ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόµου «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΓΕΝΙΚΑ
Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου επιδιώκεται η δηµιουργία των κανονιστικών προϋποθέσεων και της θεσµικής υποδοχής για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλο το εύρος του δηµόσιου τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων των ΟΤΑ αλλά και των ΝΠΙΔ που ελέγχονται από το Κράτος.
Με αυτό το σχέδιο νόµου που συνιστά το πλαίσιο καθιέρωσης και ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης επιδιώκεται
α. η δηµιουργία των θεσµικών προϋποθέσεων για την
επικοινωνία και συναλλαγή των πολιτών και των επιχειρήσεων µε τους φορείς του δηµόσιου τοµέα µε χρήση
των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
β. η αναδιοργάνωση των εσωτερικών λειτουργιών και
διαδικασιών των φορέων του δηµόσιου τοµέα επί τη βάσει της πλήρους αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
γ. Η ευχερέστερη άσκηση των δικαιωµάτων και εκπλήρωση των υποχρεώσεων των φυσικών προσώπων αλλά
και των ΝΠΙΔ έναντι των Φορέων του Δηµόσιου Τοµέα.
δ. Η άρση κανονιστικών εµποδίων για την ταχεία και αποτελεσµατική πρόσβαση σε δηµόσιες υπηρεσίες και
πληροφορίες.
ε. Η εµπέδωση της εµπιστοσύνης και της διαφάνειας
µε την επέκταση των ηλεκτρονικών εφαρµογών .
Το κανονιστικό πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα επιταχύνει και θα επεκτείνει τη χρήση ΤΠΕ τόσο
στο πλαίσιο των φορέων του δηµόσιου τοµέα, βελτιώνοντας, εκλογικεύοντας, οργανώνοντας καλύτερα τη λειτουργία τους όσο και από την πλευρά των πολιτών και
των επιχειρήσεων.
Τα τεχνολογικά µέσα και οι θεσµικές ευχέρειες που τίθενται στη διάθεση των ατόµων και των επιχειρήσεων
αλλά και των φορέων του δηµόσιου τοµέα µειώνουν τις
απαιτήσεις αυτοπρόσωπης παρουσίας για τη διεκπεραίωση µιας υπόθεσης και ελαχιστοποιούν τον απαραίτητο
χρόνο για την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών.
Μειώνονται ταυτόχρονα οι πιθανότητες εµφάνισης φαινοµένων παράνοµης συναλλαγής και διαφθοράς καθώς
όχι µόνο αποπροσωποποιείται η παροχή της δηµόσιας υπηρεσίας αλλά και καταγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες και η διεκπεραίωση ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος της ποιότητας και της νοµιµότητάς τους. Με τις ρυθµίσεις του παρόντος σχεδίου νόµου επιτυγχάνεται περαιτέρω η µείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων για πολίτες και επιχειρήσεις.
Το προτεινόµενο σχέδιο νόµου προβλέπει και ρυθµίζει, επίσης, την ηλεκτρονική επικοινωνία και συναλλαγή
µεταξύ των φορέων του δηµόσιου τοµέα. Η προαγωγή
της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ανταλλαγής εγγράφων
αποσκοπεί στη µείωση του λειτουργικού κόστους των
φορέων του δηµόσιου τοµέα (διακίνηση έγχαρτων εγγράφων, κόστος αναπαραγωγής εγγράφων κ.λπ.). Η άµεση ηλεκτρονική επικοινωνία µεταξύ των χειριστών
µιας διοικητικής διαδικασίας µειώνει επίσης τον απαιτούµενο χρόνο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, απε-

λευθερώνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο πόρους για τη δηµόσια διοίκηση.
Οι ρυθµίσεις του σχεδίου νόµου εδραιώνουν και ενισχύουν τα δικαιώµατα των προσώπων καθώς καθίσταται
δυνατή η άσκηση δικαιωµάτων, όπως το δικαίωµα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα ή και η αξιοποίηση ευχερειών και µε ηλεκτρονικά µέσα. Η ίδια η εξυπηρέτηση
των αναγκών των προσώπων και των επιχειρήσεων µε
ταχύτητα, αποτελεσµατικότητα, ποιότητα και χωρίς περιττά κόστη συνιστά δικαίωµα των προσώπων σε ένα
σύγχρονο κράτος δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό η ηλεκτρονική επικοινωνία και συναλλαγή µε τους φορείς του δηµόσιου τοµέα κατοχυρώνεται ως δικαίωµα των φυσικών
προσώπων.
Το σχέδιο αυτού του νόµου-πλαισίου αποτελεί εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από µία πραγµατικά πρωτοποριακή ρύθµιση που είχε συµπεριληφθεί
στη συνταγµατική αναθεώρηση του 2001, δηλ. τη συνταγµατική επιταγή του άρθρου 5 Α που όχι µόνο κατοχυρώνει το δικαίωµα της πληροφόρησης αλλά και την υποχρέωση του Κράτους να διευκολύνει την πρόσβαση
στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς
και την παραγωγή, ανταλλαγή και διάδοσή τους.
Όπως προκύπτει από το εύρος του πεδίου εφαρµογής
του παρόντος στο σύνολο, ουσιαστικά, της δράσης των
φορέων του δηµόσιου τοµέα, σκοπός του νοµοθέτη είναι
η εισαγωγή θεσµικού πλαισίου, µε την ισχύ και εφαρµογή του οποίου αφ’ ενός µεν θα διασφαλίζεται η απαιτούµενη ασφάλεια δικαίου, αφ’ ετέρου δε θα διευκολύνεται
και θεσµικά η προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µε την θέσπιση ρυθµίσεων που αποκρίνονται τόσο
στην απαίτηση για τεχνολογική ουδετερότητα όσο και
στην γενικότερη αναδιαµόρφωση διαδικασιών που συνεπάγεται η αναγνώριση του δικαιώµατος ηλεκτρονικής επικοινωνίας και συναλλαγής φυσικών προσώπων και
Ν.Π.Ι.Δ. µε φορείς του δηµόσιου τοµέα. Κατά το µέρος
που στον παρόντα νόµο δεν περιέχονται σχετικές ρυθµίσεις είναι αυτονόητο ότι εφαρµόζονται οι οικείες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/99), όπως ισχύει.

ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ
Στο Κεφάλαιο Α΄ του παρόντος νόµου ορίζεται το αντικείµενο και το πεδίο εφαρµογής του σχεδίου νόµου
για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 αναγνωρίζεται ως
σκοπός του νόµου η αναγνώριση του δικαιώµατος των
φυσικών και Ν.Π.Ι.Δ. να επικοινωνούν και να συναλλάσσονται µε τους φορείς του δηµόσιου τοµέα µε χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ( εφεξής
ΤΠΕ ). Για την απρόσκοπτη άσκηση του δικαιώµατος που
αναγνωρίζεται µε τον παρόντα νόµο, κρίνεται απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι ο όρος Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών καλύπτει ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών, εφαρµογών, τεχνολογιών, εξοπλισµού και λογισµικών, µεταξύ των οποίων και εργαλεία «παραδοσιακά» όπως η τηλεφωνία, η χρήση τηλεοµοιοτυπίας (φαξ) αλλά
και το Διαδίκτυο, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα δίκτυα
και τα λογισµικά που είναι αναγκαία για τη χρήση των εν
λόγω τεχνολογιών. Κατ΄ εφαρµογή της αρχής της τεχνολογικής ουδετερότητας και της πρόθεσης για αξιοποίηση των ΤΠΕ στο σύνολο της δράσης της Δηµόσιας
Διοίκησης, οι τεχνολογίες αυτές επιφέρουν σταδιακά ε-
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πανάσταση στις κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονοµικές
δοµές, δηµιουργώντας νέες συµπεριφορές ως προς τις
πληροφορίες, τη γνώση, την επαγγελµατική δραστηριότητα, κ.λπ.
Για τη διασφάλιση της ποιοτικής και απρόσκοπτης παροχής υπηρεσιών από τους φορείς του δηµόσιου τοµέα
στους σκοπούς του νόµου συγκαταλέγεται η ρύθµιση
της χρήσης των ΤΠΕ από τους ίδιους τους φορείς του
δηµόσιου τοµέα εντός του πλαισίου και για τις ανάγκες
της λειτουργίας τους και την υποστήριξη της άσκησης
των αρµοδιοτήτων και συναλλαγών τους.
2. Στο άρθρο 2 του παρόντος προσδιορίζεται το πεδίο
εφαρµογής του νόµου, το οποίο καλύπτει ουσιαστικά το
σύνολο της δράσης των φορέων του δηµόσιου τοµέα µε
σκοπό την επίτευξη οµοιογένειας στην παροχή δηµόσιων υπηρεσιών αλλά και την ποιοτική αναβάθµισή τους.
Όπως ορίζεται στο παρόν άρθρο, ρυθµίσεις του πλαισίου
για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση εφαρµόζονται, καταρχήν, ως προς την άσκηση αρµοδιοτήτων από τα όργανα φορέων στο σύνολο του δηµόσιου τοµέα, αποτυπώνοντας έτσι την βούληση για µέγιστη δυνατή αξιοποίηση των ΤΠΕ. Στους φορείς αυτούς συµπεριλαµβάνονται, τηρουµένων των αναλογιών, και οι ελληνικές πρεσβευτικές και προξενικές αρχές καθώς και οι µόνιµες ελληνικές αντιπροσωπείες της Ελλάδας σε διεθνείς οργανισµούς.
Οι ρυθµίσεις του σχεδίου νόµου καταλαµβάνουν και
την ηλεκτρονική επικοινωνία και συναλλαγή, τόσο µεταξύ των ίδιων των φορέων όσο και µεταξύ αυτών και φυσικών ή Ν.Π.Ι.Δ. Με την προσθήκη των ως άνω περιπτώσεων στο πεδίο εφαρµογής του νόµου ενδυναµώνεται η
χρήση ΤΠΕ, κατ΄ επέκταση και το εύρος παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τους φορείς του
δηµόσιου τοµέα. Τέλος, στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου συµπεριλαµβάνεται και η πρόσβαση των φυσικών ή Ν.Π.Ι.Δ. σε δηµόσια ηλεκτρονικά έγγραφα καθώς και η διάθεση αυτών για περαιτέρω χρήση.
Προς αποφυγή ερµηνευτικών δυσχερειών σχετικά µε
το αν και σε ποιο βαθµό βρίσκει ο συγκεκριµένος νόµος
εφαρµογή, όταν η πράξη ή η επικοινωνία ή η συναλλαγή
περιλαµβάνει στάδια ή ενέργειες που δεν πραγµατοποιήθηκαν ηλεκτρονικά, στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 2 διευκρινίζεται ότι οι ρυθµίσεις του παρόντος νόµος ισχύουν ακόµα και αν η εκδοθείσα ηλεκτρονικά πράξη ή η επικοινωνία ή συναλλαγή µε φορέα δηµόσιου τοµέα δεν έγινε εξ ολοκλήρου µε ηλεκτρονικό τρόπο, µε
µόνο περιορισµό την εφαρµογή του σε εκείνα τα στάδια
που πραγµατοποιούνται µε ηλεκτρονικό τρόπο.
3. Για την απρόσκοπτη εφαρµογή του παρόντος σχεδίου νόµου και την αποσαφήνιση εννοιών, των οποίων η
κατανόηση κρίνεται απαραίτητη ιδίως για όλους όσοι καλούνται να εφαρµόσουν τις ρυθµίσεις του νόµου για την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, στο Κεφάλαιο Β¨ (άρθρο 3)
προσδιορίζονται εννοιολογικά οι αναγκαίοι ορισµοί που
χρησιµοποιούνται στις διατάξεις του παρόντος. Η εννοιολογική απόδοση των ορισµών κρίθηκε αναγκαία λόγω
και της φύσεως του ρυθµιστικού αντικειµένου του νόµου
αλλά και της ανάγκης για χρήση εννοιών και όρων κοινής αποδοχής που χρησιµοποιούνται διεθνώς στην οικεία ορολογία.
Οι ρυθµίσεις του άρθρου αυτού αποσκοπούν να άρουν
τυχόν ερµηνευτικές δυσχέρειες αλλά και να προσδώσουν σαφήνεια συµβάλλοντας στην εξοικείωση των εφαρµοστών των ρυθµίσεων αλλά και των χρηστών υπη-

ρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µε την οικεία ορολογία. Σκοπίµως έχει επιλεγεί και η συµπερίληψη ορισµών ακόµη και εάν περιλαµβάνονται σε άλλα, ήδη ισχύοντα νοµοθετήµατα, καθώς εξυπηρετεί την καλύτερη κατανόηση και εφαρµογή του νόµου.
Βασική επιλογή του σχεδίου νόµου είναι η αρχή της
τεχνολογικής ουδετερότητας. Με τις προτεινόµενες
ρυθµίσεις τίθεται το πλαίσιο του τρόπου εφαρµογής των
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών κατά την
διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών χωρίς όµως να
προσδιορίζεται σε συσχετισµό µε τη χρήση συγκεκριµένων τεχνολογιών και εργαλείων. Αλµατώδης και συνεχής ανάπτυξη των ΤΠΕ καθιστά την ανάγκη τεχνολογικής ουδετερότητας βασική συνιστώσα για την θέσπιση
νοµικού πλαισίου που δεν θα περιορίζεται στην θεσµική
αποτύπωση των υπαρχουσών δοµών νέων τεχνολογιών
κατά τρόπο περιοριστικό για τον µελλοντικό εφαρµοστή
του δικαίου. Η διατύπωση τόσο ως προς τους ορισµούς
όσο και στις επιµέρους ρυθµίσεις δεν περιλαµβάνει τεχνικές λεπτοµέρειες, ώστε να επιτρέπει εναλλακτικές επιλογές αλλά και να µην τίθεται θέµα εφαρµοσιµότητας
όταν αλλάζει το τεχνολογικό υπόστρωµα, καθώς η ραγδαία αλλαγή των τεχνολογικών όρων, προϋποθέσεων
και προϊόντων είναι εγγενές στοιχείο της ψηφιακής εποχής.
Στο Κεφάλαιο Γ΄του παρόντος διατυπώνονται οι γενικές αρχές που διέπουν την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και οι πληροφοριακές υποχρεώσεις των φορέων δηµόσιου τοµέα.
4. Στο άρθρο 4 διατυπώνονται οι επτά βασικές αρχές
που διέπουν την χρήση ΤΠΕ και την παροχή υπηρεσιών
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από φορείς δηµόσιου τοµέα.: α) Η υποχρέωση των φορέων για τήρηση των θεµελιωδών αρχών της νοµιµότητας, της χρηστής διοίκησης
και της διαφάνειας. Η πρόσδοση ιδιαίτερης σηµασίας
στην τελευταία για την υλοποίηση των επιταγών του νοµοθέτη και την εδραίωση σχέσης εµπιστοσύνης ανάµεσα στην Δηµόσια Διοίκηση και τον πολίτη καταδεικνύεται, εκτός των άλλων, και από το γεγονός ότι η υποχρέωση τήρησης της αρχής της διαφάνειας βρίσκει ρητή κατοχύρωση και µάλιστα στο ίδιο επίπεδο µε αυτήν την νοµιµότητας της διοικητικής δράσης και την αρχή της χρηστής διοίκησης. β) η υποχρέωση µέριµνας για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστηµάτων που υποστηρίζουν τις υπηρεσίες και εφαρµογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καθώς και για την πρόσβαση στις εν λόγω υπηρεσίες. Επιπλέον, δίδεται εκ του νόµου η δυνατότητα
χρήσης υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης τόσο
µέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ), της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης όσο και µέσω πυλών ή τόπων πρόσβασης που τυχόν προβλέπονται σε άλλες ρυθµίσεις. Διευκρινίζεται ότι η ρύθµιση αφορά τα Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών και όταν αυτά, βάσει του ν. 3844/2010 που ενσωµατώνει στην εσωτερική έννοµη τάξη την Οδηγία
2006/123, λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης
(Ε.Κ.Ε). Ο ειδικότερος προσδιορισµός των παρεχόµενων
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ή των κατηγοριών αυτών γίνεται µε κ.υ.α. του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού. γ) η υποχρέωση
µέριµνας και εγγύησης της εγκυρότητας, νοµιµότητας,
ακεραιότητας, ακρίβειας και επικαιροποίησης των πληροφοριών, στις οποίες τα συναλλασσόµενα µε τον φο-
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ρέα φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ. έχουν πρόσβαση µε χρήση ΤΠΕ. Με την διάταξη αυτή ο νοµοθέτης διασφαλίζει
την τήρηση της αρχής της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του διοικουµένου προβλέποντας ότι οι πληροφορίες
στις οποίες έχουν πρόσβαση τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που συναλλάσσονται µε φορείς του δηµόσιου τοµέα διαθέτουν εχέγγυα νοµιµότητας, εγκυρότητας και επικαιρότητας και, συνεπώς, είναι καθόλα πρόσφορες για
την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών που µπορούν να
παράγουν έννοµα αποτελέσµατα για τους χρήστες. Η
πρόβλεψη της εν λόγω υποχρέωσης είναι ιδιαίτερης βαρύτητας τόσο για την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όσο και για την επέλευση εννόµων συνεπειών που επέρχονται για φυσικά
πρόσωπα και Ν.Π.Ι.Δ. από την ανάρτηση πράξεων και
πληροφοριών στον δικτυακό τόπο. δ) Στην παράγραφο 4
ορίζεται η υποχρέωση των φορέων να φροντίζουν για
την ασφάλεια των δεδοµένων και των ίδιων των ηλεκτρονικών εγγράφων που παράγουν, καταχωρίζουν, τηρούν ή µε οποιοδήποτε τρόπο διαχειρίζονται καθώς και
για την ασφάλεια των ΤΠΕ και των υπηρεσιών που παρέχουν κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί σε αυτούς. ε) στην πέµπτη παράγραφο διατυπώνεται ως γενική αρχή η υποχρέωση των φορέων του δηµόσιου τοµέα να διασφαλίζουν ότι η παροχή των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης γίνεται κατά τρόπο
που υποστηρίζει και ενθαρρύνει την πρόσβαση στην πληροφορία του δηµόσιου τοµέα και την περαιτέρω χρήση
αυτής. Σύµφωνα µε τη ρύθµιση ο στόχος αυτός πρέπει
να επιδιωχθεί ιδίως µε τεχνικά µέσα και µε την επιλογή
των κατάλληλων µορφών αδειών χρήσης, προσδίδοντας
έτσι µία πιο συγκεκριµένη κατεύθυνση ως προς τις υποχρεώσεις των εφαρµοστών του ν. 3448/2006 για την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα
και τις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση
αυτού. στ) Με την παράγραφο 6 του παρόντος ενισχύεται η προσβασιµότητα των υπηρεσιών και εφαρµογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε κατοίκους νησιωτικών ή
ορεινών περιοχών – ή σε άτοµα που δραστηριοποιούνται
στις εν λόγω περιοχές – που επικοινωνούν ή συναλλάσσονται µε φορείς του δηµόσιου τοµέα µε χρήση ΤΠΕ, ενώ ταυτόχρονα προβλέπεται η οργάνωση και χρήση των
ΤΠΕ κατά τρόπο ώστε να ενισχύουν την ανάπτυξη των
νησιωτικών και ορεινών αυτών περιοχών. Με την παρούσα ρύθµιση αφ’ ενός µεν τίθενται οι αναγκαίες θεσµικές
εγγυήσεις για παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης υπό όρους ισότητας για το σύνολο του πληθυσµού, αφ’ ετέρου δε υποδηλώνεται η πρόθεση για αξιοποίηση των υπηρεσιών και των εφαρµογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς το σκοπό της γενικότερης ανάπτυξης των περιοχών αυτών. ζ) Με τη ρύθµιση της παραγράφου 7 θεσπίζεται υποχρέωση των φορέων του δηµόσιου τοµέα να διαµορφώνουν την πληροφόρηση και επικοινωνία και εν γένει τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κατά τρόπο, ώστε αυτές να είναι φιλικές προς
τον χρήστη αλλά και να διασφαλίζουν συνθήκες ισότητας ως προς την πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, λαµβάνοντας υπόψη
τις ιδιαίτερες ανάγκες πρόσβασης ορισµένων οµάδων ή
ατόµων και κυρίως των ατόµων µε αναπηρία. η) η παράγραφος 8 αποδίδει την αρχή της ηλεκτρονικής προσβασιµότητας επιτάσσοντας ότι ο σχεδιασµός και η εφαρµογή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η διαµόρφωση και προµήθεια των αντίστοιχων πληροφορια-

κών και επικοινωνιακών συστηµάτων και υπηρεσιών πρέπει να γίνεται µε γνώµονα την προσβασιµότητα σε άτοµα µε αναπηρίες και τη δυνατότητα αξιοποίησης των
σχετικών υπηρεσιών από αυτά. Η εν λόγω ρύθµιση αποτυπώνει την σαφή πρόθεση να εξασφαλισθεί για όλους
τους πολίτες πρόσβαση στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, µε ειδική µέριµνα στην δυνατότητα αξιοποίησής τους από άτοµα µε αναπηρία, δεδοµένου ότι
η απρόσκοπτη χρήση ΤΠΕ είναι, στην περίπτωση αυτή, επιβεβληµένη για την διευκόλυνση της επικοινωνίας και
συναλλαγής µε φορείς του δηµόσιου τοµέα. Με την αναγωγή της πλήρωσης της απαίτησης για διασφάλιση ηλεκτρονικής προσβασιµότητας σε κριτήριο για τον σχεδιασµό, την εφαρµογή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την διαµόρφωση και προµήθεια των αντίστοιχων πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστηµάτων
και υπηρεσιών επιτυγχάνεται η κατάργηση τεχνικών και
θεσµικών φραγµών που δυσχεραίνουν την επικοινωνία
και συναλλαγή πολιτών µε αναπηρία µε φορείς του δηµόσιου τοµέα και τίθενται οι θεσµικές εγγυήσεις για την
απρόσκοπτη τήρηση της ηλεκτρονικής προσβασιµότητας, αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί σηµαντικό παράγοντα
βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ατόµων µε αναπηρία.
Παράλληλα, µε την κατοχύρωση της ηλεκτρονικής προσβασιµότητας στην διάταξη της παραγράφου 8 καταδεικνύεται η βούληση του νοµοθέτη για παροχή υπηρεσιών
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όχι µόνο υπό όρους ίσης
ποιότητας, αλλά και υπό όρους ισότητας για όλα τα φυσικά πρόσωπα που επικοινωνούν ή συναλλάσσονται µε
φορείς του δηµόσιου τοµέα.
5. Ως αναγκαία συνθήκη για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, θεσπίζεται µε το άρθρο 5 η υποχρέωση δηµιουργίας και διατήρησης δικτυακού τόπου για κάθε φορέα του δηµόσιου τοµέα, µε την χρήση των κατάλληλων
εφαρµογών ιδίως – αλλά όχι αποκλειστικώς - για την υποβολή αναφορών, δηλώσεων και αιτήσεων από τα συναλλασσόµενα µε αυτόν φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ..
Λαµβάνοντας υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητες καθώς και δυσκολίες φορέων να ανταποκριθούν στην απαίτηση αυτή,
ο νοµοθέτης προβλέπει την εκπλήρωση της υποχρέωσής
τους ακόµα και µε απλή φιλοξενία σχετικής µε τον συγκεκριµένο φορέα ιστοσελίδας σε δικτυακό τόπο που
διαχειρίζεται ιεραρχικά προϊσταµένη ή εποπτεύουσα αυτής αρχή, υπό την προϋπόθεση ότι διατίθεται εµφανώς
διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας µε τον συγκεκριµένο φορέα. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η αναγκαία
οµοιογένεια στους όρους παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης για τον προσδιορισµό των γενικών όρων
και λειτουργικών προδιαγραφών τήρησης δικτυακού τόπου από έναν φορέα του δηµόσιου τοµέα, των γενικών
όρων χρήσης καθώς και των γενικών όρων ως προς την
πολιτική ασφάλειας και την πολιτική προστασίας ιδιωτικότητας των δικτυακών τόπων που διατηρούν οι φορείς
του δηµόσιου τοµέα ( άρθρο 5 παρ.1).
Ως προς τις ιδιότητες δικτυακού τόπου ο φορέας που
τον ιδρύει και τον συντηρεί οφείλει να παρέχει µε κάθε
πρόσφορο τρόπο τη δυνατότητα επικοινωνίας (άρθρο 5
παρ.2) ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα διαµόρφωσης
ειδικού χώρου στον δικτυακό τόπο του φορέα, στον οποίο κάθε ενδιαφερόµενος θα µπορεί να διατυπώνει – υποβάλλει ερωτήµατα. Προκειµένου να εξασφαλιστεί ο
σεβασµός των ιδιαιτεροτήτων ανά φορέα και πεδίο αρ-
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µοδιότητας παρέχεται σε κάθε φορέα του δηµόσιου τοµέα η αρµοδιότητα να προσδιορίζει τους όρους και τα
εργαλεία τήρησης του δικτυακού του τόπου, υπό την
προϋπόθεση τήρησης των αρχών της δηµοσιότητας, της
ποιότητας, της ασφάλειας, της προσβασιµότητας και της
διαλειτουργικότητας. Για την προστασία δικαιωµάτων
του χρήστη και την συµφωνία µε τις επιταγές του άρθρου 8 του Ν.3861/2010 γίνεται µνεία στην υποχρέωση
αναφοράς των στοιχείων του υπευθύνου τήρησης και
του αναπληρωτή του και των στοιχείων επικοινωνίας αυτών ( άρθρο 5 παρ.3). Στην παράγραφο 4 κατοχυρώνεται
ρητά ο ελεύθερος και χωρίς περιορισµούς πρόσβασης
χαρακτήρας των δικτυακών τόπων που δηµιουργούνται
και τηρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων του άρθρου. Ο νοµοθέτης εξαιρεί ρητά
από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας παραγράφου τις
περιπτώσεις εκείνες, για τις οποίες υπάρχει διαφορετική
πρόβλεψη από τον οικείο φορέα και η οποία θεµελιώνεται σε λόγους διαφύλαξης κρατικού απορρήτου ή απορρήτου που προστατεύεται από διάταξη νόµου.
6. Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων, των όρων
και των περιορισµών που προβλέπονται από την κείµενη
νοµοθεσία ως προς την πρόσβαση στα έγγραφα (άρθρο
5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας), ως προς την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα
(ν. 3448/2006) και ως προς την επεξεργασία και προστασία
των
δεδοµένων
προσωπικού
χαρακτήρα
(ν. 2472/1997), µε τις διατάξεις του άρθρου 6 θεσπίζεται,
καταρχήν, η υποχρέωση των φορέων δηµοσίου τοµέα όχι µόνο να δηµοσιοποιούν αλλά και να καθιστούν προσιτές, ιδίως στους δικτυακούς τόπους τους, τις πληροφορίες που διαθέτουν και εµπίπτουν στο πεδίο της αρµοδιότητας και δραστηριότητάς τους. Μάλιστα, όπως ορίζεται στην ίδια διάταξη, οι φορείς του δηµόσιου τοµέα οφείλουν ιδίως να καθιστούν προσιτά σε κάθε ενδιαφερόµενο, και µάλιστα µε εύληπτο τρόπο, τη βασική νοµοθεσία που αναφέρεται στα εκάστοτε πεδία αρµοδιότητάς ή
δραστηριότητάς τους, πληροφορίες για τις υπηρεσίες
και συναλλαγές, οι οποίες µπορεί να παρασχεθούν ή να
πραγµατοποιηθούν ιδίως µε χρήση ΤΠΕ. Προκειµένου να
µην καταστεί αποσπασµατική ή ελλιπής η πρόσβαση στις
πληροφορίες του δηµόσιου τοµέα, ο νοµοθέτης προβλέπει ότι η υποχρέωση των φορέων ισχύει και για κάθε άλλη πληροφορία, η πρόσβαση στην οποία διευκολύνει την
άσκηση δικαιωµάτων ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων
που προβλέπει ο νόµος. Ακριβώς για να µπορούν να διευκολυνθούν τα φυσικά πρόσωπα και τα Ν.Π.Ι.Δ. κατά τη
συναλλαγή τους µε τους φορείς του δηµόσιου τοµέα αλλά και να αξιοποιηθούν στο έπακρο τα δηµόσια δεδοµένα µε την ρύθµιση της παραγράφου 2 ορίζεται ότι οι πληροφορίες αυτές πρέπει να διατίθενται σε δεκτική περαιτέρω χρήσης και επεξεργάσιµη, µε αυτοµατοποιηµένα
µέσα, µορφή.
Για την διασφάλιση βεβαιότητας ως προς την ακρίβεια
των δεδοµένων και των πληροφοριών που αναρτώνται
είτε στον ίδιο τον δικτυακό τόπο του φορέα είτε στην
ΚΔΠ του Ελληνικού Δηµοσίου, µε την παράγραφο 3 θεσπίζεται η ρητή υποχρέωση των φορέων να εγγυώνται
την εγκυρότητα και νοµιµότητα και να µεριµνούν για την
ποιότητα και την επικαιροποίηση των εν λόγω πληροφοριών και εγγράφων. Η ρύθµιση αποσκοπεί στη θέσπιση ενός περιβάλλοντος διάθεσης πληροφοριών και δεδοµένων τηρώντας στο ακέραιο την απαίτηση για ασφάλεια
δικαίου καθώς και τις εγγυήσεις προστασίας των δικαιω-

