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ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ 
«ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» 

 
ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

 
ΓΔΝΙΚΑ 

 
Με ην πξνηεηλφκελν ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη ε δεκηνπξγία ησλ θαλνληζηηθψλ 
πξνυπνζέζεσλ θαη ηεο ζεζκηθήο ππνδνρήο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζε φιν ην εχξνο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΟΣΑ αιιά θαη ησλ ΝΠΗΓ πνπ ειέγρνληαη απφ ην 
Κξάηνο.  

Με απηφ ην ζρέδην λφκνπ πνπ ζπληζηά ην πιαίζην θαζηέξσζεο θαη αλάπηπμεο 
ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο επηδηψθεηαη  

α. ε δεκηνπξγία ησλ ζεζκηθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ επηθνηλσλία θαη 
ζπλαιιαγή ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ 
ηνκέα κε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ 

β. ε αλαδηνξγάλσζε ησλ εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ ησλ 
θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα επί ηε βάζεη ηεο πιήξνπο αμηνπνίεζεο ησλ 
ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ  

γ.  Ζ επρεξέζηεξε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη εθπιήξσζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ αιιά θαη ησλ ΝΠΗΓ έλαληη ησλ 
Φνξέσλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα.  

δ. Ζ άξζε θαλνληζηηθψλ εκπνδίσλ γηα ηελ  ηαρεία θαη απνηειεζκαηηθή 
πξφζβαζε ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη πιεξνθνξίεο.   

ε. Ζ εκπέδσζε ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ επέθηαζε ησλ 
ειεθηξνληθψλ εθαξκνγψλ .  

Σν θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζα επηηαρχλεη θαη 
ζα επεθηείλεη ηε ρξήζε ΣΠΔ ηφζν ζην πιαίζην ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ 
ηνκέα, βειηηψλνληαο, εθινγηθεχνληαο, νξγαλψλνληαο θαιχηεξα ηε ιεηηνπξγία 
ηνπο  φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Σα ηερλνινγηθά κέζα θαη νη ζεζκηθέο επρέξεηεο πνπ ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ 
αηφκσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα  
κεηψλνπλ ηηο απαηηήζεηο απηνπξφζσπεο παξνπζίαο γηα ηε δηεθπεξαίσζε κηαο 
ππφζεζεο θαη ειαρηζηνπνηνχλ ηνλ απαξαίηεην ρξφλν γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ 
δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Μεηψλνληαη ηαπηφρξνλα ηηο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο 
θαηλνκέλσλ παξάλνκεο ζπλαιιαγήο θαη δηαθζνξάο   θαζψο φρη κφλν 
απνπξνζσπνπνηείηαη ε παξνρή ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο  αιιά θαη 
θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά νη δηαδηθαζίεο θαη ε δηεθπεξαίσζε ψζηε λα είλαη 
εθηθηφο ν έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο λνκηκφηεηάο ηνπο. Με ηηο ξπζκίζεηο 
ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ επηηπγράλεηαη πεξαηηέξσ ε κείσζε ησλ 
δηνηθεηηθψλ επηβαξχλζεσλ γηα πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο.  

Σν πξνηεηλφκελν ζρέδην λφκνπ πξνβιέπεη θαη ξπζκίδεη, επίζεο, ηελ 
ειεθηξνληθή επηθνηλσλία θαη ζπλαιιαγή κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ 
ηνκέα. Ζ πξναγσγή ηεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο, αληαιιαγήο εγγξάθσλ 
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απνζθνπεί ζηε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ 
ηνκέα  (δηαθίλεζε έγραξησλ εγγξάθσλ, θφζηνο αλαπαξαγσγήο εγγξάθσλ 
θ.ιπ.). Ζ άκεζε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ρεηξηζηψλ κηαο 
δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο κεηψλεη επίζεο ην απαηηνχκελν ρξφλν γηα ηελ 
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, απειεπζεξψλνληαο θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν 
πφξνπο γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε. 
 

Οη ξπζκίζεηο ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ εδξαηψλνπλ θαη εληζρχνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ 
πξνζψπσλ θαζψο θαζίζηαηαη δπλαηή ε άζθεζε δηθαησκάησλ, φπσο ην 
δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα δηνηθεηηθά έγγξαθα  ή θαη ε αμηνπνίεζε επρεξεηψλ 
θαη κε ειεθηξνληθά κέζα.  Ζ ίδηα ε εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πξνζψπσλ  
θαη ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηαρχηεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα, πνηφηεηα θαη ρσξίο 
πεξηηηά θφζηε ζπληζηά δηθαίσκα ησλ πξνζψπσλ ζε έλα ζχγρξνλν θξάηνο 
δηθαίνπ. ην πιαίζην απηφ ε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία θαη ζπλαιιαγή κε ηνπο 
θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαηνρπξψλεηαη σο δηθαίσκα ησλ θπζηθψλ 
πξνζψπσλ.  
 
Σν ζρέδην απηνχ ηνπ λφκνπ-πιαηζίνπ απνηειεί εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ 
πνπ απνξξένπλ απφ κία πξαγκαηηθά πξσηνπνξηαθή ξχζκηζε πνπ είρε 
ζπκπεξηιεθζεί ζηε ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε ηνπ 2001, δει. ηε 
ζπληαγκαηηθή επηηαγή ηνπ άξζξνπ 5 Α πνπ φρη κφλν θαηνρπξψλεη ην δηθαίσκα 
ηεο πιεξνθφξεζεο αιιά θαη ηελ ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο λα δηεπθνιχλεη ηελ  
πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαθηλνχληαη ειεθηξνληθά, θαζψο θαη ηελ 
παξαγσγή, αληαιιαγή θαη δηάδνζή ηνπο.   
 
Όπσο πξνθχπηεη απφ ην εχξνο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο ζην 
ζχλνιν, νπζηαζηηθά, ηεο δξάζεο ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ζθνπφο 
ηνπ λνκνζέηε είλαη ε εηζαγσγή ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, κε ηελ ηζρχ θαη εθαξκνγή 
ηνπ νπνίνπ αθελφο κελ ζα δηαζθαιίδεηαη ε απαηηνχκελε αζθάιεηα δηθαίνπ, 
αθεηέξνπ δε ζα δηεπθνιχλεηαη θαη ζεζκηθά ε πξνψζεζε ηεο ειεθηξνληθήο 
δηαθπβέξλεζεο κε ηελ ζέζπηζε ξπζκίζεσλ πνπ απνθξίλνληαη ηφζν ζηελ 
απαίηεζε γηα ηερλνινγηθή νπδεηεξφηεηα φζν θαη ζηελ γεληθφηεξε 
αλαδηακφξθσζε δηαδηθαζηψλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε αλαγλψξηζε ηνπ 
δηθαηψκαηνο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο θαη ζπλαιιαγήο θπζηθψλ πξνζψπσλ 
θαη Ν.Π.Η.Γ. κε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Καηά ην κέξνο πνπ ζηνλ παξφληα 
λφκν δελ πεξηέρνληαη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο είλαη απηνλφεην φηη εθαξκφδνληαη νη 
νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (λ.2690/99), φπσο 
ηζρχεη.          
 
 
ΚΑΣ’ ΑΡΘΡΟ  
 
 
ην Κεθάιαην 1ν ηνπ παξφληνο λφκνπ νξίδεηαη ην αληηθείκελν θαη ην πεδίν 
εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε.  
 
 
1. Με ηηο  δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 αλαγλσξίδεηαη σο  ζθνπφο ηνπ λφκνπ ε 
αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ θπζηθψλ θαη Ν.Π.Η.Γ. λα επηθνηλσλνχλ θαη 
λα ζπλαιιάζζνληαη κε ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε ρξήζε 
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Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ( εθεμήο ΣΠΔ ). Γηα ηελ 
απξφζθνπηε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πνπ αλαγλσξίδεηαη κε ηνλ παξφληα 
λφκν, θξίλεηαη απαξαίηεην λα δηεπθξηληζηεί φηη ν φξνο Σερλνινγίεο 
Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα ππεξεζηψλ, 
εθαξκνγψλ, ηερλνινγηψλ, εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη 
εξγαιεία «παξαδνζηαθά» φπσο ε ηειεθσλία, ε ρξήζε ηειενκνηνηππίαο (θαμ)  
αιιά θαη ην Γηαδίθηπν, νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, ηα δίθηπα θαη ηα ινγηζκηθά 
πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε ρξήζε ησλ ελ ιφγσ ηερλνινγηψλ. Καη΄ εθαξκνγή 
ηεο αξρήο ηεο ηερλνινγηθήο νπδεηεξφηεηαο θαη ηεο πξφζεζεο γηα αμηνπνίεζε 
ησλ ΣΠΔ ζην ζχλνιν ηεο δξάζεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, νη ηερλνινγίεο 
απηέο επηθέξνπλ ζηαδηαθά επαλάζηαζε ζηηο θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο θαη 
νηθνλνκηθέο δνκέο, δεκηνπξγψληαο λέεο ζπκπεξηθνξέο σο πξνο ηηο 
πιεξνθνξίεο, ηε γλψζε, ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, θ.ιπ.  

Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηνηηθήο θαη απξφζθνπηεο παξνρήο ππεξεζηψλ απφ 
ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηνπο ζθνπνχο ηνπ λφκνπ ζπγθαηαιέγεηαη ε 
ξχζκηζε ηεο  ρξήζεο  ησλ ΣΠΔ  απφ ηνπο ίδηνπο 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.  

2. ην άξζξν 2 ηνπ παξφληνο πξνζδηνξίδεηαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ, 
ην νπνίν θαιχπηεη νπζηαζηηθά ην ζχλνιν ηεο δξάζεο ησλ θνξέσλ ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε νκνηνγέλεηαο ζηελ παξνρή δεκφζησλ 
ππεξεζηψλ αιιά θαη ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζή ηνπο. Όπσο νξίδεηαη ζην παξφλ 
άξζξν, ξπζκίζεηο ηνπ πιαηζίνπ γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε 
εθαξκφδνληαη, θαηαξρήλ, σο πξνο ηελ άζθεζε αξκνδηνηήησλ απφ ηα φξγαλα 
θνξέσλ ζην ζχλνιν ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, απνηππψλνληαο έηζη ηελ βνχιεζε 
γηα κέγηζηε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. ηνπο θνξείο απηνχο 
ζπκπεξηιακβάλνληαη, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ,  θαη νη ειιεληθέο 
πξεζβεπηηθέο θαη πξνμεληθέο αξρέο θαζψο θαη νη κφληκεο ειιεληθέο 
αληηπξνζσπείεο ηεο Διιάδαο ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο.   
 
Οη ξπζκίζεηο ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ θαηαιακβάλνπλ θαη  ηελ ειεθηξνληθή 
επηθνηλσλία θαη ζπλαιιαγή, ηφζν κεηαμχ ησλ ίδησλ ησλ θνξέσλ φζν θαη 
κεηαμχ απηψλ θαη θπζηθψλ ή Ν.Π.Η.Γ. Με ηελ πξνζζήθε ησλ σο άλσ 
πεξηπηψζεσλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ ελδπλακψλεηαη ε ρξήζε ΣΠΔ, 
θαη΄ επέθηαζε θαη ην εχξνο παξνρήο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 
απφ ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Σέινο, ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 
παξφληνο λφκνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε πξφζβαζε ησλ θπζηθψλ ή Ν.Π.Η.Γ. 
ζε δεκφζηα ειεθηξνληθά έγγξαθα θαζψο θαη ε δηάζεζε απηψλ γηα πεξαηηέξσ 
ρξήζε.  
 
Πξνο  απνθπγή εξκελεπηηθψλ δπζρεξεηψλ ζρεηηθά κε ην αλ θαη ζε πνην βαζκφ 
βξίζθεη ν ζπγθεθξηκέλνο λφκνο εθαξκνγή, φηαλ ε πξάμε ή ε επηθνηλσλία  ή ε 
ζπλαιιαγή πεξηιακβάλεη ζηάδηα ή ελέξγεηεο πνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 
ειεθηξνληθά, ζηε δεχηεξε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 2 δηεπθξηλίδεηαη φηη νη 
ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο λφκνο ηζρχνπλ αθφκα θαη αλ ε εθδνζείζα ειεθηξνληθά 
πξάμε ή ε επηθνηλσλία ή ζπλαιιαγή κε θνξέα δεκφζηνπ ηνκέα δελ έγηλε εμ 
νινθιήξνπ κε ειεθηξνληθφ ηξφπν, κε κφλν πεξηνξηζκφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζε 
εθείλα ηα ζηάδηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν.  
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3. Γηα ηελ απξφζθνπηε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ θαη ηελ 
απνζαθήληζε ελλνηψλ, ησλ νπνίσλ ε θαηαλφεζε θξίλεηαη απαξαίηεηε ηδίσο 
γηα φινπο φζνη θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ γηα ηελ 
ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, ζην Κεθάιαην Β¨ (άξζξν 3) πξνζδηνξίδνληαη 
ελλνηνινγηθά νη αλαγθαίνη νξηζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 
παξφληνο. Ζ ελλνηνινγηθή απφδνζε ησλ νξηζκψλ θξίζεθε αλαγθαία ιφγσ θαη 
ηεο θχζεσο ηνπ ξπζκηζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ λφκνπ αιιά θαη ηεο αλάγθεο γηα 
ρξήζε  ελλνηψλ θαη φξσλ θνηλήο απνδνρήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δηεζλψο 
ζηελ νηθεία νξνινγία.  
 
Οη ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ απνζθνπνχλ λα άξνπλ ηπρφλ εξκελεπηηθέο 
δπζρέξεηεο αιιά θαη λα πξνζδψζνπλ ζαθήλεηα ζπκβάιινληαο  ζηελ 
εμνηθείσζε ησλ εθαξκνζηψλ ησλ ξπζκίζεσλ αιιά θαη ησλ ρξεζηψλ 
ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο κε ηελ νηθεία νξνινγία. θνπίκσο 
έρεη επηιεγεί θαη ε ζπκπεξίιεςε  νξηζκψλ αθφκε θαη εάλ πεξηιακβάλνληαη ζε 
άιια, ήδε ηζρχνληα λνκνζεηήκαηα, θαζψο εμππεξεηεί ηελ θαιχηεξε 
θαηαλφεζε θαη εθαξκνγή ηνπ λφκνπ.  
 
Βαζηθή επηινγή ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ είλαη ε αξρή ηεο ηερλνινγηθήο 
νπδεηεξφηεηαο. Με ηηο πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο ηίζεηαη ην πιαίζην ηνπ ηξφπνπ 
εθαξκνγήο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ θαηά ηελ 
δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ρσξίο φκσο λα πξνζδηνξίδεηαη ζε 
ζπζρεηηζκφ κε ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ηερλνινγηψλ θαη εξγαιείσλ. 
αικαηψδεο θαη ζπλερήο αλάπηπμε ησλ ΣΠΔ θαζηζηά ηελ αλάγθε ηερλνινγηθήο 
νπδεηεξφηεηαο βαζηθή ζπληζηψζα γηα ηελ ζέζπηζε λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δελ 
ζα πεξηνξίδεηαη ζηελ ζεζκηθή απνηχπσζε ησλ ππαξρνπζψλ δνκψλ λέσλ 
ηερλνινγηψλ θαηά ηξφπν πεξηνξηζηηθφ γηα ηνλ κειινληηθφ εθαξκνζηή ηνπ 
δηθαίνπ. Ζ δηαηχπσζε ηφζν σο πξνο ηνπο νξηζκνχο φζν θαη ζηηο επηκέξνπο 
ξπζκίζεηο δελ πεξηιακβάλεη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο, ψζηε λα επηηξέπεη 
ελαιιαθηηθέο επηινγέο αιιά θαη λα κελ ηίζεηαη ζέκα εθαξκνζηκφηεηαο φηαλ 
αιιάδεη ην ηερλνινγηθφ ππφζηξσκα, θαζψο ε ξαγδαία αιιαγή ησλ 
ηερλνινγηθψλ φξσλ, πξνυπνζέζεσλ θαη πξντφλησλ είλαη εγγελέο ζηνηρείν ηεο 
ςεθηαθήο επνρήο.   
 
 
ην Κεθάιαην Γ΄ηνπ παξφληνο δηαηππψλνληαη νη γεληθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ 
ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη νη πιεξνθνξηαθέο 
ππνρξεψζεηο ησλ θνξέσλ δεκφζηνπ ηνκέα.  
 
4. ην άξζξν 4  δηαηππψλνληαη νη επηά βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ ρξήζε 
ΣΠΔ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο απφ θνξείο 
δεκφζηνπ ηνκέα.: α)  Ζ  ππνρξέσζε ησλ θνξέσλ γηα ηήξεζε ησλ ζεκειησδψλ 
αξρψλ ηεο λνκηκφηεηαο, ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο Ζ 
πξφζδσζε ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ζηελ ηειεπηαία γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 
επηηαγψλ ηνπ λνκνζέηε θαη ηελ εδξαίσζε ζρέζεο εκπηζηνζχλεο αλάκεζα 
ζηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ηνλ πνιίηε θαηαδεηθλχεηαη, εθηφο ησλ άιισλ, θαη 
απφ ην γεγνλφο φηη ε ππνρξέσζε ηήξεζεο ηεο αξρήο ηεο δηαθάλεηαο βξίζθεη 
ξεηή θαηνρχξσζε θαη κάιηζηα ζην ίδην επίπεδν κε απηήλ ηελ λνκηκφηεηαο ηεο 
δηνηθεηηθήο δξάζεο θαη ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο. β) ε ππνρξέσζε 
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κέξηκλαο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ 
ππνζηεξίδνπλ ηηο ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 
θαζψο θαη γηα ηελ πξφζβαζε ζηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο. Δπηπιένλ, δίδεηαη εθ 
ηνπ λφκνπ ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 
ηφζν κέζσ ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ θαη ησλ Δληαίσλ Κέληξσλ 
Δμππεξέηεζεο (ΔΚΔ), ηεο Κεληξηθήο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο φζν θαη κέζσ 
ππιψλ ή ηφπσλ πξφζβαζεο πνπ ηπρφλ πξνβιέπνληαη ζε άιιεο ξπζκίζεηο. 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ξχζκηζε αθνξά ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ θαη 
φηαλ απηά, βάζεη ηνπ λ. 3844/2010 πνπ ελζσκαηψλεη ζηελ εζσηεξηθή έλλνκε 
ηάμε ηελ Οδεγία 2006/123, ιεηηνπξγνχλ σο Δληαία Κέληξα Δμππεξέηεζεο 
(Δ.Κ.Δ). Ο εηδηθφηεξνο πξνζδηνξηζκφο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ή ησλ θαηεγνξηψλ απηψλ γίλεηαη κε ΚΤΑ ηνπ 
ΤΠΔΑΖΓ θαη ηνπ εθάζηνηε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ. γ) ππνρξέσζε κέξηκλαο θαη 
εγγχεζεο ηεο  εγθπξφηεηαο, λνκηκφηεηαο, αθεξαηφηεηαο,  αθξίβεηαο θαη 
επηθαηξνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, ζηηο νπνίεο ηα ζπλαιιαζζφκελα κε ηνλ 
θνξέα θπζηθά πξφζσπα ή Ν.Π.Η.Γ. έρνπλ πξφζβαζε κε ρξήζε ΣΠΔ. Με ηελ 
δηάηαμε απηή ν λνκνζέηεο  δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο 
δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο ηνπ δηνηθνπκέλνπ πξνβιέπνληαο φηη νη 
πιεξνθνξίεο ζηηο νπνίεο έρνπλ πξφζβαζε ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα 
πνπ ζπλαιιάζζνληαη κε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα δηαζέηνπλ  ερέγγπα 
λνκηκφηεηαο, εγθπξφηεηαο θαη επηθαηξφηεηαο θαη, ζπλεπψο, είλαη θαζφια 
πξφζθνξεο γηα ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πνπ κπνξνχλ λα 
παξάγνπλ έλλνκα απνηειέζκαηα γηα ηνπο ρξήζηεο.  Ζ πξφβιεςε ηεο ελ ιφγσ 
ππνρξέσζεο είλαη ηδηαίηεξεο βαξχηεηαο ηφζν γηα ηελ πνηφηεηα ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο φζν θαη γηα ηελ 
επέιεπζε ελλφκσλ ζπλεπεηψλ πνπ επέξρνληαη γηα θπζηθά πξφζσπα θαη 
Ν.Π.Η.Γ. απφ ηελ αλάξηεζε πξάμεσλ θαη πιεξνθνξηψλ  ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν. 
δ) ηελ παξάγξαθν 4 νξίδεηαη ε ππνρξέσζε ησλ θνξέσλ λα  θξνληίδνπλ  γηα 
ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ίδησλ ησλ ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ πνπ 
παξάγνπλ, θαηαρσξίδνπλ, ηεξνχλ 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. ε) ζηελ πέκπηε 
παξάγξαθν δηαηππψλεηαη σο γεληθή αξρή ε ππνρξέσζε ησλ θνξέσλ ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα λα δηαζθαιίδνπλ φηη ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 
δηαθπβέξλεζεο γίλεηαη θαηά ηξφπν πνπ ππνζηεξίδεη θαη ελζαξξχλεη ηελ 
πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε 
απηήο. χκθσλα κε ηε ξχζκηζε ν ζηφρνο απηφο πξέπεη λα επηδησρζεί ηδίσο κε 
ηερληθά κέζα θαη κε ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ κνξθψλ αδεηψλ ρξήζεο, 
πξνζδίδνληαο έηζη κία πην ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε σο πξνο ηηο 
ππνρξεψζεηο ησλ εθαξκνζηψλ ηνπ λ. 3448/06 γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε ησλ 
πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηηο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη θαη’ 
εμνπζηνδφηεζε απηνχ. ζη) Με ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ παξφληνο εληζρχεηαη ε 
πξνζβαζηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ ειεθηξνληθήο 
δηαθπβέξλεζεο ζε θαηνίθνπο λεζησηηθψλ ή νξεηλψλ πεξηνρψλ – ή ζε άηνκα 
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο – πνπ επηθνηλσλνχλ ή 
ζπλαιιάζζνληαη κε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε ρξήζε ΣΠΔ, ελψ 
ηαπηφρξνλα πξνβιέπεηαη ε νξγάλσζε θαη ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαηά ηξφπν ψζηε 
λα εληζρχνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ λεζησηηθψλ θαη νξεηλψλ απηψλ πεξηνρψλ. Με 
ηελ παξνχζα ξχζκηζε αθελφο κελ ηίζεληαη νη αλαγθαίεο ζεζκηθέο εγγπήζεηο 
γηα παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ππφ φξνπο ηζφηεηαο γηα 
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ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, αθεηέξνπ δε  ππνδειψλεηαη ε πξφζεζε γηα 
αμηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ εθαξκνγψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 
πξνο ην ζθνπφ ηεο γεληθφηεξεο αλάπηπμεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ. δ) Με ηε 
ξχζκηζε ηεο παξαγξάθνπ 7 ζεζπίδεηαη ππνρξέσζε ησλ θνξέσλ ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα λα δηακνξθψλνπλ ηελ πιεξνθφξεζε θαη επηθνηλσλία θαη ελ 
γέλεη ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαηά ηξφπν, ψζηε απηέο λα 
είλαη θηιηθέο πξνο ηνλ ρξήζηε αιιά θαη λα δηαζθαιίδνπλ ζπλζήθεο ηζφηεηαο 
σο πξνο ηελ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο 
δηαθπβέξλεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο πξφζβαζεο 
νξηζκέλσλ νκάδσλ ή αηφκσλ θαη θπξίσο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. ε) ε 
παξάγξαθνο 8 απνδίδεη ηελ αξρή ηεο ειεθηξνληθήο πξνζβαζηκφηεηαο 
επηηάζζνληαο φηη ν  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 ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζε άηνκα κε αλαπεξίεο θαη ηε 
δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ απφ απηά. Ζ ελ ιφγσ 
ξχζκηζε απνηππψλεη ηελ ζαθή πξφζεζε λα εμαζθαιηζζεί γηα φινπο ηνπο 
πνιίηεο πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, κε εηδηθή 
κέξηκλα ζηελ δπλαηφηεηα αμηνπνίεζήο ηνπο απφ άηνκα κε αλαπεξία, 
δεδνκέλνπ φηη ε απξφζθνπηε ρξήζε ΣΠΔ είλαη, ζηελ πεξίπησζε απηή, 
επηβεβιεκέλε γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλαιιαγήο κε θνξείο 
ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Με ηελ αλαγσγή ηεο πιήξσζεο ηεο απαίηεζεο γηα 
δηαζθάιηζε ειεθηξνληθήο πξνζβαζηκφηεηαο ζε θξηηήξην γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, 
ηελ  εθαξκνγή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηελ δηακφξθσζε 
θαη πξνκήζεηα ησλ αληίζηνηρσλ πιεξνθνξηαθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ 
ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ επηηπγράλεηαη ε θαηάξγεζε ηερληθψλ θαη 
ζεζκηθψλ θξαγκψλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη ζπλαιιαγή 
πνιηηψλ κε αλαπεξία κε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηίζεληαη νη ζεζκηθέο 
εγγπήζεηο γηα ηελ απξφζθνπηε ηήξεζε ηεο ειεθηξνληθήο πξνζβαζηκφηεηαο, 
αλαγλσξίδνληαο φηη απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο 
δσήο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Παξάιιεια, κε ηελ θαηνρχξσζε ηεο 
ειεθηξνληθήο πξνζβαζηκφηεηαο ζηελ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 8 
θαηαδεηθλχεηαη ε βνχιεζε ηνπ λνκνζέηε γηα παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 
δηαθπβέξλεζεο φρη κφλν ππφ φξνπο ίζεο πνηφηεηαο, αιιά θαη ππφ φξνπο 
ηζφηεηαο γηα φια ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ επηθνηλσλνχλ ή ζπλαιιάζζνληαη 
κε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.   

