεο θαη 
δηάζεζεο. Οη  αξρέο, δηαδηθαζίεο, πξνυπνζέζεηο θαη φξνη θνηλήο ρξήζεο θαη 
αμηνπνίεζεο  ππνινγηζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ππνδνκψλ πιεξνθνξηαθψλ θαη 
επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ θαζψο θαη δεδνκέλσλ θαζψο θαη νη γεληθέο 
θαηεπζχλζεηο γηα ηελ θηήζε θαη άζθεζε δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο θαη 
βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο απφ ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαζνξίδνληαη, 
πξνηππνπνηνχληαη θαη επηθαηξνπνηνχληαη κε θνηλή απφθαζε  ηνπ Τπνπξγνχ 
Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  θαη ηνπ 
εθάζηνηε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ.  

2. Οη δεκφζηνη θνξείο ηεξνχλ κεηξψν ησλ πιεξνθνξηαθψλ θαη 
επηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ θαη ζπζηεκάησλ, ηνπ ινγηζκηθνχ  θαζψο θαη ησλ 
θαηεγνξηψλ αξρείσλ θαη δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ή ηεξνχλ.  Σν κεηξψν 
πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξή αλαθνξά ζηηο άδεηεο ρξήζεο/εθκεηάιιεπζεο θαη ελ 
γέλεη ζηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο θαη βηνκεραληθήο  ηδηνθηεζίαο ηνπ θνξέα ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα θαη είλαη.  κε ηελ επηθχιαμε εηδηθνηέξσλ ξπζκίζεσλ, πξνζηηφ 
ζε θάζε θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν. Με απφθαζε 
ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 
νξίδνληαη νη γεληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ε κνξθή ηήξεζεο ησλ κεηξψσλ απηψλ 
θαη νη δηαδηθαζίεο πξφζβαζεο θαη δηάζεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο.  

 3 Κάζε θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα νθείιεη πξηλ απφ ηελ πξνκήζεηα, 
αλαβάζκηζε ή επηθαηξνπνίεζε ινγηζκηθνχ, ππνδνκψλ, πιεξνθνξηαθψλ θαη 
επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ελ γέλεη ΣΠΔ λα  εμεηάδεη κε ηνλ πιένλ 
πξφζθνξν ηξφπν ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπο ζηνλ ίδην θνξέα ή ζε άιινπο θνξείο 
ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηελ δπλαηφηεηα θνηλήο ρξήζεο απηψλ θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην παξφλ άξζξν ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο 
θαη βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο θαη  απνξξήησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ  θείκελε 
λνκνζεζία. Καηά ηελ πξνκήζεηα, αλαβάζκηζε ή επηθαηξνπνίεζε ινγηζκηθνχ, 
ππνδνκψλ, πιεξνθνξηαθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ελ γέλεη ΣΠΔ 
θάζε θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα νθείιεη λα αηηηνινγεί ξεηά θαη εηδηθά ηελ 
έιιεηςε ηεο δπλαηφηεηαο αμηνπνίεζεο αληίζηνηρσλ δηαζέζηκσλ ππνδνκψλ θαη 
ζπζηεκάησλ ζηνλ ίδην ή ζε άιιν θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  

4.         Καηά ηελ θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ 
ινγηζκηθνχ γηα ινγαξηαζκφ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζα πξέπεη λα 
πξνβιέπεηαη φηη ην πξντφλ ινγηζκηθνχ πνπ παξαδίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ζην 
θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πεξηιακβάλεη ηνλ πεγαίν θψδηθα θαη ηελ αλαγθαία 
ηεθκεξίσζε, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο,  ηα νπνία ζα πξέπεη λα 
θαηαρσξίδνληαη  ζην κεηξψν ηεο παξαγξάθνπ 2. Ζ ζρεηηθή ζχκβαζε ζα 
πξέπεη λα πξνβιέπεη, επίζεο, φηη ην πξντφλ ινγηζκηθνχ παξαδίδεηαη ζην θνξέα 
ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε φξνπο ψζηε ν θνξέαο λα κπνξεί λα  κειεηά ηνλ ηξφπν 
ιεηηνπξγίαο ηνπ πξντφληνο ινγηζκηθνχ, λα ην πξνζαξκφδεη ζηηο αλάγθεο ηνπ ,  
λα  αλαδηαλέκεη αληίγξαθα απηνχ γηα νπνηαδήπνηε ζθνπφ θαη ζε 
νπνηνλδήπνηε, ηδίσο κεηαμχ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, λα βειηηψλεη θαη λα  
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δεκνζηεχεη ή δηαζέηεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηηο βειηηψζεηο ηνπ πξντφληνο 
ινγηζκηθνχ πνπ έρεη επηθέξεη ζε νπνηνλδήπνηε,   εμαηξνπκέλσλ ησλ 
πεξηπηψζεσλ πνπ ε δηαλνκή, δεκνζίεπζε θαη δηάζεζε ηνπ πξντφληνο 
ινγηζκηθνχ θαη ησλ βειηηψζεψλ ηνπ δπζρεξαίλεη ηελ εθηέιεζε ηεο απνζηνιήο 
θαη ηελ άζθεζε αξκνδηνηήησλ ηνπ νηθείνπ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή 
πξνζθξνχεη ζηελ πξνζηαζία θξαηηθψλ ή άιισλ απνξξήησλ πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηνλ λφκν. Ο θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα νθείιεη λα 
ηεθκεξηψλεη ξεηά θαη εηδηθά ηελ εμαίξεζε απηή.  

5. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 
Γηαθπβέξλεζεο δεκηνπξγείηαη ζην Δζληθφ Σππνγξαθείν απνζεηήξην 
πιεξνθνξηψλ  θαη πξνηφλησλ ινγηζκηθνχ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.. Με ηελ ίδηα 
απφθαζε νξίδνληαη  νη γεληθέο πξνδηαγξαθέο, ηα πξφηππα, νη δηαδηθαζίεο  θαη 
ε κνξθή ηήξεζεο ηνπ απνζεηεξίνπ , νη δηαδηθαζίεο θαη νη φξνη πξφζβαζεο , 
δηάζεζεο θαη ρξήζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη πξνηφλησλ 
ινγηζκηθνχ θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα.  

6. Οη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα νθείινπλ λα ζέηνπλ ζε παξαγσγηθή 
ιεηηνπξγία θαη λα αμηνπνηνχλ ππνινγηζηηθέο θαη επηθνηλσληαθέο ππνδνκέο, 
πιεξνθνξηαθά θαη επηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα ή εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ, ηα 
νπνία έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπο θαη έρνπλ παξαιεθζεί ζχκθσλα 
κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο. Οη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα νθείινπλ λα 
ηεθκεξηψλνπλ εηδηθά ηπρφλ αδπλακία εθπιήξσζεο ηεο ππνρξέσζεο απηήο. 

 

Άξζξν 20  

ηαηηζηηθή επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

1. Οη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα επεμεξγάδνληαη θαη εμάγνπλ ζηαηηζηηθά 
ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο νινθιεξσκέλεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο ή 
απφ ηελ έθδνζε πξάμεσλ κε ρξήζε ΣΠΔ. Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεξνχληαη 
ειεθηξνληθά απφ ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή 
αλαθνξψλ θαη ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηε δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαη 
ζπλαιιαγψλ, φπσο  ηδίσο ν ρξφλνο θαη ην θφζηνο δηεθπεξαίσζεο ηεο 
δηαδηθαζίαο.  

2. Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ζπλάγνληαη απφ ηελ επεμεξγαζία ζχκθσλα 
κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν δεκνζηεχνληαη πεξηνδηθά ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν 
ηνπ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.    

3. Αλ ζηα δεδνκέλα πνπ ζα ππνζηνχλ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία 
πεξηιακβάλνληαη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ε επεμεξγαζία ιακβάλεη 
ρψξα αθνχ απηά θαηαζηνχλ αλψλπκα.  Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα,  πνπ εθδίδεηαη 
κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη 
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη γλψκε ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 
Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, νξίδνληαη νη κέζνδνη, νη δηαδηθαζίεο  θαη ηα κέζα κε 
ηα νπνία θαζίζηαληαη αλψλπκα ηα δεδνκέλα  πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, νη 
κέζνδνη  ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ θαη θάζε  
άιιν ζρεηηθφ ζέκα.  



 18 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ  Σ΄   

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ  

ΜΔ ΣΟΤ ΦΟΡΔΗ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ 

Άξζξν 21  

Ζιεθηξνληθή επηθνηλσλία ησλ θνξέσλ δεκφζηνπ ηνκέα 

κε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 

1. Με ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ θαζηζηνχλ ππνρξεσηηθή ηε 
ρξήζε ΣΠΔ γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλαιιαγή κε θνξέα ηνπ δεκφζηνπ 
ηνκέα, ν θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ειεθηξνληθφ 
ηξφπν επηθνηλσλίαο κε θπζηθά ή Ν.Π.Η.Γ.  θαη παξνρήο ππεξεζηψλ 
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζε απηά, εθφζνλ ηα πξφζσπα απηά έρνπλ 
δεηήζεη ηε ρξήζε ηνπ ηξφπνπ απηνχ ή έρνπλ δψζεη ηε ξεηή ζπγθαηάζεζή ηνπο. 
Ζ αίηεζε θαη ε παξνρή ηεο ζπγθαηάζεζεο θαζψο θαη ε αλάθιεζή ηεο κπνξνχλ 
λα δηαβηβάδνληαη θαη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν, εθφζνλ ηεξνχληαη νη 
πξνυπνζέζεηο ηεο ηαπηνπνίεζεο θαη επηβεβαίσζεο ηαπηφηεηαο 
(απζεληηθνπνίεζεο) . 

2. Οη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα  επηθνηλσλνχλ θαη ζπλαιιάζζνληαη κε 
θπζηθά πξφζσπα θαη Ν.Π.Η.Γ. θαη ελ γέλεη παξέρνπλ ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο 
δηαθπβέξλεζεο ζε απηά, ηεξψληαο ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο φξνπο 
αζθάιεηαο πνπ πεξηέρνληαη ζην πξνβιεπφκελν ζην άξζξν 27 ηνπ λ. 
3731/2008 Πιαίζην Παξνρήο Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ή  ζηελ 
πνιηηηθή αζθάιεηαο ηνπ εθάζηνηε θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  

 

 „Άξζξν 22  

Γηαθίλεζε εγγξάθσλ κεηαμχ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

θαη θπζηθψλ πξνζψπσλ ή Ν.Π.Η.Γ. 

1.  Έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ζε αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο, απνθάζεηο, 
θνηλνπνηήζεηο, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο δηαθηλνχληαη κεηαμχ ησλ θνξέσλ 
ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα  θαη ησλ θπζηθψλ ή Ν.Π.Η.Γ.  ή θνηλνπνηνχληαη ζε απηά  κε 
ειεθηξνληθφ ηξφπν,  εθφζνλ  ηεξνχληαη νη φξνη αζθαιείαο ζην επίπεδν πνπ 
επηβάιιεηαη απφ ηε θχζε ησλ δηαθηλνχκελσλ εγγξάθσλ  θαη είηε θέξνπλ 
πξνεγκέλε ειεθηξνληθή  ππνγξαθή είηε πιεξνχληαη νη θαηά πεξίπησζε 
νξηδφκελεο πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή ησλ αλαγλσξηζηηθψλ θαη 
δηαπηζηεπηεξίσλ θαη ελ γέλεη ηεο ηαπηνπνίεζεο θαη ηεο επηβεβαίσζεο 
ηαπηφηεηαο (απζεληηθνπνίεζεο). Οη φξνη αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη 
γηα ηελ δηαθίλεζε εγγξάθσλ κεηαμχ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη θπζηθψλ 
πξνζψπσλ  ή Ν.Π.Η.Γ. θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα θαζνξίδνληαη κε 
απφθαζε ηνπ εθάζηνηε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ.   
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2. Ζ δηαθίλεζε ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ, ηα νπνία θέξνπλ κφλνλ 
ειεθηξνληθή ππνγξαθή επηηξέπεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο  πνπ ε αλαθεξφκελε 
δηαθίλεζε δελ ζπλδέεηαη κε ηελ παξαγσγή έλλνκσλ απνηειεζκάησλ ή κε ηελ 
άζθεζε δηθαηψκαηνο. ηα έγγξαθα απηά πεξηιακβάλνληαη ηδίσο εξσηήκαηα, 
εγθχθιηνη, νδεγίεο, κειέηεο, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, αηηήζεηο παξνρήο 
πιεξνθνξηψλ. 

Άξζξν 23  

Τπνβνιή αηηήζεσλ, δειψζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ 

1. Με ηελ επηθχιαμε εμαηξέζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζε εηδηθέο ξπζκίζεηο, 
θπζηθά πξφζσπα θαη Ν.Π.Η.Γ. κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ κε ειεθηξνληθφ ηξφπν 
αηηήζεηο, δειψζεηο, βεβαηψζεηο, λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, δηθαηνινγεηηθά 
ζπκκεηνρήο, δηθαηνινγεηηθά θαζψο θαη πξνζθνξέο γηα ζπκκεηνρή ζε 
δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο, εθφζνλ πιεξνχληαη νη θαηά πεξίπησζε νξηδφκελεο 
πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή ησλ αλαγλσξηζηηθψλ θαη 
δηαπηζηεπηεξίσλ,  ηεο ηαπηνπνίεζεο θαη ηεο επηβεβαίσζεο ηεο ηαπηφηεηαο  
(απζεληηθνπνίεζεο) θαη ελ γέλεη ηεο πνιηηηθήο αζθάιεηαο ηνπ θνξέα.   

2. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη 
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  θαη ηνπ εθάζηνηε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ 
πξνζδηνξίδνληαη εηδηθφηεξα νη αηηήζεηο, δειψζεηο, βεβαηψζεηο, λνκηκνπνηεηηθά 
έγγξαθα, δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, δηθαηνινγεηηθά θαζψο θαη πξνζθνξέο 
πνπ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά θαζψο θαη ην πεξηερφκελν θαη ν ηχπνο ηνπο. 
Με  φκνηα απφθαζε εμεηδηθεχνληαη νη φξνη, ηα θξηηήξηα θαη νη πξνυπνζέζεηο 
ειεθηξνληθήο θαηάζεζεο θαη ππνβνιήο εγγξάθσλ, αηηήζεσλ, δειψζεσλ, 
βεβαηψζεσλ, λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ, πξνζθνξψλ θαη  δηθαηνινγεηηθψλ 
θαη θάζε  άιιν ζρεηηθφ ζέκα. Αλ ε ππνβνιή απφ θπζηθφ ή Ν.Π.Η.Γ. θαη ε 
αληίζηνηρε δηαθίλεζε αθνξά έγγξαθα, ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη ζην 
πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο, ν θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ππνρξενχηαη 
λα ελεκεξψλεη ζρεηηθψο θαη εγθαίξσο κε ηνλ εθάζηνηε πιένλ πξφζθνξν ηξφπν 
ηνλ ελδηαθεξφκελν.  

3. Ο θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κπνξεί, θαη‟ εμαίξεζε, λα απαηηήζεη ηελ 
ειεθηξνληθή ππνβνιή εγγξάθσλ θαη ηδίσο αηηήζεσλ θαη δειψζεσλ,  εθφζνλ 
πηζαλνινγείηαη φηη ηα αηηνχληα ή δεινχληα θπζηθά πξφζσπα ή Ν.Π.Η.Γ. ιφγσ 
ηεο θχζεο ηνπο, ησλ ηερληθψλ-νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπο θαη ηνπ πεδίνπ 
δξαζηεξηφηεηάο ηνπο έρνπλ πξφζβαζε ζε ΣΠΔ θαη ζηε ρξήζε απηψλ.  

4. Ο θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα νθείιεη λα ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ 
πξνζψπνπ πνπ ππνβάιιεη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν αηηήζεηο, δειψζεηο, 
δηθαηνινγεηηθά θ.α. θαηάιιεια, απνηειεζκαηηθά θαη πξνζηηά κέζα πνπ ζα 
επηηξέςνπλ λα δηνξζψζεη ηπρφλ ιάζε θαηά ηνλ ειεθηξνληθφ ρεηξηζκφ ηεο 
ππεξεζίαο πξηλ απφ ηελ νξηζηηθή ππνβνιή.  Ο θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 
νθείιεη λα ελεκεξψλεη κε ηνλ θαηά πεξίπησζε πιένλ πξφζθνξν ηξφπν γηα ηελ 
χπαξμε δπλαηφηεηαο κεηαγελέζηεξεο δηνξζσηηθήο ή  ζπκπιεξσκαηηθήο 
ππνβνιήο κε ειεθηξνληθφ ή κε ηξφπν ελεκεξψλνληαο ηαπηφρξνλα γηα ηηο 
έλλνκεο ζπλέπεηεο ηεο δηνξζσηηθήο ή ζπκπιεξσκαηηθήο ππνβνιήο.  
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5.  Δθφζνλ ηα έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηεξνχληαη 
ήδε ζε ειεθηξνληθφ αξρείν ή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζε θνξέα ηνπ δεκφζηνπ 
ηνκέα, ν θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν απεπζχλνληαη νη αηηήζεηο, 
δειψζεηο, βεβαηψζεηο θ.α  αλαδεηεί απηεπαγγέιησο ηα  έγγξαθα απηά. Ο 
θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ δηαζέηεη ηα έγγξαθα απηά νθείιεη ζε θάζε 
πεξίπησζε λα επηβεβαηψλεη ηελ αθξίβεηα θαη ηελ ηζρχ ηνπο. Σν θπζηθφ 
πξφζσπν ή Ν.Π.Η.Γ. πνπ επηθνηλσλεί ή ζπλαιιάζζεηαη κε θνξέα ηνπ δεκφζηνπ 
ηνκέα  κπνξεί λα αηηεζεί ηελ αλαδήηεζε ησλ εγγξάθσλ απηψλ, βεβαηψλνληαο 
κε ππεχζπλε δήισζε ηελ αθξίβεηα ησλ αλαγξαθφκελσλ ή βεβαηνχκελσλ  ζε 
απηά ζηνηρείσλ -δεδνκέλσλ.  

 

Άξζξν 24  

Πξνζδηνξηζκφο ρξφλνπ παξαιαβήο θαη  

ππνινγηζκφο πξνζεζκηψλ θαηάζεζεο 

1. Οη δειψζεηο, αηηήζεηο, δηθαηνινγεηηθά θαη άιια έγγξαθα πνπ 
απνζηέιινληαη ειεθηξνληθά ζε έλαλ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζεσξείηαη φηη 
έρνπλ πεξηέιζεη ζε απηφλ, εθφζνλ ππάξμεη ειεθηξνληθή επηβεβαίσζε ηεο 
ιήςεο κε αζθαιή ρξνλνζήκαλζε.  Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, 
Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο νξίδνληαη ηα δεηήκαηα πνπ 
αλαθέξνληαη ζηε δηαδηθαζία θαη ηνλ ηξφπν ειεθηξνληθήο επηβεβαίσζεο ηεο 
ιήςεο θαη ηεο  αζθαινχο ρξνλνζήκαλζεο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα.  

2. Δάλ ην ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ζηνλ 
νπνίν απεπζχλνληαη νη αηηήζεηο, δειψζεηο, δηθαηνινγεηηθά θαη άιια έγγξαθα 
δελ ππνζηεξίδεη ηελ απηφκαηε επηβεβαίσζε ηεο ιήςεο,  ν θνξέαο ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα  ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη γηα απηφ κε θάζε πξφζθνξν 
ηξφπν θαη ηδίσο κε πιεξνθφξεζε ζηνλ νηθείν δηθηπαθφ ηφπν.  ηελ πεξίπησζε 
απηή ηα έγγξαθα πνπ πεξηέξρνληαη ζε θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα  κε ρξήζε 
ΣΠΔ πξσηνθνιινχληαη απζεκεξφλ, εθφζνλ έρνπλ θαηαηεζεί εληφο σξαξίνπ 
εξγαζίαο, εηδάιισο πξσηνθνιινχληαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα. Ο θνξέαο 
ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα απνζηέιιεη ακειιεηί,  κε ειεθηξνληθφ ηξφπν, ζην 
πξφζσπν πνπ έρεη ππνβάιιεη δειψζεηο, αηηήζεηο, δηθαηνινγεηηθά ή άιια 
έγγξαθα απνδεηθηηθφ ππνβνιήο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ν αθξηβήο ρξφλνο 
παξαιαβήο θαη ηα ζηνηρεία θαηαρψξηζεο ζην ειεθηξνληθφ πξσηφθνιιν.  

3.Με ηελ επηθχιαμε εηδηθφηεξσλ ξπζκίζεσλ, σο ρξφλνο ππνβνιήο ζεσξείηαη ν 
ρξφλνο ηεο ειεθηξνληθήο επηβεβαίσζεο ηεο ιήςεο θαη, ζε πεξίπησζε πνπ δελ 
είλαη ηερληθά δπλαηή ε ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο, ν ρξφλνο 
θαηαρψξηζεο  ζην ειεθηξνληθφ πξσηφθνιιν,  πνπ αλαγξάθεηαη ζην 
απνδεηθηηθφ ππνβνιήο.  

4. Με ηελ επηθχιαμε εηδηθφηεξσλ ξπζκίζεσλ,  φηαλ πξνβιέπεηαη πξνζεζκία 
γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή αηηήζεσλ, δειψζεσλ, δηθαηνινγεηηθψλ θαη άιισλ 
εγγξάθσλ ε πξνζεζκία απηή ιήγεη ηελ 12ε λπρηεξηλή ψξα Διιάδαο ηεο 
εκέξαο θαηά ηελ νπνία παξέξρεηαη ε πξνζεζκία. ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο 
ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ην πξφζσπν πνπ έρεη πξνβεί ζηελ εθπξφζεζκε 
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ππνβνιή  ελεκεξψλεηαη ακειιεηί  θαη κε ηνλ πιένλ πξφζθνξν ηξφπν  γηα ηνλ 
εθπξφζεζκν ραξαθηήξα ηεο ππνβνιήο.  

5.  Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ αξκφδηνπ θαηά 
πεξίπησζε Τπνπξγνχ θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία θαη ε πξνζεζκία γηα ηελ 
ειεθηξνληθή ππνβνιή αηηήζεσλ, δειψζεσλ, δηθαηνινγεηηθψλ, φηαλ γηα ηελ 
απνδνρή ηνπο απαηηείηαη ε θαηαβνιή ηειψλ, παξαβφισλ ή νθεηιψλ πξνο ην 
δεκφζην. 

Άξζξν 25  

Γλσζηνπνίεζε κε ειεθηξνληθφ ηξφπν 

1. Οη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κπνξνχλ λα γλσζηνπνηνχλ έγγξαθα ζε 
θπζηθά πξφζσπα ή Ν.Π.Η.Γ. κε ρξήζε ΣΠΔ,  εθφζνλ απηά έρνπλ αηηεζεί ή  
ππνδείμεη ην ζπγθεθξηκέλν κέζν σο πξνηηκψκελν ή έρνπλ ζπγθαηαηεζεί ξεηά 
ζηε ρξήζε ηνπ.  Σφζν ε αίηεζε γηα ηε ρξήζε ή ε ππφδεημε ηνπ πξνηηκψκελνπ 
ειεθηξνληθνχ κέζνπ φζν θαη ε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε  κπνξεί  λα κεηαδίδνληαη  
θαη λα απνζηέιινληαη, ζε θάζε πεξίπησζε, κε ρξήζε ΣΠΔ,  εθφζνλ ηεξνχληαη 
νη πξνυπνζέζεηο ηαπηνπνίεζεο θαη επηβεβαίσζεο ηεο ηαπηφηεηαο 
(απζεληηθνπνίεζεο) ησλ πξνζψπσλ.  

2. Σν ζχζηεκα γλσζηνπνίεζεο πξέπεη λα  επηηξέπεη ηελ εμαθξίβσζε ηνπ 
αθξηβνχο ρξφλνπ, θαηά ηνλ νπνίν έιαβε ρψξα ε απνζηνιή, παξαιαβή θαη ε 
πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηνπ ελ ιφγσ εγγξάθνπ, ε νπνία ζπλεπάγεηαη 
έλαξμε ησλ έλλνκσλ ζπλεπεηψλ θαη ησλ πξνζεζκηψλ,  φπσο απηέο πνπ 
αθνξνχλ ηελ άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ θαη βνεζεκάησλ. Με απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 
νξίδεηαη θάζε  αλαγθαίν ηερληθφ ζέκα σο πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα 
πξφηππα γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
γλσζηνπνίεζεο,  κε ηξφπν ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηνλ ζθνπφ ηεο 
εμαθξίβσζεο ηνπ αθξηβνχο ρξφλνπ απνζηνιήο θαη παξαιαβήο ελφο εγγξάθνπ 
θαη πξφζβαζεο ζην πεξηερφκελφ ηνπ. Σεθκαίξεηαη φηη ην πξφζσπν πνπ είλαη 
απνδέθηεο ηνπ εγγξάθνπ πνπ γλσζηνπνηείηαη απνθηά πξφζβαζε ζην 
πεξηερφκελν ηεο γλσζηνπνίεζεο ην αξγφηεξν  δέθα (10)   πιήξεηο εκέξεο απφ 
ηε γλσζηνπνίεζε, εθηφο εάλ ν απνδέθηεο απνδείμεη ηε ζπλδξνκή ιφγσλ 
αλσηέξαο βίαο πνπ δελ επέηξεςαλ ηελ πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηνπ 
εγγξάθνπ πνπ γλσζηνπνηήζεθε κε ρξήζε ΣΠΔ ή εθφζνλ απηή ε αδπλακία 
νθείιεηαη ζε ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζην θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  

3. Με γλσζηνπνίεζε ηζνδπλακεί  ε ειεθηξνληθή πξφζβαζε απφ ηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο ζην πεξηερφκελν ησλ ελεξγεηψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 
εγγξάθσλ ηνπ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, εθφζνλ ν θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ 
ηνκέα κπνξεί  λα απνδείμεη κε βέβαην θαη αζθαιή ηξφπν ηελ πξφζβαζε ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ.  

 

Άξζξν 26  

Ζιεθηξνληθέο πιεξσκέο 
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1. Δπηηξέπεηαη ε είζπξαμε εηδηθψλ θφξσλ, παξαβφισλ, ηειψλ, ελζήκσλ, 
ραξηνζήκσλ, πξνζηίκσλ  θαη ελ γέλεη ε νηθνλνκηθή εθθαζάξηζε νθεηιψλ 
θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη ΝΠΗΓ  πξνο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε ρξέσζε 
ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ή ινγαξηαζκψλ πιεξσκήο πνπ ηεξνχλ νη ππφρξενη 
ή κε ρξέσζε θαξηψλ πιεξσκήο  πνπ έρνπλ εθδνζεί ζην φλνκά ηνπο. 
 
2. Δθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ηαπηνπνίεζε θαη ηελ 
επηβεβαίσζε ηαπηφηεηαο ηνπ ππφρξενπ ε πιεξσκή κπνξεί λα 
πξαγκαηνπνηείηαη είηε άκεζα απφ ηνλ ίδην είηε  κέζσ ησλ ΚΔΠ , ησλ ΔΚΔ θαη 
ησλ Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ (ΔΛΣΑ). 
 
3. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ θαηά 
πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ πξνζδηνξίδνληαη εηδηθφηεξα νη θφξνη, 
παξάβνια, ηέιε, έλζεκα  θαη ραξηφζεκα πνπ κπνξνχλ λα θαηαβιεζνχλ θαη 
εηζπξαρζνχλ ειεθηξνληθά, νη απνδηδφκελνη ζε θάζε πεξίπησζε θσδηθνί 
ππνρξέσζεο, θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα  

 

„Αξζξν 27  

Πιεξνθνξίεο θαη ππνινγηζκφο ρξφλνπ θαηαβνιήο ζηηο ειεθηξνληθέο πιεξσκέο  

1. Γηα ηελ εθηέιεζε πξάμεο ειεθηξνληθήο πιεξσκήο ν ππφρξενο 
ππνβάιιεη ηνπιάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: α) θσδηθφ ππνρξέσζεο 
πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νθεηιή, β) πνζφ θαηαβνιήο, γ) εκεξνκελία θαη 
πξνζεζκία θαηαβνιήο.  
 
2. Ζ ειεθηξνληθή πιεξσκή νινθιεξψλεηαη φηαλ ζηνλ ππφρξεν 
θνηλνπνηεζεί κε ρξήζε ΣΠΔ ε επηβεβαίσζε ηεο ζπλαιιαγήο, ε ρξέσζε ηνπ 
αληίζηνηρνπ ινγαξηαζκνχ ή ηεο θάξηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν 
ειεθηξνληθήο θαηαβνιήο θαη ν αθξηβήο ρξφλνο πνπ νινθιεξψζεθε ε 
ζπλαιιαγή (ρξνλνζήκαλζε).  
 
3. Δάλ ε ειεθηξνληθή πιεξσκή  δελ είλαη επηηπρήο ή δελ νινθιεξσζεί ν 
ππφρξενο ελεκεξψλεηαη απηφκαηα γηα ηελ αδπλακία ρξήζεο ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο θαη, εθφζνλ είλαη δπλαηφ, γηα ηνπο 
ιφγνπο ηεο αλεπηηπρνχο ζπλαιιαγήο. Ζ σο άλσ ελεκέξσζε δελ αληηθαζηζηά 
ηελ ππνρξέσζε ηνπ παξφρνπ ηεο ππεξεζίαο πιεξσκψλ γηα πιεξνθφξεζε 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3862/2010 (Α΄113). 
 
4. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ εθάζηνηε 
ζπλαξκφδηνπ Τπνπξγνχ θαζνξίδνληαη ν ηξφπνο, νη κέζνδνη, νη δηαδηθαζίεο θαη 
θάζε    άιιν εηδηθφηεξν ηερληθφ ζέκα, ζρεηηθφ κε ηε δηεμαγσγή, νινθιήξσζε 
θαη επηβεβαίσζε ηεο επηηπρνχο ειεθηξνληθήο πιεξσκήο ή ηελ ελεκέξσζε γηα 
ηε κε επηηπρή νινθιήξσζε απηήο θαζψο θαη ε  κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ 
απνδεηθηηθνχ πιεξσκήο θαη ε δηαδηθαζία επαιήζεπζήο ηνπ.  

 

Άξζξν 28 

Ζιεθηξνληθή θαηαβνιή νθεηιψλ ησλ Φνξέσλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα 
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1. Με ηελ πξνυπφζεζε  ηεο ηαπηνπνίεζεο θαη ηεο επηβεβαίσζεο ηεο 
ηαπηφηεηαο (απζεληηθνπνίεζεο) ηνπ δηθαηνχρνπ, κπνξνχλ λα θαηαβάιινληαη  
νθεηιέο ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πξνο θπζηθά πξφζσπα ή Ν.Π.Η.Γ. 
κέζσ ηεο πίζησζεο ινγαξηαζκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ.  

2. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ εθάζηνηε 
ζπλαξκφδηνπ Τπνπξγνχ  θαζνξίδνληαη ν ηξφπνο, νη κέζνδνη, νη δηαδηθαζίεο θαη 
θάζε άιιν ηερληθφ ζέκα ζρεηηθφ κε  ηε δηεμαγσγή, νινθιήξσζε θαη 
επηβεβαίσζε ηεο επηηπρνχο ζπλαιιαγήο ή ηελ ελεκέξσζε γηα ηε κε επηηπρή 
νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ  Ε΄ 

ΔΠΗΒΔΒΑΗΩΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ (ΑΤΘΔΝΣΗΚΟΠΟΗΖΖ) ΓΗΑ ΣΖ 

ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

Άξζξν 29  

Ζιεθηξνληθή επηθνηλσλία ρσξίο ηαπηνπνίεζε θαη επηβεβαίσζε ηαπηφηεηαο 
(απζεληηθνπνίεζε) 

1. Όηαλ ην πεξηερφκελν ηεο ειεθηξνληθήο  επηθνηλσλίαο θαη ζπλαιιαγήο κε 
ηνλ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα  αθνξά πιεξνθνξίεο πνπ είλαη ελ γέλεη 
πξνζηηέο ζε θάζε ελδηαθεξφκελν, φπσο εγθχθιηνη, γεληθέο νδεγίεο, έληππα 
αηηήζεσλ θαη δειψζεσλ, εθζέζεηο, κειέηεο, ελεκεξσηηθφ πιηθφ, ζηαηηζηηθά 
ζηνηρεία, πξαθηηθά δεκνζίσλ ζπλεδξηάζεσλ δελ  απαηηείηαη ηαπηνπνίεζε θαη 
απζεληηθνπνίεζε θπζηθψλ θαη Ν.Π.Η.Γ.  

2. ηελ πεξίπησζε ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο, απηέο κπνξνχλ λα 
παξέρνληαη ρσξίο λα είλαη αλαγθαία ε θαηαρψξηζε ζηνηρείσλ ηνπ απνδέθηε ηεο 
ππεξεζίαο, φπσο ε δηαδηθηπαθή   δηεχζπλζε απηνχ, εθφζνλ δελ είλαη αλαγθαίν 
γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ή ηελ ηπρφλ ρξέσζή ηεο.   

3. ηελ πεξίπησζε ππεξεζηψλ πεξηνδηθήο γεληθήο πιεξνθφξεζεο κε 
ρξήζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, απηέο κπνξνχλ λα παξέρνληαη κε αλαγθαία 
κφλε ηελ θαηαρψξηζε ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο ηνπ παξαιήπηε, ρσξίο λα 
είλαη αλαγθαία ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία άιισλ δεδνκέλσλ.  

Άξζξν 30  

Τπνρξέσζε ηαπηνπνίεζεο  θαη  επηβεβαίσζεο ηαπηφηεηαο (απζεληηθνπνίεζεο) 

1. Ζ ηαπηνπνίεζε θαη απζεληηθνπνίεζε ησλ θπζηθψλ θαη Ν.Π.Η.Γ. πνπ 
επηθνηλσλνχλ θαη ζπλαιιάζζνληαη κε ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα  είλαη 
ππνρξεσηηθή 

α) εθφζνλ ε επηθνηλσλία ή ε ζπλαιιαγή:  
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αα) αθνξά αηηήζεηο, δειψζεηο, βεβαηψζεηο, ε ππνβνιή θαη παξνρή ησλ νπνίσλ 
πξνβιέπεηαη  σο ππνρξεσηηθή απφ ην λφκν 

ββ) αθνξά ππνβνιή λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ, δηθαηνινγεηηθψλ, 
πξνζθνξψλ, δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ζε δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο. 

γγ)  αθνξά ηελ έθδνζε, αλαπαξαγσγή ή  θνηλνπνίεζε  πξάμεσλ, βεβαηψζεσλ, 
πηζηνπνηεηηθψλ θαη ελ γέλεη  εγγξάθσλ, ηα νπνία πεξηέρνπλ ή ζρεηίδνληαη κε 
δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ 
ζπλαιιάζζνληαη κε ηε δηνίθεζε 

δδ) αθνξά ηελ έθδνζε, αλαπαξαγσγή ή  θνηλνπνίεζε  πξάμεσλ, βεβαηψζεσλ, 
πηζηνπνηεηηθψλ θαη ελ γέλεη  εγγξάθσλ, ηα νπνία πεξηέρνπλ ή ζρεηίδνληαη κε 
θνξνινγηθά, πεξηνπζηαθά, νηθνλνκηθά ή άιια ζηνηρεία, δεδνκέλα θαη 
πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ Ν.Π.Η.Γ. θαη θαιχπηνληαη απφ απφξξεην πνπ 
πξνβιέπεηαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο, φπσο ην θνξνινγηθφ απφξξεην.  

εε) αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ, παξαβφισλ, ηειψλ, ελζήκσλ, ραξηνζήκσλ 
πξνζηίκσλ ή άιισλ νθεηιψλ πξνο δεκφζηα αξρή πνπ ιακβάλεη ρψξα κε 
ειεθηξνληθά κέζα θαη 

β) ζε θάζε πεξίπησζε πνπ ην πεξηερφκελν ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο 
ζπλαιιαγήο κε ηε δεκφζηα αξρή αθνξά ή ζρεηίδεηαη κε δήισζε, αίηεζε, 
πξάμε, απφθαζε ή ελέξγεηα,  απφ ηελ νπνία απνξξένπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο 
γηα ην θπζηθφ πξφζσπν ή ην Ν.Π.Η.Γ. πνπ επηθνηλσλεί ή  ζπλαιιάζζεηαη κε ηε 
δεκφζηα αξρή.  

2. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη 
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ εθάζηνηε θαζ‟ χιελ αξκφδηνπ ππνπξγνχ 
πξνζδηνξίδνληαη εηδηθφηεξα νη ζπλαιιαγέο θαη νη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο 
δηαθπβέξλεζεο, γηα ηε ρξήζε θαη παξνρή ησλ νπνίσλ απαηηείηαη ε 
ηαπηνπνίεζε θαη απζεληηθνπνίεζε ησλ θπζηθψλ θαη ΝΠΗΓ  θαη θάζε  ζρεηηθφ 
ηερληθφ ζέκα.   

3. Δάλ γηα ηελ δηνηθεηηθή πξάμε ή ελέξγεηα ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ 
ηνκέα ή γηα ηελ επηθνηλσλία ή ζπλαιιαγή απηψλ κε άιινπο θνξείο, θπζηθά 
πξφζσπα θαη ΝΠΗΓ απαηηείηαη απφ ην λφκν πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή 
ν θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα δχλαηαη λα απαηηεί φηη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ 
πηζηνπνίεζεο πξέπεη λα έρεη δηαπίζηεπζε απφ ηνλ αξκφδην θνξέα.  

 

Άξζξν 31  

Eγγξαθή ζε ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

1. Ζ ρξήζε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο γηα ηηο νπνίεο 
απαηηείηαη ηαπηνπνίεζε θαη επηβεβαίσζε ηαπηφηεηαο (απζεληηθνπνίεζε) 
πξνυπνζέηεη ηελ εγγξαθή ζηελ Κεληξηθή Γηαδηθηπαθή Πχιε ηνπ Διιεληθνχ 
Γεκνζίνπ ή θαηά πεξίπησζε ζε άιιεο πχιεο ή ηφπνπο πξφζβαζεο ή  ζε 
ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ επηκέξνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ 
ηνκέα.  
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2. Καηά ηελ αξρηθή εγγξαθή ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ επηζπκεί λα θάλεη 
ρξήζε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεη ή   
λα απνζηέιιεη ππνγεγξακκέλα κε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ζηελ 
αξκφδηα Αξρή Δγγξαθήο ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπ.  Σα 
ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε εγγξαθήο, φηαλ 
πξφθεηηαη γηα Έιιελεο πνιίηεο, απνδεηθλχνληαη απφ ην δειηίν ηαπηφηεηαο ή ηε 
ζρεηηθή πξνζσξηλή βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο ή ην δηαβαηήξην. Ζ 
ηαπηφηεηα ησλ αιινδαπψλ απνδεηθλχεηαη, ζηελ πεξίπησζε πνιηηψλ Κξάηνπο - 
Μέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απφ ην δειηίν ηαπηφηεηαο ή ην δηαβαηήξην, 
ελψ, ζηηο άιιεο πεξηπηψζεηο, απφ ην δηαβαηήξην ή άιιν έγγξαθν βάζεη ηνπ 
νπνίνπ επηηξέπεηαη ε είζνδφο ηνπο ζηε Υψξα, ή ηα έγγξαθα πνπ έρνπλ 
εθδψζεη νη αξκφδηεο ειιεληθέο αξρέο. 

3. Καηά ηελ αξρηθή εγγξαθή ην Ν.Π.Η.Γ.  πνπ επηζπκεί λα θάλεη ρξήζε 
ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πξέπεη λα πξνζθνκίδεη ηα ζηνηρεία 
πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ επσλπκία ή  δηαθξηηηθφ ηίηιν, ηε λνκηθή κνξθή, ηελ έδξα 
θαη ηελ εμνπζία εθπξνζψπεζεο ηνπ πξνζψπνπ πνπ πξνβαίλεη ζηελ εγγξαθή.  