µάτων των υποκειµένων των εν λόγω πληροφοριών.
Προκειµένου να ενισχυθεί η ελεύθερη διακίνηση και αξιοποίηση της πληροφορίας του δηµόσιου τοµέα ώστε
να µπορούν να παρέχονται αποδοτικότερες υπηρεσίες
στην παράγραφο 4, προβλέπεται ότι οι πληροφορίες που
δηµοσιοποιούνται, ανακοινώνονται και κοινοποιούνται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, µπορούν ελεύθερα να µεταφορτώνονται, να προσκτώνται,
να αποθηκεύονται, να τυγχάνουν επεξεργασίας, να διαδίδονται και να χρησιµοποιούνται περαιτέρω υπό τον όρο ότι µνηµονεύεται κατάλληλα η πηγή τους και δεν εµφανίζονται ως πρωτότυπες πληροφορίες, εάν έχουν υποστεί µετατροπές. Σε κάθε περίπτωση, η ως άνω ρύθµιση βρίσκεται σε απόλυτη αρµονία µε τις διατάξεις για
την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά και τις σχετικές µε
την προστασία της πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας διατάξεις καθώς και µε την νοµοθεσία για την
περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα, αφού η ρύθµιση θέτει το δικαίωµα της παραγράφου
4 υπό την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων. Στην διευκόλυνση χρήσης ΤΠΕ και στη µέγιστη δυνατή αξιοποίηση των πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα συµβάλλουν
και οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6, εισάγοντας
ρυθµίσεις σχετικά µε την δηµοσίευση των περιορισµών
και των όρων χρήσης πληροφοριών και εγγράφων στον
δικτυακό τόπο του φορέα, καθώς και υποχρέωση µέριµνας για την ευρετηρίαση και τεκµηρίωση της πληροφορίας που διαθέτουν.
Στο Κεφάλαιο Δ΄ του παρόντος νόµου κατοχυρώνονται τα δικαιώµατα των προσώπων – χρηστών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
7. Στο άρθρο 7 κατοχυρώνονται γενικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδοµένων. Η ρύθµιση αποβλέπει
στην εισαγωγή ρυθµίσεων που συνιστούν θεσµικές καινοτοµίες στο οικείο νοµικό πλαίσιο και ενισχύουν το επίπεδο της προστασίας προσωπικών δεδοµένων που παρέχεται στους χρήστες υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.. Συνεπώς, εάν δεν υπάρχει σχετική διάταξη στον
παρόντα νόµο, οι διατάξεις του ν. 2472/1997 εξακολουθούν να βρίσκουν εφαρµογή σε περιπτώσεις επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που λαµβάνει
χώρα στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Η υποχρέωση σεβασµού του δικαιώµατος προστασίας
προσωπικών δεδοµένων και ιδιωτικότητας κατά την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από φορείς δηµοσίου τοµέα κατοχυρώνεται και ρητά στην παράγραφο 1 του άρθρου 7. Με την διάταξη της παραγράφου 2 εισάγεται µία ιδιαίτερα σηµαντική υποχρέωση για
όσους σχεδιάζουν, διαµορφώνουν ή προµηθεύονται πληροφοριακά συστήµατα και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς προβλέπεται η αξιολόγηση των επιπτώσεών τους στην ιδιωτικότητα και στην προστασία
προσωπικών δεδοµένων (privacy impact assessment ).
Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του παρόντος, ο σχεδιασµός, η διαµόρφωση και η προµήθεια πληροφοριακών
συστηµάτων και υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης πρέπει να γίνεται, λαµβάνοντας υπόψη τη – συνταγµατική και νοµοθετική – επιταγή για προστασία προσωπικών δεδοµένων και την ανάγκη διαµόρφωσης των συστηµάτων και υπηρεσιών κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η επεξεργασία όσο το δυνατόν λιγότερων δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (privacy by design). Σηµειώ-

5
νεται ότι µε την παρούσα διάταξη εξειδικεύεται και ρητά
η υποχρέωση της ελαχιστοποίησης των δεδοµένων που
τυγχάνουν επεξεργασίας από φορείς του δηµόσιου τοµέα, µία υποχρέωση που απορρέει εξάλλου από την αρχή της αναλογικότητας.
Για τη διευκόλυνση των προσώπων αλλά και προς αποσαφήνιση τυχόν ερµηνευτικών δυσχερειών, µε την παράγραφο 4 του παρόντος ορίζεται ότι όπου το παρόν
σχέδιο νόµου απαιτεί την συγκατάθεση του υποκειµένου
ως προϋπόθεση νόµιµης επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, η σχετική δήλωση
µπορεί να δίδεται και µε χρήση ΤΠΕ. Επιπρόσθετα, υπό
το πνεύµα ενίσχυσης του θεσµικού πλαισίου προστασίας
προσωπικών δεδοµένων των χρηστών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ο νοµοθέτης κατοχυρώνει ρητώς το δικαίωµα του υποκειµένου να ανακαλεί ελεύθερα
την δήλωση συγκατάθεσής του, η οποία καταγράφεται
µε ασφαλή τρόπο και είναι ανά πάσα στιγµή προσβάσιµη, χωρίς χρονικούς περιορισµούς. Για λόγους εύρυθµης
λειτουργίας της Διοίκησης και τήρησης της αρχής της
νοµιµότητας, η ανάκληση της συγκατάθεσης του υποκειµένου των δεδοµένων δεν έχει αναδροµική ισχύ.
8. Η κατοχύρωση δικαιωµάτων των προσώπων δεν περιορίζεται στην πρόβλεψη των γενικών αρχών ως προς
την προστασία προσωπικών δεδοµένων. Με τις διατάξεις
του άρθρου 8 αναγνωρίζονται ρητώς δικαιώµατα των
προσώπων σε σχέση µε την επεξεργασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα ειδικά για σκοπούς ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Σύµφωνα τα οριζόµενα στην πρώτη
παράγραφο, τα προσωπικά δεδοµένα που έχουν ήδη
γνωστοποιήσει φυσικά πρόσωπα – χρήστες υπηρεσιών
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε φορείς του δηµόσιου
τοµέα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για µελλοντικές ηλεκτρονικές συναλλαγές προς διευκόλυνση και επίτευξη
αποδοτικότερων και ταχύτερων υπηρεσιών, µόνον εφόσον τα υποκείµενα των δεδοµένων το επιθυµούν. Η συγκατάθεσή τους πρέπει να περιβάλλεται τον τύπο της
γραπτής συγκατάθεσης του προσώπου, η οποία ωστόσο
µπορεί να δηλώνεται και µε χρήση ΤΠΕ, ούτως ώστε να
προκύπτει µε σαφήνεια και ανενδοίαστα η βούλησή του
για µελλοντική χρησιµοποίηση των δεδοµένων που τον
αφορούν. Ο νοµοθέτης δεν αρκείται στην παροχή έγγραφης συγκατάθεσης του υποκειµένου των δεδοµένων,
αλλά επιπλέον θέτει ως προϋπόθεση την προηγούµενη
ενηµέρωσή του σχετικά µε τις ενδεχόµενες µελλοντικές
χρήσεις και τους σκοπούς που επιδιώκονται, τους αποδέκτες και τις κατηγορίες αποδεκτών καθώς και την ύπαρξη δικαιωµάτων πρόσβασης και αντίρρησης.
Με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου ρυθµίζεται
η ειδικότερη περίπτωση περαιτέρω χρήσης δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα για στατιστικούς λόγους ή για
τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών. Και στην περίπτωση αυτή ως βάση νοµιµότητας τίθεται η λήψη
προηγούµενης έγγραφης συγκατάθεσης των φυσικών
προσώπων ή των νοµίµων εκπροσώπων τους κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον ν. 2472/1997. Ως διαζευκτική
νοµιµοποιητική βάση τίθεται η ανωνυµοποίηση των δεδοµένων σύµφωνα µε τα όσα ειδικώς ορίζονται στο άρθρο 20 παρ.3 του παρόντος σχεδίου νόµου. Η ρύθµιση
αυτή αποτελεί ένα βασικό θεσµικό εργαλείο για την εκπλήρωση του σκοπού θέσπισης της διατάξεως, δηλ. την
αξιοποίηση δεδοµένων για αµιγώς στατιστικούς λόγους
ή για την βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών, προασπίζοντας ταυτόχρονα τα δικαιώµατα των υποκειµένων
των δεδοµένων. Για την πληρέστερη προστασία των δι-

καιωµάτων των προσώπων ορίζεται ότι οι ειδικότερες
λεπτοµέρειες για την ενηµέρωση των φυσικών προσώπων και την παροχής της συγκατάθεσής τους θα οριστούν µε πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( άρθρο 8 παρ.3).
Επίσης προς διασφάλιση των δικαιωµάτων των προσώπων, στην επόµενη παράγραφο 4 διευκρινίζεται ότι οι
δηµόσιες αρχές δεν επιτρέπεται να εξαρτούν την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τη συγκατάθεση των προσώπων για την περαιτέρω επεξεργασία δεδοµένων που τα αφορούν είτε για στατιστικούς
σκοπούς και για σκοπούς βελτίωσης των παρεχοµένων
υπηρεσιών είτε για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης στο µέλλον. Στην τελευταία παράγραφο
του άρθρου 8 και σε συνέχεια της θεσµικής κατοχύρωσης των δικαιωµάτων του υποκειµένου των δεδοµένων
όχι µόνο σε επίπεδο ουσίας αλλά και στον τρόπο ασκήσεώς τους, προβλέπεται η δυνατότητα των φυσικών
προσώπων να ασκούν και µε χρήση ΤΠΕ, τα δικαιώµατα
πρόσβασης και αντίρρησης που κατοχυρώνουν τα άρθρα
12 και 13 του ν. 2472/1997 έναντι των φορέων του δηµόσιου τοµέα, υπό την προϋπόθεση της επιβεβαίωσης της
ταυτότητάς τους (αυθεντικοποίησης) και της ασφάλειας.
9. Με τις ρυθµίσεις του άρθρου 9 ενισχύεται το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα ώστε να περιλαµβάνει κατά
τρόπο σαφή και αναµφισβήτητο και την πρόσβαση στα ηλεκτρονικά έγγραφα, δηµιουργώντας το κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο για διασφάλιση των σχετικών δικαιωµάτων των χρηστών ΤΠΕ µε ταυτόχρονη απόκριση στις απαιτήσεις της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Με τις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου ενισχύεται η άσκηση του
συνταγµατικά κατοχυρωµένου δικαιώµατος του άρθρου
5Α παρ.1, σύµφωνα µε το οποίο « Καθένας έχει δικαίωµα
στην πληροφόρηση, όπως νόµος ορίζει. Περιορισµοί στο
δικαίωµα αυτό είναι δυνατόν να επιβληθούν µε νόµο µόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι και δικαιολογούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας, καταπολέµησης του
εγκλήµατος ή προστασίας δικαιωµάτων και συµφερόντων τρίτων».
Ειδικότερα, µε την ρύθµιση της παραγράφου 1 ορίζεται ρητώς ότι το δικαίωµα του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999) για πρόσβαση στις
πληροφορίες του δηµόσιου τοµέα αφορά και στα ηλεκτρονικά έγγραφα. Εκτός από το αντικείµενο του δικαιώµατος, στην παράγραφο περιέχεται πρόβλεψη και για
τον τρόπο άσκησής του και παρέχεται η δυνατότητα άσκησης του δικαιώµατος και µε χρήση ΤΠΕ κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον παρόντα νόµο. Σε περίπτωση
που το κατ΄άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
δικαίωµα ασκείται για πρόσβαση σε έγγραφα που τηρούνται ηλεκτρονικά από φορέα του δηµόσιου τοµέα, προβλέπεται - µε την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθµίσεων
του παρόντος νόµου - και η δυνατότητα για µελέτη του
εγγράφου ή χορήγηση αντιγράφου και µε ηλεκτρονικό
τρόπο ( άρθρο 9 παρ.2). Δεδοµένου ότι ο τρόπος πρόσβασης µε χρήση ΤΠΕ χρήζει εξειδίκευσης, δίδεται εξουσιοδότηση στον αρµόδιο Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για έκδοση
Υπουργικής Απόφασης, µε την οποία θα ρυθµίζονται τα
ειδικότερα ζητήµατα του τρόπου πρόσβασης, της µελέτης των εγγράφων και της χορήγησης αντιγράφων µε
χρήση ΤΠΕ, συµπεριλαµβανοµένων των υποστηρικτικών
τεχνολογιών, οι υποχρεώσεις του αιτούντος καθώς και
κάθε σχετικό θέµα.
10. Το άρθρο 10 του παρόντος νόµου είναι ιδιαίτερης
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σηµασίας για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς κατοχυρώνει το δικαίωµα ηλεκτρονικής επικοινωνίας και χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Συγκεκριµένα, στην πρώτη παράγραφο του άρθρου κατοχυρώνεται το δικαίωµα των φυσικών προσώπων και των ΝΠΙΔ να επικοινωνούν και να
συναλλάσσονται µε τους φορείς του δηµόσιου τοµέα µε
χρήση ΤΠΕ και ιδίως να κάνουν χρήση ηλεκτρονικών
πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστηµάτων προκειµένου να χρησιµοποιούν προσφερόµενες υπηρεσίες
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ενώ παρατίθενται και ενδεικτικώς περιπτώσεις άσκησης του εν λόγω δικαιώµατος, όπως η λήψη και παροχή πληροφοριών, η πρόσβαση
στα δηµόσια έγγραφα, η κατάθεση αιτήσεων, δηλώσεων,
δικαιολογητικών ή άλλων εγγράφων και η παραλαβή διοικητικών ή άλλων εγγράφων που απευθύνουν στα πρόσωπα αυτά οι φορείς του δηµόσιου τοµέα.
Σε συνάφεια προς αυτό το δικαίωµα στη δεύτερη παράγραφο αναγνωρίζεται το δικαίωµα των φυσικών και
ΝΠΙΔ να επιλέγουν µεταξύ των διαθέσιµων µέσων και
τρόπων επικοινωνίας και συναλλαγής µε τους φορείς
του δηµόσιου τοµέα. Για λόγους ασφάλειας δικαίου και
απρόσκοπτης τήρησης της αρχής της προστατευόµενης
εµπιστοσύνης του διοικουµένου, ο νοµοθέτης παρέχει
στον χρήστη το δικαίωµα επιλογής του τρόπου επικοινωνίας, ρυθµίζοντας τον χρόνο και τον τύπο δήλωσης της
βουλήσεώς του. Σύµφωνα µε την παρούσα διάταξη, η επιλογή του τρόπου επικοινωνίας γίνεται µε δήλωση του
συναλλασσοµένου µε τον φορέα προσώπου κατά την έναρξη της επικοινωνίας ή της συναλλαγής. Δεδοµένου
ότι σκοπός του νοµοθέτη δεν είναι η θέσπιση ενός ανελαστικού πλαισίου ηλεκτρονικής επικοινωνίας αλλά η
ενθάρρυνση και η διευκόλυνση του ηλεκτρονικού τρόπου επικοινωνίας, το συναλλασσόµενο µε τον φορέα
πρόσωπο έχει δικαίωµα να µεταβάλλει τον τρόπο επικοινωνίας που αρχικώς επέλεξε, σε µεταγενέστερο στάδιο
της διαδικασίας, υπό την προϋπόθεση ότι τηρεί και πάλι
τον προβλεπόµενο τύπο δήλωσης της βουλήσεώς του,
δηλ. να υποβάλλει έγκαιρη και σαφή δήλωση µεταβολής
της προηγούµενης επιλογής του. Προκειµένου να ενθαρρυνθεί η χρήση των ΤΠΕ από πρόσωπα που επιλέγουν αυτό τον τρόπο επικοινωνίας, πλην όµως δεν διαθέτουν εξοικείωση στην χρήση ΤΠΕ προβλέπεται η παροχή συνδροµής από υπαλλήλους φορέων του δηµόσιου
τοµέα και ιδίως των ΚΕΠ σε κάθε ενδιαφερόµενο πρόσωπο που αδυνατεί να χρησιµοποιήσει τις ΤΠΕ. Με τη
ρύθµιση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου λαµβάνεται µέριµνα για την αντιµετώπιση ειδικών περιπτώσεων απρόοπτης µεταβολής των συνθηκών που δικαιολογούσαν την αρχική επιλογή τρόπου επικοινωνίας ή συναλλαγής, ορίζοντας ότι είναι δυνατή η µεταβολή του
αρχικού τρόπου επικοινωνίας ή συναλλαγής από τον φορέα του δηµόσιου τοµέα σε εξαιρετικές περιστάσεις και
µόνον εφόσον αυτό επιβάλλεται από επιτακτικές οργανωτικές ανάγκες. Ακόµα και σε αυτή την περίπτωση όµως προστατεύονται τα δικαιώµατα των φυσικών και
Ν.Π.Ι.Δ. που επικοινωνούν ή συναλλάσσονται µε τον οικείο φορέα, θέτοντας ως προϋπόθεση µεταβολής την έγκαιρη και σαφή ενηµέρωση του συναλλασσοµένου µε
τον φορέα προσώπου. Κατ΄ εφαρµογή της εν λόγω διατάξεως, και εφόσον συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις, ο φορέας, του οποίου επιτακτικές οργανωτικές ανάγκες επιβάλλουν την µονοµερή µεταβολή του τρόπου
επικοινωνίας οφείλει να ενηµερώνει εγκαίρως, δηλ. προ-

τού επέλθουν έννοµες συνέπειες από τον νέο τρόπο επικοινωνίας ή συναλλαγής και σαφώς, ήτοι µε πληρότητα
και σαφήνεια τόσο για το πραγµατικό γεγονός της µεταβολής και τους λόγους που την επιβάλλον, όσο και για
το σε τι συνίσταται ο νέος τρόπος επικοινωνίας ή συναλλαγής και τι συνεπάγεται για τα έννοµα συµφέροντα, τις
υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του φυσικού ή Ν.Π.Ι.Δ.
Διευκρινίζεται ότι δεν πρόκειται για περιορισµό του δικαιώµατος που αναγνωρίζεται στην παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου αλλά για την ρύθµιση των περιπτώσεων εκείνων που, λόγω επιτακτικών οργανωτικών αναγκών, ο φορέας δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσει το αίτηµα του χρήστη ΤΠΕ για επικοινωνία ή συναλλαγή µε
τον τρόπο που αρχικώς επέλεξε και για να µην καταστεί
αδύνατη ή δυσµενής για τον χρήστη ΤΠΕ η επικοινωνία
ή η συναλλαγή µε τον εν λόγω φορέα του δηµόσιου τοµέα, τίθενται οι θεσµικές εγγυήσεις για την µονοµερή
µεταβολή του τρόπου επικοινωνίας ή συναλλαγής από
τον φορέα του δηµόσιου τοµέα.
Ως προς την επικοινωνία ή συναλλαγή των φορέων
του δηµόσιου τοµέα µε Ν.Π.Ι.Δ., ενώσεις προσώπων ή
φυσικά πρόσωπα που λόγω της φύσης τους, των τεχνικών-οικονοµικών δυνατοτήτων τους και του πεδίου δραστηριότητάς τους τεκµαίρεται ότι έχουν πρόσβαση σε
ΤΠΕ και στη χρήση αυτών, δίδεται στον φορέα του δηµόσιου τοµέα το δικαίωµα να προσδιορίσει την επικοινωνία
ή συναλλαγή µε χρήση ΤΠΕ ως µοναδικό τρόπο επικοινωνίας ή συναλλαγής ( άρθρο 10 παρ.4). Η ρύθµιση αυτή
αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ίδιας της επικοινωνίας ή
της συναλλαγής µε όρους αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας και βασίζεται σε στοιχεία και ιδιότητες
των ίδιων των φυσικών ή Ν.Π.Ι.Δ. που επικοινωνούν ή
συναλλάσσονται µε φορείς του δηµόσιου τοµέα.
11. Με το άρθρο 11 του παρόντος θεσπίζεται η δυνατότητα συµµετοχής των προσώπων, φυσικών και νοµικών, που επικοινωνούν ή συναλλάσσονται µε φορείς του
δηµόσιου τοµέα στην διαµόρφωση του πλαισίου βάσει
του οποίου λειτουργούν ως διοικητικές µονάδες και παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ιδίως όταν οι τελευταίες παρέχονται µε χρήση ΤΠΕ. Ειδικότερα, στην παράγραφο 1
του άρθρου 11 προβλέπεται η δυνατότητα των φυσικών
και Ν.Π.Ι.Δ. να διατυπώνουν παρατηρήσεις και προτάσεις αναφορικά µε την λειτουργία των φορέων του δηµοσίου τοµέα και τη παροχή υπηρεσιών από αυτούς, ιδίως όσων υπηρεσιών παρέχονται µε χρήση ΤΠΕ. Με την
θέσπιση της διατάξεως αυτής, ο νοµοθέτης σκοπεί στην
ενίσχυση της διάδρασης µεταξύ παρόχων και χρηστών
υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα, ιδίως υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, µε σκοπό την συνδιαµόρφωση ενός αποτελεσµατικού πλαισίου λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών από τους φορείς του δηµόσιου τοµέα.
Για τον σκοπό αυτό στη διάταξη της παραγράφου 2 ορίζεται ότι οι φορείς του δηµόσιου τοµέα επεξεργάζονται,
αξιολογούν και αξιοποιούν τις παρατηρήσεις και προτάσεις για τη βελτίωση της οργάνωσης και της παροχής υπηρεσιών από αυτούς.
Στο Κεφάλαιο Ε΄ του παρόντος νόµου εισάγονται ρυθµίσεις που αφορούν τις ηλεκτρονικές διοικητικές πράξεις και τα ηλεκτρονικά δηµόσια έγγραφα εν γένει.
12. Η έκδοση ηλεκτρονικών διοικητικών πράξεων αποτελεί µία από τις βασικές συνιστώσες για την εισδοχή
ΤΠΕ στην διοικητική δράση. Σύµφωνα µε την πρώτη παράγραφο του άρθρου 12 και µε την επιφύλαξη ειδικών
ρυθµίσεων, επιτρέπεται η έκδοση διοικητικών πράξεων, η
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σύνταξη και τήρηση εγγράφων κάθε είδους καθώς και η
διακίνηση, διαβίβαση, κοινοποίηση και ανακοίνωση αυτών µεταξύ φορέων του δηµόσιου τοµέα ή µεταξύ αυτών
και των φυσικών προσώπων και Ν.Π.Ι.Δ. µε χρήση ΤΠΕ.
Επισηµαίνεται ότι λαµβάνεται υπόψη η ειδική νοµοθεσία
περί απαγόρευσης αντιγράφων για συγκεκριµένες κατηγορίες δηµοσίων εγγράφων ( όπως έγγραφα, για τα οποία απαγορεύεται η χορήγηση αντιγράφων για λόγους
διασφάλισης απορρήτου). Σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται
στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, έγγραφα για
τα οποία δεν επιτρέπεται η χορήγηση αντιγράφου εξαιρούνται ρητώς από την εφαρµογή της παρούσας διατάξεως και, συνεπώς, δεν δύνανται να εκδοθούν µε χρήση
ΤΠΕ. Η ρύθµιση αποσκοπεί στην απρόσκοπτη τήρηση
των ειδικών διατάξεων που εξαιρούν κατηγορίες εγγράφων από την δυνατότητα για χορήγηση αντιγράφων και
που, λόγω της διαφοροποίησης έγχαρτων και ηλεκτρονικών εγγράφων, υπαγορεύουν την εξαίρεση τέτοιων εγγράφων από την δυνατότητα να εκδοθούν µε χρήση
ΤΠΕ.
Για λόγους τήρησης της αρχής της χρηστής διοίκησης
και της διαφάνειας στη δράση των φορέων του δηµόσιου
τοµέα σε περίπτωση που η επιδιωκόµενη από φυσικό
πρόσωπο ή ΝΠΙΔ ή απευθυνόµενη σε αυτά πράξη αφορά
έγγραφα, τα οποία περιλαµβάνονται στο πεδίο εφαρµογής της προηγούµενης παραγράφου και, συνεπώς, δεν
δύνανται να εκδοθούν µε χρήση ΤΠΕ, ο φορέας υποχρεούται να ενηµερώνει εγκαίρως τον ενδιαφερόµενο κατά
τον πλέον πρόσφορο τρόπο ( άρθρο 12 παρ.3). Προκειµένου να διαµορφωθούν ενιαίες αρχές ως προς το ελάχιστο περιεχόµενο, τον τύπο και τα πρότυπα των σχετικών εγγράφων ώστε να επιτυγχάνεται, µεταξύ των άλλων, χωρίς προβλήµατα η επικοινωνία και η διαλειτουργικότητα µεταξύ των φορέων του δηµόσιου τοµέα, µε
την παράγραφο 4 παρέχεται εξουσιοδότηση για έκδοση
Υπουργικής Απόφασης από τον Υπουργό Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, µε την
οποία θα ορίζονται τα πρότυπα και οι ελάχιστες προδιαγραφές µορφής και αναγκαίων στοιχείων των ηλεκτρονικών εγγράφων που εκδίδουν οι φορείς του δηµόσιου τοµέα καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
13. Με τις διατάξεις του άρθρου 13 περί κύρους και αποδεικτικής ισχύος των ηλεκτρονικών εγγράφων εισάγεται µία από τις βασικές καινοτοµίες για τον τρόπο δράσης των φορέων του δηµόσιου τοµέα και κυρίως για το
επίπεδο ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών στο
πλαίσιο επικοινωνίας µε φυσικά και ΝΠΙΔ. Στην παράγραφο 1 αποσαφηνίζεται η νοµική υπόσταση των ηλεκτρονικών εγγράφων, αφού προβλέπεται το ισοδύναµο
νοµικής και αποδεικτικής ισχύος των ηλεκτρονικών εγγράφων µε τα έγγραφα που φέρουν ιδιόχειρη υπογραφή
και σφραγίδα – όταν η τελευταία προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις και τα όσα προβλέπονται σχετικά στον
Κανονισµό
Επικοινωνίας
Δηµοσίων
Υπηρεσιών
(Κ.Ε.Δ.Υ.) - υπό την προϋπόθεση ότι τα ηλεκτρονικά αυτά έγγραφα φέρουν προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή
του εξουσιοδοτηµένου οργάνου, η οποία βασίζεται σε αναγνωρισµένο πιστοποιητικό και δηµιουργείται από ασφαλή διάταξη δηµιουργίας υπογραφής. Στην προκειµένη περίπτωση εφαρµόζεται και η γενική αρχή που περιέχεται στη νοµοθεσία για τις ηλεκτρονικές υπογραφές,
σύµφωνα µε την οποία η προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονοµικό δίκαιο (άρθρο 3 παρ. 1