5. Ωο αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζεζπίδεηαη 
κε ην άξζξν 5 ε ππνρξέσζε δεκηνπξγίαο θαη δηαηήξεζεο δηθηπαθνχ ηφπνπ γηα 
θάζε θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κε ηελ ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ εθαξκνγψλ 
ηδίσο – αιιά φρη απνθιεηζηηθψο - γηα ηελ ππνβνιή αλαθνξψλ, δειψζεσλ θαη 
αηηήζεσλ απφ ηα ζπλαιιαζζφκελα κε απηφλ θπζηθά πξφζσπα ή Ν.Π.Η.Γ..  
Λακβάλνληαο ππφςε ηπρφλ ηδηαηηεξφηεηεο θαζψο θαη δπζθνιίεο θνξέσλ λα 
αληαπνθξηζνχλ ζηελ απαίηεζε απηή, ν λνκνζέηεο πξνβιέπεη ηελ εθπιήξσζε 
ηεο ππνρξέσζήο ηνπο αθφκα θαη κε  απιή θηινμελία ζρεηηθήο κε ηνλ  
ζπγθεθξηκέλν θνξέα ηζηνζειίδαο ζε δηθηπαθφ ηφπν πνπ δηαρεηξίδεηαη 
ηεξαξρηθά πξντζηακέλε ή επνπηεχνπζα απηήο αξρή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 
δηαηίζεηαη εκθαλψο δηεχζπλζε ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν 
θνξέα. Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε αλαγθαία νκνηνγέλεηα ζηνπο φξνπο 
παξνρήο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε 
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ζηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 
γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ γεληθψλ φξσλ θαη ιεηηνπξγηθψλ πξνδηαγξαθψλ 
ηήξεζεο δηθηπαθνχ ηφπνπ απφ έλαλ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ησλ γεληθψλ 
φξσλ ρξήζεο θαζψο θαη  ησλ γεληθψλ φξσλ σο πξνο ηελ  πνιηηηθή αζθάιεηαο 
θαη ηελ πνιηηηθή πξνζηαζίαο ηδησηηθφηεηαο ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ πνπ 
δηαηεξνχλ νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ( άξζξν 5 παξ.1).  
 
Ωο πξνο ηηο ηδηφηεηεο δηθηπαθνχ ηφπνπ ν θνξέαο πνπ ηνλ ηδξχεη θαη ηνλ 
ζπληεξεί  νθείιεη λα παξέρεη κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν ηε δπλαηφηεηα 
επηθνηλσλίαο  (άξζξν 5 παξ.2) ελψ πξνβιέπεηαη θαη ε δπλαηφηεηα 
δηακφξθσζεο εηδηθνχ ρψξνπ ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ θνξέα, ζηνλ νπνίν θάζε 
ελδηαθεξφκελνο ζα κπνξεί λα δηαηππψλεη – ππνβάιιεη εξσηήκαηα.  
Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ν ζεβαζκφο ησλ ηδηαηηεξνηήησλ αλά θνξέα θαη 
πεδίν αξκνδηφηεηαο παξέρεηαη ζε θάζε θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ε 
αξκνδηφηεηα λα πξνζδηνξίδεη ηνπο φξνπο θαη ηα εξγαιεία ηήξεζεο ηνπ 
δηθηπαθνχ ηνπ ηφπνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηήξεζεο ησλ αξρψλ ηεο 
δεκνζηφηεηαο, ηεο πνηφηεηαο, ηεο αζθάιεηαο, ηεο πξνζβαζηκφηεηαο θαη ηεο 
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Γηα ηελ πξνζηαζία δηθαησκάησλ ηνπ ρξήζηε θαη ηελ 
ζπκθσλία κε ηηο επηηαγέο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3861/10 γίλεηαη κλεία ζηελ 
ππνρξέσζε αλαθνξάο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ππεπζχλνπ ηήξεζεο θαη ηνπ 
αλαπιεξσηή ηνπ θαη ησλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο απηψλ ( άξζξν 5 παξ.3). 
ηελ παξάγξαθν 4 θαηνρπξψλεηαη  ξεηά ν ειεχζεξνο θαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο 
πξφζβαζεο ραξαθηήξαο ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη 
ηεξνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ ηνπ 
άξζξνπ. Ο λνκνζέηεο εμαηξεί ξεηά απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο 
παξαγξάθνπ ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο, γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη δηαθνξεηηθή 
πξφβιεςε απφ ηνλ νηθείν θνξέα θαη ε νπνία ζεκειηψλεηαη ζε ιφγνπο 
δηαθχιαμεο θξαηηθνχ απνξξήηνπ ή απνξξήηνπ πνπ πξνζηαηεχεηαη απφ 
δηάηαμε λφκνπ.    
 

 
6.  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), κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ζεζπίδεηαη, θαηαξρήλ, 
ε ππνρξέσζε ησλ θνξέσλ δεκνζίνπ ηνκέα φρη κφλν λα δεκνζηνπνηνχλ αιιά 
θαη λα θαζηζηνχλ πξνζηηέο, ηδίσο ζηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ηνπο, ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηνπλ θαη εκπίπηνπλ ζην πεδίν ηεο αξκνδηφηεηαο θαη 
δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. Μάιηζηα, φπσο νξίδεηαη ζηελ ίδηα δηάηαμε, νη θνξείο ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα νθείινπλ ηδίσο λα θαζηζηνχλ πξνζηηά ζε θάζε 
ελδηαθεξφκελν, θαη κάιηζηα κε εχιεπην ηξφπν, ηε βαζηθή λνκνζεζία πνπ 
αλαθέξεηαη ζηα εθάζηνηε πεδία αξκνδηφηεηάο ή δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, 
πιεξνθνξίεο γηα ηηο  ππεξεζίεο θαη ζπλαιιαγέο,  νη νπνίεο κπνξεί λα 
παξαζρεζνχλ ή λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηδίσο κε ρξήζε ΣΠΔ.  Πξνθεηκέλνπ λα 
κελ θαηαζηεί απνζπαζκαηηθή ή ειιηπήο ε πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα, ν λνκνζέηεο πξνβιέπεη φηη ε ππνρξέσζε  ησλ θνξέσλ 
ηζρχεη θαη γηα θάζε άιιε πιεξνθνξία, ε πξφζβαζε ζηελ νπνία δηεπθνιχλεη 
ηελ άζθεζε δηθαησκάησλ ή ηελ εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπεη ν 
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λφκνο. Αθξηβψο γηα λα κπνξνχλ λα δηεπθνιπλζνχλ ηα θπζηθά πξφζσπα θαη ηα 
Ν.Π.Η.Γ. θαηά ηε ζπλαιιαγή ηνπο κε ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα αιιά θαη 
λα αμηνπνηεζνχλ ζην έπαθξν ηα δεκφζηα δεδνκέλα  κε ηελ ξχζκηζε ηεο 
παξαγξάθνπ 2 νξίδεηαη φηη νη πιεξνθνξίεο απηέο πξέπεη λα  δηαηίζεληαη ζε 
δεθηηθή πεξαηηέξσ ρξήζεο θαη επεμεξγάζηκε, κε απηνκαηνπνηεκέλα κέζα, 
κνξθή.   
 
Γηα ηελ δηαζθάιηζε βεβαηφηεηαο σο πξνο ηελ αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ αλαξηψληαη είηε ζηνλ ίδην ηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ θνξέα είηε 
ζηελ ΚΓΠ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, κε ηελ παξάγξαθν 3 ζεζπίδεηαη ε ξεηή 
ππνρξέσζε ησλ θνξέσλ λα εγγπψληαη ηελ εγθπξφηεηα θαη λνκηκφηεηα θαη λα 
κεξηκλνχλ γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ 
πιεξνθνξηψλ θαη εγγξάθσλ. Ζ ξχζκηζε απνζθνπεί ζηε ζέζπηζε ελφο  
πεξηβάιινληνο δηάζεζεο πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ ηεξψληαο ζην αθέξαην 
ηελ απαίηεζε γηα αζθάιεηα δηθαίνπ θαζψο θαη ηηο εγγπήζεηο πξνζηαζίαο ησλ 
δηθαησκάησλ ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ ελ ιφγσ πιεξνθνξηψλ.  
 
Πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε ειεχζεξε δηαθίλεζε θαη αμηνπνίεζε ηεο 
πιεξνθνξίαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ψζηε λα κπνξνχλ λα παξέρνληαη 
απνδνηηθφηεξεο ππεξεζίεο ζηελ παξάγξαθν 4, πξνβιέπεηαη φηη  νη 
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. ε θάζε 
πεξίπησζε, ε σο άλσ ξχζκηζε βξίζθεηαη ζε απφιπηε αξκνλία κε ηηο δηαηάμεηο 
γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 
ραξαθηήξα, αιιά θαη ηηο ζρεηηθέο κε ηελ πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο θαη 
βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο δηαηάμεηο θαζψο θαη κε ηελ λνκνζεζία γηα ηελ 
πεξαηηέξσ ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, αθνχ ε ξχζκηζε  
ζέηεη ην δηθαίσκα ηεο παξαγξάθνπ 4 ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ 
δηαηάμεσλ. ηελ δηεπθφιπλζε ρξήζεο ΣΠΔ θαη ζηε κέγηζηε δπλαηή αμηνπνίεζε 
ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζπκβάιινπλ θαη νη δηαηάμεηο ησλ 
παξαγξάθσλ 5 θαη 6, εηζάγνληαο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ δεκνζίεπζε ησλ 
πεξηνξηζκψλ θαη ησλ φξσλ ρξήζεο πιεξνθνξηψλ θαη εγγξάθσλ  ζηνλ 
δηθηπαθφ ηφπν ηνπ θνξέα, θαζψο θαη ππνρξέσζε κέξηκλαο γηα ηελ 
επξεηεξίαζε θαη ηεθκεξίσζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ δηαζέηνπλ.  
 
 
ην Κεθάιαην Γ΄ ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηνρπξψλνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ 
πξνζψπσλ – ρξεζηψλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.  
 
7. ην άξζξν 7 θαηνρπξψλνληαη γεληθέο αξρέο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ 
δεδνκέλσλ. Ζ ξχζκηζε απνβιέπεη ζηελ εηζαγσγή ξπζκίζεσλ πνπ ζπληζηνχλ 
ζεζκηθέο θαηλνηνκίεο ζην νηθείν λνκηθφ πιαίζην θαη εληζρχνπλ ην επίπεδν ηεο 
πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ παξέρεηαη ζηνπο ρξήζηεο 
ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.. πλεπψο, εάλ δελ ππάξρεη ζρεηηθή 
δηάηαμε ζηνλ παξφληα λφκν, νη δηαηάμεηο ηνπ λ.2472/97 εμαθνινπζνχλ λα 
βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηπηψζεηο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 
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ραξαθηήξα πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην πιαίζην παξνρήο ππεξεζηψλ 
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.  
 
Ζ ππνρξέσζε ζεβαζκνχ ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ 
δεδνκέλσλ θαη ηδησηηθφηεηαο θαηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 
δηαθπβέξλεζεο απφ θνξείο δεκνζίνπ ηνκέα θαηνρπξψλεηαη θαη ξεηά ζηελ 
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 7. Με ηελ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 εηζάγεηαη κία 
ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ππνρξέσζε γηα φζνπο ζρεδηάδνπλ, δηακνξθψλνπλ ή 
πξνκεζεχνληαη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο 
δηαθπβέξλεζεο, θαζψο πξνβιέπεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεψλ ηνπο  
ζηελ ηδησηηθφηεηα θαη ζηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (privacy 
impact assessment ). χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο, ν 
ζρεδηαζκφο, ε δηακφξθσζε  θαη ε πξνκήζεηα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 
θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πξέπεη λα γίλεηαη, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηε – ζπληαγκαηηθή θαη λνκνζεηηθή – επηηαγή γηα πξνζηαζία 
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ  θαη  ηελ αλάγθε δηακφξθσζεο ησλ ζπζηεκάησλ θαη 
ππεξεζηψλ θαηά ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε επεμεξγαζία φζν ην δπλαηφλ 
ιηγφηεξσλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα (privacy by design). 
εκεηψλεηαη φηη κε ηελ παξνχζα δηάηαμε εμεηδηθεχεηαη θαη ξεηά ε ππνρξέσζε 
ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ηπγράλνπλ επεμεξγαζίαο απφ 
θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κία ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη εμάιινπ απφ ηελ 
αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο.   
 
Γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ πξνζψπσλ αιιά θαη πξνο απνζαθήληζε ηπρφλ 
εξκελεπηηθψλ δπζρεξεηψλ, κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ παξφληνο νξίδεηαη φηη 
φπνπ ην παξφλ ζρέδην λφκνπ   απαηηεί ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ σο 
πξνυπφζεζε λφκηκεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ 
ηνλ αθνξνχλ, ε ζρεηηθή δήισζε κπνξεί λα δίδεηαη θαη κε ρξήζε ΣΠΔ. 
Δπηπξφζζεηα, ππφ ην πλεχκα ελίζρπζεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πξνζηαζίαο 
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 
δηαθπβέξλεζεο, ν λνκνζέηεο θαηνρπξψλεη ξεηψο ην δηθαίσκα ηνπ 
ππνθεηκέλνπ λα αλαθαιεί ειεχζεξα ηελ δήισζε ζπγθαηάζεζήο ηνπ, ε νπνία 
θαηαγξάθεηαη κε αζθαιή ηξφπν θαη είλαη αλά πάζα ζηηγκή πξνζβάζηκε,  
ρσξίο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο. Γηα ιφγνπο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο 
Γηνίθεζεο θαη ηήξεζεο ηεο αξρήο ηεο λνκηκφηεηαο, ε αλάθιεζε ηεο 
ζπγθαηάζεζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ δελ έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ. 
 
 
8. Ζ θαηνρχξσζε δηθαησκάησλ ησλ πξνζψπσλ δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ 
πξφβιεςε ησλ γεληθψλ αξρψλ σο πξνο ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ 
δεδνκέλσλ. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 αλαγλσξίδνληαη ξεηψο δηθαηψκαηα 
ησλ πξνζψπσλ  ζε ζρέζε κε ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 
ραξαθηήξα εηδηθά γηα ζθνπνχο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. χκθσλα ηα 
νξηδφκελα ζηελ πξψηε παξάγξαθν, ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ έρνπλ ήδε 
γλσζηνπνηήζεη θπζηθά πξφζσπα – ρξήζηεο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 
δηαθπβέξλεζεο ζε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
γηα κειινληηθέο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο πξνο δηεπθφιπλζε θαη επίηεπμε 
απνδνηηθφηεξσλ θαη ηαρχηεξσλ ππεξεζηψλ,   κφλνλ εθφζνλ ηα ππνθείκελα 
ησλ δεδνκέλσλ ην επηζπκνχλ. Ζ ζπγθαηάζεζή ηνπο πξέπεη λα πεξηβάιιεηαη 
ηνλ ηχπν ηεο γξαπηήο ζπγθαηάζεζεο ηνπ πξνζψπνπ, ε νπνία σζηφζν κπνξεί 
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λα δειψλεηαη θαη κε ρξήζε ΣΠΔ,  νχησο ψζηε λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα θαη 
αλελδνίαζηα ε βνχιεζή ηνπ γηα κειινληηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ 
πνπ ηνλ αθνξνχλ. Ο λνκνζέηεο δελ αξθείηαη ζηελ παξνρή έγγξαθεο 
ζπγθαηάζεζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ, αιιά επηπιένλ ζέηεη σο 
πξνυπφζεζε ηελ πξνεγνχκελε ελεκέξσζή ηνπ ζρεηηθά κε ηηο ελδερφκελεο 
κειινληηθέο ρξήζεηο θαη ηνπο ζθνπνχο πνπ επηδηψθνληαη, ηνπο απνδέθηεο θαη 
ηηο θαηεγνξίεο απνδεθηψλ θαζψο θαη ηελ χπαξμε δηθαησκάησλ πξφζβαζεο 
θαη αληίξξεζεο.   
 
Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ξπζκίδεηαη ε εηδηθφηεξε 
πεξίπησζε πεξαηηέξσ ρξήζεο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα 
ζηαηηζηηθνχο ιφγνπο ή γηα ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.  Καη 
ζηελ πεξίπησζε απηή σο βάζε λνκηκφηεηαο ηίζεηαη ε ιήςε πξνεγνχκελεο 
έγγξαθεο ζπγθαηάζεζεο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ή ησλ λνκίκσλ 
εθπξνζψπσλ ηνπο θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηνλ λ. 2472/97. Ωο 
δηαδεπθηηθή λνκηκνπνηεηηθή βάζε ηίζεηαη ε αλσλπκνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ 
ζχκθσλα κε ηα φζα εηδηθψο νξίδνληαη ζην άξζξν  20 παξ.3 ηνπ παξφληνο 
ζρεδίνπ λφκνπ. Ζ ξχζκηζε απηή απνηειεί έλα βαζηθφ ζεζκηθφ εξγαιείν γηα ηελ 
εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ  ζέζπηζεο ηεο δηαηάμεσο, δει. ηελ αμηνπνίεζε 
δεδνκέλσλ γηα ακηγψο ζηαηηζηηθνχο ιφγνπο ή γηα ηελ βειηίσζε ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, πξναζπίδνληαο ηαπηφρξνλα ηα δηθαηψκαηα ησλ 
ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ. Γηα ηελ πιεξέζηεξε πξνζηαζία ησλ 
δηθαησκάησλ ησλ πξνζψπσλ νξίδεηαη φηη νη εηδηθφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ 
ελεκέξσζε ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη ηελ παξνρήο ηεο  ζπγθαηάζεζήο 
ηνπο ζα νξηζηνχλ κε πξάμε ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ 
Υαξαθηήξα ( άξζξν 8 παξ.3).  
 
Δπίζεο πξνο δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ πξνζψπσλ, ζηελ επφκελε 
παξάγξαθν  4  δηεπθξηλίδεηαη φηη νη 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. ηελ ηειεπηαία παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 8 θαη ζε 
ζπλέρεηα ηεο ζεζκηθήο θαηνρχξσζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ 
δεδνκέλσλ φρη κφλν ζε επίπεδν νπζίαο αιιά θαη ζηνλ ηξφπν αζθήζεψο ηνπο, 
πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ λα αζθνχλ θαη κε ρξήζε 
ΣΠΔ, ηα δηθαηψκαηα  πξφζβαζεο θαη αληίξξεζεο πνπ θαηνρπξψλνπλ ηα 
άξζξα 12 θαη 13 ηνπ λ. 2472/97 έλαληη ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ππφ 
ηελ πξνυπφζεζε ηεο επηβεβαίσζεο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο ( απζεληηθνπνίεζεο ) 
θαη ηεο αζθάιεηαο.   
 
  
9.  Με ηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 9 εληζρχεηαη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα  
έγγξαθα ψζηε λα πεξηιακβάλεη θαηά ηξφπν ζαθή θαη αλακθηζβήηεην θαη  ηελ 
πξφζβαζε ζηα ειεθηξνληθά έγγξαθα, δεκηνπξγψληαο ην θαηάιιειν ζεζκηθφ 
πιαίζην γηα δηαζθάιηζε ησλ ζρεηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ ρξεζηψλ ΣΠΔ κε 
ηαπηφρξνλε απφθξηζε ζηηο απαηηήζεηο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Με 
ηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εληζρχεηαη ε άζθεζε ηνπ ζπληαγκαηηθά 
θαηνρπξσκέλνπ δηθαηψκαηνο ηνπ άξζξνπ 5Α παξ.1, ζχκθσλα κε ην νπνίν « 
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Καζέλας έτεη δηθαίωκα ζηελ πιεροθόρεζε, όπως λόκος ορίδεη. Περηορηζκοί 
ζηο δηθαίωκα ασηό είλαη δσλαηόλ λα επηβιεζούλ κε λόκο κόλο εθόζολ είλαη 
αποιύηως αλαγθαίοη θαη δηθαηοιογούληαη γηα ιόγοσς εζληθής αζθάιεηας, 
θαηαποιέκεζες ηοσ εγθιήκαηος ή προζηαζίας δηθαηωκάηωλ θαη ζσκθερόληωλ 
ηρίηωλ». 
Δηδηθφηεξα, κε ηελ ξχζκηζε ηεο παξαγξάθνπ 1 νξίδεηαη ξεηψο φηη ην δηθαίσκα 
ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (λ.2690/1999) γηα 
πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα αθνξά θαη ζηα ειεθηξνληθά 
έγγξαθα. Δθηφο απφ ην αληηθείκελν ηνπ δηθαηψκαηνο, ζηελ παξάγξαθν 
πεξηέρεηαη πξφβιεςε θαη γηα ηνλ ηξφπν άζθεζήο ηνπ θαη παξέρεηαη ε 
δπλαηφηεηα άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο θαη κε ρξήζε ΣΠΔ θαηά ηα εηδηθφηεξα 
νξηδφκελα ζηνλ παξφληα λφκν. ε πεξίπησζε πνπ ην θαη΄άξζξν 5 ηνπ 
Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο δηθαίσκα αζθείηαη γηα πξφζβαζε ζε έγγξαθα 
πνπ ηεξνχληαη ειεθηξνληθά απφ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πξνβιέπεηαη - κε 
ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθφηεξσλ ξπζκίζεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ - θαη ε 
δπλαηφηεηα γηα κειέηε ηνπ εγγξάθνπ ή  ρνξήγεζε αληηγξάθνπ θαη κε 
ειεθηξνληθφ ηξφπν ( άξζξν 9 παξ.2).  Γεδνκέλνπ φηη ν ηξφπνο πξφζβαζεο κε 
ρξήζε ΣΠΔ ρξήδεη εμεηδίθεπζεο, δίδεηαη εμνπζηνδφηεζε ζηνλ αξκφδην 
Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα 
έθδνζε Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, κε ηελ νπνία ζα ξπζκίδνληαη ηα εηδηθφηεξα 
δεηήκαηα ηνπ ηξφπνπ πξφζβαζεο, ηεο κειέηεο ησλ εγγξάθσλ θαη ηεο  
ρνξήγεζεο  αληηγξάθσλ κε ρξήζε ΣΠΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
ππνζηεξηθηηθψλ ηερλνινγηψλ, νη ππνρξεψζεηο ηνπ αηηνχληνο θαζψο θαη θάζε 
ζρεηηθφ ζέκα.  
 