4. Ζ αξρηθή εγγξαθή κπνξεί λα γίλεηαη είηε απηνπξνζψπσο είηε  κε εηδηθά 
πξνο ηνχην  εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν ή εθπξφζσπν.  Αηηήζεηο γηα 
εγγξαθή  πνπ ππνβάιινληαη κέζσ Κ.Δ.Π. ηα νπνία  έρνπλ ηελ επζχλε ειέγρνπ 
ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηαπηφηεηαο, ζεσξείηαη φηη  ππνβάιινληαη απηνπξνζψπσο 
ζηελ αξκφδηα γηα ηελ εγγξαθή ππεξεζία, εθφζνλ ππάξρεη ε θαηάιιειε 
ειεθηξνληθή δηαζχλδεζε κεηαμχ ηνπ Κ.Δ.Π. θαη ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο..  

5. Καηά ηελ εγγξαθή ζε κία ππεξεζία ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ηα 
πξφζσπα ελεκεξψλνληαη κε ηξφπν πξφζθνξν θαη ζαθή γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 
ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ηηο 
θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ πνπ ππφθεηληαη ζε επεμεξγαζία, ηνπο ππεχζπλνπο 
επεμεξγαζίαο θαη ηνπο απνδέθηεο ησλ δεδνκέλσλ ζην πιαίζην ηεο παξνρήο 
ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.   

6. Με απφθαζε ηνπ εθάζηνηε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ θαζνξίδνληαη ηα 
εηδηθφηεξα ηερληθά θαη ιεπηνκεξεηαθά δεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.   

 

Άξζξν 32  

Έθδνζε αλαγλσξηζηηθψλ – δηαπηζηεπηεξίσλ 

θαη δηαδηθαζία επηβεβαίσζεο ηαπηφηεηαο (απζεληηθνπνίεζεο) 

1. Καηά ηελ εγγξαθή ζηελ ππεξεζία ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 
πξνζδηνξίδνληαη ηα αλαγλσξηζηηθά πνπ απαηηεί θάζε θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ 
ηνκέα γηα ηελ ηαπηνπνίεζε θαη ηα δηαπηζηεπηήξηα γηα ηελ πεξαηηέξσ 
επηβεβαίσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πξνζψπνπ πνπ θάλεη ρξήζε ππεξεζηψλ 
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.  Όηαλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν, ηα 
αλαγλσξηζηηθά θαη ηα αληίζηνηρα δηαπηζηεπηήξηα απνδίδνληαη ζην λφκηκν 
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εθπξφζσπφ ηνπ ή ζε πξφζσπν εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν απφ ην 
φξγαλν δηνίθεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.  

2. Σν πξφζσπν, ζην νπνίν απνδίδνληαη αλαγλσξηζηηθά θαη δηαπηζηεπηήξηα 
νθείιεη λα ιακβάλεη φια ηα πξνζήθνληα κέηξα γηα ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ 
αλαγλσξηζηηθψλ θαη δηαπηζηεπηεξίσλ  θαη ηελ αζθαιή θχιαμε ησλ κέζσλ πνπ 
ηπρφλ έρνπλ δηαηεζεί γηα ηελ απνζήθεπζε θαη ρξεζηκνπνίεζε ησλ 
αλαγλσξηζηηθψλ θαη ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ. Οθείιεη λα εηδνπνηεί ακειιεηί ηνπο 
θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ έρνπλ εθδψζεη ηα αλαγλσξηζηηθά θαη 
δηαπηζηεπηήξηα γηα νπνηαδήπνηε παξαβίαζε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ή 
ειεθηξνληθή επηθνηλσλία ή ζπλαιιαγή πνπ έιαβε ρψξα ρσξίο ηε γλψζε θαη 
έγθξηζή ηνπ θαζψο θαη γηα νπνηνδήπνηε άιιν πξφβιεκα φπσο απνθάιπςε 
αλαγλσξηζηηθψλ, θινπή ή απψιεηα δηαπηζηεπηεξίσλ ή ησλ κέζσλ πνπ έρνπλ 
δηαηεζεί γηα ηελ απνζήθεπζε θαη ρξεζηκνπνίεζε απηψλ.   

3. Σα αλαγλσξηζηηθά θαη νη κέζνδνη ηαπηνπνίεζεο θαη επηβεβαίσζεο 
ηαπηφηεηαο  ησλ πξνζψπσλ δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην επίπεδν 
εκπηζηνζχλεο, ην νπνίν απαηηείηαη γηα ηελ εθάζηνηε ρξήζε ππεξεζίαο 
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Γηα ηελ θαηαλνκή ζε επίπεδα εκπηζηνζχλεο 
ιακβάλνληαη ππφςε ηδίσο ε θχζε ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο, ε ζνβαξφηεηα ησλ 
ελλφκσλ ζπλεπεηψλ γηα ην πξφζσπν ην νπνίν αηηείηαη ή είλαη απνδέθηεο ηεο 
επηθνηλσλίαο ή  ηεο ππεξεζίαο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ε θχζε ησλ 
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ πεξηέρνληαη ζηα νηθεία έγγξαθα, ε 
θχζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ή άιισλ απνξξήησλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα νηθεία 
έγγξαθα.  

4. Με απφθαζε ηνπ εθάζηνηε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ πξνζδηνξίδεηαη ην 
επίπεδν εκπηζηνζχλεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ δπλαηφηεηα ρξήζεο κίαο 
ππεξεζίαο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ηα αληίζηνηρα αλαγλσξηζηηθά θαη 
δηαπηζηεπηήξηα θαζψο θαη νη κέζνδνη ηαπηνπνίεζεο- επηβεβαίσζεο ηαπηφηεηαο 
(απζεληηθνπνίεζεο) θαζψο θαη ηα δηαθξηηηθά πνπ  αμηνπνηνχληαη γηα ηε 
δεκηνπξγία ακνηβαίαο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηεο Κεληξηθήο 
Γηαδηθηπαθήο Πχιεο θαη ηνπ εθάζηνηε θνξέα.  

 

‟Αξζξν 33  

Σήξεζε θαη απνζήθεπζε αλαγλσξηζηηθψλ 

1. Ζ ηήξεζε θαη απνζήθεπζε ησλ αλαγλσξηζηηθψλ ζηελ Κεληξηθή 
Γηαδηθηπαθή Πχιε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ή ζε θαηά πεξίπησζε άιιεο πχιεο 
ή ηφπνπο πξφζβαζεο δελ είλαη ππνρξεσηηθή. Σα πξφζσπα κπνξνχλ λα 
εηζάγνπλ εθ λένπ ηα αλαγλσξηζηηθά θάζε θνξά πνπ αηηνχληαη ηαπηνπνίεζε θαη 
επηβεβαίσζε ηαπηφηεηαο (απζεληηθνπνίεζε) πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ ρξήζε κία 
ππεξεζίαο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Σα αλαγλσξηζηηθά ησλ πξνζψπσλ 
κπνξνχλ λα ηεξνχληαη ζηελ Κεληξηθή Γηαδηθηπαθή Πχιε ηνπ Διιεληθνχ 
Γεκνζίνπ κε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ησλ πξνζψπσλ θαη ζχκθσλα κε ηα 
εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηνλ λ. 2472/1997.   Με πξάμε ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο 
Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα νξίδνληαη νη εηδηθφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα 
ηελ ελεκέξσζε ησλ πξνζψπσλ θαη ηελ παξνρή ηεο ζπγθαηάζεζεο.  
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2.  Αλ ε ηαπηνπνίεζε  θαη ε επηβεβαίσζε ηεο ηαπηφηεηαο 
(απζεληηθνπνίεζε) δελ είλαη επηηπρήο, ν ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ηελ 
Κεληξηθή Γηαδηθηπαθή Πχιε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ γηα ηνπο ιφγνπο ηεο 
αλεπηηπρνχο αλαγλψξηζεο θαη γηα ηελ αδπλακία ρξήζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο.  

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ  Ζ΄  

ΟΡΓΑΝΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ   

„Άξζξν 34 . 

Γεληθέο Γηεπζχλζεηο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

1. ε θάζε Τπνπξγείν ζπληζηάηαη Γεληθή Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο 
Γηαθπβέξλεζεο. ηε Γεληθή Γηεχζπλζε ππάγνληαη φιεο νη πθηζηακέλεο 
νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ Τπνπξγείνπ κε αξκνδηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ 
αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ,  ηελ ελίζρπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ  ππεξεζηψλ, ηελ 
απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ  θαη γεληθφηεξα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ 
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.  Δηδηθφηεξα, νη νξγαληθέο κνλάδεο πνπ 
ππάγνληαη  ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο παξέρνπλ 
ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ θάιπςε ησλ κεραλνγξαθηθψλ αλαγθψλ ηνπ 
Τπνπξγείνπ θαη ηελ νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ ππνδνκψλ 
πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη κεξηκλνχλ ηδίσο γηα ηελ 
νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ηελ απινχζηεπζε 
ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ θξάηνπο – πνιίηε, ηελ 
παξνρή ππνζηήξημεο πξνο φινπο ηηο ππεξεζίεο ηνπ νηθείνπ ππνπξγείνπ θαη 
ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πεξαηηέξσ ρξήζεο ησλ 
πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (λ. 3448/06) θαη ηελ πινπνίεζε ηεο Δζληθήο 
Τπνδνκήο Γεσρσξηθψλ Πιεξνθνξηψλ (λ. 3882/10), ηνλ ζρεδηαζκφ 
θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ κε ρξήζε ΣΠΔ θαζψο θαη γηα θάζε άιιν δήηεκα 
ζρεηηθφ κε ηελ αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ ζην δεκφζην 
ηνκέα. 

2. ηηο Γεληθέο Γηεπζχλζεηο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο πξνΐζηαληαη 
ππάιιεινη ηνπ θιάδνπ ΠΔ Πιεξνθνξηθήο.  

3.  Με  πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη 
ηνπ εθάζηνηε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ θαζνξίδνλαη  ε δηάξζξσζε ησλ Γεληθψλ 
Γηεπζχλζεσλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζε επηκέξνπο νξγαληθέο κνλάδεο 
(Γηεπζχλζεηο,), ε εμεηδίθεπζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη ε θαηαλνκή ηνπο ζηηο 
επηκέξνπο νξγαληθέο κνλάδεο θαζψο θαη ηα θαζήθνληα ησλ Πξντζηάκελσλ ηεο 
Γεληθήο Γηεχζπλζεο θαη ησλ επηκέξνπο νξγαληθψλ κνλάδσλ  .  

4. ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο ζπληζηψληαη Γηεπζχλζεηο Ζιεθηξνληθήο 
Γηαθπβέξλεζεο ζε θάζε Κιάδν ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ.  Ζ δηάξζξσζε θαη 
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νξγαλσηηθή δνκή ησλ Γηεπζχλζεσλ ζε επηκέξνπο νξγαληθέο κνλάδεο 
(Σκήκαηα, Απηνηειή θαη κε Απηνηειή Γξαθεία θαζψο θαη ηπρφλ ελδηάκεζα 
επίπεδα δηνίθεζεο), ε εμεηδίθεπζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη ε θαηαλνκή ηνπο 
ζηηο νξγαληθέο κνλάδεο θαζψο θαη ηα θαζήθνληα ησλ Πξντζηάκελσλ ηεο 
Γηεχζπλζεοθαη ησλ επηκέξνπο νξγαληθψλ κνλάδσλ  θαζνξίδνληαη κε  
πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ 
Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ 
Τπνπξγνχ Δζληθήο Άκπλαο .  

5. ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε νη αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο 
Γηεχζπλζεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο φπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 
αζθνχληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηε Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο ησλ Αξρεγείσλ 
ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο-Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο 
θαη ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο 
Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Καηάζηαζεο 
Πνιηηηθνχ Πξνζσπηθνχ, ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ, ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο 
Τπνδνρήο θαη ηνπ Γξαθείνπ Αληηκεηψπηζεο Πεξηζηαηηθψλ Απζαηξεζίαο.  

6. ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ νη αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο φπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 αζθνχληαη 
απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (ΓΓΠ).  Ζ 
εθπξνζψπεζε ηεο ΓΓΠ ζην ζπληνληζηηθφ φξγαλν ηνπ άξζξνπ 35 αλαηίζεηαη 
ζηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ΚΔΠΤΟ. 

Άξζξν 35   

Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, 

1. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη 
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  ζπγθξνηείηαη  Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή 
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, απνηεινχκελε απφ Πξντζηάκελνπο Γεληθψλ 
Γηεπζχλζεσλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ησλ Τπνπξγείσλ  ή εθπξνζψπνπο 
απηψλ κε αληηθείκελν ηε ζπλεξγαζία θαη ηνλ ζπληνληζκφ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 
παξφληνο λφκνπ απφ ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  

2. Ζ Δπηηξνπή επηθνπξεί  ζπκβνπιεπηηθά ζε νξγαλσηηθά θαη ηερληθά 
ζέκαηα ηηο Γεληθέο Γηεπζχλζεηο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηηο Οκάδεο 
Γηνίθεζεο Έξγνπ (εθεμήο ΟΓΔ) ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ 
ζπγθξνηνχληαη κε ηνλ παξφληα  λφκν,  πξνβαίλεη ζε πεξηνδηθή απνηίκεζε θαη 
αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ θαη δηαηππψλεη πξνηάζεηο πξνο ηνλ Τπνπξγφ 
Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  γηα ηελ 
πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ λφκνπ. Γηα  ηνπο ζθνπνχο απηνχο δεκηνπξγείηαη 
δηθηπαθφο ηφπνο πνπ ιεηηνπξγεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Γεληθήο  Γηεχζπλζεο 
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο 
θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.  