π.δ. 150/01 για την Προσαρµογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ
σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές). Με την ρύθµιση αυτή ο νοµοθέτης διατυπώνει θεσµικά την απαιτούµενη συµµόρφωση ως προς τις
έννοµες συνέπειες που συνεπάγεται η ισχύς κανόνων
δικαίου, πολλώ δε µάλλον όταν αυτοί οι κανόνες συνιστούν ενσωµάτωση Κοινοτικών Οδηγιών στην εσωτερική έννοµη τάξη. Με την έκδοση και ισχύ του προεδρικού
διατάγµατος 150/2001 προσαρµόζεται στην ελληνική έννοµη τάξη η Οδηγία 99/93 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές. Δεδοµένου ότι στο
άρθρο 3 παρ.1 του εν λόγω διατάγµατος ρητώς προβλέπεται ότι η προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής όχι µόνο στο ουσιαστικό αλλά
και στο δικονοµικό δίκαιο, τυχόν αντίθετη πρόβλεψη
στον παρόντα νόµο θα συνιστούσε αδικαιολόγητη παράλειψη εννόµων συνεπειών που ήδη προβλέπονται στην
κοινοτική και εθνική νοµοθεσία. Η ρύθµιση αυτή είναι σε
πλήρη συµφωνία µε τον σκοπό του νοµοθέτη να καταστήσει τον ηλεκτρονικό τρόπο έκδοσης δηµοσίων εγγράφων όχι συµπληρωµατικό ή επικουρικό του έγχαρτου
αλλά ισοδύναµης νοµικής και αποδεικτικής ισχύος και
συνεπάγεται την δηµιουργία πλήρους νοµικού πλαισίου
εκ του οποίου επέρχονται, κατά τρόπο νοµικά ασφαλή,
οι ίδιες έννοµες συνέπειες µε αυτό που ρυθµίζει τα περί
αποδεικτικής ισχύος έγχαρτων δηµοσίων εγγράφων. Εξάλλου, για την λειτουργία των ηλεκτρονικών εγγράφων
ως αποδεικτικών µέσων εφαρµόζονται οι διατάξεις του
οικείου δικονοµικού δικαίου αποδείξεως, στο οποίο περιλαµβάνονται και διατάξεις περί ορισµού προσώπων µε
ειδικές γνώσεις για πραγµατογνωµοσύνη ή υποβολή απλών γνωµοδοτήσεων. Σε κάθε περίπτωση, τα ηλεκτρονικά δηµόσια έγγραφα που εκδίδονται βάσει των όσων
ορίζονται στο παρόν άρθρο συνιστούν κατηγορία δηµοσίων εγγράφων και συνεπάγονται την παραγωγή εννόµων αποτελεσµάτων, δεσµευτικών για τα µέρη που αφορά και, συνεπώς, ως τέτοια δεν µπορούν παρά να έχουν
ισότιµη αποδεικτική ισχύ µε τα έγχαρτα.
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 θεσπίζεται ως επιπρόσθετη προϋπόθεση κύρους ηλεκτρονικών εγγράφων
η υποχρεωτική ασφαλής χρονοσήµανσή τους ( άρθρο 13
παρ.2), έτσι ώστε να προκύπτει µε ακρίβεια και ασφάλεια
ο χρόνος έκδοσής ή σύνταξής τους, δεδοµένου ότι είναι
καθοριστικής σηµασίας για την γένεση δικαιωµάτων, υποχρεώσεων και εν γένει έννοµων συνεπειών που επέρχονται από την έκδοση εκτελεστών διοικητικών πράξεων τόσο για τον ίδιο τον φορέα δηµόσιου τοµέα όσο και
για το ενδιαφερόµενο φυσικό ή Ν.Π.Ι.Δ.
Με την παράγραφο 3 παρέχεται εξουσιοδότηση για
έκδοση Υπουργικής Απόφασης από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
µε την οποία θα ορίζονται οι τεχνικές λεπτοµέρειες, οι
διαδικασίες και τα πρότυπα που απαιτούνται σε περίπτωση που ένα ηλεκτρονικό έγγραφο ή πράξη ή ένα σχέδιο
εγγράφου προσυπογράφεται από περισσότερους υπαλλήλους-λειτουργούς διάφορων ιεραρχικών βαθµίδων και
µε την προσυπογραφή αυτή δηλώνεται και η έγκρισή
τους ως προς το ουσιαστικό περιεχόµενο του εγγράφου.
Ουσιαστικά, µε την προβλεπόµενη Υπουργική Απόφαση
θα ρυθµιστούν λεπτοµερώς τα ζητήµατα που προκύπτουν σε σχέση µε τα όσα ορίζονται στον Κώδικα Επικοινωνίας Δηµοσίων Υπηρεσιών ( Κεφάλαιο Δεύτερο)
και τα οποία αφορούν την σύνταξη, προσυπογραφή και
τελική υπογραφή του σχεδίου ενός δηµοσίου εγγράφου.
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Η ρύθµιση των ειδικότερων αυτών θεµάτων είναι απαραίτητη, προκειµένου να προκύπτει µε σαφήνεια και βεβαιότητα η άσκηση αρµοδιοτήτων από τα κάθε φορά εξουσιοδοτηµένα όργανα του φορέα και η γενικότερη συµφωνία της δράσης των οργάνων του φορέα µε τις ισχύουσες ρυθµίσεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
14. Με τις διατάξεις του άρθρου 14 ρυθµίζονται ζητήµατα νοµικής ισχύος των ηλεκτρονικών αντιγράφων. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του εν λόγω
άρθρου, αντίγραφα εγγράφων που παράγονται µε ΤΠΕ
έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου, υπό την προϋπόθεση
ότι το πρωτότυπο ηλεκτρονικό ή έντυπο έγγραφο βρίσκεται στην κατοχή του φορέα του δηµόσιου τοµέα ή
άλλου φορέα του δηµόσιου τοµέα και κατά τη διαδικασία
της καταχώρισης, της ψηφιοποίησης, της αναπαραγωγής και της εκτύπωσης καθίσταται δυνατή η ταύτιση
πρωτοτύπου και ηλεκτρονικού αντιγράφου. Ως διασφάλιση εισάγεται η προϋπόθεση να φέρει το αντίγραφο
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή και ασφαλή χρονοσήµανση. Με την διάταξη της παραγράφου 1 εισάγεται
ένας νέος τρόπος έκδοσης αντιγράφων µε ιδιαίτερη
πρακτική χρησιµότητα για την ικανοποίηση αιτηµάτων
συναλλασσοµένων φυσικών και νοµικών προσώπων µε
φορείς του δηµόσιου τοµέα. Με την παρούσα ρύθµιση ο
νοµοθέτης θέλησε να καταστήσει πιο ευέλικτη την διαδικασία έκδοσης αντιγράφου παρέχοντας υπηρεσίες που
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης , αποτρέποντας όµως την παραγωγή «αντιγράφων» µε τις τεχνικές ευχέρειες που παρέχουν οι
ΤΠΕ χωρίς να υπάρχουν τα εχέγγυα ταύτισης πρωτότυπων και παράγωγων ηλεκτρονικών εγγράφων.
Με την παράγραφο 2 παρέχεται στους φορείς του δηµόσιου τοµέα η δυνατότητα να ψηφιοποιούν ή να αναπαράγουν µε οποιοδήποτε τρόπο όχι µόνο τα έντυπα έγγραφα που εκδίδουν τα όργανά τους αλλά και άλλα δηµόσια και ιδιωτικά έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή
τους στο πλαίσιο της άσκησης των αρµοδιοτήτων τους.
Η αρµοδιότητα αυτή αφορά και την δυνατότητα πιστοποίησης και ταύτισης πρωτοτύπου και ακριβούς ηλεκτρονικού (ψηφιακού) αντιγράφου, βεβαιώνοντας την ακεραιότητα και αυθεντικότητα του τελευταίου. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 ορίζεται ότι σε περίπτωση καταστροφής πρωτότυπων έντυπων εγγράφων µετά την παραγωγή ψηφιοποιηµένου ισόκυρου αντιγράφου είναι απαραίτητο να µνηµονεύονται στο πρωτόκολλο καταστροφής τα ειδικότερα στοιχεία που αναφέρονται στην
παραγωγή και αρχειοθέτηση του ψηφιοποιηµένου ισόκυρου αντιγράφου, ώστε να αποτρέπεται κάθε δυνατότητα
παραποίησης του ουσιαστικού περιεχοµένου του εγγράφου. Για την ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων και συγκεκριµένα για τον ορισµό των διαδικασιών, των τεχνικών αλλά και για κάθε άλλο θέµα που αναφέρεται στην ψηφιοποίηση εγγράφων και στην καταστροφή των έντυπων
εγγράφων προβλέπεται η έκδοση προεδρικού διατάγµατος µετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ( άρθρο 14
παρ.4).
Η τελευταία παράγραφος του παρόντος άρθρου ( άρθρο 14 παρ.5) έχει ως ρυθµιστικό αντικείµενο την εκτύπωση εγγράφου µε χρήση ΤΠΕ. Σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην εν λόγω διάταξη, η εκτύπωση εγγράφου µε
χρήση ΤΠΕ επέχει θέση ακριβούς αντιγράφου, εφόσον
επικυρώνεται από δηµόσια αρχή που µπορεί να ελέγχει
την ταύτιση πρωτοτύπου και εκτυπωµένου εγγράφου α-

ντιγράφου. Σε συµφωνία µε το πνεύµα του νόµου για παροχή αποδοτικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διευκόλυνση του συναλλασσοµένου µε φορείς
του δηµόσιου τοµέα, σύµφωνα µε την διάταξη του εδαφίου β΄ της παρούσας παραγράφου, δεν απαιτείται επικύρωση στην περίπτωση που το έγγραφο έχει παραχθεί
από φορέα του δηµόσιου τοµέα και τηρείται από αυτόν ή
άλλον φορέα και είναι δυνατό να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια και η ισχύς τους µε χρήση ΤΠΕ.
15. Το άρθρο 15 του παρόντος νόµου ρυθµίζει ζητήµατα τήρησης ηλεκτρονικών αρχείων. Δεδοµένου ότι η δηµιουργία αρχείου είναι ιδιαίτερης βαρύτητας για την εύρυθµη λειτουργία του φορέα και την ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών, στην παράγραφο 1 προβλέπεται η δηµιουργία ή επικύρωση επιµέρους αρχείου της εκάστοτε διαδικασίας ή υπόθεσης («φακέλου» υπόθεσης
κατ΄αντιστοιχία µε τον «φάκελο» που τηρείται ήδη σε έντυπη µορφή σε κάθε δηµόσιο φορέα και για κάθε διοικητική υπόθεση ) µέσω ηλεκτρονικής ένδειξης, υπογεγραµµένης µε προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή από το
κάθε φορά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο όργανο του
φορέα δηµόσιου τοµέα κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής
της διαδικασίας.
Ο ενιαίος χαρακτήρας της δράσης του φορέα, στο
πλαίσιο άσκησης των αρµοδιοτήτων του, προϋποθέτει
την τήρηση αρχείου των εγγράφων που µε οποιοδήποτε
τρόπο βρίσκονται στην κατοχή του, δηλαδή είτε τα έγγραφα αυτά εκδίδονται από εξουσιοδοτηµένα προς τούτο όργανα του ίδιου του φορέα είτε βρίσκονται απλά
στην κατοχή του ή διακινούνται και σχετίζονται µε το πεδίο αρµοδιοτήτων οργάνων του συγκεκριµένου φορέα ή
το πεδίο δραστηριοτήτων του. Για τους λόγους αυτούς,
και όπως άλλωστε προβλέπεται και για τα έγγραφα που
τηρούνται σε έντυπη µορφή, σύµφωνα µε την διάταξη
της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, κάθε φορέας
του δηµόσιου τοµέα τηρεί ηλεκτρονικά αρχεία των ηλεκτρονικών αυτών εγγράφων.
Παράλληλα, λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα για την
πλήρωση όλων των αναγκαίων όρων και προϋποθέσεων
ασφαλείας αναφορικά µε την µορφή και τα µέσα τήρησης, επεξεργασίας και αποθήκευσης των ηλεκτρονικών
εγγράφων, ούτως ώστε να εγγυώνται την ακεραιότητα,
αυθεντικότητα, εµπιστευτικότητα, και την ποιότητα των
εγγράφων καθώς και των δεδοµένων και πληροφοριών
που περιέχονται σε αυτά. Η παράθεση των ειδικότερων
αυτών απαιτήσεων ασφαλείας είναι, σύµφωνα µε το
γράµµα της διατάξεως της παραγράφου 3, ενδεικτική και
υποδηλώνει την βούληση του νοµοθέτη για δηµιουργία
και τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων µε υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας και ποιοτικής λειτουργίας.
Με την παράγραφο 4, και λαµβάνοντας υπόψη τα ειδικότερα ζητήµατα που προκύπτουν, προβλέπεται η έκδοση προεδρικού διατάγµατος µετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης µε αντικείµενο ρύθµισης τον καθορισµό
των ειδικότερων ζητηµάτων που αναφέρονται στην συγκρότηση, τήρηση, επεξεργασία, αποθήκευση, ευρετηρίαση και αναζήτηση ηλεκτρονικών εγγράφων και αρχείων και ιδίως των τεχνικών προδιαγραφών, των προτύπων, των µέσων τήρησης, των τεχνικών προτύπων ηλεκτρονικής διαχείρισης-αρχειοθέτησης και αναζήτησης
εγγράφων και δεδοµένων καθώς και των κατευθύνσεων
για τα µέτρα οργανωτικής και τεχνικής ασφάλειας.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 5, κάθε φορέας του δη-
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µόσιου τοµέα µεριµνά ώστε τα ηλεκτρονικά έγγραφα καθώς και τα ψηφιακά αντίγραφα εντύπων και εγχάρτων
εγγράφων τηρούνται µε τρόπο, σε µορφή και υλικούς
φορείς που εξασφαλίζουν τη διατηρησιµότητα, την προσβασιµότητα και την αναγνωσιµότητά τους. Σκοπός της
ρύθµισης αυτής δεν είναι µόνο να διασφαλίσει τη διατήρηση των εγγράφων και των ψηφιακών αντιγράφων χωρίς αλλοιώσεις και κατά τρόπο που εξυπηρετεί την δυνατότητα πρόσβασης στο περιεχόµενό τους ( προσβασιµότητα). Πέραν τούτου, επιχειρείται να αντιµετωπιστεί το
µείζον ζήτηµα που προκύπτει ως προς την αναγνωσιµότητα και διατηρησιµότητα αρχείων και εγγράφων από τη
ραγδαία ανάπτυξη των ΤΠΕ και τη συνακόλουθη συνεχή
εξέλιξη του λογισµικού που χρησιµοποιείται για τη σύνταξη και τήρησή τους αλλά και τη συνεχή αλλαγή των
φορέων και µέσων αποθήκευσης και τήρησης (σκληροί
δίσκοι, δισκέτες, cd, usb) Στο δεύτερο εδάφιο προβλέπεται η έκδοση προεδρικού διατάγµατος, µετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και µε αντικείµενο την ρύθµιση των ειδικότερων ζητηµάτων τήρησης και διατήρησης
των ηλεκτρονικών εγγράφων και αρχείων καθώς και της
κατάθεσης αρχείων, ηλεκτρονικών εγγράφων ή ψηφιακών αντιγράφων εντύπων ή εγχάρτων εγγράφων στα Γενικά Αρχεία του Κράτους αλλά και για την ρύθµιση κάθε
άλλου σχετικού θέµατος.
16. Η τήρηση πρωτοκόλλου από κάθε φορέα του δηµοσίου τοµέα αποτελεί βασικό εργαλείο για την άσκηση
των επιµέρους αρµοδιοτήτων του και ειδικότερα για την
καταχώριση των εγγράφων που είτε εξέρχονται από τον
φορέα είτε εισέρχονται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου
του φορέα . Για τον λόγο αυτό και για την πρακτική υλοποίηση της δυνατότητας παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µε το άρθρο 16 θεσπίζεται η υποχρέωση τήρησης ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. Σύµφωνα µε
τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, κάθε φορέας τηρεί ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, στο
οποίο καταχωρίζονται πράξεις όπως η έκδοση, παραλαβή, κοινοποίηση, διαβίβαση εγγράφων, τα οποία είτε εκδίδονται από αυτόν είτε βρίσκονται ή περιέρχονται στην
κατοχή του στο πλαίσιο της άσκησης των αρµοδιοτήτων
του. Μάλιστα, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2, η
καταχώριση εγγράφων στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο
πραγµατοποιείται, ανεξάρτητα εάν η παραγωγή, έκδοση
ή διακίνηση εγγράφων πραγµατοποιείται µε ηλεκτρονικό
ή µη τρόπο και ανεξάρτητα εάν η διοικητική πράξη ή ενέργεια διεκπεραιώνεται εξ ολοκλήρου ή εν µέρει µε ηλεκτρονικό τρόπο.
Με την ρύθµιση αυτή ο νοµοθέτης θέλησε να θεσπίσει
ένα πλήρες, ενιαίο και καθόλα αξιόπιστο σύστηµα ηλεκτρονικής καταχώρισης εγγράφων, χωρίς να εξαρτά την
τήρηση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου από τον τρόπο επικοινωνίας ή συναλλαγής µε το φυσικό ή ΝΠΙΔ, δηλαδή
ανεξάρτητα από το αν έχει επιλεγεί ηλεκτρονικός τρόπος επικοινωνίας. Η πρόβλεψη αποτελεί θεσµική δικλείδα προστασίας από τον κίνδυνο πολυδιάσπασης της διαδικασίας τήρησης πρωτοκόλλου και συµβάλλει στην αξιοποίηση ανθρώπινου δυναµικού που εν απουσία της
παρούσας ρύθµισης θα είχε ως αρµοδιότητα τον διπλό –
και στο έντυπο και στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο- έλεγχο για την πορεία ενός εισερχόµενου ή εξερχόµενου εγγράφου.
Η απαίτηση για ασφαλή διακρίβωση του χρόνου καταχώρισης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο αποτελεί το αντι-

κείµενο της ρύθµισης της παραγράφου 3 του παρόντος
άρθρου. Συγκεκριµένα, τα συστήµατα ηλεκτρονικού
πρωτοκόλλου εκδίδουν ηλεκτρονικό αποδεικτικό καταχώρησης που περιλαµβάνει στοιχεία ταυτοποίησης του
εγγράφου, όπως εκδότης, θέµα, ηµεροµηνία και ώρα καταχώρισης καθώς και τον µοναδικό αριθµό ηλεκτρονικού
πρωτοκόλλου. Ως χρόνος καταχώρισης στο ηλεκτρονικό
πρωτόκολλο λογίζεται η ηµεροµηνία και ώρα που αναγράφεται στο αποδεικτικό καταχώρισης.
Σηµειώνεται ότι η παράθεση των στοιχείων που περιλαµβάνονται στο αποδεικτικό καταχώρισης είναι ενδεικτική και, συνεπώς, η παρούσα ρύθµιση δεν αίρει την εφαρµογή του άρθρου 12 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας κατά το µέρος που στο τελευταίο αυτό άρθρο
προβλέπεται η αναφορά και άλλων, πέραν των ενδεικτικώς προβλεπόµενων στο παρόν άρθρο, στοιχείων (όπως
η αναφορά των στοιχείων που συνοδεύουν το έγγραφο
που πρωτοκολλείται ή του οργάνου προς το οποίο απευθύνεται το έγγραφο ).
Σύµφωνα µε την διάταξη της παραγράφου 4, η βεβαίωση καταχώρισης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο γνωστοποιείται, στο ενδιαφερόµενο φυσικό πρόσωπο ή στο
ΝΠΙΔ µε χρήση ΤΠΕ, εκτός εάν αυτό έχει αιτηθεί ή επιλέξει διαφορετικά κατά την αρχική επικοινωνία και µε
βάση τα όσα προβλέπονται σχετικά στο άρθρο 10.
Με την προϋπόθεση της ταυτοποίησης και της επιβεβαίωσης της ταυτότητας (αυθεντικοποίηση) των χρηστών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τα συναλλασσόµενα µε τον φορέα του δηµόσιου τοµέα φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ. - δια των εξουσιοδοτηµένων από
αυτά πρόσωπων - µπορούν να ενηµερώνονται µε χρήση
ΤΠΕ αναφορικά µε την διακίνηση εγγράφων που έχουν
πρωτοκολληθεί και εν γένει για την πορεία της υπόθεσης που τα αφορά. Η ρύθµιση αυτή παρέχει την δυνατότητα στον χρήστη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης να είναι ενήµερος για την πορεία της υποθέσεως
που τον αφορά, σε όποιο στάδιο κι αν αυτή βρίσκεται,
γεγονός που έχει εκτός από τις θετικές επιπτώσεις που
έχει στην αποδοτικότητα των δηµόσιων φορέων, συνιστά µία βασική παράµετρο εισδοχής απόλυτα διαφανών
διαδικασιών ακόµα και πριν την διεκπεραίωση µιας διοικητικής διαδικασίας ή την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης.
Ως προς την νοµική µορφή του, το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επικαιροποιείται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όταν αυτό επιβάλλεται είτε από τη µεταβολή του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την παροχή υπηρεσιών είτε από τη µεταβολή του τεχνολογικού περιβάλλοντος και της αντίστοιχης υποδοµής, ούτως ώστε να συνιστά εργαλείο διαρκούς ποιοτικής µετεξέλιξης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ( άρθρο 17 παρ.4).
17. Με το άρθρο 17 καθορίζεται το νοµικό πλαίσιο που
διέπει την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων µεταξύ φορέων του δηµόσιου τοµέα. Σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στην παράγραφο 1, οι φορείς του δηµόσιου τοµέα διακινούν ή ανταλλάσσουν µε χρήση ΤΠΕ έγγραφα
και δεδοµένα στο πλαίσιο της άσκησης των αρµοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί και για την εκπλήρωση αυτών, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των όρων ασφαλείας στο επίπεδο που κάθε φορά επιβάλλεται από τη
φύση των διακινούµενων εγγράφων και της επιβεβαίωσης της ταυτότητας (αυθεντικοποίησης) των δηµοσίων
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λειτουργών και υπαλλήλων. Η ρύθµιση αυτή αποσκοπεί
στην ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της λειτουργίας
των υπηρεσιών των φορέων δηµοσίου τοµέα ενθαρρύνοντας πρακτικές ευέλικτης και προσαρµοσµένης στις νέες τεχνολογίες εσωτερικής επικοινωνίας εντός του δηµόσιου τοµέα. Ταυτόχρονα διασφαλίζεται η τήρηση θεµελιωδών αρχών που διέπουν την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, θέτοντας ως προϋπόθεση της ηλεκτρονικής
διακίνησης εγγράφων µεταξύ φορέων την τήρηση των όρων ασφαλείας αλλά και την επιβεβαίωση της ταυτότητας (αυθεντικοποίησης) των αρµόδιων δηµόσιων υπαλλήλων και λειτουργών. Σκοπός θέσπισης της ρύθµισης
αυτής είναι να προκύπτει µε βεβαιότητα η ιδιότητα του
χρήστη ως οργάνου του φορέα δηµόσιου τοµέα, συνακόλουθα και η συνδροµή αρµοδιότητας για διακίνηση
του εγγράφου από τον χρήστη.
Με την παράγραφο 2 παρέχεται η δυνατότητα στους
φορείς του δηµόσιου τοµέα να αναζητούν δηµόσια έγγραφά ή έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή των ίδιων
ή άλλου φορέα του δηµόσιου τοµέα καθώς και να διακινούν και να διαβιβάζουν αυτά µε χρήση ΤΠΕ, εφόσον είναι αναγκαίο για τη διεκπεραίωση διαδικασίας, συναλλαγής ή αιτήµατος φυσικού προσώπου, ή ΝΠΙΔ και υπό την
προϋπόθεση ότι το πρόσωπο αυτό έχει συγκατατεθεί
στην αναζήτηση και διακίνηση των εγγράφων αυτών. Η
εφαρµογή της διατάξεως τίθεται από τον νοµοθέτη µε
την επιφύλαξη της τήρησης των όρων ασφαλείας στο επίπεδο που κάθε φορά επιβάλλεται από την κατηγορία,
τη φύση και τον σκοπό των διακινούµενων εγγράφων ή
δεδοµένων . Σκοπός του νοµοθέτη είναι να διευκολύνει
την διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών που απαιτούν την υποβολή / κατάθεση εγγράφων σε φορέα του
δηµόσιου τοµέα, όταν τα ίδια έγγραφα βρίσκονται ήδη
στην κατοχή των ίδιων ή άλλου φορέα του δηµόσιου τοµέα. Ως προϋποθέσεις νοµιµότητας της διακίνησης και
αναζήτησης τίθενται η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας υπό την ειδικότερη έκφανση της αρχής της αναγκαιότητας καθώς και η προηγούµενη συγκατάθεση του
συναλλασσοµένου προσώπου στην αναζήτηση και διακίνηση των εγγράφων αυτών.
Όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, οι φορείς του δηµόσιου τοµέα κάνουν χρήση ΤΠΕ
στη µεταξύ τους επικοινωνία, διακίνηση και ανταλλαγή
εγγράφων και δεδοµένων µε βάση το προβλεπόµενο στο
άρθρο 27 του ν. 3731/2008 Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως εκάστοτε ισχύει,
προκειµένου να εξασφαλίσουν το απαιτούµενο επίπεδο
διαλειτουργικότητας και να διευκολυνθεί η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µε όρους αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας ( άρθρο 17 παρ.3).
18. Στο άρθρο 18 του σχεδίου νόµου ρυθµίζονται ζητήµατα που σχετίζονται µε την αυτοµατοποιηµένη παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την διάταξη της παραγράφου 1, η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η εκπλήρωση αιτηµάτων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή
µη µπορεί να γίνεται µε πλήρως αυτοµατοποιηµένο τρόπο µε την υποστήριξη ΤΠΕ, µε την προϋπόθεση της ταυτοποίησης και της επιβεβαίωσης της ταυτότητας (αυθεντικοποίησης) των αιτούντων την παροχή της υπηρεσίας
και των δηµοσίων λειτουργών και υπαλλήλων και της τήρησης των όρων ασφαλείας στο επίπεδο που κάθε φορά
επιβάλλεται από τη φύση των παρεχόµενων υπηρεσιών
και των αντίστοιχων δεδοµένων. Επιπλέον, µε το εδάφιο