 
10. Σν άξζξν 10 ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηελ 
παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, θαζψο θαηνρπξψλεη ην 
δηθαίσκα ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο θαη  ρξήζεο ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο 
θαη επηθνηλσληψλ. πγθεθξηκέλα, ζηελ πξψηε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 
θαηνρπξψλεηαη ην δηθαίσκα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη ησλ ΝΠΗΓ 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, ελψ  παξαηίζεληαη θαη ελδεηθηηθψο 
πεξηπηψζεηο άζθεζεο ηνπ ελ ιφγσ δηθαηψκαηνο, φπσο ε ιήςε θαη παξνρή 
πιεξνθνξηψλ, ε πξφζβαζε ζηα δεκφζηα έγγξαθα, ε θαηάζεζε αηηήζεσλ, 
δειψζεσλ, δηθαηνινγεηηθψλ ή άιισλ εγγξάθσλ θαη ε παξαιαβή δηνηθεηηθψλ 
ή άιισλ εγγξάθσλ πνπ απεπζχλνπλ ζηα πξφζσπα απηά νη θνξείο ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα.  
ε ζπλάθεηα πξνο απηφ ην δηθαίσκα ζηε δεχηεξε παξάγξαθν αλαγλσξίδεηαη 
ην δηθαίσκα ησλ θπζηθψλ θαη ΝΠΗΓ λα επηιέγνπλ κεηαμχ ησλ δηαζέζηκσλ 
κέζσλ θαη ηξφπσλ επηθνηλσλίαο θαη ζπλαιιαγήο κε ηνπο  θνξείο ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα. Γηα ιφγνπο αζθάιεηαο δηθαίνπ θαη απξφζθνπηεο ηήξεζεο ηεο 
αξρήο ηεο πξνζηαηεπφκελεο εκπηζηνζχλεο ηνπ δηνηθνπκέλνπ, ν λνκνζέηεο 
παξέρεη ζηνλ ρξήζηε ην δηθαίσκα επηινγήο ηνπ ηξφπνπ επηθνηλσλίαο, 
ξπζκίδνληαο ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ηχπν δήισζεο ηεο βνπιήζεψο ηνπ. χκθσλα 
κε ηελ παξνχζα δηάηαμε, ε επηινγή ηνπ ηξφπνπ επηθνηλσλίαο γίλεηαη κε 
δήισζε ηνπ ζπλαιιαζζνκέλνπ κε ηνλ θνξέα πξνζψπνπ θαηά ηελ έλαξμε ηεο 
επηθνηλσλίαο ή ηεο ζπλαιιαγήο. Γεδνκέλνπ φηη ζθνπφο ηνπ λνκνζέηε δελ 
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είλαη ε ζέζπηζε ελφο αλειαζηηθνχ πιαηζίνπ ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο αιιά ε 
ελζάξξπλζε θαη ε δηεπθφιπλζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηξφπνπ επηθνηλσλίαο, ην 
ζπλαιιαζζφκελν κε ηνλ θνξέα πξφζσπν έρεη δηθαίσκα λα κεηαβάιιεη ηνλ 
ηξφπν επηθνηλσλίαο πνπ αξρηθψο επέιεμε, ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην ηεο 
δηαδηθαζίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξεί θαη πάιη ηνλ πξνβιεπφκελν ηχπν 
δήισζεο ηεο βνπιήζεψο ηνπ, δει. λα ππνβάιιεη έγθαηξε θαη ζαθή δήισζε 
κεηαβνιήο ηεο πξνεγνχκελεο επηινγήο ηνπ. Πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξπλζεί ε 
ρξήζε ησλ ΣΠΔ  απφ πξφζσπα πνπ επηιέγνπλ απηφ ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο, 
πιελ φκσο δελ δηαζέηνπλ εμνηθείσζε ζηελ ρξήζε ΣΠΔ πξνβιέπεηαη ε 
παξνρή ζπλδξνκήο απφ ππαιιήινπο θνξέσλ  ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηδίσο 
ησλ ΚΔΠ  ζε θάζε ελδηαθεξφκελν πξφζσπν πνπ αδπλαηεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 
ηηο ΣΠΔ. Με ηε ξχζκηζε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ιακβάλεηαη 
κέξηκλα γηα ηελ αληηκεηψπηζε εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ απξφνπηεο κεηαβνιήο 
ησλ ζπλζεθψλ πνπ δηθαηνινγνχζαλ ηελ αξρηθή επηινγή ηξφπνπ επηθνηλσλίαο 
ή ζπλαιιαγήο, νξίδνληαο φηη είλαη δπλαηή ε κεηαβνιή ηνπ αξρηθνχ ηξφπνπ 
επηθνηλσλίαο ή ζπλαιιαγήο απφ ηνλ  θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζε 
εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο θαη κφλνλ εθφζνλ απηφ επηβάιιεηαη απφ επηηαθηηθέο 
νξγαλσηηθέο αλάγθεο. Αθφκα θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε φκσο 
πξνζηαηεχνληαη  ηα δηθαηψκαηα ησλ θπζηθψλ θαη Ν.Π.Η.Γ. πνπ επηθνηλσλνχλ ή 
ζπλαιιάζζνληαη κε ηνλ νηθείν θνξέα, ζέηνληαο σο πξνυπφζεζε κεηαβνιήο 
ηελ έγθαηξε θαη ζαθή ελεκέξσζε ηνπ ζπλαιιαζζνκέλνπ κε ηνλ θνξέα 
πξνζψπνπ. Καη΄ εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ δηαηάμεσο, θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ 
εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο, ν θνξέαο, ηνπ νπνίνπ επηηαθηηθέο  νξγαλσηηθέο 
αλάγθεο επηβάιινπλ ηελ κνλνκεξή κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ επηθνηλσλίαο νθείιεη 
λα ελεκεξψλεη εγθαίξσο, δει. πξνηνχ επέιζνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο απφ ηνλ 
λέν ηξφπν επηθνηλσλίαο ή ζπλαιιαγήο θαη ζαθψο, ήηνη κε πιεξφηεηα θαη 
ζαθήλεηα ηφζν γηα ην πξαγκαηηθφ γεγνλφο ηεο κεηαβνιήο θαη ηνπο ιφγνπο πνπ 
ηελ επηβάιινλ, φζν θαη γηα ην ζε ηη ζπλίζηαηαη ν λένο ηξφπνο επηθνηλσλίαο ή 
ζπλαιιαγήο θαη ηη ζπλεπάγεηαη γηα ηα έλλνκα ζπκθέξνληα, ηηο ππνρξεψζεηο 
θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ θπζηθνχ ή Ν.Π.Η.Γ.  Γηεπθξηλίδεηαη φηη δελ πξφθεηηαη γηα 
πεξηνξηζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ αιιά γηα ηελ ξχζκηζε ησλ πεξηπηψζεσλ εθείλσλ πνπ, 
ιφγσ επηηαθηηθψλ νξγαλσηηθψλ αλαγθψλ, ν θνξέαο δελ είλαη ζε ζέζε λα 
ηθαλνπνηήζεη ην αίηεκα ηνπ ρξήζηε ΣΠΔ γηα επηθνηλσλία ή ζπλαιιαγή κε ηνλ 
ηξφπν πνπ αξρηθψο επέιεμε θαη γηα λα κελ θαηαζηεί αδχλαηε ή δπζκελήο γηα 
ηνλ ρξήζηε ΣΠΔ ε επηθνηλσλία ή ε ζπλαιιαγή  κε ηνλ ελ ιφγσ θνξέα ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα, ηίζεληαη νη ζεζκηθέο εγγπήζεηο γηα ηελ κνλνκεξή κεηαβνιή 
ηνπ ηξφπνπ επηθνηλσλίαο ή ζπλαιιαγήο απφ ηνλ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.         
 
Ωο πξνο ηελ επηθνηλσλία ή ζπλαιιαγή ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 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, δίδεηαη 
ζηνλ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ην δηθαίσκα λα πξνζδηνξίζεη ηελ επηθνηλσλία 
ή  ζπλαιιαγή κε ρξήζε ΣΠΔ σο κνλαδηθφ ηξφπν επηθνηλσλίαο  ή ζπλαιιαγήο 
( άξζξν 10 παξ.4). Ζ ξχζκηζε απηή απνζθνπεί ζηε δηεπθφιπλζε ηεο ίδηαο ηεο 
επηθνηλσλίαο ή ηεο ζπλαιιαγήο κε φξνπο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 
απνδνηηθφηεηαο θαη βαζίδεηαη ζε ζηνηρεία θαη ηδηφηεηεο ησλ ίδησλ ησλ θπζηθψλ 
ή Ν.Π.Η.Γ. πνπ επηθνηλσλνχλ ή ζπλαιιάζζνληαη κε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ 
ηνκέα.  
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11. Με ην άξζξν 11 ηνπ παξφληνο ζεζπίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ  
πξνζψπσλ, θπζηθψλ θαη λνκηθψλ. πνπ επηθνηλσλνχλ ή ζπλαιιάζζνληαη κε 
θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηελ δηακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ βάζεη ηνπ νπνίνπ 
ιεηηνπξγνχλ σο δηνηθεηηθέο κνλάδεο θαη παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο, ηδίσο 
φηαλ νη ηειεπηαίεο παξέρνληαη κε ρξήζε ΣΠΔ. Δηδηθφηεξα, ζηελ παξάγξαθν 1 
ηνπ άξζξνπ 11 πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ησλ θπζηθψλ θαη Ν.Π.Η.Γ. λα 
δηαηππψλνπλ παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο αλαθνξηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ 
θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ηε παξνρή ππεξεζηψλ απφ απηνχο, ηδίσο 
φζσλ ππεξεζηψλ παξέρνληαη κε ρξήζε ΣΠΔ. Με ηελ ζέζπηζε ηεο δηαηάμεσο 
απηήο, ν λνκνζέηεο ζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ηεο δηάδξαζεο κεηαμχ παξφρσλ θαη 
ρξεζηψλ ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηδίσο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 
δηαθπβέξλεζεο, κε ζθνπφ ηελ ζπλδηακφξθσζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ 
πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ 
ηνκέα. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 νξίδεηαη φηη νη 
θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα επεμεξγάδνληαη, αμηνινγνχλ θαη αμηνπνηνχλ ηηο 
παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο παξνρήο 
ππεξεζηψλ απφ απηνχο.  
 
 
ην Κεθάιαην Δ΄ ηνπ παξφληνο λφκνπ εηζάγνληαη ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο 
ειεθηξνληθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο θαη ηα ειεθηξνληθά δεκφζηα έγγξαθα ελ 
γέλεη.  
 
12. Ζ έθδνζε ειεθηξνληθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ απνηειεί κία απφ ηηο 
βαζηθέο ζπληζηψζεο γηα ηελ εηζδνρή ΣΠΔ ζηελ δηνηθεηηθή δξάζε. χκθσλα κε 
ηελ πξψηε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 12 θαη κε 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.  Δπηζεκαίλεηαη φηη 
ιακβάλεηαη ππφςε ε εηδηθή λνκνζεζία πεξί απαγφξεπζεο αληηγξάθσλ γηα 
ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο δεκνζίσλ εγγξάθσλ ( φπσο έγγξαθα, γηα ηα νπνία 
απαγνξεχεηαη ε ρνξήγεζε αληηγξάθσλ γηα ιφγνπο δηαζθάιηζεο απνξξήηνπ). 
χκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 
έγγξαθα γηα ηα νπνία δελ επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε αληηγξάθνπ εμαηξνχληαη 
ξεηψο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο δηαηάμεσο θαη, ζπλεπψο, δελ 
δχλαληαη λα εθδνζνχλ κε ρξήζε ΣΠΔ. Ζ ξχζκηζε απνζθνπεί ζηελ 
απξφζθνπηε ηήξεζε ησλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ πνπ εμαηξνχλ θαηεγνξίεο 
εγγξάθσλ απφ ηελ δπλαηφηεηα γηα ρνξήγεζε αληηγξάθσλ θαη πνπ, ιφγσ ηεο 
δηαθνξνπνίεζεο έγραξησλ θαη ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ, ππαγνξεχνπλ ηελ 
εμαίξεζε ηέηνησλ εγγξάθσλ απφ ηελ δπλαηφηεηα λα εθδνζνχλ κε ρξήζε ΣΠΔ.    
 
Γηα ιφγνπο ηήξεζεο ηεο αξρήο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο ζηε 
δξάζε ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα  ζε πεξίπησζε πνπ ε επηδησθφκελε 
απφ θπζηθφ πξφζσπν ή ΝΠΗΓ ή απεπζπλφκελε ζε απηά πξάμε αθνξά 
έγγξαθα, ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο πξνεγνχκελεο 
παξαγξάθνπ θαη, ζπλεπψο, δελ δχλαληαη λα εθδνζνχλ κε ρξήζε ΣΠΔ, ν 
θνξέαο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη εγθαίξσο ηνλ ελδηαθεξφκελν  θαηά ηνλ 
πιένλ πξφζθνξν ηξφπν ( άξζξν 12 παξ.3). Πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζνχλ 
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εληαίεο αξρέο σο πξνο ην ειάρηζην πεξηερφκελν, ηνλ ηχπν θαη ηα πξφηππα ησλ 
ζρεηηθψλ εγγξάθσλ ψζηε λα επηηπγράλεηαη, κεηαμχ ησλ άιισλ, ρσξίο 
πξνβιήκαηα ε επηθνηλσλία θαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα,  κε ηελ παξάγξαθν 4 παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε γηα έθδνζε 
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη 
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, κε ηελ νπνία ζα 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. 
 
 
13. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 πεξί θχξνπο θαη απνδεηθηηθήο ηζρχνο ησλ 
ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ εηζάγεηαη κία απφ ηηο βαζηθέο θαηλνηνκίεο γηα ηνλ 
ηξφπν δξάζεο ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη θπξίσο γηα ην επίπεδν 
πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζην πιαίζην επηθνηλσλίαο κε θπζηθά 
θαη ΝΠΗΓ. ηελ παξάγξαθν 1 απνζαθελίδεηαη ε λνκηθή ππφζηαζε ησλ 
ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ, αθνχ πξνβιέπεηαη ην ηζνδχλακν λνκηθήο θαη 
απνδεηθηηθήο ηζρχνο ησλ ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ κε ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ 
ηδηφρεηξε ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα – φηαλ ε ηειεπηαία πξνβιέπεηαη απφ ηηο 
νηθείεο δηαηάμεηο θαη ηα φζα πξνβιέπνληαη ζρεηηθά ζηνλ Καλνληζκφ 
Δπηθνηλσλίαο Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ (Κ.Δ.Γ.Τ.) - ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα 
ειεθηξνληθά απηά έγγξαθα θέξνπλ πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ηνπ 
εμνπζηνδνηεκέλνπ νξγάλνπ, ε νπνία βαζίδεηαη ζε αλαγλσξηζκέλν 
πηζηνπνηεηηθφ θαη δεκηνπξγείηαη απφ αζθαιή δηάηαμε δεκηνπξγίαο 
ππνγξαθήο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε εθαξκφδεηαη θαη ε γεληθή αξρή πνπ 
πεξηέρεηαη ζηε λνκνζεζία γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο, ζχκθσλα κε ηελ 
νπνία ε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή επέρεη ζέζε ηδηφρεηξεο 
ππνγξαθήο ηφζν ζην νπζηαζηηθφ φζν θαη ζην δηθνλνκηθφ δίθαην (άξζξν 3 παξ. 
1 π.δ. 150/01 γηα ηελ Πξνζαξκνγή ζηελ Οδεγία 99/93/ΔΚ ζρεηηθά κε ην 
θνηλνηηθφ πιαίζην γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο). Με ηελ ξχζκηζε απηή ν 
λνκνζέηεο δηαηππψλεη ζεζκηθά ηελ απαηηνχκελε ζπκκφξθσζε σο πξνο ηηο 
έλλνκεο ζπλέπεηεο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηζρχο θαλφλσλ δηθαίνπ, πνιιψ δε 
κάιινλ φηαλ απηνί νη θαλφλεο ζπληζηνχλ ελζσκάησζε Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ 
ζηελ εζσηεξηθή έλλνκε ηάμε. Με ηελ έθδνζε θαη ηζρχ ηνπ πξνεδξηθνχ 
δηαηάγκαηνο 150/2001 πξνζαξκφδεηαη ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ε Οδεγία 
99/93 ζρεηηθά κε ην θνηλνηηθφ πιαίζην γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο. 
Γεδνκέλνπ φηη ζην άξζξν 3 παξ.1 ηνπ ελ ιφγσ δηαηάγκαηνο ξεηψο 
πξνβιέπεηαη φηη ε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή επέρεη ζέζε ηδηφρεηξεο 
ππνγξαθήο φρη κφλν ζην νπζηαζηηθφ αιιά θαη ζην δηθνλνκηθφ δίθαην, ηπρφλ 
αληίζεηε πξφβιεςε ζηνλ παξφληα λφκν ζα ζπληζηνχζε αδηθαηνιφγεηε 
παξάιεηςε ελλφκσλ ζπλεπεηψλ πνπ ήδε πξνβιέπνληαη ζηελ θνηλνηηθή θαη 
εζληθή λνκνζεζία. Ζ ξχζκηζε απηή είλαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηνλ ζθνπφ  
ηνπ λνκνζέηε λα  θαηαζηήζεη ηνλ ειεθηξνληθφ ηξφπν έθδνζεο δεκνζίσλ 
εγγξάθσλ φρη ζπκπιεξσκαηηθφ ή επηθνπξηθφ ηνπ έγραξηνπ αιιά ηζνδχλακεο 
λνκηθήο θαη απνδεηθηηθήο ηζρχνο θαη ζπλεπάγεηαη ηελ δεκηνπξγία πιήξνπο 
λνκηθνχ πιαηζίνπ εθ ηνπ νπνίνπ επέξρνληαη, θαηά ηξφπν λνκηθά αζθαιή, νη 
ίδηεο έλλνκεο ζπλέπεηεο κε ην απηφ πνπ ξπζκίδεη ηα πεξί απνδεηθηηθήο ηζρχνο 
έγραξησλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ. Δμάιινπ, γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ 
ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ σο απνδεηθηηθψλ κέζσλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο  
ηνπ νηθείνπ δηθνλνκηθνχ δηθαίνπ απνδείμεσο, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη θαη 
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δηαηάμεηο πεξί νξηζκνχ πξνζψπσλ κε εηδηθέο γλψζεηο γηα 
πξαγκαηνγλσκνζχλε ή ππνβνιή απιψλ γλσκνδνηήζεσλ. ε θάζε 
πεξίπησζε, ηα ειεθηξνληθά δεκφζηα έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη βάζεη ησλ φζσλ 
νξίδνληαη ζην παξφλ άξζξν ζπληζηνχλ θαηεγνξία δεκνζίσλ εγγξάθσλ θαη 
ζπλεπάγνληαη ηελ παξαγσγή ελλφκσλ απνηειεζκάησλ, δεζκεπηηθψλ γηα ηα 
κέξε πνπ αθνξά θαη, ζπλεπψο, σο ηέηνηα δελ κπνξνχλ παξά λα έρνπλ 
ηζφηηκε απνδεηθηηθή ηζρχ κε ηα έγραξηα.    
 
ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 13 ζεζπίδεηαη σο επηπξφζζεηε πξνυπφζεζε 
θχξνπο ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ ε ππνρξεσηηθή αζθαιήο ρξνλνζήκαλζή 
ηνπο ( άξζξν 13 παξ.2), έηζη ψζηε λα πξνθχπηεη κε αθξίβεηα θαη αζθάιεηα ν 
ρξφλνο έθδνζήο ή ζχληαμήο ηνπο, δεδνκέλνπ φηη  είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο 
γηα ηελ γέλεζε δηθαησκάησλ, ππνρξεψζεσλ θαη ελ γέλεη έλλνκσλ ζπλεπεηψλ 
πνπ επέξρνληαη απφ ηελ έθδνζε εθηειεζηψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ηφζν γηα 
ηνλ ίδην ηνλ θνξέα δεκφζηνπ ηνκέα φζν θαη γηα ην ελδηαθεξφκελν θπζηθφ ή 
Ν.Π.Η.Γ.   
 
Με ηελ παξάγξαθν 3 παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε γηα έθδνζε Τπνπξγηθήο 
Απφθαζεο απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 
Γηαθπβέξλεζεο, κε ηελ νπνία ζα νξίδνληαη νη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο, νη 
δηαδηθαζίεο 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 θαη 
κε ηελ πξνζππνγξαθή απηή δειψλεηαη θαη ε έγθξηζή ηνπο σο πξνο ην 
νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν ηνπ εγγξάθνπ. Οπζηαζηηθά, κε ηελ πξνβιεπφκελε 
Τπνπξγηθή Απφθαζε ζα ξπζκηζηνχλ ιεπηνκεξψο ηα δεηήκαηα πνπ 
πξνθχπηνπλ ζε ζρέζε κε ηα φζα νξίδνληαη ζηνλ Κψδηθα Δπηθνηλσλίαο 
Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ ( Κεθάιαην Γεχηεξν) θαη ηα νπνία αθνξνχλ ηελ 
ζχληαμε, πξνζππνγξαθή θαη ηειηθή ππνγξαθή ηνπ ζρεδίνπ ελφο δεκνζίνπ 
εγγξάθνπ.  Ζ ξχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ απηψλ ζεκάησλ είλαη απαξαίηεηε, 
πξνθεηκέλνπ λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα θαη βεβαηφηεηα ε άζθεζε 
αξκνδηνηήησλ απφ ηα θάζε θνξά εμνπζηνδνηεκέλα φξγαλα ηνπ θνξέα θαη ε 
γεληθφηεξε ζπκθσλία ηεο δξάζεο ησλ νξγάλσλ ηνπ θνξέα κε ηηο ηζρχνπζεο 
ξπζκίζεηο ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα.  
 
14. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ξπζκίδνληαη δεηήκαηα λνκηθήο ηζρχνο ησλ 
ειεθηξνληθψλ αληηγξάθσλ. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 
ελ ιφγσ άξζξνπ, αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ παξάγνληαη κε ΣΠΔ έρνπλ ηζρχ 
αθξηβνχο  αληηγξάθνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην πξσηφηππν ειεθηξνληθφ ή 
έληππν έγγξαθν βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή 
άιινπ 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. Ωο δηαζθάιηζε 
εηζάγεηαη  ε πξνυπφζεζε λα θέξεη ην αληίγξαθν πξνεγκέλε ειεθηξνληθή 
ππνγξαθή θαη αζθαιή ρξνλνζήκαλζε. Με ηελ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 
εηζάγεηαη έλαο λένο ηξφπνο έθδνζεο αληηγξάθσλ κε ηδηαίηεξε πξαθηηθή 
ρξεζηκφηεηα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αηηεκάησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ θπζηθψλ θαη 
λνκηθψλ πξνζψπσλ κε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Με ηελ παξνχζα ξχζκηζε 
ν λνκνζέηεο ζέιεζε λα θαηαζηήζεη πην επέιηθηε ηελ δηαδηθαζία έθδνζεο 
αληηγξάθνπ παξέρνληαο ππεξεζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο 
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ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο , απνηξέπνληαο φκσο ηελ παξαγσγή 
«αληηγξάθσλ» κε ηηο ηερληθέο επρέξεηεο  πνπ παξέρνπλ νη ΣΠΔ ρσξίο λα 
ππάξρνπλ ηα ερέγγπα ηαχηηζεο πξσηφηππσλ θαη παξάγσγσλ ειεθηξνληθψλ 
εγγξάθσλ. 
 
Με ηελ παξάγξαθν 2 παξέρεηαη ζηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ε 
δπλαηφηεηα λα ςεθηνπνηνχλ ή λα αλαπαξάγνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν φρη 
κφλν ηα έληππα έγγξαθα πνπ εθδίδνπλ ηα φξγαλά ηνπο αιιά θαη άιια 
δεκφζηα θαη ηδησηηθά έγγξαθα πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπο ζην πιαίζην 
ηεο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. Ζ αξκνδηφηεηα απηή αθνξά θαη ηελ 
δπλαηφηεηα πηζηνπνίεζεο θαη ηαχηηζεο  πξσηνηχπνπ θαη αθξηβνχο 
ειεθηξνληθνχ (ςεθηαθνχ) αληηγξάθνπ, βεβαηψλνληαο ηελ αθεξαηφηεηα θαη 
απζεληηθφηεηα ηνπ ηειεπηαίνπ.  ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 14 νξίδεηαη φηη 
ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο πξσηφηππσλ έληππσλ εγγξάθσλ κεηά ηελ 
παξαγσγή ςεθηνπνηεκέλνπ ηζφθπξνπ αληηγξάθνπ είλαη απαξαίηεην λα 
κλεκνλεχνληαη ζην πξσηφθνιιν θαηαζηξνθήο ηα εηδηθφηεξα ζηνηρεία πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξαγσγή θαη αξρεηνζέηεζε ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ ηζφθπξνπ 
αληηγξάθνπ, ψζηε λα απνηξέπεηαη θάζε δπλαηφηεηα παξαπνίεζεο ηνπ 
νπζηαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ εγγξάθνπ. Γηα ηελ ξχζκηζε εηδηθφηεξσλ 
ζεκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηνλ νξηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ, ησλ ηερληθψλ 
αιιά θαη γηα θάζε άιιν ζέκα  πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ςεθηνπνίεζε εγγξάθσλ 
θαη ζηελ θαηαζηξνθή ησλ έληππσλ  εγγξάθσλ πξνβιέπεηαη ε έθδνζε 
πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, 
Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ( άξζξν 14 παξ.4).  
  
Ζ ηειεπηαία παξάγξαθνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ( άξζξν 14 παξ.5) έρεη σο 
ξπζκηζηηθφ αληηθείκελν ηελ εθηχπσζε εγγξάθνπ κε ρξήζε ΣΠΔ. χκθσλα κε 
ηα φζα νξίδνληαη ζηελ ελ ιφγσ δηάηαμε, ε εθηχπσζε εγγξάθνπ κε ρξήζε ΣΠΔ 
επέρεη ζέζε αθξηβνχο αληηγξάθνπ, εθφζνλ επηθπξψλεηαη απφ δεκφζηα αξρή 
πνπ κπνξεί λα ειέγρεη ηελ ηαχηηζε πξσηνηχπνπ θαη εθηππσκέλνπ εγγξάθνπ 
αληηγξάθνπ. ε ζπκθσλία κε ην πλεχκα ηνπ λφκνπ γηα παξνρή απνδνηηθψλ 
ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη δηεπθφιπλζε ηνπ 
ζπλαιιαζζνκέλνπ κε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ζχκθσλα κε ηελ δηάηαμε 
ηνπ εδαθίνπ β΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, δελ 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 ηνπο κε ρξήζε ΣΠΔ.  
  
 
15. Σν άξζξν 15 ηνπ παξφληνο λφκνπ ξπζκίδεη δεηήκαηα ηήξεζεο 
ειεθηξνληθψλ αξρείσλ. Γεδνκέλνπ φηη ε δεκηνπξγία αξρείνπ είλαη ηδηαίηεξεο 
βαξχηεηαο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θνξέα θαη ηελ ηαρχηεξε 
δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ζηελ παξάγξαθν 1 πξνβιέπεηαη ε 
δεκηνπξγία ή  επηθχξσζε  επηκέξνπο αξρείνπ ηεο εθάζηνηε δηαδηθαζίαο ή 
ππφζεζεο («θαθέινπ» ππφζεζεο θαη΄αληηζηνηρία κε ηνλ «θάθειν» πνπ 
ηεξείηαη ήδε ζε έληππε κνξθή ζε θάζε δεκφζην θνξέα θαη γηα θάζε δηνηθεηηθή 
ππφζεζε ) κέζσ ειεθηξνληθήο έλδεημεο, ππνγεγξακκέλεο κε πξνεγκέλε 
ειεθηξνληθή ππνγξαθή απφ ην θάζε  θνξά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν 
φξγαλν ηνπ θνξέα δεκφζηνπ ηνκέα  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ηεο 
δηαδηθαζίαο.   
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Ο εληαίνο ραξαθηήξαο ηεο δξάζεο ηνπ θνξέα, ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ 
αξκνδηνηήησλ ηνπ, πξνυπνζέηεη ηελ ηήξεζε αξρείνπ ησλ εγγξάθσλ πνπ κε 
νπνηνδήπνηε ηξφπν βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ, δειαδή είηε ηα έγγξαθα 
απηά εθδίδνληαη απφ εμνπζηνδνηεκέλα πξνο ηνχην φξγαλα ηνπ ίδηνπ ηνπ 
θνξέα είηε βξίζθνληαη απιά ζηελ θαηνρή ηνπ ή δηαθηλνχληαη θαη ζρεηίδνληαη κε 
ην πεδίν αξκνδηνηήησλ νξγάλσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνξέα ή ην πεδίν 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, θαη φπσο άιισζηε 
πξνβιέπεηαη θαη γηα ηα έγγξαθα πνπ ηεξνχληαη ζε έληππε κνξθή, ζχκθσλα 
κε ηελ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θάζε θνξέαο ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα ηεξεί ειεθηξνληθά αξρεία ησλ ειεθηξνληθψλ απηψλ 
εγγξάθσλ.   
 