3. Ζ Δπηηξνπή πξνδξεχεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή Ζιεθηξνληθήο 
Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη 
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Ο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο 
νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη 
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 
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Άξζξν 36 

Οκάδα Γηνίθεζεο Έξγνπ  

1. ε θάζε θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα  ζπγθξνηείηαη ΟΓΔ κε αληηθείκελν ηε 
δηαδηθαζηηθή, νξγαλσηηθή  θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ηνπ 
παξφληνο λφκνπ. ηα κέιε ησλ νκάδσλ απηψλ δελ θαηαβάιιεηαη ακνηβή ή 
απνδεκίσζε. Οη ΟΓΔ ζπγθξνηνχληαη εληφο κελφο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ 
παξφληνο λφκνπ θαη ε ζχλζεζή ηνπο θνηλνπνηείηαη ζηνλ νηθείν δηθηπαθφ ηφπν 
ηνπ θνξέα.  

2. Ζ ΟΓΔ  νξίδεη έλα απφ ηα κέιε ηεο σο εζσηεξηθφ ππεχζπλν πξνζηαζίαο 
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Ο εζσηεξηθφο ππεχζπλνο πξνζηαζίαο 
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα κεξηκλά γηα ηε ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ 
ηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ αξρψλ θαη ησλ 
ππνρξεψζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ παξφληα λφκν θαη ζηνλ λ. 2472/1997,   
φπσο ε πηνζέηεζε  θη εθαξκνγή πνιηηηθψλ  αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο 
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ε  πεξηνδηθή θαηάξηηζε θαη ε 
επαηζζεηνπνίεζε ησλ ππαιιήισλ θαη ιεηηνπξγψλ ηνπ θνξέα σο πξνο ηελ 
πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ε πξφηαζε γηα ιήςε  
εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ θαη επαιήζεπζεο ηεο απνηειεζκαηηθήο 
εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ 
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.  

 

Άξζξν 37  

Γλσκνδνηηθφ πκβνχιην 

Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ κφλνπ ηνπ  π.δ. 796/1980  ( Α‟ 195)), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 4 ηνπ π.δ. 1166/1981,  αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«4)To Σερληθφ Γλσκνδνηηθφ πκβνχιην γλσκνδνηεί:  

α) γηα ηε δηακφξθσζε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ πξνηχπσλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 
ησλ πιεξνθνξηαθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ελ γέλεη ησλ ΣΠΔ 
πνπ παξάγνπλ, πξνκεζεχνληαη ή ρξεζηκνπνηνχλ νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ 
ηνκέα 

β)γηα ηε δεκηνπξγία θαη πξνκήζεηα   ππνδνκψλ θαη ΣΠΔ γηα ηελ  αλάπηπμε θαη 
παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο απφ ηνπο θνξείο ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα.  

γ) γηα ηα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλή ρξήζε 
ππνδνκψλ, ΣΠΔ θαη δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ παξφληα λφκν  

δ) γηα ηελ εμεηδίθεπζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ Πιαηζίνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ 
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.»   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Θ΄ 

Παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε 

 

Άξζξν 38 

Δληαίν χζηεκα Πιεξσκψλ 

 

1. Οη δαπάλεο  γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ 
επηθνηλσληψλ, θαζψο θαη ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηαθψλ 
ζπζηεκάησλ  φισλ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο,  πιελ 
φζσλ εμαηξνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7, εμνθινχληαη  
κέζσ Δληαίνπ πζηήκαηνο Πιεξσκψλ (Δ.Τ.Π.), πνπ ιεηηνπξγεί 
ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, γηα ηηο πιεξσκέο δαπαλψλ ηνπ 
Γεκνζίνπ γηα νκνεηδή πξντφληα ή ππεξεζίεο.  

2. ην Δ.Τ.Π. δεκηνπξγείηαη Μεηξψν Φνξέσλ, ζην νπνίν εληφο 
ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο 
θαηαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά φινη νη θνξείο ηεο παξαγξάθνπ 1.  

3. Μέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θαη 
γηα ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο, νη πάξνρνη 
ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ νθείινπλ λα θαηαρσξίζνπλ κέζσ 
πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θάζε παξαζηαηηθφ πνπ 
αθνξά ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ πξνο ηνπο θνξείο 
ηεο παξαγξάθνπ 1.  

4. Μεηά ηελ αλσηέξσ πξνζεζκία, ηα ζρεηηθά ηέιε εμνθινχληαη 
απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ Δ.Τ.Π., ζχκθσλα κε ηα παξαζηαηηθά 
πνπ θαηαρσξίδεη ν πάξνρνο.  Μεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο 
απηήο, θαλέλα ηέινο ή δαπάλε δελ αλαγλσξίδεηαη νχηε 
εθθαζαξίδεηαη ή πιεξψλεηαη εάλ δελ είλαη θαηαρσξηζκέλν ζην 
Δ.Τ.Π.  

5. Απφ ηελ έλαξμε πιεξσκψλ ησλ δαπαλψλ ππεξεζηψλ 
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ κέζσ ηνπ ΔΤΠ, δηαθφπηεηαη, θάζε 
είδνπο επηρνξήγεζε ή ρξεκαηνδφηεζε γηα ηέηνηαο θαηεγνξίαο 
δαπάλεο πξνο ηνπο θνξείο ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο. Γηα ηνπο 
ινηπνχο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη κνλφ γηα ην 
δηάζηεκα έλαξμεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη έσο ηηο 31/12/2011 
ε εμφθιεζε γίλεηαη κέζσ εηδηθνχ ηξαπεδηθνχ  ινγαξηαζκνχ πνπ 
δηαηεξεί γηα ην ζθνπφ απηφ ην ΔΤΠ .   

6. Ζ επηρεηξεζηαθή δηαρείξηζε ηνπ Δ.Τ.Π. δχλαηαη λα αλαηίζεηαη ζε 
θνξείο επηρεηξεζηαθήο δηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 40.  

7. Οη θνξείο πνπ ιφγσ ηεο εηδηθήο θχζεο ή απνζηνιήο ηνπο 
θαιχπηνληαη απφ ην απφξξεην (εζληθή άκπλα, εζληθή αζθάιεηα) 
εμαηξνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Με θνηλή 
απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε 
αξκφδηνπ ππνπξγνχ πνπ εθδίδεηαη εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηε 
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δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο 
εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

8. Με απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ξπζκίδνληαη ηα 
εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ, ηδίσο σο πξνο ηηο δαπάλεο πνπ εμνθινχληαη κέζσ 
Δ.Τ.Π., ηνλ ηξφπν, ηνλ ρξφλν θαη ηα ζηνηρεία θαηαρψξηζεο ζην 
Δ.Τ.Π, ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 
ηνπ Δ.Τ.Π. κε άιια ζπζηήκαηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη 
εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε 
κεηαθνξά ησλ πηζηψζεσλ απφ ηνπο θνξείο Κεληξηθήο 
Κπβέξλεζεο, ηνλ ηξφπν εμφθιεζεο δαπαλψλ ησλ ινηπψλ 
θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ηνλ ρξφλν εμφθιεζεο ησλ 
παξαζηαηηθψλ θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.  

 

Άξζξν 39 

Γίθηπν Γεκφζηνπ Σνκέα 

1. Με ζθνπφ ηε ζπγθέληξσζε ηεο δήηεζεο ππεξεζηψλ 
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηελ θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ησλ 
αλαγθψλ θαη αηηεκάησλ γηα ηελ παξνρή θαη πξνκήζεηα ησλ 
ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζπζηεκάησλ ησλ θνξέσλ ηεο 
Γεληθήο Κπβέξλεζεο δεκηνπξγείηαη  εληαίν ζχζηεκα παξνρήο 
ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη πξνκήζεηαο ησλ 
αλαγθαίσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ  κε ηνλ ηίηιν 
«Γίθηπν Γεκφζηνπ Σνκέα» , ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην 
θαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ππνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, 
Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.   

 

2. Με ην Γίθηπν Γεκφζηνπ Σνκέα δηαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο 
ππνζηήξημε ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζε 
ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, δίθηπα θαη 
πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα,  ε ηερληθή ππνζηήξημε γηα 
αλαβάζκηζε ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ, ην ρακειφ 
πξνκεζεπηηθφ θφζηνο θαη ε πιήξεο αμηνπνίεζε δπλαηνηήησλ 
ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ θαη ηεο 
θαηλνηνκίαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, 
Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο δηαθχβεξλεζεο  
ζπγθεληξψλεη ηα αηηήκαηα ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο 
Κπβέξλεζεο, αμηνινγεί ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο, πξνβαίλεη ζε 
νξζνινγηθή θαηαλνκή ηνπο θαη θξνληίδεη γηα ηε δηελέξγεηα 
ησλ ζρεηηθισλ δηαγσληζκψλ ή δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 
ζχκθσλα κε ηελ επξσπατθή θαη εζληθή λνκνζεζία γηα ηηο 
δεκφζηεο ζπκβάζεηο.  

3. Με ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηθηχνπ θαη ηελ έληαμε ησλ 
θνξέσλ  ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζε απηφ, δηαθφπηεηαη θάζε 
άιιε ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ 
επηθνηλσληψλ πνπ είραλ ζπλάςεη νη αλσηέξσ θνξείο κε 
νηθείνπο παξφρνπο.  
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4. Με ηε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηθηχνπ Γεκφζηνπ Σνκέα 
εληάζζνληαη απηφκαηα ζε απηφ νη θνξείο πνπ εμππεξεηνχληαη 
απφ ην Γίθηπν ΤΕΔΤΞΗ. ε δηάζηεκα ηξηψλ (3)κελψλ απφ 
ηε ιεηηνπξγία ηνπ εληάζζνληαη θαη νη ινηπνί θνξείο, φπσο 
νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 6. 

5. Φνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πνπ ιφγσ ηνπ ζθνπνχ ηνπο 
ή ηεο εηδηθήο απνζηνιήο ηνπο ιακβάλνπλ ππεξεζίεο εηδηθήο 
θχζεσο γηα ιφγνπο απνξξήηνπ εμαηξνχληαη απφ ηελ 
εθαξκνγή ηνπ παξφληνο. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 
Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 
Γηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ ππνπξγνχ 
πνπ εθδίδεηαη εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ 
παξφληνο, ξπζκίδνληαη ηα εηδηθφηεξα ζέκαηα εθαξκνγήο ηεο 
παξνχζαο παξαγξάθνπ.  

6. Με θνηλή απφθαζε ησλ ππνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, 
Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη 
Οηθνλνκηθψλ ξπζκίδνληαη ηα εηδηθφηεξα ζέκαηα γηα ηελ 
εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ 
Γηθηχνπ, ηνλ ρξφλν θαη ηξφπν έληαμεο ησλ πθηζηάκελσλ 
δηθηχσλ παξνρήο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ 
πξνο ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζε απηφ θαη θάζε 
αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.  

  

 

Άξζξν 40 

Φνξείο επηρεηξεζηαθήο δηαρείξηζεο 

 

1. Ζ επηρεηξεζηαθή δηαρείξηζε ηνπ Δ.Τ.Π.  δχλαηαη λα αλαηεζεί ζε θνξείο 
ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, νη νπνίνη έρνπλ εκπεηξία ζε ζέκαηα 
δηαρείξηζεο ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ.   Γηα ην 
ζθνπφ απηφ ζπλάπηεηαη πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε, κε ηελ νπνία 
αλαηίζεηαη ζηνπο θνξείο επηρεηξεζηαθήο δηαρείξηζεο ηδίσο, ε επνπηεία 
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ε δηαρείξηζε, ε ηερληθή ππνζηήξημε, ν 
πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ 
επηθνηλσληψλ, ε αλάπηπμε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ε εθθαζάξηζε 
ησλ δαπαλψλ  θαη ε επίβιεςε ηεο δηαζχλδεζεο ηνπ ΔΤΠ κε ηνπο 
παξφρνπο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. 

2. Με ηελ ίδηα πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε νη θνξείο ηεο παξαγξάθνπ 1 
δχλαηαη λα αλαιακβάλνπλ ηελ επηρεηξεζηαθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 
ηνπ Γηθηχνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ηε ζχλαςε εθ κέξνπο ηνπ θαη γηα 
ινγαξηαζκφ ηνπ ησλ επηκέξνπο ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ 
επηθνηλσληψλ θαη πξνκεζεηψλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηαθψλ  
ζπζηεκάησλ, ζχκθσλα κε ηελ εζληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία γηα ηηο 
δεκφζηεο ζπκβάζεηο.  

3. Οη αλσηέξσ θνξείο δχλαηαη λα επηρνξεγνχληαη θαη‟ έηνο απφ ηνλ 
θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ή 
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θάζε άιιε λφκηκε πεγή γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ. Σν πνζφ ηεο 
επηρνξήγεζεο  θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ.  

4. Με θνηλή απφθαζε ησλ ππνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη 
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη νη φξνη 
ησλ πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ, ν ηξφπνο εθηέιεζεο απηψλ, ηα 
ζέκαηα επζχλεο θαη θπξψζεσλ γηα ηελ πιεκκειή εθηέιεζή ηνπο, ν 
ηξφπνο ηηκνιφγεζεο θαη ακνηβήο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη 
θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.  