β΄ της παραγράφου ορίζεται ότι οι πράξεις που εκδίδονται συνιστούν διοικητικές πράξεις. Με την εν λόγω ρύθµιση και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει
στην προκειµένη περίπτωση ο νοµοθέτης, οι ηλεκτρονικές πράξεις αποτελούν κατηγορία διοικητικών πράξεων
και συνεπώς επιφέρουν έννοµα αποτελέσµατα, όπως
γένεση δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του αποδέκτη
της πράξης ή των φυσικών και νοµικών προσώπων που
αντλούν έννοµα συµφέροντα από την απόδοση σε αυτήν
νοµικής υπόστασης.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 2, η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η ανταπόκριση σε αιτήµατα φυσικών προσώπων µπορεί να πραγµατοποιείται
µε τον κάθε φορά προσήκοντα τρόπο, δηλαδή είτε µε
διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µεταξύ
φορέων του δηµόσιου τοµέα, είτε µε διασύνδεση ηλεκτρονικών αρχείων ή βάσεων δεδοµένων που τηρούνται
από φορείς του δηµόσιου τοµέα, είτε µε πλήρως αυτοµατοποιηµένο τρόπο µε την υποστήριξη πληροφοριακών
συστηµάτων και βάσεων δεδοµένων. Η διασφάλιση ενός
ασφαλούς και σαφούς πλέγµατος προστασίας των προσωπικών δεδοµένων του χρήστη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης επιτυγχάνεται µε την πρόβλεψη ότι
σε κάθε περίπτωση, η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης και η ανταπόκριση σε αιτήµατα φυσικών
προσώπων πραγµατοποιείται τηρουµένων των προϋποθέσεων και εγγυήσεων της κείµενης νοµοθεσίας, δηλ.
του ν. 2472/97, για την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
19. Στο άρθρο 19 εισάγονται ρυθµίσεις για κοινή χρήση και αξιοποίηση υποδοµών, ΤΠΕ, και δεδοµένων από
φορείς του δηµόσιου τοµέα, µε στόχο την ενίσχυση της
συνεργασίας των επιµέρους φορέων, την εξοικονόµηση
πόρων και τελικό σκοπό την παροχή αποτελεσµατικότερων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1, οι φορείς του δηµόσιου τοµέα µπορούν να χρησιµοποιούν από κοινού υπολογιστικές λειτουργίες, υποδοµές των πληροφοριακών
και επικοινωνιακών συστηµάτων και εν γένει ΤΠΕ καθώς
και δεδοµένα, προκειµένου να εξασφαλίζουν τη συνεχή
και απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να βελτιώνουν την αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας τους. Επισηµαίνεται ότι ο νοµοθέτης εξαιρεί ρητώς τα προσωπικά δεδοµένα από την δυνατότητα της από κοινού χρήσης δεδοµένων,
καθώς η επεξεργασία των οποίων επιτρέπεται µόνο στις
περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που τούτο ορίζεται είτε στον παρόντα νόµο είτε στις διατάξεις του
ν.2472/1997. Επιπρόσθετα, η εφαρµογή της διατάξεως
τίθεται υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων και ιδίως των διατάξεων για την προστασία δικαιωµάτων
πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας και των διατάξεων που αναφέρονται στην προστασία κρατικών απορρήτων ή άλλων απορρήτων που προβλέπονται σε ειδικές
διατάξεις. Η κοινή χρήση υπολογιστικών λειτουργιών, υποδοµών πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστηµάτων καθώς και δεδοµένων πραγµατοποιείται ιδίως -αλλά
όχι αποκλειστικώς - µε τη δηµιουργία κοινών υπολογιστικών κέντρων, τη διασύνδεση των υφιστάµενων ή νέων υπολογιστικών κέντρων των φορέων του δηµοσίου τοµέα, τη λειτουργία τους µε ενιαία πολιτική διαχείρισης
και διάθεσης. Με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου
1 του παρόντος, παρέχεται εξουσιοδότηση για έκδοση
Κοινής Απόφασης από τον Υπουργό Εσωτερικών, Απο-
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κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τον εκάστοτε αρµόδιο Υπουργό µε αντικείµενο ρύθµισης τον
καθορισµό, την προτυποποίηση και την επικαιροποίηση
των αρχών, των διαδικασιών, των προϋποθέσεων και των
όρων κοινής χρήσης και αξιοποίησης υπολογιστικών λειτουργιών, υποδοµών πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστηµάτων και δεδοµένων καθώς και των γενικών
κατευθύνσεων για την απόκτηση και άσκηση δικαιωµάτων πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας από τους
φορείς του δηµόσιου τοµέα.
Για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή των εν λόγω
διατάξεων, µε την παράγραφο 2 προβλέπεται η τήρηση
µητρώου των πληροφοριακών και επικοινωνιακών υποδοµών και συστηµάτων, του λογισµικού καθώς και των
κατηγοριών αρχείων και δεδοµένων που χρησιµοποιούν
ή τηρούν οι φορείς του δηµόσιου τοµέα. Στο µητρώο περιλαµβάνονται όλες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες σχετικά
µε τις άδειες χρήσης/εκµετάλλευσης και τα δικαιώµατα
πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας του φορέα
του δηµόσιου τοµέα. Προς επίρρωση της διαφάνειας
στην δράση και λειτουργία των φορέων του δηµόσιου
τοµέα, το µητρώο κάθε φορέα είναι προσιτό σε κάθε ενδιαφερόµενο, εφόσον τούτο δεν αντίκειται σε ειδικότερες διατάξεις που επιβάλλουν την µη δηµοσιοποίηση
των σχετικών στοιχείων. Οι γενικές προδιαγραφές, η
µορφή τήρησης των µητρώων αυτών και οι διαδικασίες
πρόσβασης και διάθεσης του περιεχοµένου τους καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Για λόγους εξοικονόµησης πόρων, ενίσχυσης της αποδοτικότητας της δράσης των φορέων του δηµόσιου τοµέα και προώθησης της συνεργασίας αυτών υπό το
πνεύµα του ενιαίου χαρακτήρα της δηµόσιας δράσης, η
παράγραφος 3 θεσπίζει υποχρέωση για κάθε φορέα του
δηµόσιου τοµέα να εξετάζει µε τον πλέον πρόσφορο
τρόπο τη διαθεσιµότητα λογισµικού, υποδοµών, πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστηµάτων και εν γένει
ΤΠΕ σε άλλους δηµόσιους φορείς καθώς και την δυνατότητα κοινής χρήσης αυτών κατά τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο πριν από την προµήθεια, αναβάθµιση ή επικαιροποίησή τους. Η εφαρµογή της παρούσας διατάξεως τίθεται υπό την επιφύλαξη των δικαιωµάτων πνευµατικής
και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας και απορρήτων που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία. Μάλιστα προκειµένου να µην περιπέσει η υποχρέωση σε αχρηστία επάγεται σε κάθε φορέα η υποχρέωση να αιτιολογεί ρητά και
ειδικά τις νέες προµήθειες ως αποτέλεσµα αδυναµίας αξιοποίησης αντίστοιχων διαθέσιµων υποδοµών και συστηµάτων στον ίδιο ή σε άλλο φορέα του δηµόσιου τοµέα.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου,
κατά την κατάρτιση συµβάσεων για την ανάπτυξη προϊόντων λογισµικού για λογαριασµό φορέων του δηµόσιου
τοµέα θα πρέπει να προβλέπεται ότι το πρόγραµµα λογισµικού που παραδίδεται από τον ανάδοχο στον φορέα
του δηµόσιου τοµέα περιλαµβάνει τον πηγαίο κώδικα και
την αναγκαία τεκµηρίωση σύµφωνα µε τους κανόνες της
επιστήµης, τα οποία θα πρέπει να καταχωρίζονται στο
µητρώο της παραγράφου 2.. Η σχετική σύµβαση θα πρέπει να προβλέπει επίσης ότι το πρόγραµµα λογισµικού
παραδίδεται στον φορέα του δηµόσιου τοµέα µε όρους
ώστε ο φορέας να µπορεί να µελετά τον τρόπο λειτουργίας του προϊόντος λογισµικού, να το προσαρµόζει στις
ανάγκες του, να αναδιανέµει αντίγραφα του προγράµµα-

τος για οποιαδήποτε σκοπό και σε οποιονδήποτε, ιδίως
µεταξύ φορέων του δηµόσιου τοµέα και να δηµοσιεύει ή
διαθέτει µε οποιονδήποτε τρόπο τις βελτιώσεις του λογισµικού που έχει επιφέρει σε οποιονδήποτε. Εξαιρούνται
ωστόσο οι περιπτώσεις που η διανοµή, δηµοσίευση και
διάθεση του προϊόντος λογισµικού και των βελτιώσεών
του δυσχεραίνει την εκτέλεση της αποστολής και την άσκηση αρµοδιοτήτων του οικείου φορέα του δηµόσιου
τοµέα ή προσκρούει στην προστασία κρατικών ή άλλων
απορρήτων που προβλέπονται από τον νόµο. Σε περίπτωση που κατά τον φορέα του δηµόσιου τοµέα συντρέχει µία εκ των περιπτώσεων που θεµελιώνουν την ως άνω εξαίρεση, είναι αναγκαία η θεµελίωση της συγκεκριµένης περιπτώσεως µε ρητή και ειδική αιτιολογία, από
την οποία να προκύπτει ότι όντως συντρέχει µία εκ των
προβλεπόµενων στην εν λόγω διάταξη ειδικών περιπτώσεων – εξαιρέσεων από την εφαρµογή. Με την παρούσα
ρύθµιση παρέχεται η δυνατότητα στον φορέα του δηµόσιου τοµέα να επιφέρει συνεχείς βελτιώσεις σε προϊόντα λογισµικού που παραδίδονται σε αυτόν κατ΄εκτέλεση σχετικής συµβάσεως µε ανάδοχο, αξιοποιώντας έτσι
λογισµικό που ήδη διαθέτει κατά τρόπο ορθολογικό, αποδοτικό και αξιόπιστο. Ταυτόχρονα µε την πρόβλεψη
δυνατότητας αναδιανοµής αντιγράφων του λογισµικού
ενισχύεται και η απαιτούµενη, για την προώθηση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, συνεργασία και διαλειτουργικότητα των φορέων του δηµόσιου τοµέα. Σηµειώνεται, ωστόσο, ότι η δυνατότητα για αναδιανοµή αντιγράφων λογισµικού τίθεται χωρίς περιορισµούς στον
σκοπό και τους αποδέκτες, µε σκοπό να λειτουργούν και
ως µέσα ανταλλαγής τεχνογνωσίας και απόψεων. Δεδοµένου ότι η µνεία στους φορείς του δηµόσιου τοµέα είναι, κατά το γράµµα του νόµου, ενδεικτική, µε την παρούσα ρύθµιση καταδεικνύεται η πρόθεση του νοµοθέτη
για διάδραση φορέων δηµόσιου τοµέα και χρηστών ΤΠΕ
προς ποιοτική αναβάθµιση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης και εν γένει αξιοποίηση των ΤΠΕ. Η ρητή
εξαίρεση των περιπτώσεων κατά τις οποίες η διανοµή,
δηµοσίευση και διάθεση του προϊόντος λογισµικού και
των βελτιώσεών του δυσχεραίνει την εκτέλεση της αποστολής και την άσκηση αρµοδιοτήτων του οικείου φορέα
του δηµόσιου τοµέα ή προσκρούει στην προστασία κρατικών ή άλλων απορρήτων που προβλέπονται από τον
νόµο διασφαλίζει την τήρηση της αρχής της νοµιµότητας και της ασφάλειας δικαίου.
Με την παράγραφο 5 του παρόντος παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για έκδοση αποφάσεως, βάσει της οποίας θα δηµιουργείται στο Εθνικό Τυπογραφείο αποθετήριο πληροφοριών και προϊόντων λογισµικού του δηµόσιου τοµέα. Με την ίδια απόφαση θα οριστούν οι γενικές προδιαγραφές, τα πρότυπα, οι διαδικασίες και η µορφή τήρησης του αποθετηρίου , οι διαδικασίες και οι όροι πρόσβασης , διάθεσης και χρήσης των
πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και προϊόντων λογισµικού καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Προς αποσαφήνιση του ρυθµιστικού αντικειµένου της παρούσας παραγράφου – όσον αφορά κυρίως το τι θα περιέχεται στο
αποθετήριο του Εθνικού Τυπογραφείου – διευκρινίζεται
ότι ως πληροφορία του δηµόσιου τοµέα νοείται εν προκειµένω κάθε πληροφορία την οποία παράγει, κατέχει ή
διαθέτει φορέας του δηµόσιου τοµέα – όπως για παράδειγµα στατιστικά στοιχεία, γεωχωρικά δεδοµένα, βάσεις δεδοµένων, το περιεχόµενο µελετών, πρακτικών, ε-
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γκυκλίων, οδηγιών, απαντήσεων των διοικητικών αρχών,
γνωµοδοτήσεων, αποφάσεων κλπ. - ανεξάρτητα από το
µέσο αποτύπωσης που χρησιµοποιείται.. Επισηµαίνεται
ότι η διάθεση των εν λόγω πληροφοριών για περαιτέρω
χρήση τους επιτρέπεται µόνον υπό την επιφύλαξη των
διατάξεων για την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, των διατάξεων για την προστασία της πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας και των διατάξεων για την περαιτέρω
χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα.
Στην παράγραφο 6 του παρόντος θεσπίζεται υποχρέωση των φορέων του δηµόσιου τοµέα να θέτουν σε παραγωγική λειτουργία και να αξιοποιούν υπολογιστικές και
επικοινωνιακές υποδοµές, πληροφοριακά και επικοινωνιακά συστήµατα ή εφαρµογές λογισµικού, τα οποία έχουν αναπτυχθεί για λογαριασµό τους και έχουν παραληφθεί σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις. Με την παρούσα ρύθµιση διατυπώνεται η βούληση του νοµοθέτη για ενίσχυση της αποδοτικότητας στο πλαίσιο της εσωτερικής λειτουργίας των φορέων του δηµόσιου τοµέα και η
ορθολογική αξιοποίηση των υπαρχουσών υποδοµών και
εφαρµογών. Προς επίρρωση της συµµόρφωσης µε τις επιταγές του νόµου, σε περίπτωση που διαπιστώνεται αδυναµία φορέα του δηµόσιου τοµέα να συµµορφωθεί µε
την εν λόγω υποχρέωση, απαιτείται ειδική τεκµηρίωση –
αιτιολογία, από την παράθεση της οποίας να προκύπτει
κατά τρόπο εµπεριστατωµένο η βασιµότητα του ως άνω
ισχυρισµού του φορέα.
20. Αντικείµενο του άρθρου 20 είναι η ρύθµιση ζητηµάτων που σχετίζονται µε την στατιστική επεξεργασία δεδοµένων. Σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 1,
οι φορείς του δηµόσιου τοµέα επεξεργάζονται και εξάγουν στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από τις ολοκληρωµένες διοικητικές διαδικασίες ή από την έκδοση
πράξεων µε χρήση ΤΠΕ. Τα στατιστικά αυτά στοιχεία τηρούνται ηλεκτρονικά από τους φορείς του δηµόσιου τοµέα και αξιοποιούνται για την εξαγωγή αναφορών και
στοιχείων σχετικά µε τη διεκπεραίωση διοικητικών πράξεων και συναλλαγών, όπως ο χρόνος και το κόστος
διεκπεραίωσης της διαδικασίας. Με τη ρύθµιση αυτή επιδιώκεται η βελτιστοποίηση των παρεχόµενων υπηρεσιών
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Μάλιστα, προς ενίσχυση της διαφάνειας και της ενηµέρωσης σχετικά µε την αποδοτικότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προβλέπεται η περιοδική δηµοσίευση των στατιστικών στοιχείων που συνάγονται από την επεξεργασία στον δικτυακό
τόπο του φορέα του δηµόσιου τοµέα ( άρθρο 20 παρ.2).
Ιδιαίτερη µέριµνα λαµβάνεται στην περίπτωση που στα
δεδοµένα που θα υποστούν στατιστική επεξεργασία περιλαµβάνονται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα. Όπως
ορίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, στην
περίπτωση αυτή η επεξεργασία λαµβάνει χώρα αφού τα
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα καταστούν ανώνυµα.
Όπως προβλέπεται ρητά στην διάταξη του άρθρου 8
παρ. 2 του σχεδίου νόµου, επιτρέπεται η χρήση προσωπικών δεδοµένων για στατιστικούς λόγους, υπό την προϋπόθεση ότι προηγουµένως έχουν καταστεί ανώνυµα.
Στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 3 παρέχεται εξουσιοδότηση για έκδοση προεδρικού διατάγµατος µετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και γνώµη της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα µε αντικείµενο τον ορισµό των µεθόδων, των διαδικασιών και των

µέσων µε τα οποία καθίστανται ανώνυµα τα δεδοµένα
προσωπικού χαρακτήρα, οι µέθοδοι στατιστικής επεξεργασίας των στοιχείων/δεδοµένων καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια. Προς διασφάλιση της προστασίας προσωπικών δεδοµένων προβλέπεται ότι η πρόταση για έκδοση του Π.Δ. της παραγράφου 3 λαµβάνεται
µετά από γνώµη της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα.
Στο Κεφάλαιο ΣΤ του παρόντος νόµου θεσπίζονται
διατάξεις µε ρυθµιστικό αντικείµενο τις ηλεκτρονικές
συναλλαγές µε φορείς του δηµόσιου τοµέα.
21. Στο άρθρο 21 θεσπίζονται διατάξεις θεµελιώδους
σηµασίας για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αφού ρυθµίζεται η επικοινωνία φορέων του
δηµόσιου τοµέα µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις εφαρµογής του
άρθρου 10 παρ. 4 όπου η χρήση ΤΠΕ για την επικοινωνία
και τη συναλλαγή µε φορέα του δηµόσιου τοµέα µπορεί
να καταστεί υποχρεωτική, η χρήση ηλεκτρονικού τρόπου
από φορέα του δηµόσιου τοµέα για την επικοινωνία µε
φυσικά ή ΝΠΙΔ και την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης σε αυτά προϋποθέτει προηγούµενο σχετικό αίτηµα των εν λόγω προσώπων ή την παροχή ρητής
συγκατάθεσή τους για ηλεκτρονική επικοινωνία µε τον
συναλλασσόµενο φορέα.
Η απαίτηση για παροχή ρητής συγκατάθεσης από το
πρόσωπο που συναλλάσσεται µε τον φορέα του δηµόσιου τοµέα αποκλείει περιπτώσεις εικαζόµενης συγκατάθεσης και αποσκοπεί στη θέσπιση ενός νοµικού πλαισίου
που θεµελιώνει την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης στην σαφή δήλωση βούλησης του φυσικού ή νοµικού προσώπου να επιλέγει ηλεκτρονικό τρόπο
επικοινωνίας για τις συναλλαγές του µε φορέα του δηµόσιου τοµέα. Ο νοµοθέτης, τηρώντας τις εγγυήσεις
που απορρέουν από την παροχή δικαιώµατος και όχι υποχρέωσης για επιλογή ηλεκτρονικού τρόπου επικοινωνίας παρέχει ρητώς στο πρόσωπο το δικαίωµα ανάκλησης της αίτησης ή της παροχής συγκατάθεσης για ηλεκτρονική επικοινωνία και προς διευκόλυνση του συναλλασσόµενου µε τον φορέα προσώπου ορίζει ότι τόσο η ίδια αίτηση ή συγκατάθεση όσο και η ανάκλησή τους µπορούν να διαβιβαστούν και µε ηλεκτρονικό τρόπο, µε την
επιφύλαξη των ρυθµίσεων για την ταυτοποίηση και επιβεβαίωση της ταυτότητας (αυθεντικοποίηση) ώστε να είναι προκύπτει ανενδοίαστα και µε ασφάλεια η ταυτότητα
του υποβάλλοντος την αίτηση, συγκατάθεση ή ανάκληση προσώπου. Σύµφωνα µε την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου, οι φορείς του δηµόσιου τοµέα επικοινωνούν και συναλλάσσονται µε φυσικά πρόσωπα και
Ν.Π.Ι.Δ. και εν γένει παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης σε αυτά, τηρώντας τις προϋποθέσεις και
τους όρους ασφάλειας που περιέχονται στο προβλεπόµενο στο άρθρο 27 του ν. 3731/2008 Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ή στην πολιτική
ασφάλειας του εκάστοτε φορέα του δηµόσιου τοµέα.
22. Αντικείµενο των διατάξεων του άρθρου 22 αποτελεί ειδικά η διακίνηση εγγράφων µεταξύ φορέων του δηµόσιου τοµέα και φυσικών προσώπων ή Ν.Π.Ι.Δ. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1, έγγραφα που αφορούν σε ατοµικές διοικητικές πράξεις, αποφάσεις,
κοινοποιήσεις, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις διακινούνται µεταξύ των φορέων του δηµόσιου τοµέα και των
φυσικών ή Ν.Π.Ι.Δ. ή κοινοποιούνται σε αυτά µε ηλεκτρονικό τρόπο, εφόσον τηρούνται οι όροι ασφαλείας
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στο επίπεδο που κάθε φορά επιβάλλεται από τη φύση
των διακινούµενων εγγράφων και είτε φέρουν προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή είτε πληρούνται οι κατά περίπτωση οριζόµενες προϋποθέσεις που αφορούν την παροχή των αναγνωριστικών και διαπιστευτηρίων και εν
γένει της ταυτοποίησης και της επιβεβαίωσης ταυτότητας (αυθεντικοποίησης). Δεδοµένου ότι η παρούσα ρύθµιση αφορά δηµόσια έγγραφα, εκ των οποίων παράγονται έννοµα αποτελέσµατα, ο νοµοθέτης θεσπίζει ένα
καθόλα ασφαλές νοµικό πλαίσιο για την διακίνησή τους,
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την απαιτούµενη για την
προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην πράξη
ευελιξία των φορέων για επιλογή του τρόπου πλήρωσης
των προϋποθέσεων που τίθενται κατά τρόπο διαζευκτικό
στην παρούσα παράγραφο.
Αντίθετα, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του
παρόντος, επιτρέπεται χάριν της ευελιξίας, της ταχύτητας και της διευκόλυνσης φορέων και συναλλασσοµένων µε αυτούς η διακίνηση ηλεκτρονικών εγγράφων στις
περιπτώσεις που η αναφερόµενη διακίνηση δεν συνδέεται µε την παραγωγή έννοµων αποτελεσµάτων ή µε την
άσκηση δικαιώµατος µε µόνη προϋπόθεση αυτά να φέρουν απλή ηλεκτρονική υπογραφή, χωρίς τις ιδιαίτερες
απαιτήσεις της προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής.
Προς αποφυγή ερµηνευτικών δυσχερειών και στην διάταξη της παραγράφου 2 ο νοµοθέτης παραθέτει ενδεικτικές περιπτώσεις τέτοιων εγγράφων, στις οποίες εµπίπτουν ιδίως ερωτήµατα, εγκύκλιοι, οδηγίες, µελέτες,
στατιστικά στοιχεία και αιτήσεις παροχής πληροφοριών.
23. Για την αποτελεσµατικότερη παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στο άρθρο 23 ρυθµίζονται
οι όροι και οι προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, δηλώσεων και δικαιολογητικών. Σύµφωνα µε
την διάταξη της παραγράφου 1, φυσικά πρόσωπα και
ΝΠΙΔ µπορούν να υποβάλλουν µε ηλεκτρονικό τρόπο αιτήσεις, δηλώσεις, βεβαιώσεις, νοµιµοποιητικά έγγραφα,
δικαιολογητικά συµµετοχής, δικαιολογητικά καθώς και
προσφορές για συµµετοχή σε δηµόσιους διαγωνισµούς
εφόσον πληρούνται οι κατά περίπτωση οριζόµενες προϋποθέσεις που αφορούν την παροχή των αναγνωριστικών και διαπιστευτηρίων, της ταυτοποίησης και της επιβεβαίωσης της ταυτότητας (αυθεντικοποίησης) και εν
γένει της πολιτικής ασφάλειας του φορέα. Η εισαγωγή
της εν λόγω διάταξης αποσκοπεί στη σηµαντική µείωση
διοικητικών βαρών και την αύξηση αποδοτικότητας στην
παροχή υπηρεσιών από φορείς του δηµόσιου τοµέα.
Προς εξασφάλιση απρόσκοπτης τήρησης της αρχής της
νοµιµότητας, η εφαρµογή της διατάξεως τίθεται υπό την
επιφύλαξη εξαιρέσεων που προβλέπονται σε ειδικές
ρυθµίσεις.
Με την παράγραφο 2 του παρόντος παρέχεται εξουσιοδότηση για έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τον εκάστοτε αρµόδιο Υπουργό για τον ειδικότερο προσδιορισµό των αιτήσεων,
των δηλώσεων, των βεβαιώσεων, των νοµιµοποιητικών
εγγράφων, των δικαιολογητικών συµµετοχής, των δικαιολογητικών καθώς και των προσφορών που επιτρέπεται
να υποβάλλονται ηλεκτρονικά καθώς και για τον προσδιορισµό του περιεχοµένου και του τύπου αυτών. Με την
ίδια απόφαση προβλέπεται ότι θα εξειδικεύονται οι όροι,
τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις ηλεκτρονικής κατάθεσης και υποβολής. εγγράφων, αιτήσεων, δηλώσεων, βεβαιώσεων, νοµιµοποιητικών εγγράφων, προσφορών και