Παξάιιεια, ιακβάλεηαη ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηελ πιήξσζε φισλ ησλ 
αλαγθαίσλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ αζθαιείαο αλαθνξηθά κε ηελ κνξθή θαη 
ηα κέζα ηήξεζεο, επεμεξγαζίαο θαη απνζήθεπζεο ησλ ειεθηξνληθψλ 
εγγξάθσλ, νχησο ψζηε λα  εγγπψληαη ηελ αθεξαηφηεηα, απζεληηθφηεηα, 
εκπηζηεπηηθφηεηα, θαη ηελ πνηφηεηα ησλ  εγγξάθσλ θαζψο θαη ησλ δεδνκέλσλ 
θαη πιεξνθνξηψλ  πνπ πεξηέρνληαη ζε απηά. Ζ παξάζεζε ησλ εηδηθφηεξσλ 
απηψλ απαηηήζεσλ αζθαιείαο είλαη, ζχκθσλα κε ην γξάκκα ηεο δηαηάμεσο 
ηεο παξαγξάθνπ 3, ελδεηθηηθή θαη ππνδειψλεη ηελ βνχιεζε ηνπ λνκνζέηε γηα 
δεκηνπξγία θαη ηήξεζε ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε πςειέο πξνδηαγξαθέο 
αζθαιείαο θαη πνηνηηθήο ιεηηνπξγίαο.  
Με ηελ παξάγξαθν 4, θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα εηδηθφηεξα δεηήκαηα πνπ 
πξνθχπηνπλ,  πξνβιέπεηαη ε έθδνζε πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο κεηά απφ 
πξφηαζε  ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 
Γηαθπβέξλεζεο κε αληηθείκελν ξχζκηζεο ηνλ θαζνξηζκφ ησλ εηδηθφηεξσλ 
δεηεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ζπγθξφηεζε,  ηήξεζε, επεμεξγαζία, 
απνζήθεπζε, επξεηεξίαζε θαη αλαδήηεζε ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ θαη 
αξρείσλ θαη ηδίσο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ησλ πξνηχπσλ, ησλ κέζσλ 
ηήξεζεο,  ησλ ηερληθψλ πξνηχπσλ ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο-αξρεηνζέηεζεο 
θαη αλαδήηεζεο εγγξάθσλ θαη δεδνκέλσλ θαζψο θαη ησλ θαηεπζχλζεσλ γηα 
ηα κέηξα νξγαλσηηθήο θαη ηερληθήο αζθάιεηαο.  
 
χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5, θάζε θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κεξηκλά 
ψζηε ηα ειεθηξνληθά έγγξαθα θαζψο θαη ηα ςεθηαθά αληίγξαθα εληχπσλ θαη 
εγράξησλ εγγξάθσλ ηεξνχληαη κε ηξφπν, ζε κνξθή θαη πιηθνχο θνξείο  πνπ 
εμαζθαιίδνπλ  ηε δηαηεξεζηκφηεηα, ηελ πξνζβαζηκφηεηα  θαη ηελ 
αλαγλσζηκφηεηά ηνπο. θνπφο ηεο ξχζκηζεο απηήο δελ είλαη κφλν λα 
δηαζθαιίζεη ηε δηαηήξεζε  ησλ εγγξάθσλ θαη ησλ ςεθηαθψλ αληηγξάθσλ 
ρσξίο αιινηψζεηο θαη θαηά ηξφπν πνπ εμππεξεηεί ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο 
ζην πεξηερφκελφ ηνπο ( πξνζβαζηκφηεηα). Πέξαλ ηνχηνπ, επηρεηξείηαη λα 
αληηκεησπηζηεί ην κείδνλ δήηεκα πνπ πξνθχπηεη σο πξνο ηελ αλαγλσζηκφηεηα 
θαη δηαηεξεζηκφηεηα αξρείσλ θαη εγγξάθσλ απφ ηε ξαγδαία αλάπηπμε ησλ 
ΣΠΔ θαη ηε ζπλαθφινπζε ζπλερή εμέιημε ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 
γηα ηε ζχληαμε θαη ηήξεζή ηνπο αιιά θαη ηε ζπλερή αιιαγή ησλ θνξέσλ θαη 
κέζσλ απνζήθεπζεο θαη ηήξεζεο (ζθιεξνί δίζθνη, δηζθέηεο, cd, usb)  ην 
δεχηεξν εδάθην πξνβιέπεηαη ε έθδνζε πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο, κεηά απφ 
πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 
Γηαθπβέξλεζεο θαη κε αληηθείκελν ηελ ξχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ δεηεκάησλ 
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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 αιιά θαη γηα 
ηελ ξχζκηζε θάζε άιινπ ζρεηηθνχ ζέκαηνο.  
 
16. Ζ ηήξεζε πξσηνθφιινπ απφ θάζε θνξέα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα απνηειεί 
βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ άζθεζε ησλ επηκέξνπο αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη 
εηδηθφηεξα γηα ηελ θαηαρψξηζε ησλ εγγξάθσλ πνπ είηε εμέξρνληαη απφ ηνλ 
θνξέα είηε εηζέξρνληαη ζηελ ππεξεζία πξσηνθφιινπ ηνπ θνξέα . Γηα ηνλ ιφγν 
απηφ θαη γηα ηελ πξαθηηθή πινπνίεζε ηεο δπλαηφηεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ 
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο κε ην άξζξν 16 ζεζπίδεηαη ε ππνρξέσζε 
ηήξεζεο ειεθηξνληθνχ πξσηνθφιινπ. χκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θάζε θνξέαο  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.  Μάιηζηα, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 2, ε  
θαηαρψξηζε εγγξάθσλ ζην ειεθηξνληθφ πξσηφθνιιν 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.  
Με ηελ ξχζκηζε απηή ν λνκνζέηεο ζέιεζε λα ζεζπίζεη έλα πιήξεο, εληαίν θαη 
θαζφια αμηφπηζην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο θαηαρψξηζεο εγγξάθσλ, ρσξίο λα 
εμαξηά ηελ ηήξεζε ειεθηξνληθνχ πξσηνθφιινπ απφ ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο ή 
ζπλαιιαγήο κε ην θπζηθφ ή ΝΠΗΓ, δειαδή αλεμάξηεηα απφ ην αλ έρεη επηιεγεί 
ειεθηξνληθφο ηξφπνο επηθνηλσλίαο. Ζ πξφβιεςε απνηειεί ζεζκηθή δηθιείδα 
πξνζηαζίαο απφ ηνλ θίλδπλν πνιπδηάζπαζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηήξεζεο 
πξσηνθφιινπ θαη ζπκβάιιεη ζηελ αμηνπνίεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ ελ 
απνπζία ηεο παξνχζαο ξχζκηζεο ζα είρε σο αξκνδηφηεηα ηνλ δηπιφ – θαη ζην 
έληππν θαη ζην ειεθηξνληθφ πξσηφθνιιν- έιεγρν γηα ηελ πνξεία ελφο 
εηζεξρφκελνπ ή εμεξρφκελνπ εγγξάθνπ.  
Ζ απαίηεζε γηα αζθαιή δηαθξίβσζε ηνπ ρξφλνπ θαηαρψξηζεο ζην 
ειεθηξνληθφ πξσηφθνιιν απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο ξχζκηζεο ηεο 
παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. πγθεθξηκέλα, ηα ζπζηήκαηα 
ειεθηξνληθνχ πξσηνθφιινπ εθδίδνπλ ειεθηξνληθφ απνδεηθηηθφ θαηαρψξεζεο 
πνπ πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο ηνπ εγγξάθνπ, φπσο εθδφηεο, ζέκα, 
εκεξνκελία θαη ψξα θαηαρψξηζεο θαζψο θαη ηνλ κνλαδηθφ αξηζκφ 
ειεθηξνληθνχ πξσηνθφιινπ. Ωο ρξφλνο θαηαρψξηζεο  ζην ειεθηξνληθφ 
πξσηφθνιιν ινγίδεηαη ε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ αλαγξάθεηαη ζην 
απνδεηθηηθφ θαηαρψξηζεο. 
εκεηψλεηαη φηη ε παξάζεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 
απνδεηθηηθφ θαηαρψξηζεο είλαη ελδεηθηηθή θαη, ζπλεπψο, ε παξνχζα ξχζκηζε 
δελ αίξεη ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο 
θαηά ην κέξνο πνπ ζην ηειεπηαίν απηφ άξζξν πξνβιέπεηαη ε αλαθνξά θαη 
άιισλ, πέξαλ ησλ ελδεηθηηθψο πξνβιεπφκελσλ ζην παξφλ άξζξν, ζηνηρείσλ             
(φπσο ε αλαθνξά ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλνδεχνπλ ην έγγξαθν πνπ 
πξσηνθνιιείηαη ή ηνπ νξγάλνπ πξνο ην νπνίν απεπζχλεηαη ην έγγξαθν ).    
χκθσλα κε ηελ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 4, ε βεβαίσζε θαηαρψξηζεο ζην 
ειεθηξνληθφ πξσηφθνιιν γλσζηνπνηείηαη, ζην ελδηαθεξφκελν θπζηθφ 
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πξφζσπν ή ζην ΝΠΗΓ  κε ρξήζε ΣΠΔ, εθηφο εάλ απηφ έρεη αηηεζεί ή επηιέμεη 
δηαθνξεηηθά θαηά ηελ αξρηθή επηθνηλσλία θαη κε βάζε ηα φζα πξνβιέπνληαη 
ζρεηηθά ζην άξζξν 10. 
 Με ηελ πξνυπφζεζε ηεο ηαπηνπνίεζεο θαη ηεο επηβεβαίσζεο ηεο ηαπηφηεηαο 
(απζεληηθνπνίεζε) ησλ ρξεζηψλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ηα 
ζπλαιιαζζφκελα κε ηνλ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θπζηθά πξφζσπα ή 
Ν.Π.Η.Γ. - δηα ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ απφ απηά πξφζσπσλ - κπνξνχλ λα 
ελεκεξψλνληαη κε ρξήζε ΣΠΔ αλαθνξηθά  κε ηελ δηαθίλεζε εγγξάθσλ πνπ 
έρνπλ πξσηνθνιιεζεί  θαη ελ γέλεη γηα ηελ πνξεία ηεο ππφζεζεο πνπ ηα 
αθνξά. Ζ ξχζκηζε απηή παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε ππεξεζηψλ 
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο λα είλαη ελήκεξνο γηα ηελ πνξεία ηεο ππνζέζεσο 
πνπ ηνλ αθνξά, ζε φπνην ζηάδην θη αλ απηή βξίζθεηαη, γεγνλφο πνπ έρεη εθηφο 
απφ ηηο ζεηηθέο επηπηψζεηο πνπ έρεη ζηελ απνδνηηθφηεηα ησλ δεκφζησλ 
θνξέσλ,  ζπληζηά κία βαζηθή παξάκεηξν εηζδνρήο απφιπηα δηαθαλψλ 
δηαδηθαζηψλ αθφκα θαη πξηλ ηελ δηεθπεξαίσζε κηαο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο ή 
ηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο.  
 
17. Με ην άξζξν 17 θαζνξίδεηαη ην λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ ειεθηξνληθή 
δηαθίλεζε εγγξάθσλ κεηαμχ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. χκθσλα κε ηα φζα 
πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, νη θνξείο ηνπ 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 ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ αζθαιείαο ζην επίπεδν 
πνπ θάζε θνξά επηβάιιεηαη απφ ηε θχζε ησλ δηαθηλνχκελσλ εγγξάθσλ θαη 
ηεο επηβεβαίσζεο ηεο ηαπηφηεηαο (απζεληηθνπνίεζεο) ησλ δεκνζίσλ 
ιεηηνπξγψλ θαη ππαιιήισλ. Ζ ξχζκηζε απηή απνζθνπεί ζηελ πνζνηηθή θαη 
πνηνηηθή βειηίσζε ηεο  ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ δεκνζίνπ 
ηνκέα ελζαξξχλνληαο πξαθηηθέο επέιηθηεο θαη πξνζαξκνζκέλεο ζηηο λέεο 
ηερλνινγίεο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο εληφο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Σαπηφρξνλα 
δηαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ζεκειησδψλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηελ άζθεζε ησλ 
αξκνδηνηήησλ ηνπο, ζέηνληαο σο πξνυπφζεζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθίλεζεο 
εγγξάθσλ κεηαμχ θνξέσλ ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ αζθαιείαο αιιά θαη ηελ 
επηβεβαίσζε ηεο ηαπηφηεηαο (απζεληηθνπνίεζεο) ησλ αξκφδησλ δεκφζησλ 
ππαιιήισλ θαη ιεηηνπξγψλ. θνπφο ζέζπηζεο ηεο ξχζκηζεο απηήο είλαη λα 
πξνθχπηεη κε βεβαηφηεηα ε ηδηφηεηα ηνπ ρξήζηε σο νξγάλνπ ηνπ θνξέα 
δεκφζηνπ ηνκέα, ζπλαθφινπζα θαη ε ζπλδξνκή αξκνδηφηεηαο γηα δηαθίλεζε 
ηνπ εγγξάθνπ απφ ηνλ ρξήζηε.  

Με ηελ παξάγξαθν 2 παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα  ζηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ 
ηνκέα λα αλαδεηνχλ δεκφζηα έγγξαθά 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 ΝΠΗΓ θαη ππφ 
ηελ πξνυπφζεζε φηη ην πξφζσπν απηφ έρεη ζπγθαηαηεζεί ζηελ αλαδήηεζε θαη 
δηαθίλεζε ησλ εγγξάθσλ απηψλ. Ζ εθαξκνγή ηεο δηαηάμεσο ηίζεηαη απφ ηνλ 
λνκνζέηε κε ηελ επηθχιαμε ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ αζθαιείαο ζην επίπεδν 
πνπ θάζε θνξά επηβάιιεηαη απφ ηε ηελ θαηεγνξία, ηε θχζε θαη ηνλ ζθνπφ ησλ 
δηαθηλνχκελσλ εγγξάθσλ ή δεδνκέλσλ . θνπφο ηνπ λνκνζέηε είλαη λα 
δηεπθνιχλεη ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχλ ηελ 
ππνβνιή / θαηάζεζε εγγξάθσλ ζε θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φηαλ ηα ίδηα 
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έγγξαθα βξίζθνληαη ήδε ζηελ θαηνρή ησλ ίδησλ ή άιινπ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ 
ηνκέα. Ωο πξνυπνζέζεηο λνκηκφηεηαο ηεο δηαθίλεζεο θαη αλαδήηεζεο ηίζεληαη 
ε ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο ππφ ηελ εηδηθφηεξε έθθαλζε ηεο 
αξρήο ηεο αλαγθαηφηεηαο θαζψο θαη ε πξνεγνχκελε ζπγθαηάζεζε ηνπ 
ζπλαιιαζζνκέλνπ πξνζψπνπ ζηελ αλαδήηεζε θαη δηαθίλεζε ησλ εγγξάθσλ 
απηψλ.  

Όπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, νη θνξείο ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα θάλνπλ ρξήζε ΣΠΔ  ζηε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία, δηαθίλεζε 
θαη αληαιιαγή εγγξάθσλ θαη δεδνκέλσλ 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 θαη λα δηεπθνιπλζεί ε  παξνρή  
ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο κε φξνπο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 
απνδνηηθφηεηαο ( άξζξν 17 παξ.3). 

 Ωο πξνο ηελ λνκηθή κνξθή ηνπ, ην 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, νχησο ψζηε λα ζπληζηά εξγαιείν δηαξθνχο πνηνηηθήο 
κεηεμέιημεο ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ( άξζξν 17 παξ.4).  

 
18. ην άξζξν 18 ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ ξπζκίδνληαη δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηελ απηνκαηνπνηεκέλε παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. 
πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1, ε 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 ηεο επηβεβαίσζεο ηεο ηαπηφηεηαο (απζεληηθνπνίεζεο) ησλ 
αηηνχλησλ ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο θαη ησλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ θαη 
ππαιιήισλ θαη ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ αζθαιείαο ζην επίπεδν πνπ θάζε 
θνξά επηβάιιεηαη απφ ηε θχζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 
αληίζηνηρσλ δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, κε ην εδάθην β΄ ηεο παξαγξάθνπ νξίδεηαη 
φηη νη πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη ζπληζηνχλ δηνηθεηηθέο πξάμεηο. Με ηελ ελ ιφγσ 
ξχζκηζε θαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ζηελ πξνθεηκέλε 
πεξίπησζε ν λνκνζέηεο, νη ειεθηξνληθέο πξάμεηο απνηεινχλ θαηεγνξία 
δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαη ζπλεπψο επηθέξνπλ έλλνκα απνηειέζκαηα, φπσο 
γέλεζε δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ απνδέθηε ηεο πξάμεο ή ησλ 
θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ αληινχλ έλλνκα ζπκθέξνληα απφ ηελ 
απφδνζε ζε απηήλ λνκηθήο ππφζηαζεο.   

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2, ε παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 
δηαθπβέξλεζεο θαη ε αληαπφθξηζε ζε αηηήκαηα θπζηθψλ πξνζψπσλ κπνξεί 
λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ θάζε θνξά πξνζήθνληα ηξφπν, δειαδή 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 
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δεδνκέλσλ. Ζ δηαζθάιηζε ελφο αζθαινχο θαη ζαθνχο πιέγκαηνο πξνζηαζίαο 
ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 
δηαθπβέξλεζεο επηηπγράλεηαη κε ηελ πξφβιεςε φηη ζε  θάζε πεξίπησζε, ε 
παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ε αληαπφθξηζε ζε 
αηηήκαηα θπζηθψλ πξνζψπσλ πξαγκαηνπνηείηαη ηεξνπκέλσλ ησλ 
πξνυπνζέζεσλ θαη εγγπήζεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, δει. ηνπ λ. 2472/97, 
γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.  
 
19.  ην άξζξν 19  εηζάγνληαη ξπζκίζεηο γηα θνηλή ρξήζε θαη αμηνπνίεζε 
ππνδνκψλ, ΣΠΔ,  θαη δεδνκέλσλ απφ θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κε ζηφρν 
ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ επηκέξνπο θνξέσλ, ηελ εμνηθνλφκεζε 
πφξσλ  θαη ηειηθφ ζθνπφ ηελ παξνρή απνηειεζκαηηθφηεξσλ ππεξεζηψλ 
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1, 
νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ απφ θνηλνχ 
ππνινγηζηηθέο ιεηηνπξγίεο,  ππνδνκέο ησλ πιεξνθνξηαθψλ θαη 
επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ελ γέλεη ΣΠΔ θαζψο θαη δεδνκέλα, 
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηε ζπλερή θαη απξφζθνπηε παξνρή ππεξεζηψλ 
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη λα βειηηψλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα θαη 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν λνκνζέηεο 
εμαηξεί ξεηψο ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα απφ ηελ δπλαηφηεηα ηεο απφ θνηλνχ 
ρξήζεο δεδνκέλσλ, θαζψο ε επεμεξγαζία ησλ νπνίσλ επηηξέπεηαη κφλν ζηηο 
πεξηπηψζεηο θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηνχην νξίδεηαη είηε ζηνλ παξφληα 
λφκν είηε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2472/97. Δπηπξφζζεηα, ε εθαξκνγή ηεο 
δηαηάμεσο  ηίζεηαη ππφ 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. Ζ 
θνηλή ρξήζε ππνινγηζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ππνδνκψλ πιεξνθνξηαθψλ θαη 
επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ θαζψο θαη δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη ηδίσο -
αιιά φρη απνθιεηζηηθψο - 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. Με ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο, 
παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε γηα έθδνζε Κνηλήο Απφθαζεο απφ ηνλ Τπνπξγφ 
Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  θαη ηνλ 
εθάζηνηε αξκφδην Τπνπξγφ κε αληηθείκελν ξχζκηζεο  ηνλ θαζνξηζκφ, ηελ 
πξνηππνπνίεζε θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ αξρψλ, ησλ δηαδηθαζηψλ, ησλ 
πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ φξσλ θνηλήο ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο  ππνινγηζηηθψλ 
ιεηηνπξγηψλ, ππνδνκψλ πιεξνθνξηαθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ θαη 
δεδνκέλσλ θαζψο θαη ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηελ απφθηεζε θαη 
άζθεζε δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο θαη βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο απφ ηνπο 
θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  
 
Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ δηαηάμεσλ, κε ηελ 
παξάγξαθν 2 πξνβιέπεηαη ε ηήξεζε κεηξψνπ ησλ πιεξνθνξηαθψλ θαη 
επηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ θαη ζπζηεκάησλ, ηνπ ινγηζκηθνχ  θαζψο θαη ησλ 
θαηεγνξηψλ αξρείσλ θαη δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ή ηεξνχλ νη θνξείο 
ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. ην κεηξψν πεξηιακβάλνληαη φιεο νη αλαγθαίεο 
ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο άδεηεο ρξήζεο/εθκεηάιιεπζεο θαη ηα δηθαηψκαηα 
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πλεπκαηηθήο θαη βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ηνπ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  
Πξνο επίξξσζε ηεο δηαθάλεηαο ζηελ δξάζε θαη ιεηηνπξγία ησλ θνξέσλ ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα, ην κεηξψν θάζε θνξέα είλαη πξνζηηφ ζε θάζε 
ελδηαθεξφκελν, εθφζνλ ηνχην δελ αληίθεηηαη ζε εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο πνπ 
επηβάιινπλ ηελ κε δεκνζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ. Οη γεληθέο 
πξνδηαγξαθέο, ε κνξθή ηήξεζεο ησλ κεηξψσλ απηψλ θαη νη δηαδηθαζίεο 
πξφζβαζεο θαη δηάζεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο θαζνξίδνληαη κε Απφθαζε 
ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 
Γηαθπβέξλεζεο.  
 
Γηα ιφγνπο εμνηθνλφκεζεο πφξσλ, ελίζρπζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο δξάζεο 
ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη πξνψζεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο απηψλ ππφ 
ην πλεχκα ηνπ εληαίνπ ραξαθηήξα ηεο δεκφζηαο δξάζεο, ε παξάγξαθνο 3 
ζεζπίδεη ππνρξέσζε γηα θάζε θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα λα  εμεηάδεη κε ηνλ 
πιένλ πξφζθνξν ηξφπν ηε δηαζεζηκφηεηα ινγηζκηθνχ, ππνδνκψλ, 
πιεξνθνξηαθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ελ γέλεη ΣΠΔ ζε άιινπο 
δεκφζηνπο θνξείο θαζψο θαη ηελ δπλαηφηεηα θνηλήο ρξήζεο απηψλ θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην παξφλ άξζξν  πξηλ απφ ηελ πξνκήζεηα, αλαβάζκηζε ή 
επηθαηξνπνίεζή ηνπο. Ζ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο δηαηάμεσο ηίζεηαη ππφ ηελ 
επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο θαη βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο θαη  
απνξξήησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ  θείκελε λνκνζεζία. Μάιηζηα 
πξνθεηκέλνπ λα κελ πεξηπέζεη ε  ππνρξέσζε ζε αρξεζηία επάγεηαη ζε θάζε 
θνξέα ε ππνρξέσζε λα αηηηνινγεί ξεηά θαη εηδηθά ηηο λέεο πξνκήζεηεο σο 
απνηέιεζκα αδπλακίαο αμηνπνίεζεο αληίζηνηρσλ δηαζέζηκσλ ππνδνκψλ θαη 
ζπζηεκάησλ ζηνλ ίδην ή ζε άιιν θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαηά ηελ θαηάξηηζε 
ζπκβάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ ινγηζκηθνχ γηα ινγαξηαζκφ θνξέσλ 
ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα  ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη φηη ην πξφγξακκα ινγηζκηθνχ 
πνπ παξαδίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ζηνλ 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 πξφγξακκα ινγηζκηθνχ παξαδίδεηαη ζηνλ 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 ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα νπνηαδήπνηε ζθνπφ θαη ζε 
νπνηνλδήπνηε, ηδίσο κεηαμχ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη λα  δεκνζηεχεη ή 
δηαζέηεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηηο βειηηψζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ έρεη 
επηθέξεη ζε νπνηνλδήπνηε. Δμαηξνχληαη σζηφζν νη πεξηπηψζεηο 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. 
ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζπληξέρεη κία εθ ησλ 
πεξηπηψζεσλ πνπ ζεκειηψλνπλ ηελ σο άλσ εμαίξεζε, είλαη αλαγθαία ε 
ζεκειίσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεσο κε ξεηή θαη εηδηθή αηηηνινγία, απφ 
ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη φλησο ζπληξέρεη κία εθ ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ 
ελ ιφγσ δηάηαμε εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ – εμαηξέζεσλ απφ ηελ εθαξκνγή. Με 
ηελ παξνχζα ξχζκηζε παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ 
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ηνκέα λα επηθέξεη  ζπλερείο βειηηψζεηο ζε πξντφληα ινγηζκηθνχ πνπ 
παξαδίδνληαη ζε απηφλ θαη΄εθηέιεζε ζρεηηθήο ζπκβάζεσο κε αλάδνρν, 
αμηνπνηψληαο έηζη ινγηζκηθφ πνπ ήδε δηαζέηεη θαηά ηξφπν νξζνινγηθφ, 
απνδνηηθφ θαη αμηφπηζην.  Σαπηφρξνλα κε ηελ πξφβιεςε δπλαηφηεηαο 
αλαδηαλνκήο αληηγξάθσλ ηνπ ινγηζκηθνχ εληζρχεηαη θαη ε απαηηνχκελε, γηα 
ηελ πξνψζεζε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ζπλεξγαζία θαη 
δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. εκεηψλεηαη, σζηφζν, 
φηη ε δπλαηφηεηα γηα αλαδηαλνκή αληηγξάθσλ ινγηζκηθνχ ηίζεηαη ρσξίο 
πεξηνξηζκνχο ζηνλ ζθνπφ θαη ηνπο απνδέθηεο, κε ζθνπφ λα ιεηηνπξγνχλ θαη 
σο κέζα αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο θαη απφςεσλ. Γεδνκέλνπ φηη ε κλεία 
ζηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα είλαη, θαηά ην γξάκκα ηνπ λφκνπ, ελδεηθηηθή, 
κε ηελ παξνχζα ξχζκηζε θαηαδεηθλχεηαη ε πξφζεζε ηνπ λνκνζέηε γηα 
δηάδξαζε θνξέσλ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ρξεζηψλ ΣΠΔ πξνο πνηνηηθή 
αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ελ γέλεη 
αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. Ζ ξεηή εμαίξεζε ησλ πεξηπηψζεσλ θαηά ηηο νπνίεο 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 
δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ. 