 

Κεθάιαην Η΄ 

Λνηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο 

θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  

  

Άξζξν 41 
 

Ώξεο εξγαζίαο ππαιιήισλ δεκνζίνπ, ΟΣΑ θαη ινηπψλ ΝΠΓΓ 
 

H  παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 1157/1981 (ΦΔΚ 126 Α‟) «Πεξί θπξψζεσο ηεο 
απφ 29 Γεθεκβξίνπ 1980 Πξάμεσο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ ηνπ Πξνέδξνπ 
ηεο Γεκνθξαηίαο «πεξί θαζηεξψζεσο πελζεκέξνπ εβδνκάδνο εξγαζίαο ησλ 
δεκνζίσλ ελ γέλεη ππεξεζηψλ θαη ξπζκίζεσο ζπλαθψλ ζεκάησλ» θαη 
ηξνπνπνηήζεσο δηαηάμεσλ ηαχηεο» ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 
«5. α) Οη εβδνκαδηαίεο ψξεο εξγαζίαο νξίδνληαη ζε ζαξάληα (40): 
αα) γηα ηνπο κφληκνπο θαη ηνπο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ 
ρξφλνπ ππαιιήινπο ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο α‟ 
θαη β‟ βαζκνχ, θαζψο θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη 
φζσλ αθνινπζνχλ ην σξάξην απηψλ.  
ββ) γηα ηνπο ππαιιήινπο ησλ θιάδσλ ΠΔ Πιεξνθνξηθήο, ΣΔ Πιεξνθνξηθήο, 
ΓΔ Πιεξνθνξηθήο ή Πξνζσπηθνχ Ζ/Τ κε εηδηθφηεηα πξνγξακκαηηζηψλ Ζ/Τ 
θαη Απηνκαηηζκνχ Ζ/Τ, ησλ ρεηξηζηψλ Ζ/Τ θαη ησλ ρεηξηζηψλ ησλ κεραλψλ 
πξνεηνηκαζίαο ζηνηρείσλ Ζ/Τ (δηαηξεηηθψλ-επαιεζεπηηθψλ κεραλψλ ή 
καγλεηηθψλ κέζσλ εηζφδνπ ζηνηρείσλ), πνπ ππεξεηνχλ ζηηο ππφ ζηνηρ. (αα) 
ππεξεζίεο θαη θνξείο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ απαζρνινχληαη ζε 
Μεραλνγξαθηθά Κέληξα ή Τπεξεζίεο πιεξνθνξηθήο ή  ζε ππεξεζίεο πνπ 
δηαζέηνπλ ζπζηήκαηα Ζ/Τ ή εμνπιηζκφ πξνεηνηκαζίαο ζηνηρείσλ Ζ/Τ. 
γγ) γηα ην πξνζσπηθφ ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζε 
24σξε βάζε ή κε ηε κνξθή εξγνζηαζίνπ ή εξγνηαμίνπ ή ζπλεξγείνπ ή ζε 
εξγαζίεο ππαίζξνπ. 
δδ) γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηνπο παηδηθνχο θαη βξεθηθνχο ζηαζκνχο 
ησλ Ο.Σ.Α. α‟ θαη β‟ βαζκνχ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ησλ θιάδσλ ή 
εηδηθνηήησλ Νεπηαγσγψλ, Βξεθνλεπηνθφκσλ θαη ησλ ζπλαθψλ θιάδσλ 
Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ, βνεζψλ Βξεθνθφκσλ-Παηδνθφκσλ θαη Αδειθψλ 
Ννζνθφκσλ, εθφζνλ αζθνχλ θαζήθνληα ησλ θιάδσλ ή ησλ εηδηθνηήησλ 
Νεπηαγσγψλ ή Βξεθνλεπηνθφκσλ.  
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β) Γελ ζίγνληαη κε ηελ παξνχζα νη ψξεο εβδνκαδηαίαο απαζρφιεζεο θαη 
δηδαζθαιίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο 
εθπαίδεπζεο.  
γ) Ζ θαηά ηα αλσηέξσ αχμεζε ησλ εβδνκαδηαίσλ σξψλ εξγαζίαο δελ 
ζπλεπάγεηαη ηε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν αχμεζε ησλ απνδνρψλ ή απνιαβψλ 
ή ησλ εηδηθψλ επηδνκάησλ νπνηαζδήπνηε νλνκαζίαο. 
δ) Με ηελ παξνχζα δηάηαμε θαηαξγνχληαη ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 
3584/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ 
ππαιιήισλ» (ΦΔΚ 143/Α‟), ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ κφλνπ ηνπ Π.Γ/ηνο 588/1988 
«Ωξάξην εξγαζίαο πξνζσπηθνχ Νεπηαγσγψλ-Βξεθνθφκσλ Ο.Σ.Α.» (ΦΔΚ 
284/Α‟), ε παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο αξηζ. ΓΗΑΓΠ/Γ2γ/νηθ/1692/27.6.2006 
ππνπξγηθήο απφθαζεο «Καζηέξσζε σξψλ πξνζέιεπζεο θαη απνρψξεζεο 
ησλ ππαιιήισλ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ.» (ΦΔΚ 769/Β‟)». 
 

Άξζξν 42 

                              Θέκαηα δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ 

 

Δηδηθά ζηηο δηαρεηξηζηηθέο ελφηεηεο ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη λεζηά είλαη 
επηηξεπηή ε ζαιάζζηα κεηαθνξά ησλ ΑΑ.  Με  Κνηλή Απφθαζε ησλ 
Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, 
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Θαιάζζησλ 
Τπνζέζεσλ Νήζσλ θαη Αιηείαο θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 
θαζνξίδνληαη νη δηαρεηξηζηηθέο απηέο ελφηεηεο θαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο 
ηεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο φπσο: νη αξκφδηνη θνξείο αλάζεζεο, ε δηαδηθαζία 
αδεηνδφηεζεο, ε ράξαμε ρεξζαίσλ θαη λαπηηιηαθψλ γξακκψλ θαη 
δξνκνινγίσλ, ε δηακφξθσζε ησλ απαηηνχκελσλ ρψξσλ θνξηνεθθφξησζεο 
ζηα ζεκεία ππνδνρήο, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ κέζσλ απνζήθεπζεο θαη 
κεηαθνξάο, ε ηηκνιφγεζε θαη ε δηαθνκηδή εληφο, ή εθηφο κηαο δηαρεηξηζηηθήο 
ελφηεηαο. Σπρφλ απνθιίζεηο ζρεηηθέο κε ηελ επηρνξήγεζε ζαιάζζησλ 
γξακκψλ κεηαθνξάο είλαη επηηξεπηέο ζχκθσλα κε ην εηδηθφ θαζεζηψο πνπ 
απνιακβάλνπλ νη ιηγφηεξν επλνεκέλεο λεζησηηθέο πεξηνρέο θαηά ην άξζξν 
107 παξ. 3 α) θαη γ) ηεο πλζΔΔ. Πεξηνξηζκνί ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο 
αξρήο ηεο εγγχηεηαο επηηξέπνληαη εθφζνλ κε ηε ζαιάζζηα κεηαθνξά 
επηηπγράλεηαη πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηίζεληαη ππφ 
ην πξίζκα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ άξζξνπ 191 ηεο 
πλζΔΔ. 

 

 

 

Άξζξν 43 

Ρπζκίζεηο νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ ΟΣΑ 

 

1.α. Όπνπ ζηνπο Ν. 25/1975, 429/1976, 1080/1980, 2130/1993 θαη ζην άξζξν 
9 ηνπ 3854/2010 αλαθέξεηαη ε ΓΔΖ λννχληαη πιένλ νη πξνκεζεπηέο 
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ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, δειαδή ε ΓΔΖ ή ν εθάζηνηε ελαιιαθηηθφο πξνκεζεπηήο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 
β. Σα δεκνηηθά ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ ηνπ Ν.25/1975, ν θφξνο 
ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ ηνπ άξζξνπ 10 Ν. 1080/1980 θαη ην ηέινο 
αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ άξζξνπ 24 Ν. 2130/1993, βαξχλνπλ ηνλ ππφρξεν ζε 
πιεξσκή ηνπ ινγαξηαζκνχ θαηαλαιηζθφκελνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη 
ζπλεηζπξάηηνληαη κεη΄απηνχ εληαία απφ ηε ΓΔΖ ή απφ ηνλ ελαιιαθηηθφ 
πξνκεζεπηή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, κε δφζεηο ίζεο κε ηνλ αξηζκφ ησλ εηήζησλ 
ινγαξηαζκψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ εθδίδεηαη απνθιεηζηηθά εληαίνο ινγαξηαζκφο 
γηα θάζε ππφρξεν. 
Γηα ινγαξηαζκνχο πνπ εθδίδνληαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ή 
κεγαιχηεξν ηεο εθάζηνηε νξηζκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ, ελεξγείηαη απφ ηεο 
ΓΔΖ ή ηνλ εθάζηνηε ελαιιαθηηθφ πξνκεζεπηή αλάινγε ρξέσζε ησλ ελ ιφγσ 
πνζψλ.  Οη πξαγκαηνπνηνχκελεο απφ ηελ ΓΔΖ ή ηνλ εθάζηνηε ελαιιαθηηθφ 
πξνκεζεπηή εηζπξάμεηο απνδίδνληαη ζηνλ δηθαηνχρν δήκν, βάζεη ζρεηηθήο 
εθθαζαξηζηηθήο θαηάζηαζεο εληφο ηνπ δεπηέξνπ κήλα απφ ηελ ιήμε ηνπ κήλα 
ζηνλ νπνίν ινγηζηηθψο αλήθνπλ νη ινγαξηαζκνί. Οη πξνκεζεπηέο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο δχλαληαη λα παξέρνπλ ζηνλ δηθαηνχρν δήκν ρξεκαηηθέο 
πξνθαηαβνιέο έλαληη ησλ πξνο απφδνζε εηζπξαηηφκελσλ ηειψλ. 
Δπί κε θαηαβνιήο ησλ αλσηέξσ ζπλεηζπξαηηνκέλσλ πνζψλ απφ ηνπο 
ππνρξένπο, ν πξνκεζεπηήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνβαίλεη ζε δηαθνπή ηνπ 
ξεχκαηνο, θαη δελ επαλαρνξεγεί απηφ κέρξη λα εμνθιεζεί ην νθεηιφκελν 
πνζφ. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ δεηεζεί απφ ηνλ ππφρξεν  ε επαλαρνξήγεζε 
ηνπ ξεχκαηνο εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε δηαθνπή ηνπ, ν πξνκεζεπηήο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γλσζηνπνηεί ζηνλ νηθείν δήκν  ηα ζηνηρεία ησλ νθεηιψλ 
ηνπ, πξνθεηκέλνπ απηφο λα πξνβεί ζηελ είζπξαμή ηνπ.  
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη ξπζκίζεηο ησλ Ν. 25/1975, 429/1976, 1080/1980, 
θαη 2130/1993. 
γ. Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ε ΓΔΖ 
ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ζηνπο ελαιιαθηηθνχο πξνκεζεπηέο ηα ζηνηρεία 
ηηκνιφγεζεο θαη ελ γέλεη ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηνπο 
αληηζπκβαιινκέλνπο ησλ αλσηέξσ πξνκεζεπηψλ θαη ηα νπνία ηεξνχληαη  γηα 
ηελ ζπλείζπξαμε ησλ πνζψλ ηεο παξαγξάθνπ β. Οη αλσηέξσ ππνρξενχληαη 
λα ελεκεξψλνπλ ηα ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη γηα ηελ ζπλείζπξαμε ησλ πνζψλ 
ηεο παξαγξάθνπ β, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, 
θαηφπηλ ζρεηηθήο γλσζηνπνίεζεο απφ ηνπο δήκνπο.   
Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ειεθηξηθήο θαη νη πξνκεζεπηέο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ππνρξενχληαη λα δηαβηβάδνπλ ακειιεηί ηα αλσηέξσ 
ζηνηρεία ηηκνιφγεζεο, θαη ελ γέλεη ηα δεδνκέλα ησλ ππνρξέσλ πνπ ηεξνχληαη 
γηα ηελ ζπλείζπξαμε ησλ πνζψλ ηεο παξαγξάθνπ β, πξνο ηνπο νηθείνπο 
δήκνπο, θαηφπηλ αηηήκαηνο ησλ ηειεπηαίσλ.  
2. Ζ παξάγξαθνο 11 ηνπ άξζξνπ 268 ηνπ λ.3852/2010 αληηθαζίζηαηαη σο 
εμήο: «Οη δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 315/30-12-99 (Α 302) «Πεξί νξηζκνχ ηνπ 
πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ελάξμεσο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Κιαδηθνχ 
Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» εθαξκφδνληαη, θαηά αλαινγία, γηα 
ην Γηπινγξαθηθφ χζηεκα Γεληθήο θαη Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο – Κνζηνιφγεζεο 
ησλ Πεξηθεξεηψλ».  
3. ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 277 ηνπ λ.3852/2010 ε θξάζε: «Δπηηξνπή 
ηνπ άξζξνπ 141 ηνπ λ.3463/2006» αληηθαζίζηαηαη απφ ηε θξάζε « Δπηηξνπή 
ηνπ άξζξνπ 232 ηνπ παξφληνο». 
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Άξζξν 44 

Θεζκηθά δεηήκαηα ΟΣΑ 

 

1. Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν. 3852/ 2010 
αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 
«ηνπο λεζησηηθνχο δήκνπο ν αξηζκφο ησλ αληηδεκάξρσλ πνπ νξίδεηαη βάζεη 
ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο πξνζαπμάλεηαη ηζάξηζκα κε ηνλ αξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ 
θνηλνηήησλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο. ηηο επηπιένλ ζέζεηο ησλ 
αληηδεκάξρσλ, νη νπνίνη αζθνχλ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 
207 ηνπ παξφληνο, νξίδνληαη ζχκβνπινη ηεο πιεηνςεθίαο, νη νπνίνη έρνπλ 
εθιεγεί ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα φπνπ αλήθεη ε λεζησηηθή δεκνηηθή θνηλφηεηα 
θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη απφ ηελ πιεζηέζηεξε εθινγηθή 
πεξηθέξεηα».     
2. Δπηηξέπεηαη ε πξφζιεςε ηδηαίηεξνπ γξακκαηέα – βνεζνχ αληηδεκάξρνπ κε 
αλαπεξία ηχθισζεο γηα φζν δηάζηεκα ν αληηδήκαξρνο αζθεί ηα θαζήθνληά 
ηνπ. Γηα ηελ πξφζιεςή ηνπ θαη ηελ ελ γέλεη ππεξεζηαθή ηνπ θαηάζηαζε 
εθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 162 ηνπ λ.3584/2007 (Α 
143). 
3. ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ  άξζξνπ 58 ηνπ λ.3852/2010 πξνζηίζεηαη 
πεξίπησζε «η», σο εμήο: «η. Μπνξεί λα αλαζέηεη, ρσξίο ακνηβή, ηελ  επνπηεία 
θαη ηνλ ζπληνληζκφ ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ ηνπ δήκνπ ζε κέιε ηνπ 
δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ». 
4. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 112 ηνπ λ. 3852/2010 αλαξηζκείηαη ζε παξ. 3 
θαη πξνζηίζεηαη λέα παξ. 2 σο αθνινχζσο: «2. πγρξεκαηνδνηνχκελα απφ 
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε   πξνγξάκκαηα  ή πξνγξάκκαηα πνπ επηδνηνχληαη 
απφ εζληθνχο πφξνπο  θαη  πινπνηνχληαη απφ επηρεηξήζεηο ΟΣΑ ή 
πινπνηνχληαλ  απφ  επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ιχζεθαλ, δχλαηαη λα κεηαθεξζνχλ 
ζε θάζε έλαλ εμππεξεηνχκελν δήκν ή ζε λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ 
απηνχ ή ζηελ θνηλσθειή επηρείξεζε ηνπ δήκνπ.  
Σν θαηά ηα αλσηέξσ δηάδνρν ζρήκα πνπ αλαιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ησλ 
πξνγξακκάησλ πξέπεη λα πξνβιέπεηαη κεηαμχ ησλ δπλεηηθψλ θνξέσλ 
πινπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη ζην ηζρχνλ 
θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ πινπνίεζε εθάζηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ 
κεηαθνξά ησλ πξνγξακκάησλ ζηνπο αλσηέξσ θνξείο πξαγκαηνπνηείηαη 
θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θάζε εμππεξεηνχκελνπ δήκνπ.  
Σα σο άλσ κεηαθεξφκελα πξνγξάκκαηα ζπλερίδνπλ λα πινπνηνχληαη απφ 
ηνπο αλσηέξσ θνξείο, νη νπνίνη ζεσξνχληαη θαζνιηθνί δηάδνρνη σο πξνο ηηο 
ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηα πξνγξάκκαηα απηά, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φζσλ απνξξένπλ απφ ηηο ζπκβάζεηο έξγνπ κέρξη ηε 
ιήμε ηνπο ή απφ ηηο ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ 
αλαλεψλνληαη ή παξαηείλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ 
άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2190/94 φπσο ηζρχεη, απφ 1-1-2011, φπνπ απαηηείηαη. Σν 
πξνζσπηθφ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ πνπ απαζρνιείηαη ζην πιαίζην 
ησλ αλσηέξσ πξνγξακκάησλ, κεηαθέξεηαη κε ηελ αλσηέξσ απφθαζε ηνπ 
δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε δε ζχζηαζε ησλ αληίζηνηρσλ ζέζεσλ θαη ε θαηάηαμε 
ηνπ πξνζσπηθνχ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νξγαληθέο δηαηάμεηο ηνπ δηάδνρνπ 
θνξέα ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο πξνυπεξεζίαο.» 
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5. ηελ παξάγξαθν 15 ηνπ άξζξνπ 283 ηνπ λ. 3852/2010 πξνζηίζεληαη 
εδάθηα σο εμήο: «Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κέρξη 31-12-2011, κε 
πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 
Γηαθπβέξλεζεο, πξνζαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 272/1985 (ΦΔΚ 101 
Α΄), φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ κε ην π.δ. 138/2004 (ΦΔΚ 99 Α΄), 
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, σο πξνο ηε δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία, 
θαζψο θαη ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο Δπηηξνπήο Δγρψξηαο Πεξηνπζίαο 
Κπζήξσλ θαη Αληηθπζήξσλ.  
Ζ ζεηεία ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Δγρψξηαο Πεξηνπζίαο 
θαη ησλ Δθθιεζηαζηηθψλ πκβνπιίσλ ησλ Ηεξψλ Πξνζθπλεκάησλ, πνπ νξίδεη 
ην άξζξν 18 ηνπ ίδηνπ π.δ. 272/1985, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 
παξαηείλεηαη θαη ιήγεη ζε έλα κήλα απφ ηελ έθδνζε ηνπ αλσηέξσ πξνεδξηθνχ 
δηαηάγκαηνο. Οη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ 
Γηθαίνπ ησλ δήκσλ εθαξκφδνληαη θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή δηνίθεζε θαη 
δηαρείξηζή ηεο “ Δπηηξνπήο Δγρψξηαο Πεξηνπζίαο”».    
6. Καηά ηελ αιεζή έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 259 ηνπ 
λ.3463/2006 ζηε ρξεκαηνδφηεζε θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ γηα 
δξαζηεξηφηεηεο θαη παξερφκελεο ππεξεζίεο πεξηιακβάλνληαη θαη φιεο ελ 
γέλεη νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δαπαλψλ 
κηζζνδνζίαο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δξαζηεξηνηήησλ.  
7. ην ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 178 ηνπ λ.3852/2010 (87 
Α΄) αληηθαζίζηαηαη ε θξάζε «θαζψο θαη απφ» κε ηε θξάζε «θαη έσο είθνζη 
(20) ζπλνιηθά» θαη ην ηέηαξην εδάθην ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ απαιείθεηαη. 
8. ην άξζξν 213 ηνπ λ.3852/2010 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο  6 σο εμήο:  
«6. ηνλ πξφεδξν ηεο κεηξνπνιηηηθήο επηηξνπήο θαηαβάιιεηαη αληηκηζζία 
ηζφπνζε κε ηελ αληηκηζζία πνπ ιακβάλεη ν πξφεδξνο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 
ζπκβνπιίνπ θαη ηειεί ζε ππνρξεσηηθή εηδηθή άδεηα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 182».  
9. Ζ πξνζεζκία ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ.3905/2010 (219 Α) 
απαιείθεηαη.  
 

Άξζξν 45 

Ρπζκίζεηο ζεκάησλ πξνζσπηθνχ ΟΣΑ 

1. Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ λ. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α‟) 
ηζρχνπλ θαη γηα ηηο κεηαηάμεηο ππαιιήισλ Πεξηθεξεηψλ ζε αληίζηνηρεο θελέο 
νξγαληθέο ζέζεηο ππεξεζηψλ άιισλ Πεξηθεξεηψλ. 
 
2. Ζ παξάγξαθνο 11α ηνπ άξζξνπ 247 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Με απφθαζε 
ηνπ αξκφδηνπ ππνπξγνχ ή ηνπ επνπηεχνληνο Τπνπξγνχ θαη ζχκθσλε γλψκε 
ηνπ νηθείνπ νξγάλνπ, επηηξέπεηαη ε απφζπαζε ππαιιήισλ  δεκνζίσλ 
ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο ηζρχεη θαηά ην ρξφλν 
ππνβνιήο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο, ζηα γξαθεία ησλ πεξηθεξεηαξρψλ θαη 
αληηπεξηθεξεηαξρψλ έσο επηά (7) θαη ηξηψλ (3), αληηζηνίρσο, ππαιιήισλ.» 
3. Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ λ. 3852/2010 ηζρχνπλ θαη γηα 
απνζπάζεηο  ππαιιήισλ Πεξηθεξεηψλ ζε άιιεο Πεξηθέξεηεο. 
4. Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3584/2007 (ΦΔΚ 143 Α‟) αλαθέξεηαη ε 
Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή, ζην εμήο λνείηαη ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη φπνπ δελ 
ππάξρεη λνείηαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ. 
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5. Με απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ πξνο δηνξηζκφ νξγάλνπ, επηηξέπεηαη ε 
κεηάηαμε πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ 
ησλ ΟΣΑ α΄ βαζκνχ, απφ εηδηθφηεηα ζε άιιε εηδηθφηεηα ηεο ίδηαο 
εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ζε θελή νξγαληθή ζέζε αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, 
εθφζνλ θαηέρνπλ ηα αληίζηνηρα ηππηθά πξνζφληα. ε πεξίπησζε πνπ δελ 
ππάξρεη θελή νξγαληθή ζέζε,  ε κεηάηαμε γίλεηαη ζε ζπληζηψκελε πξνζσξηλή 
πξνζσπνπαγή ζέζε κε ζρέζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, ε νπνία 
ζπζηήλεηαη κε ηελ αλσηέξσ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ πξνο δηνξηζκφ νξγάλνπ, 
θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  
6. ηελ παξ. 1δ‟ ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 3905/2010 (ΦΔΚ 219 Α‟) ε  ιέμε 
«δήκσλ» αληηθαζίζηαηαη απφ ηε θξάζε «ησλ ΟΣΑ Α‟ Βαζκνχ». 
7. ην άξζξν 242 ηνπ λ.3852/2010 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 8 σο εμήο: «Ο 
Δθηειεζηηθφο Γξακκαηέαο κπνξεί λα παξέρεη εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο, κε 
εληνιή ηνπ, ζε πξντζηακέλνπο ππεξεζηψλ ηεο πεξηθέξεηαο γηα ηελ έθδνζε 
ησλ απνθάζεσλ ηεο πεξίπησζεο  α΄ ηεο παξ.6» 
8. O δηνξηζκφο ησλ πεξηιακβαλνκέλσλ ζε νξηζηηθνχο πίλαθεο δηνξηζηέσλ 
ησλ θαηαξγεζεηζψλ Δληαίσλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, Ννκαξρηαθψλ 
Απηνδηνηθήζεσλ θαη Ννκαξρηαθψλ Γηακεξηζκάησλ θαζψο θαη ησλ δηνξηζηέσλ 
θαη΄εθαξκνγή εηδηθψλ δηαηάμεσλ, γίλεηαη απφ ηηο ηδξπφκελεο, κε ην άξζξν 3 
ηνπ λ. 3852/2010 (ΦΔΚ 87Α‟), Πεξηθέξεηεο.   
 Σν πξνζσπηθφ απηφ κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ πεξηθεξεηάξρε δηνξίδεηαη ζε 
θελέο νξγαληθέο ζέζεηο θαη εθφζνλ δελ ππάξρνπλ, ζε ζπληζηψκελεο 
πξνζσπνπαγείο ζέζεηο θαηά θαηεγνξία, θιάδν ή εηδηθφηεηα ησλ πεξηθεξεηψλ 
ηεο αληίζηνηρεο ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο. 
 
9. Σν πξνζσπηθφ ησλ πξψελ ΣΤΓΚ πνπ κεηαηάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 258 ηνπ λ.3852/2010 ζε Σερληθέο 
Τπεξεζίεο ησλ δήκσλ ηεο έδξαο ηνπ λνκνχ ή ζε άιινπο δήκνπο φπνπ 
ιεηηνπξγνχζαλ νη θαηαξγνχκελεο ΣΤΓΚ, κπνξνχλ κε αίηεζή ηνπο λα 
κεηαηάζζνληαη θαη ζε άιινπο δήκνπο κε απφθαζε ησλ αξκφδησλ πξνο 
δηνξηζκφ νξγάλσλ θαη ρσξίο γλψκε ησλ ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ.  
 
10. Με απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ πξνο δηνξηζκφ νξγάλνπ επηηξέπεηαη ζε 
ππαιιήινπο Κ.Δ.Π., θιάδνπ Γηεθπεξαίσζεο Τπνζέζεσλ Πνιηηψλ, ηα νπνία 
ιεηηνπξγνχλ ζε δεκνηηθέο ελφηεηεο κε πιεζπζκφ κέρξη 5.000 θαηνίθνπο, λα 
αλαηίζεληαη θαζήθνληα ζπλαθή κε ηνλ θιάδν ηνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ. 
11.  Ζ πιήξσζε κίαο ζέζεο εηδηθνχ ζπλεξγάηε ζε δήκνπο θαη ζε πεξηθέξεηεο 
κπνξεί λα γίλεη κε απφθνηην δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη εηδηθή εκπεηξία 
ζηνλ αληίζηνηρν ηνκέα.  
12. α. Δπηηξέπεηαη ε κεηαθνξά ππαιιήισλ ησλ ΠΔΓ ζε ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ 
ζε θελέο νξγαληθέο ζέζεηο θαη εάλ δελ ππάξρνπλ ζε ζπληζηψκελεο 
πξνζσπνπαγείο ζέζεηο αληίζηνηρεο ή παξεκθεξνχο εηδηθφηεηαο. 
β. Γηα ηε κεηαθνξά απαηηείηαη αίηεζε ηνπ ππαιιήινπ, ν νπνίνο πξέπεη λα έρεη 
δηαλχζεη δχν (2) ρξφληα ππεξεζίαο.  
Ζ κεηαθνξά δηελεξγείηαη κε Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 
ηεο ΠΔΓ, ησλ ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ θαη ησλ αξκνδίσλ πξνο δηνξηζκφ 
νξγάλσλ ησλ ΟΣΑ.  
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Άξζξν 46 
 
1. Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο ησλ ππνςεθίσλ γηα δηνξηζκφ ζην δεκφζην θαη ηνλ 
επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, ζηελ εηδηθή γξαπηή δνθηκαζία (ηεζη δεμηνηήησλ), 
πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ αξ.18 ηνπ λ.2190/94 φπσο 
ηζρχεη, ζπλνδεχεηαη απφ παξάβνιν δεκνζίνπ ζαξάληα (40) επξψ, ην νπνίν 
απνηειεί έζνδν ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Σν πνζφ ηνπ παξαβφινπ 
κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, 
Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ. 