δικαιολογητικών καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Επιπρόσθετα, στην ίδια παράγραφο του παρόντος, για
λόγους χρηστής διοικήσεως και προστασίας των εννόµων συµφερόντων και δικαιωµάτων των συναλλασσοµένων µε φορέα του δηµόσιου τοµέα φυσικών και Ν.Π.Ι.Δ.,
θεσπίζεται υποχρέωση έγκαιρης και µε τον πλέον πρόσφορο τρόπο ενηµέρωσης του φυσικού ή Ν.Π.Ι.Δ. που υποβάλλει ηλεκτρονικά έγγραφα, η υποβολή και η αντίστοιχη διακίνηση των οποίων δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος.
Σύµφωνα µε την διάταξη της παραγράφου 3 του παρόντος, σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι τα αιτούντα
ή δηλούντα φυσικά ή ΝΠΙΔ, λόγω της φύσης τους, των
τεχνικών-οικονοµικών δυνατοτήτων τους και του πεδίου
δραστηριότητάς τους έχουν πρόσβαση σε ΤΠΕ και στη
χρήση αυτών, ο φορέας του δηµόσιου τοµέα µπορεί, κατ’
εξαίρεση, να απαιτήσει την ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων και ιδίως αιτήσεων και δηλώσεων. Με την διάταξη
αυτή τίθενται συγκεκριµένα κριτήρια µε βάση τα οποία
πιθανολογείται µε ασφάλεια η πρόσβαση των αιτούντων
ή δηλούντων φυσικών ή Ν.Π.Ι.Δ. σε ΤΠΕ. Η διάταξη δεν
είναι περιοριστική του δικαιώµατος επιλογής αλλά σε
πλήρη συµφωνία τόσο µε τις διατάξεις του άρθρου 10
του παρόντος νόµου όσο και µε θεµελιώδεις γενικές αρχές δικαίου όπως µε την αρχή της αναλογικότητας και
της χρηστής διοικήσεως.
Με την θέσπιση των διατάξεων της παραγράφου 4, ο
νοµοθέτης σκοπεί στην αντιµετώπιση ζητηµάτων που ενδέχεται να προκύψουν κατά την άσκηση του δικαιώµατος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, δηλώσεων, δικαιολογητικών κ.ά. εγγράφων, µε νοµοθετικές επιλογές
που ενισχύουν την παροχή συνδροµής και επιείκειας για
τα φυσικά και ΝΠΙΔ που επιλέγουν την ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων που συνδέονται µε την επέλευση εννόµων συνεπειών που τα αφορούν. Συγκεκριµένα, υποχρεώνει τον φορέα του δηµόσιου τοµέα να θέτει στη διάθεση του προσώπου που υποβάλλει µε ηλεκτρονικό τρόπο
αιτήσεις, δηλώσεις, δικαιολογητικά κ.α. κατάλληλα, αποτελεσµατικά και προσιτά µέσα που θα επιτρέψουν να
διορθώσει τυχόν λάθη κατά τον ηλεκτρονικό χειρισµό
της υπηρεσίας πριν από την οριστική υποβολή. Περαιτέρω, θεσπίζεται και σε αυτήν την περίπτωση η υποχρέωση ενηµέρωσης του φυσικού προσώπου ή Ν.Π.Ι.Δ. και
µάλιστα µε τον κατά περίπτωση πλέον πρόσφορο τρόπο
για την ύπαρξη δυνατότητας µεταγενέστερης διορθωτικής ή συµπληρωµατικής υποβολής µε ηλεκτρονικό ή µη
τρόπο. Για λόγους ασφάλειας δικαίου και σεβασµού του
δικαιώµατος έννοµης προστασίας, κατά την ενηµέρωση
αυτή, ο φορέας του δηµόσιου τοµέα γνωστοποιεί και τις
έννοµες συνέπειες που µπορεί, ανά περίπτωση, να συνεπάγεται η διορθωτική ή συµπληρωµατική υποβολή.
Υπό το πνεύµα παροχής αποτελεσµατικών υπηρεσιών
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που συµβάλλουν στην ποιοτική διαφοροποίηση της επικοινωνίας και συναλλαγής
των φορέων δηµόσιου τοµέα µε φυσικά ή ΝΠΙΔ, η παράγραφος 5 του παρόντος προβλέπει την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των εγγράφων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου από τον ίδιο τον φορέα του δηµόσιου τοµέα στον οποίο τα έγγραφα αυτά απευθύνονται, εφόσον
τηρούνται ήδη σε ηλεκτρονικό αρχείο ή µε οποιονδήποτε τρόπο σε φορέα του δηµόσιου τοµέα. Παράλληλα,
στην ίδια παράγραφο τίθενται και εχέγγυα νοµιµότητας
των εγγράφων που αναζητώνται αυτεπάγγελτα, αφού
θεσπίζεται υποχρέωση του φορέα του δηµόσιου τοµέα
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που διαθέτει τα έγγραφα αυτά να επιβεβαιώνει την ακρίβεια και την ισχύ τους. Το φυσικό πρόσωπο ή ΝΠΙΔ που
επικοινωνεί ή συναλλάσσεται µε φορέα του δηµόσιου
τοµέα µπορεί να αιτηθεί την αναζήτηση των εγγράφων
αυτών βεβαιώνοντας µε υπεύθυνη δήλωση την ακρίβεια
των αναγραφόµενων ή βεβαιούµενων σε αυτά στοιχείων
-δεδοµένων.
24. Με τις διατάξεις του άρθρου 24 εισάγονται ρυθµίσεις για τον προσδιορισµό του χρόνου παραλαβής καθώς και τον υπολογισµό προθεσµιών κατάθεσης εγγράφων προς τους φορείς δηµόσιου τοµέα. Σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 δηλώσεις, αιτήσεις, δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα που αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε έναν
φορέα του δηµόσιου τοµέα θεωρείται ότι έχουν περιέλθει στον φορέα, εφόσον υπάρξει ηλεκτρονική επιβεβαίωση της λήψης µε ασφαλή χρονοσήµανση. Ο καθορισµός του χρόνου κατάθεσης και παραλαβής είναι ιδιαίτερης νοµικής βαρύτητας για τα δικαιώµατα των φυσικών
και ΝΠΙΔ που επικοινωνούν µε φορέα του δηµόσιου τοµέα και τα οποία συνδέονται άρρηκτα µε τον χρόνο κατάθεσης και παραλαβής από τον φορέα εγγράφων, αφού
ο χρόνος αυτός είναι συχνά το κρίσιµο χρονικό σηµείο
για την επέλευση έννοµων συνεπειών. Με το εδάφιο β΄
της ίδιας παραγράφου παρέχεται εξουσιοδότηση στον
Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης να ορίσει, µε την έκδοση Υπουργικής Απόφασης, τα ζητήµατα που αναφέρονται στη διαδικασία
και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και
της ασφαλούς χρονοσήµανσης και κάθε άλλο σχετικό
θέµα.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος, σε περίπτωση που το σύστηµα που χρησιµοποιεί ο φορέας του
δηµόσιου τοµέα, στον οποίο απευθύνονται οι αιτήσεις,
δηλώσεις, δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα δεν υποστηρίζει την αυτόµατη επιβεβαίωση της λήψης, ο φορέας υποχρεούται να ενηµερώνει για αυτό µε κάθε πρόσφορο τρόπο και ιδίως µε πληροφόρηση στον οικείο δικτυακό τόπο. Στην περίπτωση αυτή τα έγγραφα που περιέρχονται σε φορέα του δηµόσιου τοµέα µε χρήση ΤΠΕ
πρωτοκολλούνται αυθηµερόν, εφόσον έχουν κατατεθεί
εντός ωραρίου εργασίας, ειδάλλως πρωτοκολλούνται
την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Επισηµαίνεται ότι µε την
παρούσα ρύθµιση προβλέπεται η αυθηµερόν πρωτοκόλληση των εγγράφων που περιέρχονται σε φορέα του δηµόσιου τοµέα σε συµφωνία µε τα όσα ορίζονται στο σχετικό άρθρο 12 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Η επιπρόσθετη πρόβλεψη για πρωτοκόλληση την επόµενη
εργάσιµη ηµέρα συνάδει µε την ποιοτική διαφοροποίηση
των παρεχόµενων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η οποία συνίσταται στην δυνατότητα παροχής τους
και εκτός ωραρίου εργασίας, δυνατότητα η οποία δεν υφίσταται στην περίπτωση της αυτοπρόσωπης υποβολής
εγγράφων σε φορέα του δηµόσιου τοµέα που υποχρεωτικά λαµβάνει χώρα εντός του ωραρίου λειτουργίας του.
Είναι αυτονόητο ότι η παρούσα ρύθµιση δεν διαφοροποιεί τα όσα ισχύουν για υποβολή εγγράφων εντός του ωραρίου εργασίας αλλά ρυθµίζει την περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής εγγράφων και ειδικότερα µόνον εφόσον
λαµβάνει χώρα σε χρόνο εκτός του ωραρίου λειτουργίας
του φορέα του δηµόσιου τοµέα. Για τη διασφάλιση των
δικαιωµάτων των προσώπων και την τήρηση των επιταγών της χρηστής διοίκησης ορίζεται ότι ο φορέας του
δηµόσιου τοµέα αποστέλλει αµελλητί, µε ηλεκτρονικό
τρόπο, στο πρόσωπο που έχει υποβάλλει δηλώσεις, αι-

τήσεις, δικαιολογητικά ή άλλα έγγραφα αποδεικτικό υποβολής, στο οποίο αναφέρεται ο ακριβής χρόνος παραλαβής και τα στοιχεία καταχώρισης στο ηλεκτρονικό
πρωτόκολλο.
Ως προς τον ακριβή χρόνο υποβολής εγγράφων µε ηλεκτρονικό τρόπο σε φορέα του δηµόσιου τοµέα, µε την
επιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων, ως χρόνος υποβολής
θεωρείται ο χρόνος της ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της
λήψης και, σε περίπτωση που δεν είναι τεχνικά δυνατή η
υποστήριξη της λειτουργίας αυτής, ο χρόνος καταχώρισης, στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο που αναγράφεται στο
αποδεικτικό υποβολής ( άρθρο 24 παρ.3).
Προκειµένου να ενθαρρυνθεί η χρήση ΤΠΕ από τους
συναλλασσόµενους µε τους φορείς του δηµόσιου τοµέα, µε την παράγραφο 4 του παρόντος εισάγεται ως γενικός κανόνας ότι, εφόσον προβλέπεται προθεσµία για
την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, δηλώσεων, δικαιολογητικών και άλλων εγγράφων, η προθεσµία αυτή λήγει
κατά την προτεινόµενη ρύθµιση την δωδεκάτη νυχτερινή
ώρα Ελλάδας της ηµέρας κατά την οποία παρέρχεται η
προθεσµία. Η εφαρµογή της διατάξεως τίθεται υπό την
επιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων. Ρητή κατοχύρωση
της υποχρέωσης ενηµέρωσης του αιτούντος ή δηλούντος Ν.Π.Ι.Δ. βρίσκει και στην παράγραφο αυτή η υποχρέωση ενηµέρωσης από τον φορέα σε περίπτωση εκπρόθεσµης ηλεκτρονικής υποβολής το πρόσωπο που έχει προβεί στην εκπρόθεσµη υποβολή ενηµερώνεται αµελλητί και µε τον πλέον πρόσφορο τρόπο για τον εκπρόθεσµο χαρακτήρα της υποβολής.
Για τις περιπτώσεις εκείνες όπου η αποδοχή αιτήσεων,
δηλώσεων και δικαιολογητικών που υποβάλλονται ηλεκτρονικά απαιτεί την καταβολή τελών, παραβόλων ή οφειλών προς το Δηµόσιο, ο νοµοθέτης παρέχει εξουσιοδότηση στον αρµόδιο, κατά περίπτωση, Υπουργό να
προβλέψει, µε την έκδοση Υπουργικής Απόφασης, την
διαδικασία και την προθεσµία ηλεκτρονικής υποβολής
τους. ( άρθρο 24 παρ.5).
25. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 25 παρέχεται
στους φορείς του δηµόσιου τοµέα η δυνατότητα να γνωστοποιούν έγγραφα σε φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ. µε
χρήση ΤΠΕ, εφόσον αυτά έχουν αιτηθεί ή υποδείξει το
συγκεκριµένο µέσο ως προτιµώµενο ή έχουν συγκατατεθεί ρητά στη χρήση του. Τόσο η αίτηση για τη χρήση ή η
υπόδειξη του προτιµώµενου ηλεκτρονικού µέσου όσο
και η σχετική συγκατάθεση θα µπορούν να µεταδοθούν
και να αποσταλούν, σε κάθε περίπτωση, µε χρήση ΤΠΕ,
υπό την προϋπόθεση τήρησης των ρυθµίσεων που αναφέρονται στην ταυτοποίηση και επιβεβαίωση της ταυτότητας (αυθεντικοποίηση) των προσώπων. Προς επίρρωση της ασφάλειας δικαίου αλλά και του δικαιώµατος του
άρθρου 10 (δικαίωµα ηλεκτρονικής επικοινωνίας), ο νοµοθέτης εξαρτά την γνωστοποίηση εγγράφων µε χρήση
ΤΠΕ από την υποβολή σχετικής αίτησης ή κατόπιν υπόδειξης του συγκεκριµένου µέσου ή µετά από την παροχή
ρητής συγκατάθεσης του προσώπου για την χρήση ηλεκτρονικού τρόπου γνωστοποίησης των εγγράφων που το
αφορούν. Όσον αφορά τις ιδιότητες του ίδιου του συστήµατος γνωστοποίησης, αυτές προσδιορίζονται στην
παράγραφο 2 του παρόντος, σύµφωνα µε την οποία θα
πρέπει να επιτρέπει την εξακρίβωση του ακριβούς χρόνου, κατά τον οποίο έλαβε χώρα η αποστολή, παραλαβή
και η πρόσβαση στο περιεχόµενο του εν λόγω εγγράφου, η οποία συνεπάγεται έναρξη των έννοµων συνεπειών και των προθεσµιών, όπως αυτές που αφορούν την ά-
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σκηση ενδίκων µέσων και βοηθηµάτων. Παράλληλα, για
τη δηµιουργία ενός καθόλα επαρκούς και ασφαλούς οικείου νοµικού πλαισίου, παρέχεται εξουσιοδότηση για
έκδοση Υπουργικής Απόφασης από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
µε την οποία θα ορίζεται κάθε αναγκαίο τεχνικό θέµα ως
προς τις προδιαγραφές και τα πρότυπα για το σχεδιασµό
και την υλοποίηση του συστήµατος γνωστοποίησης και
µε τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στον σκοπό της εξακρίβωσης του ακριβούς χρόνου αποστολής και παραλαβής ενός εγγράφου και πρόσβασης στο περιεχόµενό
του.
Για την αποφυγή κινδύνου αβεβαιότητας δικαίου, στο
σχέδιο νόµου τίθεται τεκµήριο πρόσβασης του αποδέκτη
του εγγράφου στο περιεχόµενο της γνωστοποίησης µετά την πάροδο δέκα (10) πλήρων ηµερολογιακών ηµερών από τη γνωστοποίηση. Το τεκµήριο αυτό είναι µαχητό, αφού εάν ο αποδέκτης αποδείξει την συνδροµή λόγων ανωτέρας βίας που δεν επέτρεψαν την πρόσβαση
στο περιεχόµενο του εγγράφου που γνωστοποιήθηκε µε
ηλεκτρονικό τρόπο ή εφόσον αυτή η αδυναµία οφείλεται
σε λόγους που αφορούν στον φορέα του δηµόσιου τοµέα - όπως π.χ. η µη διαθεσιµότητα του συστήµατος- το
µαχητό τεκµήριο των δέκα πλήρων ηµερολογιακών ηµερών δεν ισχύει. Η θέσπιση µαχητού τεκµηρίου πρόσβασης στο περιεχόµενο της γνωστοποίησης δεν συνεπάγεται περιορισµό ή άνιση µεταχείριση των δικαιωµάτων
του αποδέκτη σε σχέση µε την µη ηλεκτρονική γνωστοποίηση και κοινοποίηση εγγράφων. Η χρήση ΤΠΕ βρίσκει
νοµικό έρεισµα στην οικειοθελή και ρητή επιλογή του
τρόπου αυτού από τον αποδέκτη του εγγράφου, ενώ,
σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν, το φυσικό ή Ν.Π.Ι.Δ.
έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωµα να αποδείξει ότι για
λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του, δεν κατέστη δυνατό να αποκτήσει πρόσβαση στο περιεχόµενο
της γνωστοποίησης εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας των δέκα πλήρων ηµερολογιακών ηµερών από την
γνωστοποίηση του εγγράφου.
Όπως προβλέπεται στην διάταξη της παραγράφου 3
του παρόντος και όπως συνάδει εξάλλου µε το πνεύµα
παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, µε
γνωστοποίηση ισοδυναµεί η ηλεκτρονική πρόσβαση από
τους ενδιαφερόµενους στο περιεχόµενο των ενεργειών
και των αντίστοιχων εγγράφων του φορέα του δηµόσιου
τοµέα, εφόσον ο φορέας του δηµόσιου τοµέα δύναται
να αποδείξει την προαναφερόµενη πρόσβαση.
26. Με το άρθρο 26 του σχεδίου νόµου εισάγονται διατάξεις που αφορούν τη διενέργεια ηλεκτρονικών οικονοµικών συναλλαγών. Σύµφωνα µε την διάταξη της παραγράφου 1, επιτρέπεται η είσπραξη ειδικών φόρων, παραβόλων, τελών, ενσήµων, χαρτοσήµων, προστίµων και εν
γένει η οικονοµική εκκαθάριση οφειλών φυσικών προσώπων και Ν.Π.Ι.Δ. προς φορείς του δηµόσιου τοµέα µε
χρέωση των τραπεζικών λογαριασµών ή λογαριασµών
πληρωµής που τηρούν οι υπόχρεοι ή µε χρέωση καρτών
πληρωµής που έχουν εκδοθεί στο όνοµα των υπόχρεων.
Για την διευκόλυνση διενέργειας τέτοιων συναλλαγών
προβλέπεται ότι η συναλλαγή µπορεί να πραγµατοποιείται είτε απευθείας από τον ίδιο υπό τις προϋποθέσεις
της ταυτοποίησης και επιβεβαίωσης της ταυτότητάς του
( αυθεντικοποίησης ) είτε µέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης
καθώς και των Ελληνικών Ταχυδροµείων.
Η παράγραφος 3 παρέχει στον Υπουργό Οικονοµικών

και τον εκάστοτε συναρµόδιο Υπουργό εξουσιοδότηση
για έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, µε την οποία
θα προσδιορίζονται ειδικότερα οι φόροι, παράβολα, τέλη, ένσηµα, χαρτόσηµα, και πρόστιµα που µπορούν να
καταβληθούν και εισπραχθούν ηλεκτρονικά, οι αποδιδόµενοι σε κάθε περίπτωση κωδικοί υποχρέωσης καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.
27. Στο άρθρο 27 του παρόντος αποσαφηνίζονται ζητήµατα σχετικά µε τις πληροφορίες και τον υπολογισµό
του χρόνου καταβολής στις ηλεκτρονικές οικονοµικές
συναλλαγές. Συγκεκριµένα, στην παράγραφο 1 του άρθρου καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτούµενες πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλει ο υπόχρεος για την εκτέλεση πράξης ηλεκτρονικής πληρωµής. Όπως ορίζεται
στην διάταξη, ο υπόχρεος υποβάλλει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: α) τον κωδικό υποχρέωσης που
αντιστοιχεί στην οφειλή β) το ποσό καταβολής, γ) την ηµεροµηνία και προθεσµία καταβολής.
Για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών και προστασίας των συµφερόντων τόσο των συναλλασσοµένων µε
τους φορείς του δηµόσιου τοµέα αλλά και των φορέων
αυτών, η παράγραφος 2 εξαρτά την ολοκλήρωση της συναλλαγής από την, µε ασφαλή τρόπο, ηλεκτρονική κοινοποίηση στον υπόχρεο επιβεβαίωσης της συναλλαγής,
χρέωσης του αντίστοιχου λογαριασµού ή της κάρτας
που χρησιµοποιείται ως µέσο ηλεκτρονικής καταβολής
και του ακριβούς χρόνου που ολοκληρώθηκε η συναλλαγή (χρονοσήµανση). Σε περίπτωση που δεν είναι επιτυχής ή δεν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική πληρωµή ο υπόχρεος ενηµερώνεται αυτόµατα για την αδυναµία χρήσης
της συγκεκριµένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας και, εφόσον
είναι δυνατό, και για τους λόγους της ανεπιτυχούς συναλλαγής ( άρθρο 27 παρ.3). Επισηµαίνεται ότι η ως άνω
ενηµέρωση δεν αντικαθιστά την υποχρέωση του παρόχου της υπηρεσίας πληρωµών για πληροφόρηση σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3862/2010 (Α΄113). Με την παράγραφο 4 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµικών και στον εκάστοτε συναρµόδιο Υπουργό για
έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης µε την οποία θα
καθορίζονται ο τρόπος, οι µέθοδοι, οι διαδικασίες και κάθε άλλο ειδικότερο τεχνικό θέµα σχετικό µε τη διεξαγωγή, ολοκλήρωση και επιβεβαίωση της επιτυχούς ηλεκτρονικής πληρωµής ή την ενηµέρωση για τη µη επιτυχή
ολοκλήρωση αυτής καθώς και η µορφή και το περιεχόµενο του αποδεικτικού πληρωµής και η διαδικασία επαλήθευσής του.
28. Με το άρθρο 28 ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν την καταβολή οφειλών των φορέων του δηµόσιου
τοµέα προς φυσικά πρόσωπα και Ν.Π.Ι.Δ. µε ηλεκτρονικό
τρόπο. Με τη διάταξη της παραγράφου 1 προβλέπεται η
δυνατότητα για ηλεκτρονική καταβολή οφειλών των φορέων του δηµόσιου τοµέα προς φυσικά ή ΝΠΙΔ µέσω πίστωσης λογαριασµών του δικαιούχου, υπό την προϋπόθεση της ταυτοποίησης και της επιβεβαίωσης της ταυτότητας (αυθεντικοποίησης) του δικαιούχου. Με την ρύθµιση αυτή ολοκληρώνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής καταβολής οφειλών µεταξύ φορέων του δηµοσίου τοµέα
και φυσικών ή ΝΠΙΔ – χρηστών υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, ανεξαρτήτως της ιδιότητας εκάστου συναλλασσοµένου ως δικαιούχου ή οφειλέτη, µε σκοπό
την ρύθµιση οµοειδών περιστάσεων υπό το πνεύµα της
αρχής της ισότητας και της χρηστής διοικήσεως. Με την
διάταξη της παραγράφου 2 παρέχεται εξουσιοδότηση
στον Υπουργό Οικονοµικών και τον εκάστοτε αρµόδιο Υ-
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πουργό για έκδοση κοινής απόφασης µε την οποία θα
καθορίζονται ο τρόπος, οι µέθοδοι, οι διαδικασίες και κάθε άλλο τεχνικό θέµα σχετικό µε τη διεξαγωγή, ολοκλήρωση και επιβεβαίωση της επιτυχούς συναλλαγής ή την
ενηµέρωση για τη µη επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Το Κεφάλαιο Ζ΄ του σχεδίου νόµου περιέχει διατάξεις
σχετικές µε την απαιτούµενη, για την χρήση υπηρεσιών
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, επιβεβαίωση της ταυτότητας (αυθεντικοποίηση) των χρηστών.
29. Στις διατάξεις του άρθρου 29 ο νοµοθέτης προσδιορίζει τις περιπτώσεις ηλεκτρονικής επικοινωνίας που
δεν προαπαιτούν ταυτοποίηση και επιβεβαίωση της ταυτότητας (αυθεντικοποίηση) των χρηστών. Για λόγους ενθάρρυνσης της χρήσης των ΤΠΕ και ευχρησίας, η ρύθµιση του σχεδίου νόµου (παράγραφος 1 ) απαλλάσσει τα
φυσικά και ΝΠΙΔ από την υποχρέωση ταυτοποίησης και
επιβεβαίωσης της ταυτότητας (αυθεντικοποίησης), στις
περιπτώσεις εκείνες που το περιεχόµενο της ηλεκτρονικής επικοινωνίας µε τον φορέα του δηµόσιου τοµέα αφορά πληροφορίες που είναι εν γένει προσιτές σε κάθε
ενδιαφερόµενο, όπως εγκύκλιοι, γενικές οδηγίες, έντυπα αιτήσεων και δηλώσεων, εκθέσεις, µελέτες, ενηµερωτικό υλικό, στατιστικά στοιχεία, πρακτικά δηµοσίων
συνεδριάσεων.
Μάλιστα, όπως ορίζεται στην διάταξη της παραγράφου 2 στην περίπτωση υπηρεσιών πληροφόρησης, αυτές
µπορούν να παρέχονται χωρίς να είναι αναγκαία η καταχώριση στοιχείων του αποδέκτη της υπηρεσίας, όπως η
διαδικτυακή διεύθυνση αυτού, εφόσον δεν είναι αναγκαίο για την παροχή της υπηρεσίας ή την τυχόν χρέωσή
της. Η πρόβλεψη για µη καταχώριση στοιχείων του αποδέκτη της υπηρεσίας στις περιπτώσεις όπου δεν είναι αναγκαίο αποτελεί σαφή νοµοθετική επιλογή υπέρ της απρόσκοπτης τήρησης της θεµελιώδους για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα αρχής της αναλογικότητας και της ειδικότερης αρχής ελαχιστοποίησης
των δεδοµένων. Με την παράγραφο 3 του άρθρου 29 τίθενται οι προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών περιοδικής
γενικής πληροφόρησης µε χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Υπό το ίδιο πνεύµα, το σχέδιο νόµου προβλέπει ότι αρκεί εν προκειµένω η καταχώριση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του παραλήπτη, χωρίς να είναι αναγκαία η συλλογή και επεξεργασία άλλων δεδοµένων. Η
καταχώριση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης είναι το απολύτως αναγκαίο στοιχείο προκειµένου ο φορέας να είναι
σε θέση να παράσχει τις υπηρεσίες γενικής πληροφόρησης στον παραλήπτη.
30. Στο άρθρο 30 ο νοµοθέτης προσδιορίζει τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες η ταυτοποίηση και επιβεβαίωση
της ταυτότητας (αυθεντικοποίηση) των φυσικών και
Ν.Π.Ι.Δ. που επικοινωνούν µε φορείς του δηµόσιου τοµέα είναι υποχρεωτική. Η παράθεση αυτών των περιπτώσεων διατυπώνεται στην παράγραφο 1, σύµφωνα µε την
οποία η ταυτοποίηση και επιβεβαίωση της ταυτότητας
(αυθεντικοποίηση) των φυσικών και ΝΠΙΔ που επικοινωνούν και συναλλάσσονται µε τους φορείς του δηµόσιου
τοµέα είναι υποχρεωτική : α), εφόσον η επικοινωνία ή η
συναλλαγή: αα) αφορά αιτήσεις, δηλώσεις, βεβαιώσεις,
η υποβολή και παροχή των οποίων προβλέπεται ως υποχρεωτική από το νόµο, ββ) αφορά υποβολή νοµιµοποιητικών εγγράφων, δικαιολογητικών, προσφορών, δικαιολογητικών συµµετοχής σε δηµόσιους διαγωνισµούς, γγ) αφορά την έκδοση, αναπαραγωγή ή κοινοποίηση πράξε-