 

Με ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ παξφληνο παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε ζηνλ  Τπνπξγφ 
Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα έθδνζε 
Απνθάζεσο, βάζεη ηεο νπνίαο ζα δεκηνπξγείηαη ζην Δζληθφ Σππνγξαθείν 
απνζεηήξην πιεξνθνξηψλ θαη πξντφλησλ ινγηζκηθνχ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Με 
ηελ ίδηα απφθαζε ζα νξηζηνχλ 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 
πξντφλησλ ινγηζκηθνχ θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. Πξνο απνζαθήληζε 
ηνπ ξπζκηζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ – φζνλ αθνξά 
θπξίσο ην ηη ζα πεξηέρεηαη ζην απνζεηήξην ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ – 
δηεπθξηλίδεηαη φηη σο πιεξνθνξία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα λνείηαη ελ πξνθεηκέλσ 
θάζε πιεξνθνξία ηελ νπνία παξάγεη, θαηέρεη ή δηαζέηεη θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ 
ηνκέα – φπσο γηα παξάδεηγκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, γεσρσξηθά δεδνκέλα, 
βάζεηο δεδνκέλσλ, ην πεξηερφκελν κειεηψλ, πξαθηηθψλ, εγθπθιίσλ, νδεγηψλ, 
απαληήζεσλ ησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ, γλσκνδνηήζεσλ, απνθάζεσλ θιπ. - 
αλεμάξηεηα απφ ην κέζν απνηχπσζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.. Δπηζεκαίλεηαη φηη 
ε δηάζεζε ησλ ελ ιφγσ πιεξνθνξηψλ γηα πεξαηηέξσ ρξήζε ηνπο επηηξέπεηαη 
κφλνλ ππφ 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. 

ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ παξφληνο ζεζπίδεηαη ππνρξέσζε ησλ θνξέσλ ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα 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. Με 
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ηελ παξνχζα ξχζκηζε δηαηππψλεηαη ε βνχιεζε ηνπ λνκνζέηε γηα ελίζρπζε ηεο 
απνδνηηθφηεηαο ζην πιαίζην ηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα θαη ε νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ ππαξρνπζψλ ππνδνκψλ θαη 
εθαξκνγψλ. Πξνο επίξξσζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο επηηαγέο ηνπ λφκνπ, ζε 
πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη αδπλακία θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα λα 
ζπκκνξθσζεί κε ηελ ελ ιφγσ ππνρξέσζε, απαηηείηαη εηδηθή ηεθκεξίσζε – 
αηηηνινγία, απφ ηελ παξάζεζε ηεο νπνίαο λα πξνθχπηεη θαηά ηξφπν 
εκπεξηζηαησκέλν ε βαζηκφηεηα ηνπ σο άλσ ηζρπξηζκνχ ηνπ θνξέα.   

20. Αληηθείκελν ηνπ άξζξνπ 20 είλαη ε ξχζκηζε δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηελ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία δεδνκέλσλ.  χκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 1, νη 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 απηά 
ζηνηρεία ηεξνχληαη ειεθηξνληθά απφ ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη 
αμηνπνηνχληαη γηα  ηελ εμαγσγή αλαθνξψλ θαη ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηε 
δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαη ζπλαιιαγψλ, φπσο ν ρξφλνο θαη ην 
θφζηνο δηεθπεξαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο. Με ηε ξχζκηζε απηή επηδηψθεηαη ε 
βειηηζηνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.  
Μάιηζηα, πξνο ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηελ 
απνδνηηθφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, 
πξνβιέπεηαη ε πεξηνδηθή δεκνζίεπζε ησλ  ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 
ζπλάγνληαη απφ ηελ επεμεξγαζία ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ θνξέα ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα ( άξζξν 20 παξ.2). 
Ηδηαίηεξε κέξηκλα ιακβάλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζηα δεδνκέλα πνπ ζα 
ππνζηνχλ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία πεξηιακβάλνληαη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 
ραξαθηήξα. Όπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζηελ 
πεξίπησζε απηή ε επεμεξγαζία ιακβάλεη ρψξα αθνχ ηα δεδνκέλα 
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαηαζηνχλ αλψλπκα. Όπσο πξνβιέπεηαη ξεηά ζηελ 
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 2 ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ,  επηηξέπεηαη ε ρξήζε  
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ γηα ζηαηηζηηθνχο ιφγνπο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 
πξνεγνπκέλσο έρνπλ θαηαζηεί αλψλπκα. ην εδάθην β΄ ηεο  παξαγξάθνπ 3 
παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε γηα έθδνζε πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο  κεηά απφ 
πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 
Γηαθπβέξλεζεο θαη γλψκε ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ 
Υαξαθηήξα κε αληηθείκελν ηνλ νξηζκφ ησλ κεζφδσλ, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ 
κέζσλ κε ηα νπνία θαζίζηαληαη αλψλπκα ηα δεδνκέλα  πξνζσπηθνχ 
ραξαθηήξα, νη κέζνδνη  ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ/δεδνκέλσλ 
θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. Πξνο δηαζθάιηζε ηεο 
πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πξνβιέπεηαη φηη ε πξφηαζε γηα έθδνζε 
ηνπ Π.Γ. ηεο παξαγξάθνπ 3 ιακβάλεη κεηά απφ γλψκε ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο 
Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα.  
 

ην Κεθάιαην Σ ηνπ παξφληνο λφκνπ ζεζπίδνληαη δηαηάμεηο κε ξπζκηζηηθφ 
αληηθείκελν ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο κε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

21. ην άξζξν 21 ζεζπίδνληαη δηαηάμεηο ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ 
παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, αθνχ ξπζκίδεηαη ε 
επηθνηλσλία θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 
ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Με εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 10 
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παξ. 4 φπνπ ε ρξήζε ΣΠΔ γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλαιιαγή κε θνξέα 
ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κπνξεί λα θαηαζηεί ππνρξεσηηθή, ε ρξήζε ειεθηξνληθνχ 
ηξφπνπ απφ  θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα  γηα ηελ επηθνηλσλία κε θπζηθά ή 
ΝΠΗΓ  θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζε απηά 
πξνυπνζέηεη πξνεγνχκελν ζρεηηθφ αίηεκα ησλ ελ ιφγσ πξνζψπσλ ή ηελ 
παξνρή ξεηήο ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κε ηνλ 
ζπλαιιαζζφκελν θνξέα.  

Ζ απαίηεζε γηα παξνρή ξεηήο ζπγθαηάζεζεο απφ ην πξφζσπν πνπ 
ζπλαιιάζζεηαη κε ηνλ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα απνθιείεη πεξηπηψζεηο 
εηθαδφκελεο ζπγθαηάζεζεο θαη απνζθνπεί ζηε ζέζπηζε  ελφο λνκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ ζεκειηψλεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 
δηαθπβέξλεζεο ζηελ ζαθή δήισζε βνχιεζεο ηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ 
πξνζψπνπ λα επηιέγεη ειεθηξνληθφ ηξφπν επηθνηλσλίαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο 
ηνπ κε θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Ο λνκνζέηεο, ηεξψληαο ηηο εγγπήζεηο πνπ 
απνξξένπλ απφ ηελ παξνρή δηθαηψκαηνο θαη φρη ππνρξέσζεο γηα επηινγή 
ειεθηξνληθνχ ηξφπνπ επηθνηλσλίαο παξέρεη ξεηψο ζην πξφζσπν ην δηθαίσκα 
αλάθιεζεο ηεο αίηεζεο ή ηεο παξνρήο ζπγθαηάζεζεο γηα ειεθηξνληθή 
επηθνηλσλία θαη πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ ζπλαιιαζζφκελνπ κε ηνλ θνξέα 
πξνζψπνπ νξίδεη φηη ηφζν ε ίδηα  αίηεζε ή ζπγθαηάζεζε φζν θαη ε αλάθιεζή 
ηνπο κπνξνχλ λα δηαβηβαζηνχλ θαη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν, κε ηελ επηθχιαμε 
ησλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ ηαπηνπνίεζε θαη επηβεβαίσζε ηεο ηαπηφηεηαο 
(απζεληηθνπνίεζε) ψζηε λα είλαη πξνθχπηεη αλελδνίαζηα θαη κε αζθάιεηα ε 
ηαπηφηεηα ηνπ ππνβάιινληνο ηελ αίηεζε, ζπγθαηάζεζε ή αλάθιεζε 
πξνζψπνπ. χκθσλα κε ηελ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ, νη 
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.  

 

 

 

22. Αληηθείκελν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 22 απνηειεί εηδηθά ε δηαθίλεζε 
εγγξάθσλ κεηαμχ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη θπζηθψλ πξνζψπσλ ή 
Ν.Π.Η.Γ. χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 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 θάζε θνξά 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). 
Γεδνκέλνπ φηη ε παξνχζα ξχζκηζε  αθνξά δεκφζηα έγγξαθα, εθ ησλ νπνίσλ 
παξάγνληαη έλλνκα απνηειέζκαηα, ν λνκνζέηεο ζεζπίδεη έλα θαζφια αζθαιέο 
λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ δηαθίλεζή ηνπο, δηαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ 
απαηηνχκελε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ πξάμε 
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επειημία ησλ θνξέσλ γηα επηινγή ηνπ ηξφπνπ πιήξσζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ 
πνπ ηίζεληαη θαηά ηξφπν δηαδεπθηηθφ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν.  

Αληίζεηα, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο, επηηξέπεηαη 
ράξηλ ηεο επειημίαο, ηεο ηαρχηεηαο θαη ηεο δηεπθφιπλζεο θνξέσλ θαη 
ζπλαιιαζζνκέλσλ κε απηνχο ε δηαθίλεζε ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ ζηηο 
πεξηπηψζεηο  πνπ ε αλαθεξφκελε δηαθίλεζε δελ ζπλδέεηαη κε ηελ παξαγσγή 
έλλνκσλ απνηειεζκάησλ ή κε ηελ άζθεζε δηθαηψκαηνο κε κφλε πξνυπφζεζε 
απηά λα θέξνπλ απιή ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ρσξίο ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο 
ηεο πξνεγκέλεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο. Πξνο απνθπγή εξκελεπηηθψλ 
δπζρεξεηψλ θαη ζηελ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 ν λνκνζέηεο παξαζέηεη 
ελδεηθηηθέο πεξηπηψζεηο ηέηνησλ εγγξάθσλ, ζηηο νπνίεο εκπίπηνπλ ηδίσο 
εξσηήκαηα, εγθχθιηνη, νδεγίεο, κειέηεο, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη αηηήζεηο 
παξνρήο πιεξνθνξηψλ. 

 

23. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 
δηαθπβέξλεζεο, ζην άξζξν 23 ξπζκίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο 
ειεθηξνληθήο ππνβνιήο αηηήζεσλ, δειψζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ. χκθσλα 
κε ηελ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1, θπζηθά πξφζσπα θαη ΝΠΗΓ 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. Ζ εηζαγσγή ηεο  ελ ιφγσ δηάηαμεο απνζθνπεί ζηε 
ζεκαληηθή κείσζε δηνηθεηηθψλ βαξψλ θαη ηελ αχμεζε απνδνηηθφηεηαο ζηελ 
παξνρή ππεξεζηψλ απφ θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Πξνο εμαζθάιηζε 
απξφζθνπηεο ηήξεζεο ηεο αξρήο ηεο λνκηκφηεηαο, ε εθαξκνγή ηεο δηαηάμεσο 
ηίζεηαη ππφ ηελ επηθχιαμε εμαηξέζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζε εηδηθέο 
ξπζκίζεηο.   

Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε γηα έθδνζε 
Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, 
Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηνλ εθάζηνηε αξκφδην 
Τπνπξγφ  γηα ηνλ εηδηθφηεξν πξνζδηνξηζκφ ησλ αηηήζεσλ, ησλ δειψζεσλ,  
ησλ βεβαηψζεσλ, ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαζψο θαη ησλ πξνζθνξψλ πνπ 
επηηξέπεηαη λα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά θαζψο θαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 
ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ηχπνπ απηψλ. Με ηελ ίδηα απφθαζε πξνβιέπεηαη φηη 
ζα εμεηδηθεχνληαη νη φξνη, ηα θξηηήξηα θαη νη πξνυπνζέζεηο ειεθηξνληθήο 
θαηάζεζεο θαη ππνβνιήο. εγγξάθσλ, αηηήζεσλ, δειψζεσλ, βεβαηψζεσλ, 
λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ, πξνζθνξψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ  θαζψο θαη 
θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. 

 Δπηπξφζζεηα, ζηελ ίδηα παξάγξαθν ηνπ παξφληνο, γηα ιφγνπο ρξεζηήο 
δηνηθήζεσο θαη πξνζηαζίαο ησλ ελλφκσλ ζπκθεξφλησλ θαη δηθαησκάησλ ησλ 
ζπλαιιαζζνκέλσλ κε θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θπζηθψλ θαη Ν.Π.Η.Γ., 
ζεζπίδεηαη ππνρξέσζε έγθαηξεο θαη κε ηνλ πιένλ πξφζθνξν ηξφπν 
ελεκέξσζεο ηνπ θπζηθνχ ή Ν.Π.Η.Γ. πνπ ππνβάιιεη ειεθηξνληθά έγγξαθα, ε 
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ππνβνιή θαη ε αληίζηνηρε δηαθίλεζε ησλ νπνίσλ δελ εκπίπηεη ζην πεδίν 
εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο.  

χκθσλα κε ηελ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο, ζε πεξίπησζε 
πνπ πηζαλνινγείηαη φηη ηα αηηνχληα ή δεινχληα θπζηθά ή ΝΠΗΓ, ιφγσ ηεο 
θχζεο ηνπο, ησλ ηερληθψλ-νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπο θαη ηνπ πεδίνπ 
δξαζηεξηφηεηάο ηνπο έρνπλ πξφζβαζε ζε ΣΠΔ θαη ζηε ρξήζε απηψλ, ν 
θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κπνξεί, θαη’ εμαίξεζε, λα απαηηήζεη ηελ 
ειεθηξνληθή ππνβνιή εγγξάθσλ θαη ηδίσο αηηήζεσλ θαη δειψζεσλ. Με ηελ 
δηάηαμε απηή ηίζεληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία πηζαλνινγείηαη 
κε αζθάιεηα ε πξφζβαζε ησλ αηηνχλησλ ή δεινχλησλ θπζηθψλ ή Ν.Π.Η.Γ. ζε 
ΣΠΔ. Ζ δηάηαμε δελ είλαη πεξηνξηζηηθή ηνπ δηθαηψκαηνο επηινγήο αιιά ζε 
πιήξε ζπκθσλία ηφζν κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξφληνο λφκνπ  
φζν θαη κε ζεκειηψζεηο γεληθέο αξρέο δηθαίνπ φπσο κε ηελ αξρή ηεο 
αλαινγηθφηεηαο θαη ηεο ρξεζηήο δηνηθήζεσο.  

Με ηελ ζέζπηζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4, ν λνκνζέηεο ζθνπεί ζηελ 
αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ 
δηθαηψκαηνο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο αηηήζεσλ, δειψζεσλ, δηθαηνινγεηηθψλ 
θ.ά. εγγξάθσλ, κε λνκνζεηηθέο επηινγέο πνπ εληζρχνπλ ηελ παξνρή 
ζπλδξνκήο θαη επηείθεηαο γηα ηα θπζηθά θαη ΝΠΗΓ πνπ επηιέγνπλ ηελ 
ειεθηξνληθή ππνβνιή εγγξάθσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επέιεπζε ελλφκσλ 
ζπλεπεηψλ πνπ ηα αθνξνχλ. πγθεθξηκέλα, ππνρξεψλεη ηνλ θνξέα ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα 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. Πεξαηηέξσ, ζεζπίδεηαη θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε ππνρξέσζε 
ελεκέξσζεο ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ή Ν.Π.Η.Γ. θαη κάιηζηα κε ηνλ  κε ηνλ 
θαηά πεξίπησζε πιένλ πξφζθνξν ηξφπν γηα ηελ χπαξμε δπλαηφηεηαο 
κεηαγελέζηεξεο δηνξζσηηθήο ή ζπκπιεξσκαηηθήο ππνβνιήο κε ειεθηξνληθφ ή 
κε ηξφπν. Γηα ιφγνπο αζθάιεηαο δηθαίνπ θαη ζεβαζκνχ ηνπ δηθαηψκαηνο 
έλλνκεο πξνζηαζίαο, θαηά ηελ ελεκέξσζε απηή, ν θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ 
ηνκέα  γλσζηνπνηεί θαη ηηο έλλνκεο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί, αλά πεξίπησζε, λα 
ζπλεπάγεηαη ε δηνξζσηηθή ή ζπκπιεξσκαηηθή ππνβνιή.  

Τπφ ην πλεχκα παξνρήο απνηειεζκαηηθψλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 
δηαθπβέξλεζεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πνηνηηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο 
επηθνηλσλίαο θαη ζπλαιιαγήο ησλ θνξέσλ δεκφζηνπ ηνκέα κε θπζηθά ή ΝΠΗΓ, 
ε παξάγξαθνο 5 ηνπ παξφληνο πξνβιέπεη ηελ απηεπάγγειηε αλαδήηεζε ησλ 
εγγξάθσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ απφ ηνλ ίδην ηνλ θνξέα 
ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν ηα έγγξαθα απηά απεπζχλνληαη, εθφζνλ 
ηεξνχληαη ήδε ζε ειεθηξνληθφ αξρείν ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε θνξέα ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα. Παξάιιεια, ζηελ ίδηα παξάγξαθν ηίζεληαη θαη ερέγγπα 
λνκηκφηεηαο ησλ εγγξάθσλ πνπ αλαδεηψληαη απηεπάγγειηα, αθνχ ζεζπίδεηαη 
ππνρξέσζε ηνπ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ δηαζέηεη ηα έγγξαθα απηά  λα 
επηβεβαηψλεη ηελ αθξίβεηα θαη ηελ ηζρχ ηνπο. Σν θπζηθφ πξφζσπν ή ΝΠΗΓ 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. 
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24. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 εηζάγνληαη ξπζκίζεηο γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ παξαιαβήο θαζψο θαη ηνλ ππνινγηζκφ 
πξνζεζκηψλ θαηάζεζεο εγγξάθσλ πξνο ηνπο θνξείο δεκφζηνπ ηνκέα. 
χκθσλα κε ηελ  παξάγξαθν 1 δειψζεηο, αηηήζεηο, δηθαηνινγεηηθά θαη άιια 
έγγξαθα πνπ απνζηέιινληαη ειεθηξνληθά ζε έλαλ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 
ζεσξείηαη φηη έρνπλ πεξηέιζεη ζηνλ θνξέα, εθφζνλ ππάξμεη ειεθηξνληθή 
επηβεβαίσζε ηεο ιήςεο κε αζθαιή ρξνλνζήκαλζε. Ο θαζνξηζκφο ηνπ 
ρξφλνπ θαηάζεζεο θαη παξαιαβήο είλαη ηδηαίηεξεο λνκηθήο βαξχηεηαο γηα ηα 
δηθαηψκαηα ησλ θπζηθψλ θαη ΝΠΗΓ πνπ επηθνηλσλνχλ κε θνξέα ηνπ δεκφζηνπ 
ηνκέα θαη ηα νπνία ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηνλ ρξφλν θαηάζεζεο θαη 
παξαιαβήο απφ ηνλ θνξέα εγγξάθσλ, αθνχ ν ρξφλνο απηφο είλαη ζπρλά ην 
θξίζηκν ρξνληθφ ζεκείν γηα ηελ επέιεπζε έλλνκσλ ζπλεπεηψλ. Με ην εδάθην 
β΄ ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε ζηνλ Τπνπξγφ 
Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο λα νξίζεη, κε 
ηελ έθδνζε Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, ηα δεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηε 
δηαδηθαζία θαη ηνλ ηξφπν ειεθηξνληθήο επηβεβαίσζεο ηεο ιήςεο θαη ηεο 
αζθαινχο  ρξνλνζήκαλζεο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα.  

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο, ζε πεξίπησζε πνπ 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 ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη γηα 
ασηό 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. Δπηζεκαίλεηαη φηη κε  ηελ παξνχζα ξχζκηζε 
πξνβιέπεηαη ε απζεκεξφλ πξσηνθφιιεζε ησλ εγγξάθσλ πνπ πεξηέξρνληαη 
ζε θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζε ζπκθσλία κε ηα φζα νξίδνληαη ζην ζρεηηθφ 
άξζξν 12 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο. Ζ επηπξφζζεηε πξφβιεςε γηα 
πξσηνθφιιεζε ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα ζπλάδεη κε ηελ πνηνηηθή 
δηαθνξνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, 
ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ δπλαηφηεηα παξνρήο ηνπο θαη εθηφο σξαξίνπ 
εξγαζίαο, δπλαηφηεηα ε νπνία δελ πθίζηαηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 
απηνπξφζσπεο ππνβνιήο εγγξάθσλ ζε θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ 
ππνρξεσηηθά ιακβάλεη ρψξα εληφο ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ. Δίλαη 
απηνλφεην φηη ε παξνχζα ξχζκηζε δελ δηαθνξνπνηεί ηα φζα ηζρχνπλ γηα 
ππνβνιή εγγξάθσλ εληφο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο αιιά ξπζκίδεη ηελ 
πεξίπησζε ειεθηξνληθήο ππνβνιήο εγγξάθσλ θαη εηδηθφηεξα κφλνλ εθφζνλ 
ιακβάλεη ρψξα ζε ρξφλν εθηφο ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα. Γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ πξνζψπσλ θαη ηελ 
ηήξεζε ησλ επηηαγψλ ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο νξίδεηαη φηη ν 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.  

Ωο πξνο ηνλ αθξηβή ρξφλν ππνβνιήο εγγξάθσλ κε ειεθηξνληθφ ηξφπν ζε 
θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κε ηελ επηθχιαμε εηδηθφηεξσλ ξπζκίζεσλ, σο 
ρξφλνο ππνβνιήο ζεσξείηαη ν ρξφλνο ηεο ειεθηξνληθήο επηβεβαίσζεο ηεο 
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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 ( άξζξν 24 παξ.3). 

Πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξπλζεί ε ρξήζε ΣΠΔ απφ ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο κε 
ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ παξφληνο εηζάγεηαη 
σο γεληθφο θαλφλαο φηη, εθφζνλ πξνβιέπεηαη πξνζεζκία γηα ηελ ειεθηξνληθή 
ππνβνιή αηηήζεσλ, δειψζεσλ, δηθαηνινγεηηθψλ θαη άιισλ εγγξάθσλ, ε 
πξνζεζκία απηή ιήγεη θαηά ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε ηελ 12ε λπρηεξηλή ψξα 
Διιάδαο ηεο εκέξαο θαηά ηελ νπνία παξέξρεηαη ε πξνζεζκία. Ζ εθαξκνγή 
ηεο δηαηάμεσο ηίζεηαη ππφ ηελ επηθχιαμε εηδηθφηεξσλ ξπζκίζεσλ. Ρεηή 
θαηνρχξσζε ηεο ππνρξέσζεο ελεκέξσζεο ηνπ αηηνχληνο ή δεινχληνο 
Ν.Π.Η.Γ. βξίζθεη θαη ζηελ παξάγξαθν απηή ε ππνρξέσζε ελεκέξσζεο απφ 
ηνλ θνξέα ζε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ην πξφζσπν 
πνπ έρεη πξνβεί ζηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή  ελεκεξψλεηαη ακειιεηί  θαη κε 
ηολ πιέολ πρόζθορο ηρόπο  γηα ηνλ εθπξφζεζκν ραξαθηήξα ηεο ππνβνιήο.  

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ ε απνδνρή αηηήζεσλ, δειψζεσλ θαη 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά απαηηεί ηελ θαηαβνιή ηειψλ, 
παξαβφισλ ή νθεηιψλ πξνο ην Γεκφζην, ν λνκνζέηεο παξέρεη εμνπζηνδφηεζε 
ζηνλ αξκφδην, θαηά πεξίπησζε, Τπνπξγφ λα πξνβιέςεη, κε ηελ έθδνζε 
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, ηελ δηαδηθαζία θαη ηελ πξνζεζκία ειεθηξνληθήο 
ππνβνιήο ηνπο. ( άξζξν 24 παξ.5).  