 

2. Με ηε ζπγθξφηεζε ηνπ Δηδηθνχ πκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξντζηακέλσλ 
(ΔΗ..Δ.Π.) ιήγεη ε ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Δηδηθνχ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ 
(Δ.Τ..) ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ πέκπηνπ ηνπ λ.3839/2010. Όιεο νη εθθξεκείο 
ππνζέζεηο πνπ δελ εμεηάζηεθαλ απφ ην Δ.Τ.. εμεηάδνληαη απφ ην ΔΗ..Δ.Π. 

 

3. Απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΗ..Δ.Π. θαη σο ηελ νινθιήξσζε ηεο 
δηελέξγεηαο ηεο γξαπηήο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 γ(5) ηνπ 
άξζξνπ 85 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ.3839/2010, νη επηινγέο ησλ πξντζηακέλσλ Γεληθψλ 
Γηεπζχλζεσλ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ πέκπηνπ ηνπ λ.3839/2010 
δηελεξγνχληαη απφ ην ΔΗ..Δ.Π. 

 

4. Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ πέκπηνπ ηνπ λ.3839/2010 
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  
«Όζνη επηιέγνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ ηνπνζεηνχληαη κε 
απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, σο πξντζηάκελνη ζε αληίζηνηρνπ επηπέδνπ 
νξγαληθέο κνλάδεο θαη ππεξεηνχλ έσο ηελ επηινγή θαη ηνπνζέηεζε ησλ 
πξντζηακέλσλ, πνπ ζα επηιεγνχλ απφ ην ΔΗ..Δ.Π., ηα .Δ.Π. θαη ηα 
Τπεξεζηαθά πκβνχιηα θαηά πεξίπησζε, κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 84, 85 
θαη 86 ηνπ Τ.Κ., φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην άξζξν πξψην ηνπ παξφληνο 
λφκνπ.»  

 

5. Σν ηέηαξην εδάθην ηεο παξ 1. γ.(5), ην ηέηαξην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 
2.γ.(5) θαη ηέηαξην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3.γ.(4) ηνπ άξζξνπ 85, ηνπ 
λ.3839/2010, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  
«Ζ γξαπηή δνθηκαζία απνζθνπεί ζηε δηαθξίβσζε ησλ γλψζεσλ ηνπ 
ππνςεθίνπ γηα ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο Γηνηθεηηθήο Γξάζεο ζην Γεκφζην 
(Τπαιιειηθφο Κψδηθαο, Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, θαλνληζκνί 
πξνκεζεηψλ, θιπ.), ηηο γεληθέο αξρέο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο, θαζψο θαη νη 
γεληθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ηνπ ππνςεθίνπ (επηθαηξφηεηα, ζπλζεηηθή θαη 
αλαιπηηθή ζθέςε, θαηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ, θιπ)». 

 

6. ην εδάθην γ΄ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 1299/1982 (ΦΔΚ 129/Α΄), 
φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 
3613/2007(ΦΔΚ263/Α΄), ε θξάζε «ζε ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθψλ κε θνηλή απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ 
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Δζσηεξηθψλ,» αληηθαζίζηαηαη κε ηε θξάζε «ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο, λνκηθά 
πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνχ, κε βάζε ηηο αλάγθεο 
ησλ ππεξεζηψλ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκφ 
πξνζιήςεσλ, κε θνηλή απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ, ηνπ Τπνπξγνχ 
Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ θαζ‟ 
χιελ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ,». Ζ δηάηαμε απηή ηζρχεη απφ 1-12- 2010. 

 
7. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 15 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.2738/1999 (ΦΔΚ 
Α΄180) θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ.1832/1989 (ΦΔΚ Α΄ 54) 
έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη γηα ηνπο Γξακκαηείο ησλ ΑΔΗ. 
Ζ δηάηαμε απηή ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ.3549/2007 (ΦΔΚ Α΄69). 
 

 

Άξζξν 47 

Θέκαηα ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

 

1.  Ζ πεξίπησζε α θαη  ην πξψην εδάθην ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξ. 3 ηνπ 
άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3074/2002 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  
«3.α. Ζ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ησλ Δπηζεσξεηψλ - Διεγθηψλ γίλεηαη κε 
απφζπαζε, θαηά παξέθθιηζε θάζε γεληθήο ή εηδηθήο δηάηαμεο κε επηθχιαμε 
κφλν ησλ δηαηάμεσλ πνπ επηβάιινπλ ππνρξέσζε παξακνλήο ησλ 
ππαιιήισλ γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε ππεξεζίεο παξακεζφξησλ ή 
λεζησηηθψλ πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο δηνξίζηεθαλ ή κεηαηάρζεθαλ, κφληκσλ 
ππαιιήισλ ηνπ Γεκφζηνπ, Ν.Π.Γ.Γ. θαη δεπηεξνβάζκησλ θαη πξσηνβάζκησλ 
Ο.Σ.Α. θαηεγνξίαο ΠΔ κε βαζκφ Α΄ ή απνθνίησλ ηεο Δζληθήο ρνιήο 
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ή ηεο Δζληθήο ρνιήο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, κε 
ηεηξαεηή, ηνπιάρηζηνλ, ππεξεζία, νη νπνίνη έρνπλ δηαθξηζεί γηα ηελ 
επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάξηηζε, ηελ ππεξεζηαθή επίδνζε θαη ην ήζνο ηνπο 
β. Ζ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ησλ Βνεζψλ Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ γίλεηαη κε 
απφζπαζε, θαηά παξέθθιηζε θάζε γεληθήο ή εηδηθήο δηάηαμεο κε επηθχιαμε 
κφλν ησλ δηαηάμεσλ πνπ επηβάιινπλ ππνρξέσζε παξακνλήο ησλ 
ππαιιήισλ γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε ππεξεζίεο παξακεζφξησλ 
πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο δηνξίζηεθαλ ή κεηαηάρζεθαλ, κφληκσλ ππαιιήισλ ηνπ 
Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ. θαη δεπηεξνβάζκησλ θαη πξσηνβάζκησλ Ο.Σ.Α. 
θαηεγνξίαο ΠΔ κε βαζκφ Α΄ θαη Β΄ ή απνθνίησλ ηεο Δζληθήο ρνιήο 
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ή ηεο  Δζληθήο ρνιήο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κε δηεηή, 
ηνπιάρηζηνλ, ππεξεζία, νη νπνίνη έρνπλ δηαθξηζεί γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 
θαηάξηηζε, ηελ ππεξεζηαθή επίδνζε θαη ην ήζνο ηνπο». 
2. ην ηέινο ηεο πεξηπηψζεσο β ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 
3074/2002, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 
3491/2006, πξνζηίζεηαη εδάθην σο αθνινχζσο: 
«Οη Βνεζνί Δπηζεσξεηέο-Διεγθηέο πνπ ζπκπιεξψλνπλ θαηά ην ρξφλν ηεο 
ππεξεζίαο ηνπο ζην ψκα Δπηζεσξεηψλ-Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ηα 
ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα πνπ πξνβιέπνληαη ζην λφκν γηα ηνπο 
Δπηζεσξεηέο-Διεγθηέο, δχλαληαη λα θαηαηάζζνληαη ζε πθηζηάκελεο θελέο 
ζέζεηο Δπηζεσξεηψλ-Διεγθηψλ, γηα ην ππφινηπν ηνπ ρξφλνπ απφζπαζήο ηνπ 
ζην .Δ.Δ.Γ.Γ., κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη 
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Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα ηνπ 
.Δ.Δ.Γ.Γ.». 
3. Σν ηέηαξην εδάθην ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3074 ηξνπνπνηείηαη σο 
αθνινχζσο: 
«Ο Δηδηθφο Γξακκαηέαο, νη Δπηζεσξεηέο-Διεγθηέο θαη νη Βνεζνί Δπηζεσξεηέο-
Διεγθηέο, εθφζνλ δηψθνληαη ελψπηνλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ γηα απνδηδφκελεο 
ζ‟ απηνχο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ζηηο νπνίεο πξνέβεζαλ θαηά ηελ εθηέιεζε 
ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ή ελάγνληαη ελψπηνλ πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ γηα ηελ ίδηα 
αηηία, κπνξνχλ λα παξίζηαληαη θαη λα εθπξνζσπνχληαη ελψπηνλ ησλ πνηληθψλ 
ή πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ απφ κέινο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, 
χζηεξα απφ πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, 
Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 
4. Σν πξψην εδάθην ηεο πεξηπηψζεσο α ηεο παξαγξάθνπ  4 ηνπ άξζξνπ 5 
ηνπ λ. 3074/2002 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
α. Οη Δπηζεσξεηέο-Διεγθηέο θαη νη Βνεζνί Δπηζεσξεηέο-Διεγθηέο κπνξνχλ 
γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπο λα επηζθέπηνληαη ρσξίο ή κε 
πξνεηδνπνίεζε ηηο ππεξεζίεο ή θνξείο φπνπ γίλεηαη ν έιεγρνο, λα κειεηνχλ 
επί ηφπνπ ηελ εμεηαδφκελε ππφζεζε, λα ελεξγνχλ απηνςίεο θαη λα εμεηάδνπλ 
πξφζσπα.        
5. ην ηέινο ηεο πεξίπησζεο γ. ii ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 
3074/2002 πξνζηίζεηαη πεξίπησζε iii σο αθνινχζσο: 
Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν δηαπηζησζεί χπαξμε ειιεηκκάησλ, απηά θαηαινγίδνληαη 
κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ησλ Δπηζεσξεηψλ-Διεγθηψλ ή Βνεζψλ 
Δπηζεσξεηψλ-Διεγθηψλ, ζε βάξνο ησλ ππεπζχλσλ ππνιφγσλ, 
εθαξκνδνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ Ν. 2362/1995 «πεξί 
δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
(ΦΔΚ 247Α‟). Οη Δπηζεσξεηέο-Διεγθηέο θαη Βνεζνί Δπηζεσξεηέο-Διεγθηέο 
κπνξνχλ λα ζέηνπλ εθηφο δηαρεηξίζεσο νπνηνδήπνηε δεκφζην ππφινγν θαηά 
ηηο πξνβιέςεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 3 παξ. ο θαη 7 ηνπ ΝΓ 1264ηεο 
16/25.4.1942 «Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο ησλ δηαηάμεσλ πεξί 
Οηθνλνκηθήο Δπηζεσξήζεσο», εθαξκνδνκέλσλ αλαιφγσο. 
 

 

Άξζξν 48 

Καηαξγνχκελεο  δηαηάμεηο 

 
1. Σν άξζξν 26 ηνπ λ. 3731/08 "Αλαδηνξγάλσζε ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο θαη 
ξπζκίζεηο ινηπψλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ" (ΦΔΚ Α΄ 
263/23.12.2008) θαηαξγείηαη  

2. Σν άξζξν 32 ηνπ λ. 3536/07 "Δηδηθέο ξπζκίζεηο ζεκάησλ 
κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ινηπψλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο"  (ΦΔΚ A΄ 42/23.2.2007) 
θαηαξγείηαη 

3. Ζ παξάγξαθνο 8 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3230/04 "Καζηέξσζε 
ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο κε ζηφρνπο κέηξεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο" (ΦΔΚ Α΄ 44/11.2.2004) θαηαξγείηαη 
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4. Σν εδάθην 2 ηεο παξαγξάθνπ 3 θαη νη παξάγξαθνη 7, 16, 17, 18, 19,20, 
22,23 θαη 24 ηνπ άξζξνπ 14  ηνπ λ. 2672/98 "Οηθνλνκηθνί πφξνη ηεο 
Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο" (ΦΔΚ Α΄290/28.12.1998) 
θαηαξγείηαη 

5. Σν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 342/02 "Γηαθίλεζε εγγξάθσλ κε ειεθηξνληθφ 
ηαρπδξνκείν κεηαμχ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Σ.Α. ή κεηαμχ 
απηψλ θαη ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη ελψζεσλ 
θπζηθψλ πξνζψπσλ" (ΦΔΚ Α΄284 /22.11.2002) θαηαξγείηαη 
 

 

Άξζξν 49 

Έλαξμε ηζρχνο  

Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα 
ηεο Κπβεξλήζεσο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44 

Αθήνα,          Αππιλίος 2011 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, 
ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ ΚΑΙ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ  
ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ 

 
 
 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
 
 

ΗΩΑΝΝΖ ΡΑΓΚΟΤΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΘΝΙΚΗ ΑΜΤΝΑ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΡΟΤΣΑ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΒΔΝΗΕΔΛΟ 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 
ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & 

ΝΑΤΣΙΛΙΑ 
 
  

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΘΑΛΑΙΩΝ 
ΤΠΟΘΔΔΩΝ, ΝΗΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΔΙΑ 
 
 

ΜΗΥΑΖΛ ΥΡΤΟΥΟΪΓΖ ΗΩΑΝΝΖ ΓΗΑΜΑΝΣΗΓΖ 

Η ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, 
ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 

Η ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ 
ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ ΜΠΗΡΜΠΗΛΖ ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, 
ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ 

Η ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 

 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΡΔΠΠΑ 
 
 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 

 
ΑΝΓΡΔΑ ΛΟΒΔΡΓΟ 

ΛΟΤΚΗΑ – ΣΑΡΗΣΑ ΚΑΣΔΛΖ 
 
 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ  
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

 
ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΚΑΝΓΑΛΗΓΖ 
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Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ, 
ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ 
 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ 
ΠΟΛΙΣΗ 

 
 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΑΣΑΝΗΓΖ ΥΡΖΣΟ ΠΑΠΟΤΣΖ 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ 
ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

 
 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ 
 
 

ΠΑΤΛΟ ΓΔΡΟΤΛΑΝΟ ΥΑΡΖ ΠΑΜΠΟΤΚΖ 

  

  

 

 

 

 

 