ων, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και εν γένει εγγράφων,
τα οποία περιέχουν ή σχετίζονται µε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται µε τη διοίκηση, δδ) αφορά την έκδοση, αναπαραγωγή ή κοινοποίηση πράξεων, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και εν γένει εγγράφων, τα οποία περιέχουν ή σχετίζονται µε φορολογικά, περιουσιακά, οικονοµικά ή άλλα
στοιχεία, δεδοµένα και πληροφορίες που αφορούν ΝΠΙΔ
και καλύπτονται από απόρρητο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, όπως το φορολογικό απόρρητο, εε) αφορά την καταβολή φόρων, παραβόλων, τελών, ενσήµων, χαρτοσήµων προστίµων ή άλλων οφειλών προς δηµόσια αρχή που λαµβάνει χώρα µε ηλεκτρονικά µέσα και
β) σε κάθε περίπτωση, στην οποία το περιεχόµενο της επικοινωνίας και της συναλλαγής µε τη δηµόσια αρχή αφορά ή σχετίζεται µε δήλωση, αίτηση, πράξη, απόφαση
ή ενέργεια, από την οποία απορρέουν έννοµες συνέπειες για το φυσικό πρόσωπο ή το Ν.Π.Ι.Δ. που επικοινωνεί
ή συναλλάσσεται µε τη δηµόσια αρχή. Η διάταξη αποσκοπεί στην διασφάλιση των δικαιωµάτων του προσώπου που αφορά το έγγραφο ή η ενέργεια µε την διακρίβωση και επαλήθευση της ταυτότητάς του µέσω ασφαλούς µέσου / τρόπου.
Στην παράγραφο 2 και µε σκοπό τον καθορισµό ενός
σαφούς και λεπτοµερούς πλαισίου παροχής υπηρεσιών
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης πρακτικά αξιοποιήσιµου
και µε εγγυήσεις νοµιµότητας και διαφάνειας, παρέχεται
εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στον εκάστοτε
καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργό για έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης µε την οποία θα προσδιορίζονται ειδικότερα οι συναλλαγές και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, για τη χρήση και παροχή των οποίων απαιτείται η ταυτοποίηση και η επιβεβαίωση της ταυτότητας
(αυθεντικοποίηση) των φυσικών και νοµικών προσώπων
και κάθε σχετικό τεχνικό θέµα.
Σύµφωνα µε την διάταξη της παραγράφου 3 του παρόντος, εάν για την διοικητική πράξη ή ενέργεια των φορέων του δηµόσιου τοµέα ή για την επικοινωνία ή συναλλαγή αυτών µε άλλους φορείς, φυσικά πρόσωπα και
ΝΠΙΔ απαιτείται από το νόµο προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ο φορέας του δηµόσιου τοµέα δύναται να απαιτεί ότι ο πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης πρέπει να
έχει διαπίστευση από τον αρµόδιο φορέα. Η ρύθµιση αποβλέπει στο να προσδώσει εχέγγυα ασφάλειας και εγκυρότητας στην διακρίβωση της ταυτότητας του προσώπου που επικοινωνεί, συναλλάσσεται ή προβαίνει σε
έκδοση διοικητικών πράξεων ή υλοποίηση ενεργειών, όταν λόγω της φύσεως των εν λόγω πράξεων, ενεργειών,
συναλλαγών ή επικοινωνίας απαιτείται από το νόµο
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή.
31. Το άρθρο 31 του σχεδίου νόµου έχει ως αντικείµενο ρύθµισης τους όρους και τις προϋποθέσεις εγγραφής
σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 1, η χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τις οποίες απαιτείται
ταυτοποίηση και επιβεβαίωση της ταυτότητας (αυθεντικοποίηση) προϋποθέτει την εγγραφή στην Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη του Ελληνικού Δηµοσίου ή κατά περίπτωση σε άλλες πύλες ή τόπους πρόσβασης ή σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από επιµέρους φορείς
του δηµόσιου τοµέα. Ως προς τα απαιτούµενα για την
εγγραφή προσωπικά στοιχεία του φυσικού προσώπου εφαρµογή βρίσκει η παράγραφος 2, σύµφωνα µε την ο-
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ποία κατά την αρχική εγγραφή το φυσικό πρόσωπο που
επιθυµεί να κάνει χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα πρέπει να προσκοµίζει ή να αποστέλλει υπογεγραµµένα µε προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή
στην αρµόδια Αρχή Εγγραφής τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ταυτότητά του. Τα στοιχεία της ταυτότητας
που αναφέρονται στην αίτηση εγγραφής, όταν πρόκειται
για Έλληνες πολίτες, αποδεικνύονται από το δελτίο ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρµόδιας
αρχής ή το διαβατήριο. Η ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται, στην περίπτωση πολιτών Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ, στις άλλες περιπτώσεις, από
το διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη Χώρα, ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρµόδιες ελληνικές αρχές. Για την εγγραφή στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης απαιτείται η προσκόµιση των απολύτως αναγκαίων στοιχείων της ταυτότητας του φυσικού προσώπου.
Με την παράγραφο 3 ορίζονται οι προϋποθέσεις της
αρχικής εγγραφής Ν.Π.Ι.Δ. σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης. Και στην περίπτωση αυτή απαιτείται η
προσκόµιση των απολύτως αναγκαίων στοιχείων, ήτοι
των στοιχείων που αποδεικνύουν την επωνυµία ή τον
διακριτικό τίτλο, τη νοµική µορφή, την έδρα και την εξουσία εκπροσώπησης του προσώπου που προβαίνει
στην εγγραφή.
Για τον ειδικότερο τρόπο άσκησης του δικαιώµατος
εγγραφής σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4, όπου και ορίζεται ότι η αρχική εγγραφή µπορεί να γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε δια ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου ή εκπροσώπου. Σύµφωνα µε το εδάφιο β΄ της παραγράφου και µε σκοπό την διευκόλυνση
του αιτούντος την εγγραφή φυσικού ή Ν.Π.Ι.Δ., αιτήσεις
για εγγραφή που υποβάλλονται µέσω Κ.Ε.Π. τα οποία έχουν την ευθύνη ελέγχου των στοιχείων της ταυτότητας, θεωρείται ότι υποβάλλονται αυτοπροσώπως στην
αρµόδια για την εγγραφή υπηρεσία, εφόσον υπάρχει η
κατάλληλη ηλεκτρονική διασύνδεση µεταξύ του Κ.Ε.Π.
και της ηλεκτρονικής υπηρεσίας.
Σε συµφωνία µε το πνεύµα που διέπει το σύνολο των
διατάξεων σχεδίου νόµου για προστασία των προσωπικών δεδοµένων των χρηστών υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, µε την παράγραφο 5 του άρθρου 31 ο
νοµοθέτης θεσπίζει υποχρέωση ενηµέρωσης των προσώπων κατά την εγγραφή σε µία υπηρεσία ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης σχετικά µε τους σκοπούς της συλλογής
και επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, τις κατηγορίες δεδοµένων που υπόκεινται σε επεξεργασία, τους υπεύθυνους επεξεργασίας και τους αποδέκτες των δεδοµένων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Με την διάταξη της παραγράφου 6 παρέχεται εξουσιοδότηση για έκδοση Υπουργικής Απόφασης από τον εκάστοτε αρµόδιο Υπουργό µε αντικείµενο τον καθορισµό
των ειδικότερων τεχνικών και λεπτοµερειακών ζητηµάτων που αναφέρονται στις ρυθµίσεις του άρθρου αυτού.
32. Το άρθρο 32 έχει ως αντικείµενο ρύθµισης την έκδοση αναγνωριστικών - διαπιστευτηρίων και την διαδικασία επιβεβαίωσης της ταυτότητας (αυθεντικοποίησης)
των χρηστών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, κατά την εγγραφή
στην υπηρεσία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προσδιορί-

ζονται τα αναγνωριστικά που απαιτεί κάθε φορέας του
δηµόσιου τοµέα για την ταυτοποίηση καθώς και τα διαπιστευτήρια για την περαιτέρω επιβεβαίωση της ταυτότητας (αυθεντικοποίηση) του προσώπου που κάνει χρήση
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο τα αναγνωριστικά και τα αντίστοιχα διαπιστευτήρια αποδίδονται στο νόµιµο εκπρόσωπό του ή σε πρόσωπο ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο από το όργανο διοίκησης του νοµικού προσώπου.
Ο προσδιορισµός των αναγνωριστικών και των διαπιστευτηρίων από τον φορέα που παρέχει τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που χρησιµοποιεί το φυσικό
ή ΝΠΙΔ αποσκοπεί στην χρήση εξειδικευµένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών ανά πεδίο αρµοδιότητας, γεγονός που
ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών αυτών και την αποτελεσµατικότητα του ηλεκτρονικού τρόπου επικοινωνίας ή συναλλαγής. Προς επίρρωση της ασφάλειας της
ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή συναλλαγής, το πρόσωπο,
στο οποίο αποδίδονται αναγνωριστικά και τα αντίστοιχα
διαπιστευτήρια οφείλει, σύµφωνα µε την παράγραφο 2,
να λαµβάνει όλα τα προσήκοντα µέτρα για την εµπιστευτικότητα των αναγνωριστικών και διαπιστευτηρίων και
την ασφαλή φύλαξη των µέσων που τυχόν έχουν διατεθεί για την αποθήκευση και χρησιµοποίηση αυτών. Επιπρόσθετα, οφείλει να ειδοποιεί αµελλητί τον φορέα του
δηµόσιου τοµέα που έχει εκδώσει τα αναγνωριστικά και
τα διαπιστευτήρια για οποιαδήποτε παραβίαση της εµπιστευτικότητας ή ηλεκτρονική επικοινωνία ή συναλλαγή
έλαβε χώρα χωρίς τη γνώση και έγκρισή του καθώς για
οποιοδήποτε άλλο πρόβληµα όπως αποκάλυψη αναγνωριστικών, κλοπή ή απώλεια διαπιστευτηρίων ή των µέσων
που έχουν διατεθεί για την αποθήκευση και χρησιµοποίηση αυτών.
Στην παράγραφο 3 προσδιορίζονται τα κριτήρια κατανοµής µιας υπηρεσίας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε
«επίπεδα εµπιστοσύνης», αφού, όπως ορίζεται στην παρούσα παράγραφο και συνάδει µε το οικείο κανονιστικό
πλαίσιο, τα αναγνωριστικά και οι µέθοδοι ταυτοποίησης
και επιβεβαίωσης της ταυτότητας (αυθεντικοποίησης)
των προσώπων διαφοροποιούνται ανάλογα µε το επίπεδο εµπιστοσύνης, το οποίο απαιτείται για την εκάστοτε
χρήση υπηρεσίας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ως κριτήρια κατανοµής σε επίπεδα εµπιστοσύνης τίθενται από
τον νοµοθέτη η φύση της διοικητικής πράξης, η σοβαρότητα των εννόµων συνεπειών για το πρόσωπο το οποίο
αιτείται ή είναι αποδέκτης της επικοινωνίας ή της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η φύση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα οικεία
έγγραφα, η φύση των επιχειρηµατικών ή άλλων απορρήτων που περιέχονται στα οικεία έγγραφα. Η απαρίθµηση
των κριτηρίων αυτών είναι, σύµφωνα µε το γράµµα της
διάταξης, ενδεικτική. Με την παράγραφο 4 του άρθρου ο
νοµοθέτης παρέχει στον εκάστοτε αρµόδιο Υπουργό εξουσιοδότηση για έκδοση Υπουργικής Απόφασης µε την
οποία θα προσδιορίζεται το επίπεδο εµπιστοσύνης που
απαιτείται για την δυνατότητα χρήσης µίας υπηρεσίας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τα αντίστοιχα αναγνωριστικά και διαπιστευτήρια, οι µέθοδοι ταυτοποίησης και επιβεβαίωσης της ταυτότητας (αυθεντικοποίησης) καθώς
και τα διακριτικά που θα αξιοποιηθούν για τη δηµιουργία
αµοιβαίας σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ της Κεντρικής
Διαδικτυακής Πύλης και του εκάστοτε φορέα.
33. Με τις διατάξεις του άρθρου 33 ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε την τήρηση και αποθήκευση αναγνωρι-
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στικών. Όπως ρητώς ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου, η τήρηση και αποθήκευση των αναγνωριστικών
στην Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη του Ελληνικού Δηµοσίου δεν είναι υποχρεωτική. Τα πρόσωπα µπορούν να εισάγουν εκ νέου τα αναγνωριστικά κάθε φορά που αιτούνται ταυτοποίηση και επιβεβαίωσης της ταυτότητας (αυθεντικοποίηση) προκειµένου να κάνουν χρήση µίας υπηρεσίας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Τα αναγνωριστικά
των προσώπων µπορούν να τηρούνται στην Κεντρική
Διαδικτυακή Πύλη του Ελληνικού Δηµοσίου µε έγγραφη
συγκατάθεση των προσώπων και σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον ν. 2472/1997 για την προστασία
του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει. Για την πληρέστερη προστασία των δικαιωµάτων των προσώπων ορίζεται ότι οι
ειδικότερες λεπτοµέρειες για την ενηµέρωση των προσώπων και την παροχή της συγκατάθεσης προσδιορίζονται εγγύτερα µε πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα .
Με την παράγραφο 2 προβλέπεται η υποχρέωση ενηµέρωσης του χρήστη από την Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη σε περίπτωση που η ταυτοποίηση - επιβεβαίωση της
ταυτότητας (αυθεντικοποίηση) δεν είναι επιτυχής. Σύµφωνα, µάλιστα, µε την εν λόγω διάταξη η ενηµέρωση
δεν περιορίζεται στην γνωστοποίηση για µη επιτυχή ταυτοποίηση – επιβεβαίωση της ταυτότητας (αυθεντικοποίηση) αλλά περιέχει και αιτιολογία, ενηµερώνοντας τον
χρήστη για τους λόγους της ανεπιτυχούς αναγνώρισης
και για την αδυναµία χρήσης της συγκεκριµένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας.
Στο Κεφάλαιο Η’ εισάγονται ρυθµίσεις σχετικά µε τα
Όργανα Εφαρµογής του νόµου, παρέχοντας τις κατάλληλες οργανωτικές εγγυήσεις και στο επίπεδο της εσωτερικής λειτουργίας και διάρθρωσης των φορέων του
δηµόσιου τοµέα προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική εφαρµογή των διατάξεων του σχεδίου νόµου
από το σύνολο των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του.
34. Με σκοπό την ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την εφαρµογή αυτού του – οριζόντιου –
κανονιστικού πλαισίου µε συντονισµένο τρόπο συνιστώνται σε κάθε Υπουργείο Γενικές Διευθύνσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Σε αυτές υπάγονται όλες οι υφιστάµενες οργανικές µονάδες µε αρµοδιότητες σχετικές µε
την αξιοποίηση των ΤΠΕ, την ενίσχυση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών, την απλούστευση των διαδικασιών
και την υλοποίηση δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Στις αρµοδιότητες των µονάδων που θα υπάγονται
στις υπό σύσταση Γενικές Διευθύνσεις εµπίπτει η τεχνική υποστήριξη για την κάλυψη των µηχανογραφικών αναγκών του Υπουργείου και η οργάνωση, λειτουργία και
συντήρηση των υποδοµών πληροφορικής και επικοινωνιών του Υπουργείου. Ανήκει επίσης η µέριµνα για την
ορθολογική αξιοποίηση των πληροφοριακών συστηµάτων, η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, η βελτίωση των σχέσεων κράτους – πολίτη, η παροχή υποστήριξης προς όλους τις υπηρεσίες του οικείου υπουργείου
και τους εποπτευόµενους φορείς για την υλοποίηση της
περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα (ν. 3448/2006) και την υλοποίηση της Εθνικής Υποδοµής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ν. 3882/2010), ο σχεδιασµός καινοτόµων υπηρεσιών µε χρήση ΤΠΕ καθώς
και κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό µε την ανάπτυξη της πληροφορικής και των επικοινωνιών στο δηµόσιο τοµέα.

Λόγω της φύσεως των ως άνω αρµοδιοτήτων και των
ειδικών προσόντων που απαιτούνται για την αποτελεσµατική άσκησή τους, στις Γενικές Διευθύνσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προΐστανται υπάλληλοι του
κλάδου ΠΕ Πληροφορικής (άρθρο 34 παρ.2).
Με την παράγραφο 3 του παρόντος προβλέπεται η έκδοση προεδρικού διατάγµατος, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού µε
το οποίο καθορίζονται η διάρθρωση των Γενικών Διευθύνσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε επιµέρους
οργανικές µονάδες (Διευθύνσεις,), η εξειδίκευση των
αρµοδιοτήτων τους και η κατανοµή τους στις επιµέρους
οργανικές µονάδες καθώς και τα καθήκοντα των Προϊστάµενων της Γενικής Διεύθυνσης και των επιµέρους οργανικών µονάδων .
Η φύση των αρµοδιοτήτων και η σύνδεση αυτών µε επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος, εθνικής ασφάλειας και δηµόσιας τάξης επιβάλλουν την θέσπιση
ειδικότερων ρυθµίσεων στις περιπτώσεις των Υπουργείων Εθνικής Άµυνας και Προστασίας του Πολίτη. Πιο συγκεκριµένα, στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας συνιστώνται Διευθύνσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κάθε
Κλάδο των Ενόπλων Δυνάµεων. Η διάρθρωση και οργανωτική δοµή των Διευθύνσεων σε επιµέρους οργανικές
µονάδες (Τµήµατα, Αυτοτελή και µη Αυτοτελή Γραφεία
καθώς και τυχόν ενδιάµεσα επίπεδα διοίκησης ), η εξειδίκευση των αρµοδιοτήτων τους και η κατανοµή τους
στις οργανικές µονάδες καθώς και τα καθήκοντα των
Προϊστάµενων της Διεύθυνσηςκαι των επιµέρους οργανικών µονάδων καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα,
που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και του Υπουργού Εθνικής Άµυνας ( άρθρο 34 παρ.3).
Ειδική ρύθµιση θεσπίζεται και για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του
παρόντος άρθρου, οι αρµοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης όπως ορίζονται στην
παράγραφο 1 ασκούνται κατά περίπτωση από τη Διεύθυνση Πληροφορικής των Αρχηγείων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώµατος και τις αρµόδιες
υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, της Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης Πολιτικού
Προσωπικού, της Υπηρεσίας Ασύλου, της Υπηρεσίας
Πρώτης Υποδοχής και του Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας.
35. Με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και τον
συντονισµό των φορέων του δηµόσιου τοµέα για την αποτελεσµατική εφαρµογή του σχεδίου νόµου, στο άρθρο
35 του παρόντος προβλέπεται η συγκρότηση Διυπουργικής Επιτροπής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η Επιτροπή που συγκροτείται µε σχετική Απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αποτελείται από Προϊστάµενους Γενικών Διευθύνσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ή εκπροσώπους αυτών προκειµένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη εκπροσώπηση και υψηλό επίπεδο εργασιών ( άρθρο 35
παρ.1). Σύµφωνα µε την παράγραφο 2, έργο της Επιτροπής είναι να επικουρεί συµβουλευτικά σε οργανωτικά και
τεχνικά θέµατα τις Γενικές Διευθύνσεις Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και τις ΟΔΕ ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που συγκροτούνται κατά το άρθρο 36 του σχεδίου
νόµου, να προβαίνει σε περιοδική αποτίµηση και αξιολό-
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γηση της εφαρµογής του και να διατυπώνει προτάσεις
προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την υλοποίηση των σκοπών του νόµου. Για την καλύτερη οργάνωση της ενηµέρωσης και εν γένει των εργασιών της Επιτροπής δηµιουργείται δικτυακός τόπος που λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Η Επιτροπή προεδρεύεται από τον Γενικό Διευθυντή
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ο
κανονισµός λειτουργίας της Επιτροπής ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ( άρθρο 35 παρ.3).
36. Με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 36 προβλέπεται η συγκρότηση Οµάδας Διοίκησης Έργου ( ΟΔΕ) σε
κάθε φορέα του δηµόσιου τοµέα που θα έχει ως αντικείµενο την διαδικαστική, οργανωτική και τεχνική υποστήριξη της εφαρµογής του νόµου. Αξιοποιώντας και την
προηγούµενη θετική εµπειρία συγκρότησης τέτοιων οµάδων για την εφαρµογή του Ν.3861/2010 (Διαύγεια)
προβλέπεται η συγκρότηση και λειτουργία οµάδων που
θα παρέχουν κατευθυντήριες γραµµές στους φορείς του
δηµόσιου τοµέα ως προς τις διαδικασίες, την οργάνωση
και την τεχνική υποστήριξη για την αποτελεσµατική εφαρµογή του νόµου. Στα µέλη των οµάδων αυτών δεν
καταβάλλεται αµοιβή ή αποζηµίωση. Οι ΟΔΕ συγκροτούνται εντός µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και η σύνθεσή τους κοινοποιείται στον οικείο δικτυακό τόπο του φορέα.
Με την παράγραφο 2 εισάγεται ρύθµιση, σύµφωνα µε
την οποία κάθε οµάδα ορίζει ένα από τα µέλη της ως εσωτερικό υπεύθυνο προστασίας δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα. Ο εσωτερικός υπεύθυνος προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µεριµνά για τη λήψη όλων των αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών µέτρων
για την τήρηση των αρχών και των υποχρεώσεων που
περιγράφονται στον παρόντα νόµο και στον ν. 2472/1997.
Ως ενδεικτικές περιπτώσεις για τις οποίες λαµβάνεται
µέριµνα από τον εσωτερικό υπεύθυνο προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα παρατίθενται η υιοθέτηση πολιτικών ασφάλειας και προστασίας δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα, η περιοδική κατάρτιση και η ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων και λειτουργών του φορέα ως προς την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, η πρόταση για λήψη εσωτερικών διαδικασιών
ελέγχου και επαλήθευσης της αποτελεσµατικής εφαρµογής των µέτρων κατά τη λειτουργία των συστηµάτων
και υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η ρύθµιση
αυτή στην ουσία εισάγει την αρχή της λογοδοσίας (accountability) που συγκαταλέγεται στις βασικές επιλογές
του υπό αναθεώρηση κοινοτικού πλαισίου για την προστασία προσωπικών δεδοµένων. Ο ορισµός εσωτερικού
υπεύθυνου προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σε κάθε Οµάδα Διοίκησης Έργου συνεπάγεται την
αναγωγή του σεβασµού του δικαιώµατος προστασίας
προσωπικών δεδοµένων σε ουσιώδες κριτήριο απρόσκοπτης εφαρµογής της νοµοθεσίας για την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση και παρέχει εχέγγυα για ευθύνη και λογοδοσία της διοίκησης ως προς την σύννοµη επεξεργασία
δεδοµένων.
37. Με το άρθρο 37 αντικαθίστανται οι ισχύουσες ρυθ-

µίσεις σχετικά µε τις αρµοδιότητες του Τεχνικού Γνωµοδοτικού Συµβουλίου. Με την τροποποίηση των προγενέστερων ισχυουσών ρυθµίσεων για το Τεχνικό Γνωµοδοτικό Συµβούλιο επικαιροποιούνται οι αρµοδιότητες αυτού του γνωµοδοτικού οργάνου, ώστε να συνάδουν µε
το παρόν θεσµικό πλαίσιο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
και την εξέλιξη των απαιτήσεων σε σχέση µε τη χρήση
των ΤΠΕ και την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο αυτό, τo Τεχνικό Γνωµοδοτικό Συµβούλιο γνωµοδοτεί για
τη διαµόρφωση και επικαιροποίηση των προτύπων διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστηµάτων και εν γένει των ΤΠΕ που παράγουν,
προµηθεύονται ή χρησιµοποιούν οι φορείς του δηµόσιου
τοµέα, για τη δηµιουργία και προµήθεια υποδοµών και
ΤΠΕ για την ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τους φορείς του δηµόσιου τοµέα καθώς και για τα τεχνικά και οργανωτικά ζητήµατα
που αφορούν την κοινή χρήση υποδοµών, ΤΠΕ και δεδοµένων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα νόµο. Επιπλέον, στις αρµοδιότητες του Τεχνικού Γνωµοδοτικού
Συµβουλίου ανήκει και η γνωµοδότηση για την εξειδίκευση και επικαιροποίηση του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
38. Στο Κεφάλαιο Θ ρυθµίζονται τα θέµατα οργάνωσης, παροχής και πληρωµής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στη Δηµόσια Διοίκηση. Με τις προτεινόµενες διατάξεις προτείνεται η δηµιουργία ενός δικτύου συγκέντρωσης της ζήτησης προµηθειών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των αναγκαίων πληροφοριακών συστηµάτων για λογαριασµό του συνόλου των φορέων που απαρτίζουν τον δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα (φορείς της Γενικής Κυβέρνησης). Με τον όρο υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών νοούνται οι υπηρεσίες των οποίων η παροχή συνίσταται εν όλω ή εν µέρει στη µεταφορά σηµάτων σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών
και των υπηρεσιών µετάδοσης σε δίκτυα που χρησιµοποιούνται από τον ραδιοτηλεοπτικό τοµέα. Αντίστοιχα,
σύµφωνα µε τη σχετική ορολογία ως πληροφοριακό σύστηµα νοείται η συλλογή υπολογιστικού υλικού, λογισµικού, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού ή άλλων υπολογιστικών εξαρτηµάτων που χρησιµοποιείται για τη διαχείριση πληροφοριών (Υπολογιστικό Συγκρότηµα- IT Assembly), καθώς και οι πληροφορίες που το υπολογιστικό
συγκρότηµα διαχειρίζεται.
Παράλληλα, δηµιουργείται µια νέα δοµή, το Ενιαίο Σύστηµα Πληρωµών µέσω της οποίας θα εξοφλούνται (ηλεκτρονικά ή µη) όλες οι δαπάνες που αφορούν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
38. Ειδικότερα, µε το άρθρο 38 προβλέπεται ότι η διενέργεια όλων των πληρωµών που αφορούν υποχρεώσεις όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που απορρέουν από τη λήψη υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και από την προµήθεια των σχετικών πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστηµάτων, θα πραγµατοποιείται από το Ενιαίο Σύστηµα Πληρωµών, στο οποίο θα καταχωρίζονται µέσω ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης από τους ίδιους τους
παρόχους των υπηρεσιών αυτών, τα σχετικά παραστατικά. ΤΟ Ε.ΣΥ.Π. λειτουργεί στη Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικής Πολιτικής µε σκοπό την πληρωµή όλων των
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δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης για οµοειδή προϊόντα
ή υπηρεσίες.
Παράλληλα, δηµιουργείται το Μητρώο Φορέων στο οποίο θα καταγραφούν οι φορείς που υπάγονται στο
Ε.ΣΥ.Π., δηλαδή όλοι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
πλην όσων εξαιρούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας
και άµυνας ή εθνικού απορρήτου.
Με τον τρόπο αυτό και µέσα σε τρεις µήνες αναµένεται να υπάρξει η πλήρης καταγραφή τόσο των δαπανών
όσο και των αναγκών των φορέων σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Μετά την προθεσµία αυτή παραστατικά που έχουν εκδώσει οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν µπορούν να εξοφληθούν
εάν δεν είναι καταχωρισµένα στο σύστηµα, ενώ ταυτόχρονα διακόπτεται κάθε επιχορήγηση ή χρηµατοδότηση
προς τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης που εντάσσονται στο ΕΣΥΠ για αντίστοιχες δαπάνες.
Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, η
πληρωµή γίνεται µέσω τραπεζικού λογαριασµού που
διατηρεί για το σκοπό αυτό το ΕΣΥΠ. Η διάκριση αυτή είναι αναγκαία δεδοµένου ότι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (εκτός αυτών της Κεντρικής Κυβέρνησης) δεν
διαθέτουν πιστώσεις τελών υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, έχουν ήδη λάβει επιχορήγηση από τον προϋπολογισµό και δεν είναι δυνατή η αφαίρεση των ποσών
που αντιστοιχούν στις δαπάνες αυτές. Για το λόγο αυτό
για την πρώτη εφαρµογή του συστήµατος και έως τις
31.12.2011 η εξόφληση γίνεται µέσω ειδικού τραπεζικού
λογαριασµού που στον οποίο ο φορέας καταθέτει το ποσό που αντιστοιχεί στις οικείες δαπάνες για να µπορέσει
στη συνέχεια το ΕΣΥΠ να πραγµατοποιήσει την πληρωµή.
Από το ΕΣΥΠ εξαιρούνται οι φορείς που για λόγους εθνικής ασφάλειας ή εθνικής άµυνας προστατεύονται από το απόρρητο.
39. Με το άρθρο 39 συστήνεται το Δίκτυο Δηµόσιου
Τοµέα µε σκοπό τη συγκέντρωση της ζήτησης υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την κάλυψη του συνόλου των αναγκών και αιτηµάτων για την παροχή και
προµήθεια των σχετικών υπηρεσιών και συστηµάτων
των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Σε πρώτο στάδιο,
στο Δίκτυο Δηµόσιου Τοµέα(ΔΔΤ) εντάσσονται αυτόµατα οι φορείς που εξυπηρετούνται από το Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Σε επόµενο στάδιο εντάσσονται οι υπόλοιποι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Με την ένταξη στο ΔΔΤ
διακόπτεται κάθε άλλη σύµβαση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είχε συνάψει ο φορέας µε άλλο
πάροχο. Για φορείς που λόγω του σκοπού τους και της
αποστολής τους λαµβάνουν ειδικές υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προβλέπεται η εξαίρεσή τους από
το Δίκτυο και η δυνατότητα να έχουν δικά τους δίκτυα υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού ρυθµίζονται τα σχετικά θέµατα.
40. Με το άρθρο 40 προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης µέσω προγραµµατικής σύµβασης της επιχειρησιακής διαχείρισης τόσο του ΕΣΥΠ όσο και του Δικτύου σε
φορείς µε αποδεδειγµένη εµπειρία σε θέµατα τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών, όπως είναι λόγου
χάρη η Κοινωνία της Πληροφορίας, η ΕΔΕΤ, κ.ά. Οι φορείς αυτοί, αναλαµβάνουν την εποπτεία της ορθής λειτουργίας των συστηµάτων, ενώ παράλληλα αναλαµβάνουν να δηµιουργήσουν και να συντηρούν τα αναγκαία