 

25. Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 25 παξέρεηαη ζηνπο θνξείο ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα ε δπλαηφηεηα 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 ζα κπνξνχλ λα 
κεηαδνζνχλ θαη λα απνζηαινχλ, ζε θάζε πεξίπησζε, κε ρξήζε ΣΠΔ, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε ηήξεζεο ησλ ξπζκίζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηαπηνπνίεζε θαη 
επηβεβαίσζε ηεο ηαπηφηεηαο (απζεληηθνπνίεζε) ησλ πξνζψπσλ. Πξνο 
επίξξσζε ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ αιιά θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ άξζξνπ 10 
(δηθαίσκα ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο), ν λνκνζέηεο εμαξηά ηελ γλσζηνπνίεζε 
εγγξάθσλ κε ρξήζε ΣΠΔ απφ ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο ή θαηφπηλ 
ππφδεημεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κέζνπ ή κεηά απφ ηελ παξνρή ξεηήο 
ζπγθαηάζεζεο ηνπ πξνζψπνπ γηα ηελ ρξήζε ειεθηξνληθνχ ηξφπνπ 
γλσζηνπνίεζεο ησλ εγγξάθσλ πνπ ην αθνξνχλ. Όζνλ αθνξά ηηο ηδηφηεηεο 
ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο γλσζηνπνίεζεο, απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα 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. Παξάιιεια, γηα ηε δεκηνπξγία ελφο θαζφια επαξθνχο θαη 
αζθαινχο νηθείνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ, παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε γηα έθδνζε 
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο απφ ηνλ  Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη 
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ηελ νπνία ζα νξίδεηαη θάζε αλαγθαίν ηερληθφ 
ζέκα σο πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα πξφηππα γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 
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πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο γλσζηνπνίεζεο θαη κε ηξφπν ψζηε λα 
αληαπνθξίλεηαη ζηνλ ζθνπφ ηεο εμαθξίβσζεο ηνπ αθξηβνχο ρξφλνπ 
απνζηνιήο θαη παξαιαβήο ελφο εγγξάθνπ θαη πξφζβαζεο ζην πεξηερφκελφ 
ηνπ.  

Γηα ηελ απνθπγή θηλδχλνπ αβεβαηφηεηαο δηθαίνπ, ζην ζρέδην λφκνπ ηίζεηαη 
ηεθκήξην πξφζβαζεο ηνπ απνδέθηε ηνπ εγγξάθνπ ζην πεξηερφκελν ηεο 
γλσζηνπνίεζεο  κεηά ηελ πάξνδν δέθα (10) πιήξσλ εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ 
απφ ηε γλσζηνπνίεζε. Σν ηεθκήξην απηφ είλαη  καρεηφ,  αθνχ εάλ ν 
απνδέθηεο απνδείμεη ηελ ζπλδξνκή ιφγσλ αλσηέξαο βίαο πνπ δελ επέηξεςαλ 
ηελ πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηνπ εγγξάθνπ πνπ γλσζηνπνηήζεθε κε 
ειεθηξνληθφ ηξφπν ή εθφζνλ απηή ε αδπλακία νθείιεηαη ζε ιφγνπο πνπ 
αθνξνχλ ζηνλ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα - φπσο π.ρ. ε κε δηαζεζηκφηεηα ηνπ 
ζπζηήκαηνο-  ην καρεηφ ηεθκήξην ησλ δέθα πιήξσλ εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ 
δελ ηζρχεη. Ζ ζέζπηζε καρεηνχ ηεθκεξίνπ πξφζβαζεο ζην πεξηερφκελν ηεο 
γλσζηνπνίεζεο  δελ ζπλεπάγεηαη πεξηνξηζκφ ή άληζε κεηαρείξηζε ησλ 
δηθαησκάησλ ηνπ απνδέθηε ζε ζρέζε κε ηελ κε ειεθηξνληθή γλσζηνπνίεζε 
θαη θνηλνπνίεζε εγγξάθσλ. Ζ ρξήζε ΣΠΔ βξίζθεη λνκηθφ έξεηζκα ζηελ 
νηθεηνζειή θαη ξεηή επηινγή ηνπ ηξφπνπ απηνχ απφ ηνλ απνδέθηε ηνπ 
εγγξάθνπ, ελψ, ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξζεθαλ, ην θπζηθφ ή Ν.Π.Η.Γ. έρεη 
ζε θάζε πεξίπησζε ην δηθαίσκα λα απνδείμεη φηη γηα ιφγνπο πνπ δελ 
νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηά ηνπ, δελ θαηέζηε δπλαηφ λα απνθηήζεη πξφζβαζε 
ζην πεξηερφκελν ηεο γλσζηνπνίεζεο εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο 
ησλ δέθα πιήξσλ εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ηνπ 
εγγξάθνπ.  

Όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο θαη φπσο 
ζπλάδεη εμάιινπ κε ην πλεχκα παξνρήο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 
δηαθπβέξλεζεο, κε 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 δχλαηαη λα απνδείμεη ηελ πξναλαθεξφκελε πξφζβαζε. 

 
26. Με ην άξζξν 26 ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ εηζάγνληαη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηε 
δηελέξγεηα  ειεθηξνληθψλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ. χκθσλα κε ηελ δηάηαμε 
ηεο παξαγξάθνπ 1, επηηξέπεηαη ε είζπξαμε εηδηθψλ θφξσλ, παξαβφισλ, 
ηειψλ, ελζήκσλ, ραξηνζήκσλ, πξνζηίκσλ  θαη ελ γέλεη ε νηθνλνκηθή 
εθθαζάξηζε νθεηιψλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη Ν.Π.Η.Γ.  πξνο θνξείο ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα κε ρξέσζε ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ή ινγαξηαζκψλ 
πιεξσκήο  πνπ ηεξνχλ νη ππφρξενη ή κε ρξέσζε θαξηψλ πιεξσκήο πνπ 
έρνπλ εθδνζεί ζην φλνκα ησλ ππφρξεσλ. Γηα ηελ δηεπθφιπλζε δηελέξγεηαο 
ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ πξνβιέπεηαη φηη ε ζπλαιιαγή κπνξεί λα 
πξαγκαηνπνηείηαη  είηε απεπζείαο απφ ηνλ ίδην ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 
ηαπηνπνίεζεο θαη επηβεβαίσζεο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ ( απζεληηθνπνίεζεο )  είηε 
κέζσ ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ θαη ησλ Δληαίσλ Κέληξσλ 
Δμππεξέηεζεο  θαζψο θαη ησλ Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ.  
 
Ζ παξάγξαθνο 3 παξέρεη ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνλ εθάζηνηε 
ζπλαξκφδην Τπνπξγφ εμνπζηνδφηεζε γηα έθδνζε Κνηλήο Τπνπξγηθήο 
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Απφθαζεο, κε ηελ νπνία ζα πξνζδηνξίδνληαη εηδηθφηεξα νη θφξνη, παξάβνια, 
ηέιε, έλζεκα,  ραξηφζεκα, θαη πξφζηηκα  πνπ κπνξνχλ λα θαηαβιεζνχλ θαη 
εηζπξαρζνχλ ειεθηξνληθά, νη απνδηδφκελνη ζε θάζε πεξίπησζε θσδηθνί 
ππνρξέσζεο θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα.  
 
27. ην άξζξν 27 ηνπ παξφληνο απνζαθελίδνληαη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο 
πιεξνθνξίεο θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ θαηαβνιήο ζηηο ειεθηξνληθέο 
νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο. πγθεθξηκέλα, ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 
θαζνξίδνληαη νη ειάρηζηεο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα 
ππνβάιιεη ν ππφρξενο γηα ηελ εθηέιεζε πξάμεο ειεθηξνληθήο πιεξσκήο. 
Όπσο νξίδεηαη ζηελ δηάηαμε, ν ππφρξενο ππνβάιιεη ηνπιάρηζηνλ ηηο 
αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: α) ηνλ θσδηθφ ππνρξέσζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 
νθεηιή β) ην πνζφ θαηαβνιήο, γ) ηελ εκεξνκελία θαη πξνζεζκία θαηαβνιήο.  
Γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη πξνζηαζίαο ησλ ζπκθεξφλησλ 
ηφζν ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα αιιά θαη ησλ 
θνξέσλ απηψλ, ε παξάγξαθνο 2 εμαξηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο  
απφ ηελ, κε αζθαιή ηξφπν, ειεθηξνληθή θνηλνπνίεζε ζηνλ ππφρξεν 
επηβεβαίσζεο ηεο ζπλαιιαγήο, ρξέσζεο ηνπ αληίζηνηρνπ ινγαξηαζκνχ ή ηεο  
θάξηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν ειεθηξνληθήο θαηαβνιήο θαη ηνπ 
αθξηβνχο ρξφλνπ πνπ νινθιεξψζεθε ε ζπλαιιαγή (ρξνλνζήκαλζε). ε 
πεξίπησζε πνπ δελ είλαη επηηπρήο ή δελ νινθιεξσζεί ε ειεθηξνληθή 
πιεξσκή ν ππφρξενο ελεκεξψλεηαη απηφκαηα γηα ηελ αδπλακία ρξήζεο ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο θαη, εθφζνλ είλαη δπλαηφ, θαη γηα ηνπο 
ιφγνπο ηεο αλεπηηπρνχο ζπλαιιαγήο  ( άξζξν 27 παξ.3). Δπηζεκαίλεηαη φηη ε 
σο άλσ ελεκέξσζε δελ αληηθαζηζηά ηελ ππνρξέσζε ηνπ παξφρνπ ηεο 
ππεξεζίαο πιεξσκψλ γηα πιεξνθφξεζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 
3862/2010 (Α΄113). Με ηελ παξάγξαθν 4 παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε ζηνλ 
Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θαη ζηνλ εθάζηνηε ζπλαξκφδην Τπνπξγφ γηα έθδνζε  
Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο κε ηελ νπνία ζα 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.  
 
 
28. Με ην άξζξν 28 ξπζκίδνληαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαβνιή νθεηιψλ 
ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πξνο θπζηθά πξφζσπα θαη Ν.Π.Η.Γ. κε 
ειεθηξνληθφ ηξφπν. Με ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 πξνβιέπεηαη ε 
δπλαηφηεηα γηα ειεθηξνληθή θαηαβνιή νθεηιψλ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ 
ηνκέα πξνο θπζηθά ή ΝΠΗΓ  κέζσ πίζησζεο ινγαξηαζκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ, 
ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο ηαπηνπνίεζεο θαη ηεο επηβεβαίσζεο ηεο ηαπηφηεηαο 
(απζεληηθνπνίεζεο) ηνπ δηθαηνχρνπ. Με ηελ ξχζκηζε απηή νινθιεξψλεηαη ε  
δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο θαηαβνιήο νθεηιψλ κεηαμχ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ 
ηνκέα θαη θπζηθψλ ή ΝΠΗΓ – ρξεζηψλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 
δηαθπβέξλεζεο, αλεμαξηήησο ηεο ηδηφηεηαο εθάζηνπ ζπλαιιαζζνκέλνπ σο 
δηθαηνχρνπ ή νθεηιέηε, κε ζθνπφ ηελ ξχζκηζε νκνεηδψλ πεξηζηάζεσλ ππφ ην 
πλεχκα ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο ρξεζηήο δηνηθήζεσο. Με ηελ δηάηαμε 
ηεο παξαγξάθνπ 2 παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θαη 
ηνλ εθάζηνηε αξκφδην Τπνπξγφ γηα έθδνζε Κνηλήο Απφθαζεο κε ηελ νπνία ζα 
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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. 

 
Σν Κεθάιαην Ε΄ ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ πεξηέρεη δηαηάμεηο ζρεηηθέο κε ηελ 
απαηηνχκελε, γηα ηελ ρξήζε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, 
επηβεβαίσζε ηεο ηαπηφηεηαο (απζεληηθνπνίεζε) ησλ ρξεζηψλ.  
 
29. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ν λνκνζέηεο πξνζδηνξίδεη ηηο πεξηπηψζεηο 
ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο πνπ δελ πξναπαηηνχλ ηαπηνπνίεζε θαη 
επηβεβαίσζε ηεο ηαπηφηεηαο (απζεληηθνπνίεζε) ησλ ρξεζηψλ. Γηα ιφγνπο 
ελζάξξπλζεο ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ θαη επρξεζίαο, ε ξχζκηζε ηνπ ζρεδίνπ 
λφκνπ   (παξάγξαθνο 1 ) απαιιάζζεη ηα θπζηθά θαη ΝΠΗΓ απφ ηελ 
ππνρξέσζε ηαπηνπνίεζεο θαη επηβεβαίσζεο ηεο ηαπηφηεηαο 
(απζεληηθνπνίεζεο), ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ην πεξηερφκελν ηεο 
ειεθηξνληθήο  επηθνηλσλίαο 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.  
 
Μάιηζηα, φπσο νξίδεηαη ζηελ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 ζηελ 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. Ζ πξφβιεςε γηα κε θαηαρψξηζε 
ζηνηρείσλ ηνπ απνδέθηε ηεο ππεξεζίαο ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ είλαη 
αλαγθαίν απνηειεί ζαθή λνκνζεηηθή επηινγή ππέξ ηεο απξφζθνπηεο ηήξεζεο 
ηεο ζεκειηψδνπο γηα ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 
αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη  ηεο εηδηθφηεξεο αξρήο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ 
δεδνκέλσλ. Με ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 29 ηίζεληαη νη πξνυπνζέζεηο 
παξνρήο ππεξεζηψλ πεξηνδηθήο γεληθήο πιεξνθφξεζεο κε ρξήζε 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Τπφ ην ίδην πλεχκα, ην ζρέδην λφκνπ  πξνβιέπεη 
φηη αξθεί ελ πξνθεηκέλσ ε θαηαρψξηζε ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο ηνπ 
παξαιήπηε, ρσξίο λα είλαη αλαγθαία ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία άιισλ 
δεδνκέλσλ. Ζ θαηαρψξηζε ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο είλαη ην απνιχησο 
αλαγθαίν ζηνηρείν πξνθεηκέλνπ ν θνξέαο λα είλαη ζε ζέζε λα παξάζρεη ηηο 
ππεξεζίεο γεληθήο πιεξνθφξεζεο ζηνλ παξαιήπηε.  
 
 
30. ην άξζξν 30 ν λνκνζέηεο πξνζδηνξίδεη ηηο πεξηπηψζεηο, θαηά ηηο νπνίεο 
ε ηαπηνπνίεζε θαη επηβεβαίσζε ηεο ηαπηφηεηαο (απζεληηθνπνίεζε) ησλ 
θπζηθψλ θαη Ν.Π.Η.Γ. πνπ επηθνηλσλνχλ κε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα είλαη 
ππνρξεσηηθή. Ζ παξάζεζε απηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ δηαηππψλεηαη ζηελ 
παξάγξαθν 1, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ηαπηνπνίεζε θαη επηβεβαίσζε ηεο 
ηαπηφηεηαο (απζεληηθνπνίεζε) ησλ θπζηθψλ θαη ΝΠΗΓ πνπ επηθνηλσλνχλ θαη 
ζπλαιιάζζνληαη κε ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα  είλαη ππνρξεσηηθή : α), 
εθφζνλ ε επηθνηλσλία ή ε ζπλαιιαγή: αα) αθνξά αηηήζεηο, δειψζεηο, 
βεβαηψζεηο, ε ππνβνιή θαη παξνρή ησλ νπνίσλ πξνβιέπεηαη  σο 
ππνρξεσηηθή απφ ην λφκν, ββ) αθνξά ππνβνιή λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ, 
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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 ΝΠΗΓ 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, ζηελ νπνία 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. Ζ δηάηαμε απνζθνπεί ζηελ δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 
πξνζψπνπ πνπ αθνξά ην έγγξαθν ή ε ελέξγεηα κε ηελ δηαθξίβσζε θαη 
επαιήζεπζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ κέζσ αζθαινχο κέζνπ / ηξφπνπ.  

ηελ παξάγξαθν 2 θαη κε ζθνπφ ηνλ θαζνξηζκφ ελφο ζαθνχο θαη 
ιεπηνκεξνχο πιαηζίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 
πξαθηηθά αμηνπνηήζηκνπ θαη κε εγγπήζεηο λνκηκφηεηαο θαη δηαθάλεηαο, 
παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε ζηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη 
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ζηνλ εθάζηνηε θαζ’ χιελ αξκφδην Τπνπξγφ 
γηα έθδνζε Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο κε ηελ νπνία ζα  πξνζδηνξίδνληαη 
εηδηθφηεξα νη ζπλαιιαγέο θαη νη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, γηα 
ηε ρξήζε θαη παξνρή ησλ νπνίσλ απαηηείηαη ε ηαπηνπνίεζε θαη ε 
επηβεβαίσζε ηεο ηαπηφηεηαο (απζεληηθνπνίεζε) ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ 
πξνζψπσλ θαη θάζε ζρεηηθφ ηερληθφ ζέκα.    

χκθσλα κε ηελ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο, εάλ 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. Ζ ξχζκηζε απνβιέπεη ζην 
λα πξνζδψζεη ερέγγπα αζθάιεηαο θαη εγθπξφηεηαο ζηελ δηαθξίβσζε ηεο 
ηαπηφηεηαο ηνπ πξνζψπνπ πνπ επηθνηλσλεί, ζπλαιιάζζεηαη ή πξνβαίλεη ζε 
έθδνζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ή πινπνίεζε ελεξγεηψλ, φηαλ ιφγσ ηεο θχζεσο 
ησλ ελ ιφγσ πξάμεσλ, ελεξγεηψλ, ζπλαιιαγψλ ή επηθνηλσλίαο απαηηείηαη απφ 
ην λφκν πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή.  

 
31. Σν άξζξν 31 ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ έρεη σο αληηθείκελν ξχζκηζεο ηνπο φξνπο 
θαη ηηο πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο ζε ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.  

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1, ε ρξήζε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 
δηαθπβέξλεζεο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη ηαπηνπνίεζε θαη επηβεβαίσζε ηεο 
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 
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επηκέξνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  Ωο πξνο ηα απαηηνχκελα γηα ηελ 
εγγξαθή πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ εθαξκνγή βξίζθεη ε 
παξάγξαθνο 2, ζχκθσλα κε ηελ νπνία θαηά 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.  Γηα ηελ εγγξαθή ζηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 
απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ησλ απνιχησο αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ ηεο ηαπηφηεηαο 
ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ.  

Με ηελ παξάγξαθν 3 νξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο αξρηθήο εγγξαθήο 
Ν.Π.Η.Γ. ζε ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Καη ζηελ πεξίπησζε 
απηή απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ησλ απνιχησο αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ, ήηνη ησλ 
ζηνηρείσλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ επσλπκία ή ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν, ηε λνκηθή 
κνξθή, ηελ έδξα θαη ηελ εμνπζία εθπξνζψπεζεο ηνπ πξνζψπνπ πνπ 
πξνβαίλεη ζηελ εγγξαθή.  

Γηα ηνλ εηδηθφηεξν ηξφπν άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο εγγξαθήο ζε ππεξεζίεο 
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4, 
φπνπ θαη νξίδεηαη φηη ε αξρηθή εγγξαθή κπνξεί λα γίλεηαη είηε απηνπξνζψπσο 
είηε δηα εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ή εθπξνζψπνπ. 
χκθσλα κε ην εδάθην β΄ ηεο παξαγξάθνπ θαη κε ζθνπφ ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ 
αηηνχληνο ηελ εγγξαθή θπζηθνχ ή Ν.Π.Η.Γ., 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. 

ε ζπκθσλία κε ην πλεχκα πνπ δηέπεη ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ ζρεδίνπ 
λφκνπ γηα πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ ππεξεζηψλ 
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 31 ν 
λνκνζέηεο ζεζπίδεη ππνρξέσζε ελεκέξσζεο ησλ πξνζψπσλ θαηά ηελ 
εγγξαθή ζε κία ππεξεζία ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζρεηηθά κε 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.   

Με ηελ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 6 παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε γηα έθδνζε 
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο απφ ηνλ εθάζηνηε αξκφδην Τπνπξγφ κε αληηθείκελν 
ηνλ θαζνξηζκφ ησλ εηδηθφηεξσλ ηερληθψλ θαη ιεπηνκεξεηαθψλ δεηεκάησλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ.   
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32. Σν άξζξν 32 έρεη σο αληηθείκελν ξχζκηζεο ηελ έθδνζε αλαγλσξηζηηθψλ - 
δηαπηζηεπηεξίσλ θαη ηελ δηαδηθαζία επηβεβαίσζεο ηεο ηαπηφηεηαο 
(απζεληηθνπνίεζεο) ησλ ρξεζηψλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. 
Όπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1, θαηά ηελ εγγξαθή ζηελ ππεξεζία 
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πξνζδηνξίδνληαη ηα αλαγλσξηζηηθά πνπ απαηηεί 
θάζε θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα γηα ηελ ηαπηνπνίεζε θαζψο θαη ηα 
δηαπηζηεπηήξηα γηα ηελ πεξαηηέξσ επηβεβαίσζε ηεο ηαπηφηεηαο 
(απζεληηθνπνίεζε) ηνπ πξνζψπνπ πνπ θάλεη ρξήζε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 
δηαθπβέξλεζεο. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν ηα αλαγλσξηζηηθά θαη 
ηα αληίζηνηρα δηαπηζηεπηήξηα απνδίδνληαη ζην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ ή ζε 
πξφζσπν εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν απφ ην φξγαλν δηνίθεζεο ηνπ 
λνκηθνχ πξνζψπνπ.  

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαγλσξηζηηθψλ θαη ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ απφ ηνλ 
θνξέα πνπ παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ 
ρξεζηκνπνηεί ην θπζηθφ ή ΝΠΗΓ απνζθνπεί ζηελ ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ 
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ αλά πεδίν αξκνδηφηεηαο, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηελ 
πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ απηψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 
ειεθηξνληθνχ ηξφπνπ επηθνηλσλίαο ή ζπλαιιαγήο. Πξνο επίξξσζε ηεο 
αζθάιεηαο ηεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο ή ζπλαιιαγήο, ην πξφζσπν, ζην 
νπνίν απνδίδνληαη αλαγλσξηζηηθά θαη ηα αληίζηνηρα δηαπηζηεπηήξηα νθείιεη, 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2,  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 απηψλ. Δπηπξφζζεηα, νθείιεη λα εηδνπνηεί ακειιεηί ηνλ θνξέα 
ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ έρεη εθδψζεη ηα αλαγλσξηζηηθά θαη ηα δηαπηζηεπηήξηα 
γηα νπνηαδήπνηε παξαβίαζε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ή ειεθηξνληθή επηθνηλσλία 
ή ζπλαιιαγή έιαβε ρψξα ρσξίο ηε γλψζε θαη έγθξηζή ηνπ θαζψο γηα 
νπνηνδήπνηε άιιν πξφβιεκα φπσο απνθάιπςε αλαγλσξηζηηθψλ, θινπή ή 
απψιεηα δηαπηζηεπηεξίσλ ή ησλ κέζσλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί γηα ηελ 
απνζήθεπζε θαη ρξεζηκνπνίεζε απηψλ.   

ηελ παξάγξαθν 3 πξνζδηνξίδνληαη ηα θξηηήξηα θαηαλνκήο κηαο ππεξεζίαο 
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζε «επίπεδα εκπηζηνζχλεο», αθνχ, φπσο 
νξίδεηαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν θαη ζπλάδεη κε ην νηθείν θαλνληζηηθφ 
πιαίζην, ηα αλαγλσξηζηηθά θαη νη κέζνδνη ηαπηνπνίεζεο θαη επηβεβαίσζεο ηεο 
ηαπηφηεηαο (απζεληηθνπνίεζεο) ησλ πξνζψπσλ δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα 
κε ην επίπεδν εκπηζηνζχλεο, ην νπνίν απαηηείηαη γηα ηελ εθάζηνηε ρξήζε 
ππεξεζίαο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Ωο θξηηήξηα θαηαλνκήο ζε επίπεδα 
εκπηζηνζχλεο ηίζεληαη απφ ηνλ λνκνζέηε 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. Ζ απαξίζκεζε ησλ θξηηεξίσλ απηψλ είλαη, ζχκθσλα κε 
ην γξάκκα ηεο δηάηαμεο , ελδεηθηηθή.  Με ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ ν 
λνκνζέηεο παξέρεη ζηνλ εθάζηνηε αξκφδην Τπνπξγφ εμνπζηνδφηεζε γηα 
έθδνζε Τπνπξγηθήο Απφθαζεο κε ηελ νπνία ζα πξνζδηνξίδεηαη ην επίπεδν 
εκπηζηνζχλεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ δπλαηφηεηα ρξήζεο κίαο ππεξεζίαο 
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ηα αληίζηνηρα αλαγλσξηζηηθά θαη 
δηαπηζηεπηήξηα, νη κέζνδνη ηαπηνπνίεζεο θαη επηβεβαίσζεο ηεο ηαπηφηεηαο 
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(απζεληηθνπνίεζεο) θαζψο θαη ηα δηαθξηηηθά  πνπ ζα αμηνπνηεζνχλ γηα ηε 
δεκηνπξγία ακνηβαίαο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηεο Κεληξηθήο 
Γηαδηθηπαθήο Πχιεο θαη ηνπ εθάζηνηε θνξέα. 

 

33. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 ξπζκίδνληαη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 
ηήξεζε θαη απνζήθεπζε αλαγλσξηζηηθψλ. Όπσο ξεηψο νξίδεηαη ζηελ 
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ, ε ηήξεζε θαη απνζήθεπζε ησλ αλαγλσξηζηηθψλ 
ζηελ Κεληξηθή Γηαδηθηπαθή Πχιε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ δελ είλαη 
ππνρξεσηηθή. Σα πξφζσπα κπνξνχλ λα εηζάγνπλ εθ λένπ ηα αλαγλσξηζηηθά 
θάζε θνξά πνπ αηηνχληαη ηαπηνπνίεζε θαη επηβεβαίσζεο ηεο ηαπηφηεηαο 
(απζεληηθνπνίεζε) πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ ρξήζε κίαο 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. 2472/97 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ 
επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, φπσο ηζρχεη. Γηα ηελ 
πιεξέζηεξε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ πξνζψπσλ νξίδεηαη φηη νη 
εηδηθφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πξνζψπσλ θαη ηελ παξνρή 
ηεο ζπγθαηάζεζεο πξνζδηνξίδνληαη εγγχηεξα κε πξάμε ηεο Αξρήο 
Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα .  