πληροφοριακά συστήµατα. Για τις υπηρεσίες τους λαµβάνουν αµοιβή που µπορεί να είναι µε τη µορφή επιχορήγησης µέσω του Κρατικού Προϋπολογισµού ή του
ΠΔΕ.
Στο Κεφάλαιο Ι ρυθµίζονται λοιπά θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ειδικότερα:
Άρθρο 41
Ώρες εργασίας υπαλλήλων δηµοσίου, ΟΤΑ
και λοιπών ΝΠΔΔ
Η τροποποίηση των διατάξεων της παραγράφου 5 του
άρθρου 1 του ν. 1157/1981 (Α΄ 126) «Περί κυρώσεως της
από 29 Δεκεµβρίου 1980 Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου του Προέδρου της Δηµοκρατίας «περί καθιερώσεως πενθηµέρου εβδοµάδος εργασίας των δηµοσίων
εν γένει υπηρεσιών και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων»
και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης», υπό τις παρούσες δηµοσιονοµικές και κοινωνικές συνθήκες θεωρείται
επιβεβληµένη, καταρχήν λόγω της ανάγκης εξίσωσης
των ωρών εργασίας των εργαζόµενων στο δηµόσιο και
στον ιδιωτικό τοµέα.
Επιπρόσθετα, το µέτρο αναµένεται να αυξήσει την παραγωγικότητα των υπηρεσιών του δηµοσίου και ειδικότερα αυτών που έρχονται σε άµεση και καθηµερινή επαφή µε το κοινό (πολίτες – επιχειρήσεις) κάτι που αποτελεί γενικευµένο αίτηµα της κοινωνίας απέναντι στη Δηµόσια Διοίκηση.
Επιπλέον, αναµένεται, λόγω της αύξησης του ωραρίου
λειτουργίας των δηµοσίων υπηρεσιών, να καλυφθούν µε
αυτό τον τρόπο οι υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες και
ως εκ τούτου να περιοριστούν περαιτέρω οι ανάγκες
πρόσληψης επιπλέον προσωπικού.
Η εξίσωση του αριθµού των ωρών εργασίας των υπαλλήλων που ανήκουν σε κλάδους πληροφορικής µε εκείνες των υπολοίπων κλάδων και κατηγοριών, θεωρείται επιβεβληµένη, δεδοµένου του γεγονότος της εξάπλωσης
και της γενίκευσης της χρήσης Η/Υ από την πλειονότητα
των διοικητικών υπαλλήλων.
Η παρούσα ρύθµιση δεν θίγει το ωράριο εργασίας των
εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης. Τέλος, η προωθούµενη ρύθµιση για την 40ωρη εβδοµαδιαία
εργασία, καλύπτει ανεξαιρέτως όλους τους φορείς και
τις υπηρεσίες του δηµοσίου, χωρίς την παροχή νοµοθετικής εξουσιοδότησης για την θέσπιση εξαιρέσεων, ώστε
να αποφευχθεί η καταστρατήγηση της βασικής κατεύθυνσης της παράτασης του ωραρίου.
Άρθρο 42
Θέµατα διαχείρισης στερεών αποβλήτων
Με την παρούσα διάταξη ρυθµίζεται η θαλάσσια µεταφορά των αστικών στερεών αποβλήτων η οποία κρίνεται
αναγκαία προκειµένου να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικότερα και στις νησιωτικές περιοχές η διάθεση των απορριµµάτων εφόσον η ολοκληρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων σε ευρύτερη χωρική κλίµακα διαµέσου της
θαλάσσιας µεταφοράς εξασφαλίζει υψηλότερο επίπεδο
περιβαλλοντολογικής προστασίας από ότι η υγειονοµική
ταφή στο νησί.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Θαλασ-
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σίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζονται οι διαχειριστικές ενότητες στις οποίες θα εφαρµοστεί η συγκεκριµένη διάταξη, καθώς και οι αντίστοιχοι όροι και οι προϋποθέσεις
της θαλάσσιας µεταφοράς. Τέλος ορίζεται ότι είναι δυνατές αποκλίσεις σχετικά µε την επιχορήγηση των θαλασσίων µεταφορών των περιοχών που είναι λιγότερο
ευνοηµένες, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο
107 παρ.3 α) και γ) της ΣυνθΕΕ.
Άρθρο 43
Ρυθµίσεις οικονοµικών θεµάτων ΟΤΑ
1. α. Με την παρούσα διάταξη αντιµετωπίζονται οι συνέπειες στη διαδικασία είσπραξης εσόδων των δήµων,
λόγω της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της ευχέρειας του καταναλωτή να προµηθεύεται ηλεκτρικό ρεύµα και εκτός της ΔΕΗ, από τους αποκαλούµενους εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Συνεπώς όπου αναφέρεται η ΔΕΗ σε νόµους
που διέπουν την είσπραξη των δηµοτικών τελών καθαριότητας και φωτισµού (ν.25/1975), τον φόρο ηλεκτροδοτούµενων χώρων (ν.1080/1980, άρθρο 10) και του τέλους ακίνητης περιουσίας (ν. 2130/1993, άρθρο 24) εννοείται πλέον και ο εκάστοτε εναλλακτικός προµηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας.
β. Με την παράγραφο β΄ ορίζεται ότι τα προαναφερόµενα έσοδα εισπράττονται ενιαία µε τον λογαριασµό της
ΔΕΗ ή του εναλλακτικού προµηθευτή µε τους περιοδικούς λογαριασµούς και αποδίδονται στον δήµο, εντός
δύο µηνών από την λήξη των ως άνω λογαριασµών. Επίσης σε περίπτωση που ο υπόχρεος καταναλωτής δεν καταβάλλει τα παραπάνω συνεισπρατούµενα ποσά ο προµηθευτής της ηλεκτρικής ενέργειας διακόπτει τη χορήγηση του ρεύµατος και δεν το επαναχορηγεί εάν δεν εξοφληθεί το ποσόν.
Εάν ο υπόχρεος καταναλωτής δεν ζητήσει την επαναχορήγηση ρεύµατος εντός τριών µηνών από τη διακοπή
ο προµηθευτής υποχρεούται να γνωστοποιήσει το γεγονός στον δήµο έτσι ώστε ο δήµος να προχωρήσει στις
νόµιµες ενέργειες για την είσπραξη του ποσού της οφειλής.
γ. Προκειµένου να υλοποιηθεί η περιγραφόµενη διαδικασία και να εξασφαλιστούν τα ανωτέρω έσοδα για τους
δήµους υποχρεώνεται ο διαχειριστής δικτύου διανοµής
ηλεκτρικής ενέργειας και η ΔΕΗ να παρέχουν στους εναλλακτικούς προµηθευτές τόσο τα στοιχεία τιµολόγησης όσο και όλα τα αναγκαία δεδοµένα για την συνείσπραξη των ποσών των οποίων δικαιούχοι είναι οι δήµοι
και να ενηµερώνουν τα σχετικά στοιχεία έτσι ώστε να
διασφαλίζεται η διαρκής επικαιροποίησή τους ενηµερώνοντας παράλληλα και τους δήµους. Τα στοιχεία αυτά
παρέχονται υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στους
δικαιούχους δήµους κατόπιν αιτήµατός τους.
2. Με την παράγραφο 11 του άρθρου 268 του
ν.3852/2010 προβλέπεται η έκδοση ξεχωριστού Προεδρικού Διατάγµατος για το Διπλογραφικό Σύστηµα Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής – Κοστολόγησης των Περιφερειών. Προκειµένου να υπάρχει ενιαίο σύστηµα θα
εφαρµοστούν, αναλογικά, και για τις περιφέρειες οι διατάξεις του αντίστοιχου Προεδρικού Διατάγµατος που έχει εκδοθεί για τους Δήµους και είναι, ήδη, σε ισχύ.
3. Με την προτεινόµενη διάταξη αναδιατυπώνεται στο
ορθό η παραποµπή που γίνεται στο άρθρο 277 του

ν.3852/2010 στην ελεγκτική επιτροπή του άρθρου 232
του ν.38582/2010 αντί του άρθρου 141 που προβλεπόταν
στον ΚΔΚ, σχετικά µε την εξέταση υποθέσεων αστικής
ευθύνης των αιρετών.
Άρθρο 44
Θεσµικά ζητήµατα ΟΤΑ
1. Με τη ρύθµιση της παραγράφου 1 προτείνεται η
προσαύξηση στους νησιωτικούς δήµους του αριθµού
των αντιδηµάρχων, ισάριθµα µε τον αριθµό των νησιωτικών δηµοτικών κοινοτήτων, δηλαδή των πρώην ΟΤΑ, που
δεν αποτέλεσαν Δήµο. Οι αντιδήµαρχοι αυτοί, που πρόερχονται από τους σύµβουλους της πλειοψηφίας, πρέπει
να έχουν εκλεγεί στην εκλογική περιφέρεια όπου ανήκει
η νησιωτική δηµοτική κοινότητα και σε περίπτωση που
δεν υπάρχει από την πλησιέστερη εκλογική περιφέρεια.
Με την ρύθµιση αυτή επιτυγχάνεται οι νησιωτικές δηµοτικές κοινότητες αποκτούν αντιδήµαρχο που προέρχεται
από τη δική τους εκλογική περιφέρεια.
2. Με τη ρύθµιση της παραγράφου 2 ικανοποιείται ένα
δίκαιο αίτηµα που αφορά αντιδηµάρχους µε αναπηρία
τύφλωσης, ώστε να µπορούν να προσλαµβάνουν για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους να έχουν στη διάθεσή τους ένα πρόσωπο της εµπιστοσύνης τους για την
άσκηση των καθηκόντων τους και ειδικότερα κατά την υπογραφή αποφάσεων εγγράφων κλπ.
3. Με τη ρύθµιση της παραγράφου 3 παρέχεται η δυνατότητα στο δήµαρχο να αναθέτει σε δηµοτικούς συµβούλους συγκεκριµένα καθήκοντα για δράσεις του δήµου, χωρίς αµοιβή, ώστε να διευκολύνεται στην παρακολούθηση του έργου του δήµου.
4. Με την προτεινόµενη ρύθµιση διασφαλίζεται η συνέχιση της υλοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση κοινωνικών προγραµµάτων,
στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ α ΄βαθµού που τα υλοποιούσαν δεν παραµένουν φορείς υλοποίησης. Η παρούσα ρύθµιση για τη µεταφορά των σχετικών προγραµµάτων στους εξυπηρετούµενους δήµους
ή σε κοινωφελείς επιχειρήσεις των δήµων ή σε νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου αυτών, κρίνεται απαραίτητη,
καθώς σε διαφορετική περίπτωση τα προγράµµατα και,
συνεπώς, η παροχή σηµαντικών κοινωνικών υπηρεσιών
προς τους δηµότες και κατοίκους, απειλούνται άµεσα µε
διακοπή.
5. Με την παρούσα νοµοθετική ρύθµιση προβλέπεται η
προσαρµογή του θεσµικού πλαισίου, όπως διέπεται από
το π.δ. 272/1985, για την οργάνωση και τις αρµοδιότητες
του Νοµικού Προσώπου Δηµοσίου Δικαίου µε την επωνυµία «Επιτροπή Εγχώριας Περιουσίας» Κυθήρων και Αντικυθήρων, στις διατάξεις και το πνεύµα του ν. 3852/2010.
Παράλληλα, οι λοιπές προβλέψεις αποσκοπούν στην
διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του εν λόγω Νοµικού Προσώπου, µέχρι την έκδοση του προβλεπόµενου
προεδρικού διατάγµατος.
6. Με την ερµηνευτική διάταξη της παραγράφου 6 αποσαφηνίζεται ότι στη χρηµατοδότηση από τον οικείο
δήµο των διετών προγραµµάτων δράσης κοινωφελών επιχειρήσεων για δραστηριότητες και παρεχόµενες υπηρεσίες περιλαµβάνονται και οι λειτουργικές δαπάνες της
επιχείρησης, δεδοµένου ότι αυτές είναι αναγκαίες για
την παροχή υπηρεσιών και την εκπλήρωση των σκοπών
για τους οποίους έχει συσταθεί η κοινωφελής επιχείρηση.
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7. Με τη διάταξη αυτή επέρχονται τροποποιήσεις στο
άρθρο 178 του ν. 3852/2010, προκειµένου, αίροντας τον
περιορισµό ως προς τον συνολικό αριθµό των µελών της
Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης, να καταστεί εφικτή η ευρύτερη δυνατή εκπροσώπηση σε αυτήν των
ενδιαφερόµενων φορέων, κοινωνικών εταίρων και δηµοτών, πέραν της αναγκαίας συµµετοχής όλων των δήµων
της περιφέρειας, ανεξαρτήτως του αριθµού αυτών.
8. Δεδοµένου ότι η εκτέλεση των αρµοδιοτήτων του
πρόεδρου της µητροπολιτικής επιτροπής Θεσσαλονίκης
απαιτεί καθηµερινή και πλήρη απασχόληση προβλέπεται
η καταβολή αντιµισθίας και η παροχή υποχρεωτικής άδειας, σε περίπτωση που έχει την υπαλληλική ιδιότητα,
όπως ισχύει, αντίστοιχα, και για τον πρόεδρο του περιφερειακού συµβουλίου.
9. Με την εισαγόµενη ρύθµιση οι επιχειρήσεις µε ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού
σταθµού εξακολουθούν να λειτουργούν µε το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς που τις διέπει µέχρι να οριστικοποιηθεί το συνολικό θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας τους.
Άρθρο 45
Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού ΟΤΑ
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 246 του
ν.3852/2010 (Α΄ 87) προβλέπεται µετάταξη υπαλλήλων
Περιφερειών σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις υπηρεσιών του Δηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου
δικαίου, δήµων και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών και αντιστρόφως, χωρίς να προβλέπεται η δυνατότητα µετάταξης σε κενές
οργανικές θέσεις Περιφερειών. Δεδοµένου ότι σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 109 του π.δ. 30/1996 (Α΄ 21)
όπως ισχύει, προβλεπόταν η δυνατότητα µετάταξης από
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση σε Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση
και δεδοµένου ότι οι Περιφέρειες αποτελούν καθολικά
το διάδοχο σχήµα των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
προτείνεται η συµπλήρωση του ανωτέρω άρθρου.
2. Με την παράγραφο 2 παρέχεται η δυνατότητα απόσπασης υπαλλήλων και των υπηρεσιών Δηµόσιου, πέραν
των υπαλλήλων του Δηµοσίου Τοµέα, δηλαδή Ν.Π. που
ανήκουν στο Δηµόσιο που προβλέπουν οι διατάξεις της
παρ. 11α του άρθρου 247 του ν.3852/2010, στα γραφεία
των περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών.
3. Με τη ρύθµιση της παραγράφου 3 ρυθµίζεται το κενό, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα απόσπασης υπαλλήλων περιφερειών σε άλλες περιφέρειες.
4. Με τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007 Α΄ 143) έχουν απονεµηθεί στη Δηµαρχιακή Επιτροπή µια σειρά από αρµοδιότητες (πειθαρχική εξουσία, αποσπάσεις
κ.λ.π.) οι οποίες δεν µπορούν πλέον να ασκηθούν, καθώς
µε τον «Καλλικράτη» δεν προβλέπεται Δηµαρχιακή Επιτροπή στους Δήµους.
5. Για τους υπαλλήλους του Δηµοσίου Τοµέα, και τους
υπαλλήλους των τέως Ν.Α., νυν αιρετών περιφερειών,
παρέχεται η δυνατότητα µετάταξης από µια ειδικότητα
σε θέση άλλης ειδικότητας της ίδιας εκπαιδευτικής βαθµίδας, µε ταυτόχρονη µεταφορά της θέσης που κατέχει.
Αντίστοιχη διάταξη δεν εφαρµόζεται για το προσωπικό
των πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α.
Έτσι, για λόγους ισότητας, κρίνεται σκόπιµη η δυνατότητα µετάταξης προσωπικού ΙΔΑΧ πρωτοβάθµιων ΟΤΑ από ειδικότητα σε θέση άλλης ειδικότητας µε απόφαση

του αρµοδίου για το διορισµό οργάνου.
6. Με τις διατάξεις της παρ. 1δ’ του άρθρου 51 του ν.
3905/2010 (Α΄ 219) προβλέφθηκε ότι: «Η διαδικασία και
τα κριτήρια του ν. 3839/2010 εφαρµόζονται και για την επιλογή των προϊσταµένων των οργανικών µονάδων των
Δήµων».
Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει ότι οι διατάξεις
του ν. 3839/2010 εφαρµόζονται µόνο για την επιλογή
προϊσταµένων οργανικών µονάδων στους δήµους, και όχι για τις οργανικές µονάδες των ΝΠΔΔ, των Συνδέσµων
και των Ιδρυµάτων των ΟΤΑ, για τους οποίους εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του ΚΚΔΚΥ περί επιλογής
προϊσταµένων.
Επιπλέον, µε το π.δ. 19/2011 (Α΄ 51) για την κατάληψη
θέσεων προϊσταµένων οργανικών µονάδων των ΟΤΑ Α’
βαθµού κρίνονται πλέον και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου.
Κατόπιν των ανωτέρω, για λόγους ίσης µεταχείρισης
των υπαλλήλων των ΟΤΑ Α’ βαθµού, κρίνεται σκόπιµη η
αντικατάσταση της ανωτέρω διάταξης.
7. Με τη ρύθµιση αυτή διευκολύνεται η λειτουργία των
υπηρεσιών των περιφερειακών ενοτήτων, δεδοµένου ότι
ο εκτελεστικός γραµµατέας της περιφέρειας θα µπορεί
να εξουσιοδοτεί προϊστάµενους υπηρεσιών να υπογράφουν αποφάσεις χορήγησης αδειών και µετακινήσεις υπαλλήλων εκτός έδρας.
8. Δεδοµένου ότι µε το άρθρο 283 του ν. 3852/2010 οι
Ενιαίες Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι νοµαρχιακές
αυτοδιοικήσεις και τα νοµαρχιακά διαµερίσµατα καταργούνται, ο διορισµός των περιλαµβνοµένων σε οριστικούς πίνακες διοριστέων για την πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού όλων των κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων των ΟΤΑ Β’ βαθµού που καλύπτονται βάσει προκηρύξεων που διενεργήθηκαν κατ’ εφαρµογή γενικών ή
ειδικών διατάξεων, θα γίνουν από τις αιρετές περιφέρειες, καθόσον ως διάδοχα σχήµατα των Ν/Α υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των προηγούµενων φορέων.
Ο διορισµός του ανωτέρω προσωπικού γίνεται σε κενές οργανικές θέσεις των νέων ΟΕΥ των Περιφερειών.
Στις περιπτώσεις, όµως, που δεν υπάρχουν κενές οργανικές, λαµβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι οι οργανισµοί αυτοί δεν επιτρέπεται να τροποποιηθούν πριν παρέλθει έτος από την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων
των Περιφερειών, κρίνεται σκόπιµο να συσταθούν προσωποπαγείς θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα
στις περιφέρειες της αντίστοιχης χωρικής αρµοδιότητας, προκειµένου να ολοκληρωθούν οι εν λόγω διορισµοί.
9. Οι διατάξεις της παραγράφου 9 κρίνονται αναγκαίες, προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα στελέχωσης τεχνικών υπηρεσιών Δήµων που δεν διαθέτουν το απαραίτητο προσωπικό.
10. Σε υπηρεσίες ΚΕΠ ορισµένων δήµων υπηρετεί σηµαντικός αριθµός υπαλλήλων ΚΕΠ (κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών), ενώ παράλληλα παρατηρείται
το φαινόµενο έλλειψης προσωπικού σε άλλες καίριες υπηρεσίες, µε αποτέλεσµα να προκύπτουν δυσλειτουργίες και αδυναµία διεκπεραίωσης των υποθέσεων των
πολιτών – δηµοτών.
Για το λόγο αυτό, µε την προτεινόµενη ρύθµιση προβλέπεται η δυνατότητα, µε απόφαση του οικείου Δηµάρχου – ως προϊσταµένου όλων των υπηρεσιών του Δήµου
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– να ανατίθενται παράλληλα καθήκοντα σε υπαλλήλους
ΚΕΠ που λειτουργούν σε δηµοτικές ενότητες µε πληθυσµό µέχρι 5.000 κατοίκους, έτσι ώστε αυτοί να µπορούν
να προσφέρουν, όπου προκύπτει σαφής υπηρεσιακή ανάγκη, τις υπηρεσίες τους, πάντα σε συναφή µε τον κλάδο τους καθήκοντα.
11. Προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης ενός ειδικού συνεργάτη ανά δήµο και περιφέρεια µε τίτλους
σπουδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, προκειµένου να αξιοποιηθεί η εµπειρία που είχαν αποκτήσει όσοι
είχαν καταλάβει αντίστοιχες θέσεις υπό το προϊσχύσαν
νοµοθετικό καθεστώς.
12. Με την προτεινόµενη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα σε υπαλλήλους των ΠΕΔ, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, να µεταφέρονται, ύστερα από αίτησή
τους, σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού, δεδοµένου ότι πρόκειται
για εξειδικευµένο προσωπικό µε µεγάλη εµπειρία σε θέµατα ανάπτυξης και προγραµµατισµού, καθώς επίσης και
σε θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ.
Άρθρο 46
1. Η διαδικασία της ειδικής γραπτής δοκιµασίας διενεργείται µια τουλάχιστον φορά κάθε δύο έτη. Το ΑΣΕΠ,
από την τελευταία εξέταση του 2008 υπολόγισε ότι το
κόστος ανά υποψήφιο είναι υψηλό λαµβάνοντας υπόψη
τόσο τον αριθµό των υποψηφίων όσο και τις δαπάνες
που απαιτούνται για την διεξαγωγή της διαδικασίας (κυρίως την αµοιβή των επιτηρητών). Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το αριθ. πρωτ. 23346/21.7.2010 έγγραφο του
Προέδρου του ΑΣΕΠ, η εξέταση αυτή κοστίζει περίπου
34 ευρώ ανά υποψήφιο. Με τις παρούσες δηµοσιονοµικές συνθήκες και µε δεδοµένο ότι η βαθµολογία του test
αποτελεί ένα σηµαντικό πρόσθετο προσόν, το οποίο ισχύει για 10 έτη, κρίνεται σκόπιµο η κάλυψη του κόστους να βαρύνει ως ένα βαθµό και τον υποψήφιο.
2-3. Οι εν λόγω ρυθµίσεις κρίνονται αναγκαίες, για την
απρόσκοπτη λειτουργία των δηµοσίων υπηρεσιών, επειδή οι πάγιες διατάξεις του ν. 3839/2010 για την επιλογή
προϊσταµένων οργανικών µονάδων δεν µπορούν ακόµη
να εφαρµοστούν µέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης
υπουργικής απόφασης που θα ρυθµίζει τις διαδικασίες,
τον τρόπο διεξαγωγής και όλες τις λεπτοµέρειες που θα
διασφαλίζουν το αδιάβλητο της γραπτής εξέτασης.
Ωστόσο, επειδή το ΕΙ.Σ.Ε.Π. πρόκειται να συγκροτηθεί
σύντοµα, και δεδοµένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, οι
πάγιες διατάξεις του ν. 3839/2010 δεν µπορούν ακόµη
να εφαρµοστούν, κρίνεται αναγκαίο να συνεχίσουν να
διενεργούνται οι επιλογές µε τις µεταβατικές διατάξεις
του ως άνω νόµου, για την οµαλή λειτουργία των δηµοσίων υπηρεσιών. Επιπλέον, για λόγους ίσης µεταχείρισης, ενόψει της λήξης της θητείας των µελών του
Ε.Υ.Σ., όλες οι εκκρεµείς υποθέσεις που δεν εξετάστηκαν από το Ε.Υ.Σ. πρέπει να υπαχθούν στην αρµοδιότητα
του ΕΙ.Σ.Ε.Π.
4. Η εν λόγω ρύθµιση κρίνεται αναγκαία, για την απρόσκοπτη λειτουργία των δηµοσίων υπηρεσιών, επειδή η
συγκρότηση των αρµοδίων οργάνων για την επιλογή
προϊστάµενων Δ/νσεων και Τµηµάτων (Σ.Ε.Π., Υπηρεσιακά, Συµβούλια) βάσει των παγίων διατάξεων του
ν.3839/2010 προϋποθέτει την επιλογή όλων των προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων από το ΕΙ.Σ.Ε.Π. βάσει
των παγίων διατάξεων του ν.3839/2010.