Με ηελ παξάγξαθν 2 πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε ελεκέξσζεο ηνπ ρξήζηε 
απφ ηελ Κεληξηθή Γηαδηθηπαθή Πχιε ζε πεξίπησζε πνπ ε ηαπηνπνίεζε  - 
επηβεβαίσζε ηεο ηαπηφηεηαο (απζεληηθνπνίεζε) δελ είλαη επηηπρήο. χκθσλα, 
κάιηζηα, κε ηελ ελ ιφγσ δηάηαμε ε ελεκέξσζε δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ 
γλσζηνπνίεζε γηα κε επηηπρή ηαπηνπνίεζε –  επηβεβαίσζε ηεο ηαπηφηεηαο 
(απζεληηθνπνίεζε) αιιά πεξηέρεη θαη αηηηνινγία, ελεκεξψλνληαο ηνλ ρξήζηε  
γηα ηνπο ιφγνπο ηεο αλεπηηπρνχο αλαγλψξηζεο θαη γηα ηελ αδπλακία ρξήζεο 
ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο.  
 
 
ην Κεθάιαην Ζ’ εηζάγνληαη ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηα Όξγαλα Δθαξκνγήο ηνπ  
λφκνπ, παξέρνληαο ηηο θαηάιιειεο νξγαλσηηθέο εγγπήζεηο θαη ζην επίπεδν 
ηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο θαη δηάξζξσζεο ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
ζρεδίνπ λφκνπ απφ ην ζχλνιν ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν 
εθαξκνγήο ηνπ.     
 

34. Με ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηελ εθαξκνγή 
απηνχ ηνπ – νξηδφληηνπ – θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ κε ζπληνληζκέλν ηξφπν 
ζπληζηψληαη ζε θάζε Τπνπξγείν Γεληθέο Γηεπζχλζεηο Ζιεθηξνληθήο 
Γηαθπβέξλεζεο. ε απηέο ππάγνληαη φιεο νη πθηζηάκελεο νξγαληθέο κνλάδεο κε 
αξκνδηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ, ηελ ελίζρπζε ηεο 
απνδνηηθφηεηαο ησλ  ππεξεζηψλ, ηελ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ 
πινπνίεζε δξάζεσλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.  ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ 
κνλάδσλ πνπ ζα ππάγνληαη ζηηο ππφ ζχζηαζε Γεληθέο Γηεπζχλζεηο εκπίπηεη ε 
ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ θάιπςε ησλ κεραλνγξαθηθψλ αλαγθψλ ηνπ 
Τπνπξγείνπ θαη ε νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ ππνδνκψλ 
πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ηνπ Τπνπξγείνπ. Αλήθεη επίζεο ε κέξηκλα γηα 
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ηελ νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ε απινχζηεπζε 
ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ θξάηνπο – πνιίηε, ε 
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), ν ζρεδηαζκφο  θαηλνηφκσλ 
ππεξεζηψλ κε ρξήζε ΣΠΔ θαζψο θαη θάζε άιιν δήηεκα ζρεηηθφ κε ηελ 
αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ ζην δεκφζην ηνκέα. 

Λφγσ ηεο θχζεσο ησλ σο άλσ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ εηδηθψλ πξνζφλησλ 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζή ηνπο,  ζηηο Γεληθέο 
Γηεπζχλζεηο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο πξνΐζηαληαη ππάιιεινη ηνπ θιάδνπ 
ΠΔ Πιεξνθνξηθήο (άξζξν 34 παξ.2). 

Με ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο πξνβιέπεηαη ε έθδνζε πξνεδξηθνχ 
δηαηάγκαηνο, θαηφπηλ πξφηαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο 
θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ εθάζηνηε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ κε ην 
νπνίν θαζνξίδνληαη  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 .  

Ζ θχζε ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ε ζχλδεζε απηψλ κε επηηαθηηθνχο ιφγνπο 
δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, εζληθήο αζθάιεηαο θαη δεκφζηαο ηάμεο επηβάιινπλ ηελ 
ζέζπηζε εηδηθφηεξσλ ξπζκίζεσλ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ Τπνπξγείσλ Δζληθήο 
Άκπλαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην Τπνπξγείν Δζληθήο 
Άκπλαο ζπληζηψληαη Γηεπζχλζεηο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζε θάζε Κιάδν 
ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ.  Ζ δηάξζξσζε θαη 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 ( άξζξν 34 
παξ.3). 

Δηδηθή ξχζκηζε ζεζπίδεηαη θαη γηα ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. 
χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 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.  
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35. Με ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ θνξέσλ 
ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ, ζην 
άξζξν 35 ηνπ παξφληνο πξνβιέπεηαη ε ζπγθξφηεζε Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο 
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Ζ Δπηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη  κε ζρεηηθή 
Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 
Γηαθπβέξλεζεο απνηειείηαη απφ Πξντζηάκελνπο Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ 
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ή εθπξνζψπνπο απηψλ πξνθεηκέλνπ λα 
δηαζθαιηζηεί ε βέιηηζηε εθπξνζψπεζε θαη πςειφ επίπεδν εξγαζηψλ ( άξζξν 
35 παξ.1). χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2, έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη λα 
επηθνπξεί  ζπκβνπιεπηηθά ζε νξγαλσηηθά θαη ηερληθά ζέκαηα ηηο Γεληθέο 
Γηεπζχλζεηο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηηο  ΟΓΔ ειεθηξνληθήο 
δηαθπβέξλεζεο πνπ ζπγθξνηνχληαη θαηά ην άξζξν 36 ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ, λα 
πξνβαίλεη ζε πεξηνδηθή απνηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ θαη λα 
δηαηππψλεη πξνηάζεηο πξνο ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη 
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ λφκνπ. Γηα  
ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο ελεκέξσζεο θαη ελ γέλεη ησλ εξγαζηψλ ηεο 
Δπηηξνπήο δεκηνπξγείηαη δηθηπαθφο ηφπνο πνπ ιεηηνπξγεί ππφ ηελ επνπηεία 
ηεο Γεληθήο  Γηεχζπλζεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.  

Ζ Δπηηξνπή πξνεδξεχεηαη 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 ( άξζξν 35 παξ.3).  

 
36. Με ηελ πξψηε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 36 πξνβιέπεηαη ε ζπγθξφηεζε 
Οκάδαο Γηνίθεζεο Έξγνπ ( ΟΓΔ) ζε θάζε θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ ζα 
έρεη σο αληηθείκελν ηελ δηαδηθαζηηθή, νξγαλσηηθή  θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηεο 
εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ. Αμηνπνηψληαο θαη ηελ πξνεγνχκελε ζεηηθή εκπεηξία 
ζπγθξφηεζεο ηέηνησλ νκάδσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν.3861/10 (Γηαχγεηα) 
πξνβιέπεηαη ε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία νκάδσλ πνπ ζα παξέρνπλ 
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα σο πξνο ηηο 
δηαδηθαζίεο, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 
εθαξκνγή ηνπ 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. 

Με ηελ παξάγξαθν 2 εηζάγεηαη ξχζκηζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία θάζε νκάδα 
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. 2472/97. Ωο ελδεηθηηθέο 
πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο ιακβάλεηαη κέξηκλα απφ ηνλ εζσηεξηθφ ππεχζπλν 
πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα παξαηίζεληαη ε πηνζέηεζε  
πνιηηηθψλ  αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ε  
πεξηνδηθή θαηάξηηζε θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ ππαιιήισλ θαη ιεηηνπξγψλ 



 39 

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. Ζ ξχζκηζε απηή  ζηελ νπζία 
εηζάγεη ηελ αξρή ηεο ινγνδνζίαο (accountability) πνπ ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο 
βαζηθέο επηινγέο ηνπ ππφ αλαζεψξεζε θνηλνηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ 
πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Ο νξηζκφο εζσηεξηθνχ ππεχζπλνπ 
πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζε θάζε Οκάδα Γηνίθεζεο 
Έξγνπ ζπλεπάγεηαη ηελ αλαγσγή ηνπ ζεβαζκνχ ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζηαζίαο 
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζε νπζηψδεο θξηηήξην απξφζθνπηεο εθαξκνγήο ηεο 
λνκνζεζίαο γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη παξέρεη ερέγγπα γηα  
επζχλε  θαη ινγνδνζία ηεο δηνίθεζεο σο πξνο ηελ ζχλλνκε επεμεξγαζία 
δεδνκέλσλ.  

37. Με ην άξζξν 37 αληηθαζίζηαληαη νη ηζρχνπζεο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηηο 
αξκνδηφηεηεο ηνπ Σερληθνχ Γλσκνδνηηθνχ πκβνπιίνπ. Με ηελ ηξνπνπνίεζε 
ησλ πξνγελέζηεξσλ ηζρπνπζψλ ξπζκίζεσλ γηα ην Σερληθφ Γλσκνδνηηθφ 
πκβνχιην επηθαηξνπνηνχληαη νη αξκνδηφηεηεο απηνχ ηνπ γλσκνδνηηθνχ 
νξγάλνπ, ψζηε λα ζπλάδνπλ κε ην παξφλ ζεζκηθφ πιαίζην ειεθηξνληθήο 
δηαθπβέξλεζεο θαη ηελ εμέιημε ησλ απαηηήζεσλ ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ησλ 
ΣΠΔ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.  χκθσλα κε 
ηα φζα νξίδνληαη ζην άξζξν απηφ, ηo Σερληθφ Γλσκνδνηηθφ πκβνχιην 
γλσκνδνηεί 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, γηα ηε δεκηνπξγία θαη πξνκήζεηα   ππνδνκψλ θαη ΣΠΔ 
γηα ηελ  αλάπηπμε θαη παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο απφ 
ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαζψο θαη γηα ηα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά 
δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλή ρξήζε ππνδνκψλ, ΣΠΔ θαη δεδνκέλσλ 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ παξφληα λφκν. Δπηπιένλ, ζηηο αξκνδηφηεηεο 
ηνπ Σερληθνχ Γλσκνδνηηθνχ πκβνπιίνπ αλήθεη θαη ε γλσκνδφηεζε γηα ηελ 
εμεηδίθεπζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ Πιαηζίνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ 
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.  

 38. ην Κεθάιαην Θ ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα νξγάλσζεο, παξνρήο θαη 
πιεξσκήο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. Με 
ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ  
ζπγθέληξσζεο ηεο δήηεζεο πξνκεζεηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ  θαη ησλ 
αλαγθαίσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ  γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζπλφινπ ησλ 
θνξέσλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ δεκφζην θαη επξχηεξν δεκφζην ηνκέα (θνξείο ηεο 
Γεληθήο Κπβέξλεζεο). Με ηνλ φξν  ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ 
λννχληαη νη ππεξεζίεο  ησλ νπνίσλ ε παξνρή ζπλίζηαηαη ελ φισ ή ελ κέξεη 
ζηε κεηαθνξά ζεκάησλ ζε δίθηπα ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξεζηψλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ 
κεηάδνζεο ζε δίθηπα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ ξαδηνηειενπηηθφ 
ηνκέαΑληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή νξνινγία σο πιεξνθνξηαθφ 
ζχζηεκα  λνείηαη ε ζπιινγή ππνινγηζηηθνχ πιηθνχ, ινγηζκηθνχ, 
ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ ή άιισλ ππνινγηζηηθψλ εμαξηεκάησλ πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ  (Τπνινγηζηηθφ πγθξφηεκα- 
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IT Assembly), θαζψο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ην ππνινγηζηηθφ ζπγθξφηεκα 
δηαρεηξίδεηαη.   

Παξάιιεια, δεκηνπξγείηαη κηα λέα δνκή, ην Δληαίν χζηεκα Πιεξσκψλ κέζσ 
ηεο νπνίαο ζα εμνθινχληαη (ειεθηξνληθά ή κε) φιεο νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ  
ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ  ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

 

38. Δηδηθφηεξα, κε ην άξζξν 38 πξνβιέπεηαη φηη ε δηελέξγεηα φισλ ησλ 
πιεξσκψλ πνπ αθνξνχλ ππνρξεψζεηο φισλ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο 
Κπβέξλεζεο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ιήςε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ 
επηθνηλσληψλ, θαζψο θαη απφ ηελ πξνκήζεηα ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ 
θαη επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ, ζα πξαγκαηνπνηείηαη  απφ ην Δληαίν 
χζηεκα Πιεξσκψλ, ζην νπνίν ζα θαηαρσξίδνληαη κέζσ νινθιεξσκέλνπ 
πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο  απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο παξφρνπο ησλ 
ππεξεζηψλ απηψλ, ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά. ΣΟ Δ.Τ.Π. ιεηηνπξγεί ζηε Γεληθή 
Γηεχζπλζε Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο κε ζθνπφ ηελ πιεξσκή φισλ ησλ 
δαπαλψλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο γηα νκνεηδή πξντφληα ή ππεξεζίεο. 

Παξάιιεια, δεκηνπξγείηαη ην Μεηξψν Φνξέσλ ζην νπνίν ζα θαηαγξαθνχλ νη 
θνξείο πνπ ππάγνληαη ζην Δ.Τ.Π., δειαδή φινη νη θνξείο ηεο Γεληθήο 
Κπβέξλεζεο πιελ φζσλ εμαηξνχληαη γηα ιφγνπο εζληθήο αζθάιεηαο θαη 
άκπλαο ή εζληθνχ απνξξήηνπ.  

Με ηνλ ηξφπν απηφ θαη κέζα ζε ηξεηο κήλεο αλακέλεηαη λα ππάξμεη ε πιήξεο 
θαηαγξαθή ηφζν ησλ δαπαλψλ φζν θαη ησλ αλαγθψλ ησλ θνξέσλ ζε 
ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Μεηά ηελ πξνζεζκία απηή 
παξαζηαηηθά πνπ έρνπλ εθδψζεη νη πάξνρνη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ 
επηθνηλσληψλ δελ κπνξνχλ λα εμνθιεζνχλ εάλ δελ είλαη θαηαρσξηζκέλα ζην 
ζχζηεκα, ελψ ηαπηφρξνλα δηαθφπηεηαη θάζε επηρνξήγεζε ή ρξεκαηνδφηεζε 
πξνο ηνπο θνξείο ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο πνπ εληάζζνληαη ζην ΔΤΠ γηα 
αληίζηνηρεο δαπάλεο.  

Γηα ηνπο ινηπνχο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ε πιεξσκή γίλεηαη κέζσ 
ηξαπεδηθνχ  ινγαξηαζκνχ πνπ δηαηεξεί γηα ην ζθνπφ απηφ ην ΔΤΠ. Ζ 
δηάθξηζε απηή είλαη αλαγθαία δεδνκέλνπ φηη νη θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 
(εθηφο απηψλ ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο) δελ δηαζέηνπλ πηζηψζεηο ηειψλ 
ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ  επηθνηλσληψλ, έρνπλ ήδε ιάβεη επηρνξήγεζε απφ 
ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη δελ είλαη δπλαηή ε αθαίξεζε ησλ πνζψλ πνπ 
αληηζηνηρνχλ ζηηο δαπάλεο απηέο. Γηα ην ιφγν απηφ γηα ηελ πξψηε εθαξκνγή 
ηνπ ζπζηήκαηνο θαη έσο ηηο 31/12/2011 ε εμφθιεζε γίλεηαη κέζσ εηδηθνχ 
ηξαπεδηθνχ  ινγαξηαζκνχ πνπ ζηνλ νπνίν ν θνξέαο θαηαζέηεη ην πνζφ πνπ 
αληηζηνηρεί ζηηο νηθείεο δαπάλεο γηα λα κπνξέζεη ζηε ζπλέρεηα ην ΔΤΠ λα 
πξαγκαηνπνηήζεη ηελ πιεξσκή. 

Απφ ην ΔΤΠ εμαηξνχληαη νη θνξείο πνπ γηα ιφγνπο εζληθήο αζθάιεηαο ή 
εζληθήο άκπλαο πξνζηαηεχνληαη απφ ην απφξξεην.  

 

39. Με ην άξζξν 39 ζπζηήλεηαη ην Γίθηπν Γεκφζηνπ Σνκέα κε 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 



 41 

Κπβέξλεζεο. ε πξψην ζηάδην, ζην Γίθηπν Γεκφζηνπ Σνκέα(ΓΓΣ) 
εληάζζνληαη απηφκαηα νη θνξείο πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ην Γίθηπν 
ΤΕΔΤΞΗ. ε επφκελν ζηάδην εληάζζνληαη νη ππφινηπνη θνξείο ηεο Γεληθήο 
Κπβέξλεζεο. Με ηελ έληαμε ζην ΓΓΣ δηαθφπηεηαη θάζε άιιε ζχκβαζε 
ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ πνπ είρε ζπλάςεη ν θνξέαο κε άιιν 
πάξνρν.  Γηα θνξείο πνπ ιφγσ ηνπ ζθνπνχ ηνπο θαη ηεο απνζηνιήο ηνπο 
ιακβάλνπλ εηδηθέο ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, πξνβιέπεηαη ε 
εμαίξεζή ηνπο  απφ ην Γίθηπν θαη ε δπλαηφηεηα λα έρνπλ δηθά ηνπο δίθηπα 
ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Με Κνηλή απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ 
Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ θαηά 
πεξίπησζε αξκφδηνπ ππνπξγνχ ξπζκίδνληαη ηα ζρεηηθά ζέκαηα.  

40. Με ην άξζξν 40 πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα αλάζεζεο κέζσ 
πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο ηεο επηρεηξεζηαθήο δηαρείξηζεο ηφζν ηνπ ΔΤΠ 
φζν θαη ηνπ Γηθηχνπ ζε θνξείο κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε ζέκαηα 
ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, φπσο είλαη ιφγνπ ράξε ε 
Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, ε ΔΓΔΣ, θ.ά. Οη θνξείο απηνί, αλαιακβάλνπλ ηελ 
επνπηεία ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ, ελψ παξάιιεια 
αλαιακβάλνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα ζπληεξνχλ ηα αλαγθαία 
πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο ιακβάλνπλ ακνηβή πνπ 
κπνξεί λα είλαη κε ηε κνξθή επηρνξήγεζεο κέζσ ηνπ θξαηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ ή ηνπ ΠΓΔ. 

 

ην Κεθάιαην Η ξπζκίδνληαη ινηπά ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.  Δηδηθφηεξα: 

Άρζρο 41 

Ώρες εργαζίας σπαιιήιωλ δεκοζίοσ, ΟΣΑ θαη ιοηπώλ ΝΠΓΓ 
 
Ζ ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 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», ππφ ηηο παξνχζεο δεκνζηνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο 

ζεσξείηαη επηβεβιεκέλε, θαηαξρήλ ιφγσ ηεο αλάγθεο εμίζσζεο ησλ σξψλ 

εξγαζίαο ησλ εξγαδφκελσλ ζην δεκφζην θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.  

 

Δπηπξφζζεηα, ην κέηξν αλακέλεηαη λα απμήζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ θαη εηδηθφηεξα απηψλ πνπ έξρνληαη ζε άκεζε θαη 

θαζεκεξηλή επαθή κε ην θνηλφ (πνιίηεο – επηρεηξήζεηο) θάηη πνπ απνηειεί 

γεληθεπκέλν αίηεκα ηεο θνηλσλίαο απέλαληη ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε.  
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Δπηπιένλ, αλακέλεηαη, ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, λα θαιπθζνχλ κε απηφ ηνλ ηξφπν νη ππάξρνπζεο 

ππεξεζηαθέο αλάγθεο θαη σο εθ ηνχηνπ λα πεξηνξηζηνχλ  πεξαηηέξσ νη 

αλάγθεο πξφζιεςεο επηπιένλ πξνζσπηθνχ. 

Ζ εμίζσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ σξψλ εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ πνπ αλήθνπλ ζε 

θιάδνπο πιεξνθνξηθήο κε εθείλεο ησλ ππνινίπσλ θιάδσλ θαη θαηεγνξηψλ, 

ζεσξείηαη επηβεβιεκέλε, δεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο ηεο εμάπισζεο θαη ηεο 

γελίθεπζεο ηεο ρξήζεο Ζ/Τ απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ. 

        Ζ παξνχζα ξχζκηζε δελ ζίγεη ην σξάξην εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ φισλ 

ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο. Σέινο, ε πξνσζνχκελε ξχζκηζε γηα ηελ 

40σξε εβδνκαδηαία εξγαζία, θαιχπηεη αλεμαηξέησο φινπο ηνπο θνξείο θαη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ, ρσξίο ηελ παξνρή λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο γηα 

ηελ ζέζπηζε εμαηξέζεσλ, ψζηε λα απνθεπρζεί ε θαηαζηξαηήγεζε ηεο βαζηθήο 

θαηεχζπλζεο ηεο παξάηαζεο ηνπ σξαξίνπ. 

 

Άρζρο 42 

                              Θέκαηα δηατείρηζες ζηερεώλ αποβιήηωλ 

  

Με ηελ παξνχζα δηάηαμε ξπζκίδεηαη ε ζαιάζζηα κεηαθνξά ησλ αζηηθψλ  

ζηεξεψλ απνβιήησλ ε νπνία θξίλεηαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθφηεξα θαη ζηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο ε δηάζεζε 

ησλ απνξξηκκάησλ εθφζνλ ε νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ 

ζε επξχηεξε ρσξηθή θιίκαθα δηακέζνπ ηεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο εμαζθαιίδεη 

πςειφηεξν επίπεδν πεξηβαιινληνινγηθήο πξνζηαζίαο  απφ φηη ε πγεηνλνκηθή 

ηαθή ζην λεζί.   

Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 

Αιιαγήο, θαη Θαιαζζίσλ Τπνζέζεσλ Νήζσλ θαη Αιηείαο θαη Τπνδνκψλ,  

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, θαζνξίδνληαη νη δηαρεηξηζηηθέο ελφηεηεο ζηηο νπνίεο 

ζα εθαξκνζηεί ε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, θαζψο θαη νη αληίζηνηρνη φξνη θαη νη 

πξνυπνζέζεηο ηεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο. Σέινο νξίδεηαη φηη είλαη δπλαηέο 

απνθιίζεηο ζρεηηθά  κε  ηελ επηρνξήγεζε ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ ησλ 

πεξηνρψλ πνπ είλαη ιηγφηεξν επλνεκέλεο, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην 

άξζξν 107 παξ.3 α) θαη γ) ηεο πλζΔΔ.  
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Άρζρο 43 

Ρσζκίζεης οηθολοκηθώλ ζεκάηωλ ΟΣΑ 

1. α. Με ηελ παξνχζα δηάηαμε αληηκεησπίδνληαη νη ζπλέπεηεο ζηε δηαδηθαζία 

είζπξαμεο εζφδσλ ησλ δήκσλ, ιφγσ ηεο απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηεο επρέξεηαο ηνπ θαηαλαισηή λα πξνκεζεχεηαη 

ειεθηξηθφ ξεχκα θαη εθηφο ηεο ΓΔΖ, απφ ηνπο απνθαινχκελνπο ελαιιαθηηθνχο 

πξνκεζεπηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. πλεπψο φπνπ αλαθέξεηαη ε ΓΔΖ ζε 

λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηελ είζπξαμε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη 

θσηηζκνχ  (λ.25/1975), ηνλ θφξν ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ (λ.1080/1980, 

άξζξν 10) θαη ηνπ ηέινπο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (λ. 2130/1993, άξζξν 24) 

ελλνείηαη πιένλ θαη ν εθάζηνηε ελαιιαθηηθφο πξνκεζεπηήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. 

β. Με ηελ παξάγξαθν β νξίδεηαη φηη ηα πξναλαθεξφκελα έζνδα εηζπξάηηνληαη 

εληαία κε ηνλ ινγαξηαζκφ ηεο ΓΔΖ ή ηνπ ελαιιαθηηθνχ πξνκεζεπηή κε ηνπο 

πεξηνδηθνχο ινγαξηαζκνχο θαη απνδίδνληαη ζηνλ δήκν, εληφο δχν κελψλ απφ 

ηελ ιήμε ησλ σο άλσ ινγαξηαζκψλ.  Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ ν ππφρξενο 

θαηαλαισηήο δελ θαηαβάιιεη ηα παξαπάλσ ζπλεηζπξαηνχκελα πνζά  ν 

πξνκεζεπηήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δηαθφπηεη ηε ρνξήγεζε ηνπ ξεχκαηνο 

θαη δελ ην επαλαρνξεγεί εάλ δελ εμνθιεζεί ην πνζφλ. 

Δάλ ν ππφρξενο θαηαλαισηήο δελ δεηήζεη ηελ επαλαρνξήγεζε ξεχκαηνο 

εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηε δηαθνπή ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα 

γλσζηνπνηήζεη ην γεγνλφο ζηνλ δήκν έηζη ψζηε ν δήκνο λα πξνρσξήζεη ζηηο 

λφκηκεο ελέξγεηεο γηα ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ ηεο νθεηιήο. 

γ. Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε πεξηγξαθφκελε δηαδηθαζία θαη λα 

εμαζθαιηζηνχλ ηα αλσηέξσ έζνδα γηα ηνπο δήκνπο ππνρξεψλεηαη ν 

δηαρεηξηζηήο δηθηχνπ δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη  ε ΓΔΖ λα παξέρνπλ 

ζηνπο ελαιιαθηηθνχο πξνκεζεπηέο  ηφζν ηα ζηνηρεία ηηκνιφγεζεο φζν θαη φια 

ην αλαγθαία δεδνκέλα  γηα ηελ ζπλείζπξαμε ησλ πνζψλ ησλ νπνίσλ 

δηθαηνχρνη είλαη νη δήκνπ θαη λα ελεκεξψλνπλ ηα ζρεηηθά ζηνηρεία έηζη ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε δηαξθήο επηθαηξνπνίεζή ηνπο ελεκεξψλνληαο παξάιιεια θαη 

ηνπο δήκνπο. Σα ζηνηρεία απηά παξέρνληαη ππνρξεσηηθά θαη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε  ζηνπο δηθαηνχρνπο δήκνπο θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπο. 
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2. Με ηελ παξάγξαθν 11 ηνπ άξζξνπ 268 ηνπ λ.3852/2010 πξνβιέπεηαη ε 

έθδνζε μερσξηζηνχ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο γηα ην Γηπινγξαθηθφ χζηεκα 

Γεληθήο θαη Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο – Κνζηνιφγεζεο ησλ Πεξηθεξεηψλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη εληαίν ζχζηεκα ζα εθαξκνζηνχλ, αλαινγηθά, θαη γηα 

ηηο πεξηθέξεηεο νη δηαηάμεηο ηνπ αληίζηνηρνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο πνπ έρεη 

εθδνζεί γηα ηνπο Γήκνπο θαη είλαη, ήδε, ζε ηζρχ.  

3. Με ηελ πξνηεηλφκελε δηάηαμε αλαδηαηππψλεηαη ζην νξζφ ε παξαπνκπή 

πνπ γίλεηαη ζην άξζξν 277 ηνπ λ.3852/2010 ζηελ ειεγθηηθή επηηξνπή ηνπ 

άξζξνπ 232 ηνπ λ.38582/2010 αληί ηνπ άξζξνπ 141 πνπ πξνβιεπφηαλ ζηνλ 

ΚΓΚ, ζρεηηθά κε ηελ εμέηαζε ππνζέζεσλ αζηηθήο επζχλεο ησλ αηξεηψλ. 

 

 

Άρζρο 44 

Θεζκηθά δεηήκαηα ΟΣΑ 

 

1. Με ηε ξχζκηζε ηεο παξαγξάθνπ 1 πξνηείλεηαη ε πξνζαχμεζε ζηνπο 

λεζησηηθνχο δήκνπο ηνπ αξηζκνχ ησλ αληηδεκάξρσλ, ηζάξηζκα κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ λεζησηηθψλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ, δειαδή ησλ πξψελ ΟΣΑ, πνπ δελ 

απνηέιεζαλ Γήκν. Οη αληηδήκαξρνη απηνί, πνπ πξφεξρνληαη απφ ηνπο 

ζχκβνπινπο ηεο πιεηνςεθίαο, πξέπεη λα έρνπλ εθιεγεί ζηελ εθινγηθή 

πεξηθέξεηα φπνπ αλήθεη ε λεζησηηθή δεκνηηθή θνηλφηεηα θαη ζε πεξίπησζε 

πνπ δελ ππάξρεη απφ ηελ πιεζηέζηεξε εθινγηθή πεξηθέξεηα. Με ηελ ξχζκηζε 

απηή επηηπγράλεηαη νη λεζησηηθέο δεκνηηθέο θνηλφηεηεο απνθηνχλ αληηδήκαξρν 

πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε δηθή ηνπο εθινγηθή πεξηθέξεηα.  

2. Με ηε ξχζκηζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηθαλνπνηείηαη έλα δίθαην αίηεκα πνπ 

αθνξά αληηδεκάξρνπο κε  αλαπεξία ηχθισζεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

πξνζιακβάλνπλ γηα φζν ρξφλν αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο λα έρνπλ ζηε 

δηάζεζή ηνπο έλα πξφζσπν ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπο γηα ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο θαη εηδηθφηεξα θαηά ηελ ππνγξαθή απνθάζεσλ εγγξάθσλ 

θιπ.  

3. Με ηε ξχζκηζε ηεο παξαγξάθνπ 3 παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζην δήκαξρν λα 

αλαζέηεη ζε δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα γηα δξάζεηο ηνπ 
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δήκνπ, ρσξίο ακνηβή, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ 

ηνπ δήκνπ.  

 

4. Με ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε δηαζθαιίδεηαη ε ζπλέρηζε ηεο πινπνίεζεο ησλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ, 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη επηρεηξήζεηο ησλ ΟΣΑ α ΄βαζκνχ πνπ ηα πινπνηνχζαλ 

δελ παξακέλνπλ θνξείο πινπνίεζεο. Ζ παξνχζα ξχζκηζε γηα ηε κεηαθνξά ησλ 

ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηνπο εμππεξεηνχκελνπο δήκνπο ή ζε θνηλσθειείο 

επηρεηξήζεηο ησλ δήκσλ ή ζε λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ απηψλ, θξίλεηαη 

απαξαίηεηε, θαζψο ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ηα πξνγξάκκαηα θαη, ζπλεπψο, ε 

παξνρή ζεκαληηθψλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο δεκφηεο θαη θαηνίθνπο, 

απεηινχληαη άκεζα κε δηαθνπή. 

5. Με ηελ παξνχζα λνκνζεηηθή ξχζκηζε πξνβιέπεηαη ε πξνζαξκνγή ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, φπσο δηέπεηαη απφ ην Π.Γ. 272/1985, γηα ηελ νξγάλσζε 

θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ 

επσλπκία «Δπηηξνπή Δγρψξηαο Πεξηνπζίαο» Κπζήξσλ θαη Αληηθπζήξσλ, ζηηο 

δηαηάμεηο θαη ην πλεχκα ηνπ λ. 3852/2010. Παξάιιεια, νη ινηπέο πξνβιέςεηο 

απνζθνπνχλ ζηελ δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ελ ιφγσ Ννκηθνχ 

Πξνζψπνπ, κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο. 

6. Με ηελ εξκελεπηηθή δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 6 απνζαθελίδεηαη φηη ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ νηθείν δήκν ησλ δηεηψλ πξνγξακκάησλ δξάζεο 

θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ γηα δξαζηεξηφηεηεο θαη παξερφκελεο ππεξεζίεο 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηεο επηρείξεζεο, δεδνκέλνπ φηη 

απηέο είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ζθνπψλ γηα ηνπο νπνίνπο έρεη ζπζηαζεί ε θνηλσθειήο επηρείξεζε. 

7. Με ηε δηάηαμε απηή επέξρνληαη ηξνπνπνηήζεηο ζην άξζξν 178 ηνπ λφκνπ 

3852/2010, πξνθεηκέλνπ, αίξνληαο ηνλ πεξηνξηζκφ σο πξνο ηνλ ζπλνιηθφ 

αξηζκφ ησλ κειψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο, λα θαηαζηεί 

εθηθηή ε επξχηεξε δπλαηή εθπξνζψπεζε ζε απηήλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

θνξέσλ, θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη δεκνηψλ, πέξαλ ηεο αλαγθαίαο ζπκκεηνρήο 

φισλ ησλ δήκσλ ηεο πεξηθέξεηαο, αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ απηψλ. 

8. Γεδνκέλνπ φηη ε εθηέιεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ πξφεδξνπ ηεο 

κεηξνπνιηηηθήο επηηξνπήο Θεζζαινλίθεο απαηηεί θαζεκεξηλή θαη πιήξε 

απαζρφιεζε πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή αληηκηζζίαο θαη ε παξνρή 
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ππνρξεσηηθήο άδεηαο, ζε πεξίπησζε πνπ έρεη ηελ ππαιιειηθή ηδηφηεηα, φπσο 

ηζρχεη, αληίζηνηρα, θαη γηα ηνλ πξφεδξν ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ.  

9. Με ηελ εηζαγφκελε ξχζκηζε νη επηρεηξήζεηο κε εηδηθφ ζθνπφ ηε ιεηηνπξγία 

ξαδηνθσληθνχ ή ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ κε ην 

πθηζηάκελν λνκηθφ θαζεζηψο πνπ ηηο δηέπεη κέρξη λα νξηζηηθνπνηεζεί ην 

ζπλνιηθφ ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 

Άρζρο 45 

Ρσζκίζεης ζεκάηωλ προζωπηθού ΟΣΑ 

 

1. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ λ.3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α΄) 

πξνβιέπεηαη κεηάηαμε ππαιιήισλ Πεξηθεξεηψλ ζε αληίζηνηρεο θελέο 

νξγαληθέο ζέζεηο ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ, λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ 

δηθαίνπ, δήκσλ θαη Ν.Π.Γ.Γ. απηψλ θαη αληηζηξφθσο, ρσξίο λα πξνβιέπεηαη ε 

δπλαηφηεηα κεηάηαμεο ζε θελέο νξγαληθέο ζέζεηο Πεξηθεξεηψλ. Γεδνκέλνπ φηη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ πδ 30/1996 (ΦΔΚ 21 Α΄) φπσο 

ηζρχεη, πξνβιεπφηαλ ε δπλαηφηεηα κεηάηαμεο απφ Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε 

ζε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε θαη δεδνκέλνπ φηη νη Πεξηθέξεηεο απνηεινχλ 

θαζνιηθά ην δηάδνρν ζρήκα ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ πξνηείλεηαη ε 

ζπκπιήξσζε ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ. 

2. Με ηελ παξάγξαθν 2 παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα απφζπαζεο ππαιιήισλ θαη 

ησλ ππεξεζηψλ Γεκφζηνπ, πέξαλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα, 

δειαδή Ν.Π. πνπ αλήθνπλ ζην Γεκφζην πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηεο  

παξ. 11α ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ λ.3852/2010, ζηα γξαθεία ησλ πεξηθεξεηαξρψλ 

θαη αληηπεξηθεξεηαξρψλ. 

3. Με ηε ξχζκηζε ηεο παξαγξάθνπ 3 ξπζκίδεηαη ην  θελφ, ψζηε λα παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα απφζπαζεο ππαιιήισλ πεξηθεξεηψλ ζε άιιεο πεξηθέξεηεο. 

4. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ & Κνηλνηηθψλ 

Τπαιιήισλ (λ. 3584/2007 ΦΔΚ 143 Α’) έρνπλ απνλεκεζεί ζηε Γεκαξρηαθή 

Δπηηξνπή κηα ζεηξά απφ αξκνδηφηεηεο (πεηζαξρηθή εμνπζία, απνζπάζεηο 

θ.ι.π.) νη νπνίεο δελ κπνξνχλ πιένλ λα αζθεζνχλ, θαζψο κε ηνλ 

«Καιιηθξάηε» δελ πξνβιέπεηαη Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή ζηνπο Γήκνπο. 

5. Γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα, θαη ηνπο ππαιιήινπο ησλ ηέσο 

Ν.Α., λπλ αηξεηψλ πεξηθεξεηψλ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα κεηάηαμεο απφ κηα 
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εηδηθφηεηα ζε ζέζε άιιεο εηδηθφηεηαο ηεο ίδηαο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο, κε 

ηαπηφρξνλε κεηαθνξά ηεο ζέζεο πνπ θαηέρεη. Αληίζηνηρε δηάηαμε δελ 

εθαξκφδεηαη γηα ην πξνζσπηθφ ησλ πξσηνβάζκησλ Ο.Σ.Α. 

Έηζη, γηα ιφγνπο ηζφηεηαο, θξίλεηαη ζθφπηκε ε δπλαηφηεηα κεηάηαμεο 

πξνζσπηθνχ ΗΓΑΥ πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ απφ εηδηθφηεηα ζε ζέζε άιιεο 

εηδηθφηεηαο κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ην δηνξηζκφ νξγάλνπ.  

 

6. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1δ’ ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 3905/2010 (ΦΔΚ 219 Α’) 

πξνβιέθζεθε φηη: «Ζ δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα ηνπ λ. 3839/2010 

εθαξκφδνληαη θαη γηα ηελ επηινγή ησλ πξντζηακέλσλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ 

ησλ Γήκσλ».  

Απφ ηελ αλσηέξσ δηάηαμε πξνθχπηεη φηη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 3839/2010 

εθαξκφδνληαη κφλν γηα ηελ επηινγή πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ζηνπο 

δήκνπο, θαη φρη γηα ηηο νξγαληθέο κνλάδεο ησλ ΝΠΓΓ, ησλ πλδέζκσλ θαη ησλ 

Ηδξπκάησλ ησλ ΟΣΑ, γηα ηνπο νπνίνπο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο 

ηνπ ΚΚΓΚΤ πεξί επηινγήο πξντζηακέλσλ. 

Δπηπιένλ, κε ην Π.Γ. 19/2011 (ΦΔΚ 51 Α’) γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεσλ 

πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ησλ ΟΣΑ Α’ Βαζκνχ θξίλνληαη πιένλ θαη 

ππάιιεινη ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ. 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, γηα ιφγνπο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ ππαιιήισλ ησλ 

ΟΣΑ Α’ Βαζκνχ,  θξίλεηαη ζθφπηκε ε αληηθαηάζηαζε ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο. 

7.  Με ηε ξχζκηζε απηή δηεπθνιχλεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ, δεδνκέλνπ φηη ν εθηειεζηηθφο γξακκαηέαο ηεο 

πεξηθεξείαο ζα κπνξεί λα εμνπζηνδνηεί πξντζηάκελνπο ππεξεζηψλ λα 

ππνγξάθνπλ απνθάζεηο ρνξήγεζεο αδεηψλ θαη κεηαθηλήζεηο ππαιιήισλ 

εθηφο έδξαο. 

8. Γεδνκέλνπ φηη κε ην άξζξν 283 ηνπ λ. 3852/2010 νη Δληαίεο Ννκαξρηαθέο 

Απηνδηνηθήζεηο, νη λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο θαη ηα λνκαξρηαθά 

δηακεξίζκαηα θαηαξγνχληαη, ν δηνξηζκφο ησλ πεξηιακβλνκέλσλ ζε νξηζηηθνχο 

πίλαθεο δηνξηζηέσλ γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ φισλ ησλ 

θαηεγνξηψλ, θιάδσλ θαη εηδηθνηήησλ ησλ ΟΣΑ Β’ Βαζκνχ πνπ θαιχπηνληαη 

βάζεη πξνθεξχμεσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ θαη’ εθαξκνγή γεληθψλ ή εηδηθψλ 

δηαηάμεσλ, ζα γίλνπλ απφ ηηο αηξεηέο πεξηθέξεηεο, θαζφζνλ σο δηάδνρα 
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ζρήκαηα ησλ Ν/Α ππεηζέξρνληαη απηνδηθαίσο ζε φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ θνξέσλ.  

Ο δηνξηζκφο ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ γίλεηαη ζε θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ησλ 

λέσλ ΟΔΤ ησλ Πεξηθεξεηψλ. ηηο πεξηπηψζεηο, φκσο, πνπ δελ ππάξρνπλ 

θελέο νξγαληθέο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην γεγνλφο φηη νη νξγαληζκνί απηνί 

δελ επηηξέπεηαη λα ηξνπνπνηεζνχλ πξηλ παξέιζεη έηνο απφ ηελ εγθαηάζηαζε 

ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ ησλ Πεξηθεξεηψλ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα ζπζηαζνχλ 

πξνζσπνπαγείο ζέζεηο θαηά θαηεγνξία, θιάδν ή εηδηθφηεηα ζηηο πεξηθέξεηεο 

ηεο αληίζηνηρεο ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζνχλ νη ελ 

ιφγσ δηνξηζκνί.   

9. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 9 θξίλνληαη αλαγθαίεο, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί 

ε δπλαηφηεηα ζηειέρσζεο ηερληθψλ ππεξεζηψλ Γήκσλ πνπ δελ δηαζέηνπλ ην 

απαξαίηεην πξνζσπηθφ.  

10. ε ππεξεζίεο ΚΔΠ νξηζκέλσλ δήκσλ ππεξεηεί ζεκαληηθφο αξηζκφο 

ππαιιήισλ ΚΔΠ (θιάδνπ Γηεθπεξαίσζεο Τπνζέζεσλ Πνιηηψλ), ελψ 

παξάιιεια παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν έιιεηςεο πξνζσπηθνχ ζε άιιεο 

θαίξηεο ππεξεζίεο, κε απνηέιεζκα λα πξνθχπηνπλ δπζιεηηνπξγίεο θαη 

αδπλακία δηεθπεξαίσζεο ησλ ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ – δεκνηψλ.  

Γηα ην ιφγν απηφ, κε ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα, κε 

απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γεκάξρνπ – σο πξντζηακέλνπ φισλ ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπ Γήκνπ – λα αλαηίζεληαη παξάιιεια θαζήθνληα ζε ππαιιήινπο ΚΔΠ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζε δεκνηηθέο ελφηεηεο κε πιεζπζκφ κέρξη 5.000 θαηνίθνπο, έηζη 

ψζηε απηνί λα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ, φπνπ πξνθχπηεη ζαθήο ππεξεζηαθή 

αλάγθε, ηηο ππεξεζίεο ηνπο, πάληα ζε ζπλαθή κε ηνλ θιάδν ηνπο θαζήθνληα.    

  

11. Πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα πξφζιεςεο ελφο εηδηθνχ ζπλεξγάηε αλά δήκν 

θαη πεξηθέξεηα κε ηίηινπο ζπνπδψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζεί ε εκπεηξία πνπ είραλ απνθηήζεη φζνη είραλ 

θαηαιάβεη αληίζηνηρεο ζέζεηο ππφ ην πξντζρχζαλ λνκνζεηηθφ θαζεζηψο.  

 

12. Με ηελ πξνηεηλφκελε δηάηαμε παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζε ππαιιήινπο ησλ 

ΠΔΓ, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, λα κεηαθέξνληαη, χζηεξα απφ 

αίηεζή ηνπο, ζε ΟΣΑ α θαη β βαζκνχ, δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ κε κεγάιε εκπεηξία ζε ζέκαηα αλάπηπμεο θαη 
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πξνγξακκαηηζκνχ, θαζψο επίζεο θαη ζε ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ησλ ΟΣΑ.  

 

Άρζρο 46 

1. Ζ δηαδηθαζία ηεο εηδηθήο γξαπηήο δνθηκαζίαο δηελεξγείηαη κηα ηνπιάρηζηνλ 

θνξά θάζε δχν έηε. Σν ΑΔΠ, απφ ηελ ηειεπηαία εμέηαζε ηνπ 2008 

ππνιφγηζε φηη ην θφζηνο αλά ππνςήθην είλαη πςειφ ιακβάλνληαο ππφςε 

ηφζν ηνλ αξηζκφ ησλ ππνςεθίσλ φζν θαη ηηο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο (θπξίσο ηελ ακνηβή ησλ επηηεξεηψλ). 

πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην αξηζ. πξση. 23346/21-7-2010 έγγξαθν ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ ΑΔΠ, ε εμέηαζε απηή θνζηίδεη πεξίπνπ 34 επξψ αλά 

ππνςήθην. Με ηηο παξνχζεο δεκνζηνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη κε δεδνκέλν 

φηη ε βαζκνινγία ηνπ test απνηειεί έλα ζεκαληηθφ πξφζζεην πξνζφλ, ην 

νπνίν ηζρχεη γηα 10 έηε, θξίλεηαη ζθφπηκν ε θάιπςε ηνπ θφζηνπο λα 

βαξχλεη σο έλα βαζκφ θαη ηνλ ππνςήθην. 

 

 
 

2-3. Οη ελ ιφγσ ξπζκίζεηο θξίλνληαη αλαγθαίεο, γηα  ηελ απξφζθνπηε 

ιεηηνπξγία ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, επεηδή νη πάγηεο δηαηάμεηο ηνπ 

λ.3839/2010 γηα ηελ επηινγή πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ δελ 

κπνξνχλ αθφκε λα εθαξκνζηνχλ κέρξη ηελ  έθδνζε ηεο πξνβιεπφκελεο 

ππνπξγηθήο απφθαζεο  πνπ ζα ξπζκίδεη ηηο δηαδηθαζίεο, ηνλ ηξφπν 

δηεμαγσγήο θαη φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ην αδηάβιεην 

ηεο γξαπηήο εμέηαζεο.  

 
Ωζηφζν, επεηδή ην ΔΗ..Δ.Π. πξφθεηηαη λα ζπγθξνηεζεί ζχληνκα, θαη 

δεδνκέλνπ φηη, φπσο πξναλαθέξζεθε, νη πάγηεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

3839/2010 δελ κπνξνχλ αθφκε λα εθαξκνζηνχλ, θξίλεηαη αλαγθαίν λα 

ζπλερίζνπλ λα δηελεξγνχληαη νη επηινγέο κε ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

σο άλσ λφκνπ, γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. 

Δπηπιένλ, γηα ιφγνπο ίζεο κεηαρείξηζεο, ελφςεη ηεο ιήμεο ηεο ζεηείαο 

ησλ κειψλ ηνπ Δ.Τ.., φιεο νη εθθξεκείο ππνζέζεηο  πνπ δελ εμεηάζηεθαλ 

απφ ην Δ.Τ.. πξέπεη λα ππαρζνχλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ΔΗ..Δ.Π.  
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4. Ζ ελ ιφγσ ξχζκηζε θξίλεηαη αλαγθαία, γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, επεηδή ε ζπγθξφηεζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ γηα 

ηελ επηινγή πξντζηάκελσλ Γ/λζεσλ θαη Σκεκάησλ (.Δ.Π., Τπεξεζηαθά, 

πκβνχιηα) βάζεη ησλ παγίσλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.3839/2010 πξνυπνζέηεη 

ηελ επηινγή φισλ ησλ πξντζηακέλσλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ απφ ην 

ΔΗ..Δ.Π. βάζεη ησλ παγίσλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.3839/2010. 

 
5.   Ζ ξχζκηζε απηή θξίλεηαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα επαλαπξνζδηνξηζηεί ην 

πεξηερφκελν ηεο γξαπηήο εμέηαζεο νχησο ψζηε λα κπνξεί λα 

δηελεξγείηαη εληαία γηα φιεο ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη φρη αλά θνξέα, 

γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί θαη πξφζζεην νηθνλνκηθφ βάξνο θαη θαζηζηά ηελ 

φιε δηαδηθαζία ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα. 

 
6.  Ζ ξχζκηζε απηή θξίλεηαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη  ε 

ζπγθέληξσζε πξνζσπηθνχ κφλν ζε κηα θεληξηθή ππεξεζία θαη λα 

αμηνπνηείηαη ην πξνζσπηθφ αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπ ζηηο ππεξεζίεο 

πνπ έρνπλ αλάγθε απφ ηε ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα.   

 
7.  Ζ πξνηεηλφκελε δηάηαμε γηα ηελ ππαγσγή θαη ησλ Γξακκαηέσλ ησλ Α.Δ.Η. 

ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ αλσηέξσ λνκηθνχ πιαηζίνπ θξίλεηαη αλαγθαία 

πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζζνχλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ επάλνδν ζηελ 

ππεξεζία ππαιιήισλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, λ.π.δ.δ. πνπ επηιέγνληαη 

σο Γξακκαηείο Α.Δ.Η. ησλ νπνίσλ ε ζεηεία έιεμε ή δελ αλαλεψζεθε.  

        Δπίζεο, κε ηε ξχζκηζε απηή δελ ζίγεηαη ε πξναγσγηθή ηνπο εμέιημε θαη 

αμηνπνηείηαη ε ζεκαληηθή εκπεηξία ησλ ππαιιήισλ απηψλ πνπ 

απνθηήζεθε ζηηο ελ ιφγσ ζέζεηο. 

 

 

Άρζρο 47 

Θέκαηα ώκαηος Δπηζεωρεηώλ Διεγθηώλ Γεκόζηας Γηοίθεζες 

1. Με ηελ πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε κε εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε 

ζηειέρσζε ηνπ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ-Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο  κε ηελ 

δηεπθξίληζε ηεο έλλνηαο ηεο θαηά παξέθθιηζε απφζπαζεο απφ θάζε γεληθή ή 

εηδηθή δηάηαμε. 
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2. Με ηελ πξνηεηλφκελε δηάηαμε επηδηψθεηαη ε θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ 

Βνεζψλ Δπηζεσξεηψλ πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απφζπαζήο ηνπο ζην 

.Δ.Δ.Γ.Γ. απνθηνχλ ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηνπο Δπηζεσξεηέο-Διεγθηέο, κε ηελ δπλαηφηεηα άκεζήο θαηάηαμήο ηνπο ζε 

θελέο ζέζεηο επηζεσξεηψλ-ειεγθηψλ θαη ηελ άζθεζε ησλ ζρεηηθψλ 

θαζεθφλησλ. 

3. Ζ ηξνπνπνίεζε είλαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε ειεγθηηθή 

αλεμαξηεζία θαη ε πιήξεο ζσξάθηζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα, ησλ 

Δπηζεσξεηψλ-Διεγθηψλ θαη ησλ Βνεζψλ Δπηζεσξεηψλ-Διεγθηψλ ηνπ 

.Δ.Δ.Γ.Γ. ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηψθνληαη ή ελάγνληαη γηα πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο ζηηο νπνίεο πξνέβεζαλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.  

4. Ζ αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε είλαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ νη 

αξκνδηφηεηεο ησλ Δπηζεσξεηψλ-Διεγθηψλ θαη Βνεζψλ Δπηζεσξεηψλ-

Διεγθηψλ κε ηελ δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο απηνςίαο, φπσο πξνβιέπεηαη θαη γηα 

άιια ειεγθηηθά ζψκαηα. 

5. Ζ αλσηέξσ   πξνζζήθε  θξίλεηαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα εμνπιηζηεί θαη 

ην .Δ.Δ.Γ.Γ. κε ηελ αξκνδηφηεηα θαηαινγηζκνχ ησλ ειιεηκκάησλ πνπ ζπρλά 

εληνπίδεη ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ψζηε λα επηηαρπλζεί 

θαη λα απινπζηεπζεί ε ζρεηηθή δηαδηθαζία θαηαινγηζκνχ. Αληίζηνηρε 

πξφβιεςε ππάξρεη θαη γηα ην ψκα Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη  

Πξφλνηαο (άξζξν 3 παξ.3 Ν.2930/2001) θαη γηα ηελ Οηθνλνκηθή Δπηζεψξεζε 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

 ην άξζξν 48 ηνπ παξφληνο κλεκνλεχνληαη νη θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο, νη 

νπνίεο, κε ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ παχνπλ λα ηζρχνπλ, θαζφζνλ 

ξπζκίδνπλ δεηήκαηα πνπ απνηεινχλ ην ξπζκηζηηθφ αληηθείκελν δηαηάμεσλ ηνπ 

παξφληνο λφκνπ θαη ζην άξζξν 49 ε έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ.   
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Αζήλα,          Απρηιίοσ 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 

  

  

 

 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