5. Η ρύθµιση αυτή κρίνεται αναγκαία προκειµένου να
επαναπροσδιοριστεί το περιεχόµενο της γραπτής εξέτασης ούτως ώστε να µπορεί να διενεργείται ενιαία για όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες και όχι ανά φορέα, γεγονός
που δηµιουργεί και πρόσθετο οικονοµικό βάρος και καθιστά την όλη διαδικασία ιδιαίτερα χρονοβόρα.
6. Η ρύθµιση αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειµένου
να αποφεύγεται η συγκέντρωση προσωπικού µόνο σε
µια κεντρική υπηρεσία και να αξιοποιείται το προσωπικό
ανάλογα µε την ειδικότητά του στις υπηρεσίες που έχουν ανάγκη από τη συγκεκριµένη ειδικότητα.
7. Η προτεινόµενη διάταξη για την υπαγωγή και των
Γραµµατέων των Α.Ε.Ι. στις ρυθµίσεις του ανωτέρω νοµικού πλαισίου κρίνεται αναγκαία προκειµένου να διευκρινισθούν θέµατα σχετικά µε την επάνοδο στην υπηρεσία
υπαλλήλων δηµοσίων υπηρεσιών, ν.π.δ.δ. που επιλέγονται ως Γραµµατείς Α.Ε.Ι. των οποίων η θητεία έληξε ή
δεν ανανεώθηκε.
Επίσης, µε τη ρύθµιση αυτή δεν θίγεται η προαγωγική
τους εξέλιξη και αξιοποιείται η σηµαντική εµπειρία των
υπαλλήλων αυτών που αποκτήθηκε στις εν λόγω θέσεις.
Άρθρο 47
Θέµατα Σώµατος Επιθεωρητών
Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης
1. Με την προτεινόµενη τροποποίηση εξασφαλίζεται η
απρόσκοπτη στελέχωση του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης µε την διευκρίνιση της έννοιας της κατά παρέκκλιση απόσπασης από κάθε γενική
ή ειδική διάταξη.
2. Με την προτεινόµενη διάταξη επιδιώκεται η καλύτερη αξιοποίηση των Βοηθών Επιθεωρητών που κατά τη
διάρκεια της απόσπασής τους στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. αποκτούν
τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για
τους Επιθεωρητές-Ελεγκτές, µε την δυνατότητα άµεσής
κατάταξής τους σε κενές θέσεις επιθεωρητών-ελεγκτών
και την άσκηση των σχετικών καθηκόντων.
3. Η τροποποίηση είναι αναγκαία προκειµένου να εξασφαλισθεί η ελεγκτική ανεξαρτησία και η πλήρης θωράκιση του Ειδικού Γραµµατέα, των Επιθεωρητών-Ελεγκτών και των Βοηθών Επιθεωρητών-Ελεγκτών του
Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. στις περιπτώσεις που διώκονται ή ενάγονται
για πράξεις ή παραλείψεις στις οποίες προέβησαν κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους.
4. Η ανωτέρω τροποποίηση είναι αναγκαία προκειµένου να ενισχυθούν οι αρµοδιότητες των Επιθεωρητών-Ελεγκτών και Βοηθών Επιθεωρητών-Ελεγκτών µε την δυνατότητα διενέργειας αυτοψίας, όπως προβλέπεται και
για άλλα ελεγκτικά σώµατα.
5. Η ανωτέρω προσθήκη κρίνεται αναγκαία προκειµένου να εξοπλιστεί και το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. µε την αρµοδιότητα
καταλογισµού των ελλειµµάτων που συχνά εντοπίζει
στο πλαίσιο άσκησης των αρµοδιοτήτων του ώστε να επιταχυνθεί και να απλουστευθεί η σχετική διαδικασία καταλογισµού. Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει και για το
Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (άρθρο 3 παρ. 3 ν. 2930/2001) και για την Οικονοµική Επιθεώρηση του Υπουργείου Οικονοµικών.
Στο άρθρο 48 του παρόντος µνηµονεύονται οι καταργούµενες διατάξεις, οι οποίες, µε την εφαρµογή του παρόντος νόµου παύουν να ισχύουν, καθόσον ρυθµίζουν
ζητήµατα που αποτελούν το ρυθµιστικό αντικείµενο δια-
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τάξεων του παρόντος νόµου και στο άρθρο 49 η έναρξη
ισχύος του νόµου.
Αθήνα, 27 Απριλίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ι. Ραγκούσης
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Δ. Δρούτσας

Ευαγ. Βενιζέλος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ,
ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

Μ. Χρυσοχοϊδης

Ι. Διαµαντίδης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ. Μπιρµπίλη

Α. Διαµαντοπούλου

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Δ. Ρέππας

Λ. Κατσέλη

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α. Λοβέρδος

Κ. Σκανδαλίδης

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Χ. Καστανίδης

Χ. Παπουτσής
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Άρθρο 1
Σκοπός του νόµου
Σκοπός του νόµου αυτού είναι:
α) η αναγνώριση του δικαιώµατος των φυσικών προσώπων και των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (εφεξής Ν.Π.Ι.Δ.) να επικοινωνούν και να συναλλάσσονται
µε τους φορείς του δηµόσιου τοµέα µε χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (εφεξής ΤΠΕ) και
β) η ρύθµιση της χρήσης των ΤΠΕ από τους φορείς του
δηµόσιου τοµέα εντός του πλαισίου και για τις ανάγκες
της λειτουργίας τους και την υποστήριξη της άσκησης
των αρµοδιοτήτων και συναλλαγών τους.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
1. Ο νόµος αυτός εφαρµόζεται:
α) ως προς την άσκηση αρµοδιοτήτων από τους φορείς του δηµόσιου τοµέα µε χρήση ΤΠΕ,
β) ως προς την επικοινωνία και συναλλαγή µεταξύ των
φορέων του δηµόσιου τοµέα µε χρήση ΤΠΕ,
γ) ως προς την επικοινωνία και συναλλαγή µε χρήση
ΤΠΕ µεταξύ των φορέων του δηµόσιου τοµέα και των
φυσικών προσώπων ή Ν.Π.Ι.Δ.,
δ) ως προς την πρόσβαση των φυσικών προσώπων ή
Ν.Π.Ι.Δ. σε δηµόσια έγγραφα και τη διάθεσή τους για περαιτέρω χρήση µε χρήση ΤΠΕ.
2. Ο νόµος αυτός εφαρµόζεται και στην περίπτωση
που µέρος της έκδοσης ή διεκπεραίωσης πράξης ή ενέργειας, της επικοινωνίας ή της συναλλαγής πραγµατοποιείται χωρίς χρήση ΤΠΕ. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζεται σε εκείνα τα στάδια της πράξης, ενέργειας, επικοινωνίας ή συναλλαγής, τα οποία πραγµατοποιούνται µε χρήση ΤΠΕ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 3
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου νοούνται ως:
Αναγνωριστικά: οι τοµεακοί αριθµοί του πολίτη, όπως
αυτοί τηρούνται διακριτά στα επί µέρους µητρώα των
πληροφοριακών συστηµάτων του δηµόσιου τοµέα
Αρχή Εγγραφής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: η οντότητα που είναι αρµόδια για τη συλλογή
των απαιτούµενων στοιχείων και για την πιστοποίηση
της ταυτότητας ενός προσώπου που ζητεί να εγγραφεί
σε κάποια ηλεκτρονική υπηρεσία.
Αρχή Πιστοποίησης: η οντότητα που είναι αρµόδια για
την τεχνική διαχείριση των ψηφιακών πιστοποιητικών
για ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους.
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων: ένα οργανωµένο πλαίσιο από έννοιες, αντιλήψεις, αρχές, πολιτικές,
διαδικασίες, τεχνικές και µέτρα που απαιτούνται για να

προστατευθούν τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήµατος (εφεξής ΠΣ), αλλά και το σύστηµα ολόκληρο, από
κάθε σκόπιµη ή τυχαία απειλή.
Ασφάλεια Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών – ΤΠΕ: η ασφάλεια της τεχνολογικής υποδοµής
των ΠΣ, συµπεριλαµβανοµένων και των επικοινωνιακών
(υπο) συστηµάτων του.
Ασφάλεια Πληροφοριών- δεδοµένων: η ασφάλεια των
πληροφοριών και δεδοµένων που διακινούνται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται στα στοιχεία
του ΠΣ.
Δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα: κάθε πληροφορία
που αφορά ένα φυσικό πρόσωπο, η ταυτότητα του οποίου είναι προσδιορισµένη ή µπορεί να προσδιοριστεί.
Διαπιστευτήρια: εχέγγυα που παρουσιάζει το πρόσωπο που είναι χρήστης υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προκειµένου να αποδείξει την ταυτότητά του
Εγγραφή: η διαδικασία που συνίσταται στη δήλωση
της βούλησης να γίνεται χρήση µιας υπηρεσίας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στην υποβολή τυχόν δικαιολογητικών και νοµιµοποιητικών εγγράφων και στην παροχή αναγνωριστικών.
Επιβεβαίωση ταυτότητας (Αυθεντικοποίηση): η διαδικασία πιστοποίησης και επιβεβαίωσης της ταυτότητας
των φυσικών και νοµικών προσώπων, τα οποία είναι χρήστες υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και επικοινωνούν – συναλλάσσονται µε φορείς του δηµόσιου τοµέα µε χρήση ΤΠΕ, που βασίζεται στα διαπιστευτήρια
που κατέχουν και µε την οποία αναγνωρίζεται και επιβεβαιώνεται η ορθότητα της ταυτότητας ενός προσώπου.
Ευρετηρίαση: η δηµιουργία υποδοµής για την ταχεία
αναζήτηση πληροφοριών και δεδοµένων σε ένα αρχείο ή
συλλογή πληροφορίας και εγγράφων.
Ηλεκτρονικό αρχείο: κάθε διαρθρωµένο σύνολο δεδοµένων ή εγγράφων, τα οποία είναι προσιτά µε γνώµονα
συγκεκριµένα κριτήρια και υποβάλλονται σε επεξεργασία µε χρήση ΤΠΕ.
Ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων: Το σύνολο των ενεργειών που πραγµατοποιούνται µε χρήση ΤΠΕ και που
αποσκοπούν στην καταχώριση, πρωτοκόλληση, οργάνωση, ταξινόµηση και συντήρηση των εγγράφων που δηµιουργήθηκαν από τους φορείς δηµόσιου τοµέα ή των εγγράφων που περιήλθαν σε αυτούς από τρίτους.
Ηλεκτρονικό έγγραφο: κάθε µέσο, το οποίο χρησιµοποιείται από υπολογιστικό – πληροφοριακό σύστηµα, µε
ηλεκτρονικό, µαγνητικό ή άλλο τρόπο, για εγγραφή, αποθήκευση, παραγωγή ή αναπαραγωγή στοιχείων που
δεν µπορούν να αναγνωστούν άµεσα, όπως και κάθε µαγνητικό, ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό, στο οποίο εγγράφεται οποιαδήποτε πληροφορία, εικόνα, σύµβολο ή ήχος,
αυτοτελώς ή σε συνδυασµό, εφόσον το εν λόγω περιεχόµενο επιφέρει έννοµες συνέπειες ή προορίζεται ή είναι πρόσφορο να αποδείξει γεγονότα που µπορούν να έχουν έννοµες συνέπειες.
Ηλεκτρονική πληρωµή: η καταβολή χρηµατικού ποσού
που διενεργείται µε χρήση ΤΠΕ και παρέχει τη δυνατότητα απόδειξης της διενέργειας αυτής, ανεξάρτητα από
το µέσο πληρωµής.
Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο: Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο
είναι το πληροφοριακό σύστηµα που εξυπηρετεί τη συλλογή, καταγραφή και διανοµή των διακινούµενων εγγράφων µε όποιο µέσο κι αν αυτά παράγονται, καταχωρίζονται ή διακινούνται.
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: κάθε µήνυµα µε κείµενο,
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φωνή, ήχο ή εικόνα που αποστέλλεται µέσω δηµόσιου
δικτύου επικοινωνιών, το οποίο µπορεί να αποθηκεύεται
στο δίκτυο ή στον τερµατικό εξοπλισµό του παραλήπτη
έως ότου παραληφθούν από αυτόν.
Ηλεκτρονική υπογραφή: δεδοµένα σε ηλεκτρονική
µορφή, τα οποία είναι συνηµµένα σε άλλα ηλεκτρονικά
δεδοµένα ή συσχετίζονται λογικά µε αυτά και τα οποία
χρησιµεύουν ως µέθοδος απόδειξης της γνησιότητας.
Πιστοποιητικό: ηλεκτρονική βεβαίωση, η οποία συνδέει δεδοµένα επαλήθευσης υπογραφής µε ένα άτοµο και
επιβεβαιώνει την ταυτότητά του.
Πολιτική Ασφάλειας: δήλωση που περιγράφει τις
στρατηγικές, επιλογές, προτεραιότητες, διαδικασίες και
µέτρα της διοίκησης του φορέα σε θέµατα ασφάλειας
πληροφοριών και δεδοµένων, ασφάλειας τεχνολογίας
πληροφορικής και επικοινωνιών και γενικότερα ασφάλειας πληροφοριακών συστηµάτων. Με τη δήλωση αυτή καθορίζονται οι ρόλοι, οι αρµοδιότητες και οι ευθύνες καθεµιάς εκ των οντοτήτων που συµµετέχουν στο πληροφοριακό σύστηµα για την εφαρµογή των επιλεγµένων
διαδικασιών και µέτρων ασφάλειας.
Προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή: ηλεκτρονική υπογραφή, που πληροί τους εξής όρους: α) συνδέεται µονοσήµαντα µε τον υπογράφοντα, β) είναι ικανή να καθορίσει ειδικά και αποκλειστικά την ταυτότητα του υπογράφοντος, γ) δηµιουργείται µε µέσα τα οποία ο υπογράφων µπορεί να διατηρήσει υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο και δ) συνδέεται µε τα δεδοµένα στα οποία αναφέρεται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να µπορεί να εντοπισθεί οποιαδήποτε µεταγενέστερη αλλοίωση των εν λόγω δεδοµένων.
Ταυτοποίηση: οποιαδήποτε µέθοδος που χρησιµοποιεί
το πρόσωπο που είναι χρήστης υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης για τη δήλωση και αναγνώριση της ταυτότητάς του αναφορικά µε την πρόσβαση σε µια ηλεκτρονική υπηρεσία και η οποία βασίζεται στο αναγνωριστικό που κατέχει.
Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: υπηρεσίες
που συνίστανται στην παραγωγή, διακίνηση και διαχείριση πληροφοριών, δεδοµένων κα ηλεκτρονικών εγγράφων και στην παροχή υπηρεσιών από φορείς του δηµόσιου τοµέα ή στην πραγµατοποίηση συναλλαγών µε αυτούς τους φορείς µε χρήση ΤΠΕ.
Υπηρεσία χρονοσήµανσης: η δηµιουργία των απαραίτητων τεκµηρίων για ένα σύνολο δεδοµένων σε ψηφιακή µορφή, έτσι ώστε να µπορεί να αποδειχθεί ότι τα δεδοµένα αυτά υπήρχαν σε µία συγκεκριµένη χρονική
στιγµή.
Υποστηρικτικές τεχνολογίες: ΤΠΕ, όπως υλικό υπολογιστή, λογισµικό, εφαρµογές, εργαλεία ανάπτυξης, και
βοηθήµατα, για άτοµα µε αναπηρία γενικά ή και εξειδικευµένα για συγκεκριµένους τύπους αναπηρίας.
Φορείς του δηµόσιου τοµέα: οι κρατικές αρχές, κεντρικές και περιφερειακές, αυτοτελείς δηµόσιες υπηρεσίες,
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, ανεξάρτητες και ρυθµιστικές διοικητικές αρχές, οι φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης
πρώτου και δευτέρου βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα και
επιχειρήσεις αυτών.
Φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα: α) τα νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του
ετήσιου προϋπολογισµού τους και β) οι δηµόσιες επιχει-

ρήσεις και οργανισµοί που προβλέπονται στις διατάξεις
του άρθρου 1 του ν. 3429/2005.
Χρήστες υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: τα
φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ. που χρησιµοποιούν υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ως χρήστες υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης νοούνται και οι υπάλληλοι και λειτουργοί των φορέων δηµόσιου τοµέα που
χρησιµοποιούν υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους.
Χρονοσήµανση: αλληλουχία χαρακτήρων ή στοιχεία
που δηλώνουν µε ασφάλεια την ηµεροµηνία και ώρα που
έχει λάβει χώρα µία πράξη ή ενέργεια.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 4
Γενικές αρχές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
1. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα χρησιµοποιούν τις
ΤΠΕ και τις υπηρεσίες και εφαρµογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης τηρώντας τις αρχές της νοµιµότητας, της
χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας.
2. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα χρησιµοποιούν τις
ΤΠΕ και τις υπηρεσίες και εφαρµογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα
νόµο, µεριµνώντας για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστηµάτων που υποστηρίζουν τις υπηρεσίες και εφαρµογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την πρόσβαση σε αυτές. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και του εκάστοτε συναρµόδιου Υπουργού προσδιορίζονται οι υπηρεσίες ή οι κατηγορίες υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που παρέχονται µέσω των Κέντρων
Εξυπηρέτησης Πολιτών (εφεξής ΚΕΠ) και των Ενιαίων
Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ), της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης του Ελληνικού Δηµοσίου και, κατά περίπτωση, άλλων πυλών ή τόπων πρόσβασης που ορίζονται
ειδικά.
3. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα µεριµνούν για την εγκυρότητα, νοµιµότητα, ακεραιότητα, ακρίβεια και επικαιροποίηση των πληροφοριών, στις οποίες τα συναλλασσόµενα µε τον φορέα φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ. έχουν πρόσβαση µε χρήση ΤΠΕ.
4. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα µεριµνούν για την ασφάλεια των πληροφοριών, των δεδοµένων και των ηλεκτρονικών εγγράφων που παράγουν, καταχωρίζουν, τηρούν, διακινούν ή µε οποιονδήποτε τρόπο διαχειρίζονται, καθώς και για την ασφάλεια των ΤΠΕ και των υπηρεσιών που παρέχουν κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί σε αυτούς.
5. Οι φορείς του δηµοσίου τοµέα διασφαλίζουν ότι η
παροχή των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης γίνεται κατά τρόπο που υποστηρίζει και ενθαρρύνει, ιδίως
µε τεχνικά µέσα και µε την επιλογή των κατάλληλων
µορφών αδειών χρήσης, την πρόσβαση στην πληροφορία του δηµόσιου τοµέα και την περαιτέρω χρήση αυτής
κατά τα οριζόµενα στο ν. 3448/2006 και στις αποφάσεις
που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού.
6. Οι φορείς του δηµοσίου τοµέα οργανώνουν και χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ και τις υπηρεσίες και εφαρµογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κατά τρόπο ώστε να ενισχύουν την ανάπτυξη των νησιωτικών και ορεινών περιοχών
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καθώς και τη δυνατότητα των φυσικών προσώπων και
ΝΠΙΔ που κατοικούν ή ασκούν δραστηριότητες σε αυτές
τις περιοχές να επικοινωνούν και να συναλλάσσονται µε
τους φορείς του δηµόσιου τοµέα µε χρήση ΤΠΕ.
7. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα διαµορφώνουν την
πληροφόρηση και επικοινωνία και εν γένει τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κατά τρόπο, ώστε αυτές
να είναι φιλικές προς τον χρήστη, να διασφαλίζουν και
να ενισχύουν την ισότητα ως προς την πρόσβαση σε
πληροφορίες και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να λαµβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες
πρόσβασης ορισµένων οµάδων ή ατόµων και ιδίως των
ατόµων µε αναπηρία.
8. Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η διαµόρφωση και προµήθεια
των αντίστοιχων πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστηµάτων και υπηρεσιών πρέπει να γίνεται µε γνώµονα
τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής προσβασιµότητας σε άτοµα µε αναπηρίες και τη δυνατότητα αξιοποίησης των
σχετικών υπηρεσιών από αυτά.
Άρθρο 5
Δηµιουργία δικτυακού τόπου
1. Κάθε φορέας δηµόσιου τοµέα υποχρεούται να δηµιουργεί και να διατηρεί δικτυακό τόπο µε τις κατάλληλες
εφαρµογές, ιδίως για την υποβολή αναφορών, δηλώσεων και αιτήσεων από τα συναλλασσόµενα µε αυτόν φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ.. Η υποχρέωση αυτή εκπληρώνεται και µε απλή φιλοξενία σχετικής µε τον συγκεκριµένο φορέα ιστοσελίδας σε δικτυακό τόπο που διαχειρίζεται ιεραρχικά προϊσταµένη ή εποπτεύουσα αυτού αρχή,
υπό την προϋπόθεση ότι διατίθεται εµφανώς η διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας µε το συγκεκριµένο φορέα. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προσδιορίζονται οι γενικοί όροι και οι λειτουργικές προδιαγραφές, οι
γενικοί όροι χρήσης, καθώς και οι γενικοί όροι ως προς
την πολιτική ασφάλειας και την πολιτική προστασίας ιδιωτικότητας των δικτυακών τόπων που διατηρούν οι
φορείς του δηµόσιου τοµέα.
2. Ο δικτυακός τόπος οφείλει να παρέχει µε κάθε πρόσφορο τρόπο τη δυνατότητα επικοινωνίας των φυσικών
προσώπων και των Ν.Π.Ι.Δ. µε τον φορέα του δηµόσιου
τοµέα, ιδίως µε τη διάθεση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου ή τη διαµόρφωση ειδικού χώρου για την
διατύπωση των ερωτηµάτων κάθε ενδιαφερόµενου.
3. Κάθε φορέας του δηµόσιου τοµέα προσδιορίζει
τους όρους και τα εργαλεία τήρησης του δικτυακού τόπου, τηρώντας τις αρχές της δηµοσιότητας, της ποιότητας, της ασφάλειας, της προσβασιµότητας και της διαλειτουργικότητας. Στο δικτυακό τόπο περιλαµβάνεται αναφορά των στοιχείων του υπευθύνου τήρησης και του
αναπληρωτή του και των στοιχείων επικοινωνίας αυτών.
4. Οι δικτυακοί τόποι που δηµιουργούνται και τηρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων είναι τόποι ελεύθερης και χωρίς περιορισµούς
πρόσβασης, εκτός αν προβλέπεται άλλως από τον οικείο
φορέα για λόγους διαφύλαξης κρατικού απορρήτου ή απορρήτου που προστατεύεται από διάταξη νόµου.

Άρθρο 6
Πληροφοριακές υποχρεώσεις των φορέων
του δηµόσιου τοµέα
1. Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων, των όρων
και των περιορισµών που προβλέπονται από την κείµενη
νοµοθεσία ως προς την πρόσβαση στα έγγραφα (άρθρο
5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας), ως προς την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα
(ν. 3448/2006) και ως προς την επεξεργασία και προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (ν. 2472/1997),
οι φορείς του δηµόσιου τοµέα οφείλουν να δηµοσιοποιούν και να καθιστούν προσιτές, ιδίως στους δικτυακούς
τόπους τους, τις πληροφορίες που διαθέτουν και εµπίπτουν στο πεδίο της αρµοδιότητας και δραστηριότητάς
τους. Οφείλουν ιδίως να καθιστούν µε εύληπτο τρόπο
προσιτά σε κάθε ενδιαφερόµενο τη βασική νοµοθεσία
που αναφέρεται στα εκάστοτε πεδία αρµοδιότητάς ή
δραστηριότητάς τους, πληροφορίες για τις υπηρεσίες
και συναλλαγές, οι οποίες παρέχονται από αυτούς ιδίως
µε χρήση ΤΠΕ, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία, η πρόσβαση στην οποία διευκολύνει την άσκηση δικαιωµάτων
ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων που προβλέπει ο νόµος.
2. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα διαθέτουν τις ανωτέρω πληροφορίες και έγγραφα σε µορφή δεκτική περαιτέρω χρήσης και επεξεργάσιµη, µε αυτοµατοποιηµένα µέσα. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα οφείλουν ιδίως να
διαθέτουν στους δικτυακούς τόπους τους, σε µορφή δεκτική περαιτέρω χρήσης και επεξεργάσιµη, µε αυτοµατοποιηµένα µέσα, τα υποδείγµατα-κείµενα αιτήσεων, δηλώσεων, παραστατικών που είναι αναγκαία για την άσκηση δικαιωµάτων ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων των συναλλασσοµένων µε αυτούς, ανεξάρτητα από το εάν η
σχετική επικοινωνία ή συναλλαγή θα πραγµατοποιηθεί
µε ηλεκτρονικό ή µη τρόπο.
3. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα εγγυώνται την εγκυρότητα και νοµιµότητα και µεριµνούν για την ποιότητα
και επικαιροποίηση των πληροφοριών και εγγράφων που
αναρτούν ή κοινοποιούν προς ανάρτηση στην Κεντρική
Διαδικτυακή Πύλη του Ελληνικού Δηµοσίου ή στην κατά
περίπτωση προβλεπόµενη πύλη ή τόπο πρόσβασης.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, των διατάξεων για την προστασία της
πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας και των διατάξεων για την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του
δηµόσιου τοµέα, οι πληροφορίες που δηµοσιοποιούνται,
ανακοινώνονται και κοινοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, µπορούν ελεύθερα να µεταφορτώνονται, να προσκτώνται, να αποθηκεύονται, να
τυγχάνουν επεξεργασίας, να διαδίδονται και να χρησιµοποιούνται περαιτέρω υπό τον όρο ότι µνηµονεύεται
κατάλληλα η πηγή τους και δεν εµφανίζονται ως πρωτότυπες πληροφορίες, εάν έχουν υποστεί µετατροπές.
5. Οι περιορισµοί και οι όροι χρήσης των πληροφοριών
και εγγράφων που αναρτώνται πρέπει να δηµοσιεύονται
κατά σαφή και εµφανή τρόπο στο δικτυακό τόπο του φορέα του δηµόσιου τοµέα. Οι τροποποιήσεις των περιορισµών και των όρων χρήσης πρέπει να είναι άµεσα και ευχερώς αναγνωρίσιµες.
6. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα οφείλουν να µερι-
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µνούν για την ευρετηρίαση και τεκµηρίωση της πληροφορίας που διαθέτουν, όπως και για την παροχή υπηρεσιών καταλόγου, αναζήτησης και αυτοµατοποιηµένης αίτησης και διάθεσης πληροφοριών και εγγράφων του δηµοσίου τοµέα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Άρθρο 7
Γενικές αρχές προστασίας δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα
1. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα παρέχουν υπηρεσίες
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µε σεβασµό του δικαιώµατος προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και
της ιδιωτικότητας των φυσικών προσώπων.
2. Κατά το σχεδιασµό, διαµόρφωση και προµήθεια
πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης γίνεται αξιολόγηση των επιπτώσεών
τους στην ιδιωτικότητα και στην προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
3. Ο σχεδιασµός, η διαµόρφωση και η προµήθεια πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης πρέπει να γίνεται, λαµβάνοντας υπόψη
το δικαίωµα προστασίας των προσωπικών δεδοµένων
και την ανάγκη διαµόρφωσης των συστηµάτων και υπηρεσιών κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η επεξεργασία όσο το δυνατόν λιγότερων δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα.
4. Όπου ο παρών νόµος απαιτεί τη συγκατάθεση του
προσώπου για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα, η σχετική δήλωση µπορεί να δίδεται και µε
χρήση ΤΠΕ. Ο φορέας του δηµόσιου τοµέα που είναι υπεύθυνος επεξεργασίας εξασφαλίζει ότι η δήλωση, η οποία καταγράφεται µε ασφαλή τρόπο, είναι ανά πάσα
στιγµή προσβάσιµη και µπορεί οποτεδήποτε να ανακληθεί χωρίς αναδροµικό αποτέλεσµα.
Άρθρο 8
Δικαιώµατα των προσώπων σε σχέση
µε την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα για σκοπούς ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
1. Αν τα φυσικά πρόσωπα επιθυµούν να χρησιµοποιηθούν τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν και έχουν γνωστοποιήσει σε φορείς του δηµόσιου
τοµέα για µελλοντικές ηλεκτρονικές συναλλαγές τους
µε τους φορείς αυτούς, παρέχουν προς τούτο την έγγραφη συγκατάθεσή τους µετά από ενηµέρωση για τις
ενδεχόµενες µελλοντικές χρήσεις και τους σκοπούς που
επιδιώκονται, τους αποδέκτες και τις κατηγορίες αποδεκτών, καθώς και την ύπαρξη δικαιωµάτων πρόσβασης και
αντίρρησης.
2. Περαιτέρω χρήση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για στατιστικούς λόγους ή για τη βελτίωση των
παρεχόµενων υπηρεσιών επιτρέπεται, εφόσον τα δεδοµένα αυτά καταστούν ανώνυµα σύµφωνα µε το άρθρο 20
παρ. 3 είτε µε έγγραφη συγκατάθεση των φυσικών προσώπων ή των νοµίµων εκπροσώπων τους.
3. Με πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα
που αφορούν την ενηµέρωση των προσώπων και την παροχή της συγκατάθεσης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1
και 2.

4. Οι δηµόσιες αρχές δεν επιτρέπεται να εξαρτούν την
παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τη
συγκατάθεση των προσώπων για την περαιτέρω επεξεργασία δεδοµένων που τα αφορούν είτε για στατιστικούς
σκοπούς και για σκοπούς βελτίωσης των παρεχόµενων
υπηρεσιών είτε για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης στο µέλλον.
5. Με την προϋπόθεση της επιβεβαίωσης ταυτότητας
(αυθεντικοποίησης) και της ασφάλειας, τα φυσικά πρόσωπα µπορούν να ασκούν και µε χρήση ΤΠΕ τα δικαιώµατα πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται στα
άρθρα 12 και 13 του ν. 2472/1997.
Άρθρο 9
Δικαίωµα πρόσβασης στις πληροφορίες των φορέων
του δηµόσιου τοµέα
1. Η πρόσβαση στα έγγραφα όπως προβλέπεται στις
διατάξεις του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.2690/1999
αφορά και στα ηλεκτρονικά έγγραφα και µπορεί να ασκηθεί και µε χρήση ΤΠΕ κατά τα ειδικότερα οριζόµενα
στον παρόντα νόµο.
2. Όταν ασκείται το κατά το άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας δικαίωµα πρόσβασης σε έγγραφα
που τηρούνται ηλεκτρονικά από φορέα του δηµόσιου τοµέα, η µελέτη του εγγράφου ή η χορήγηση αντιγράφου
µπορεί να γίνει και µε χρήση ΤΠΕ.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθµίζεται ο
τρόπος πρόσβασης, της µελέτης των εγγράφων και της
χορήγησης αντιγράφων µε χρήση ΤΠΕ, συµπεριλαµβανοµένων των υποστηρικτικών τεχνολογιών, οι υποχρεώσεις του αιτούντος και κάθε σχετικό θέµα.
Άρθρο 10
Δικαίωµα ηλεκτρονικής επικοινωνίας και χρήσης ΤΠΕ
1. Τα φυσικά πρόσωπα και τα Ν.Π.Ι.Δ. έχουν δικαίωµα
να επικοινωνούν και να συναλλάσσονται µε τους φορείς
του δηµόσιου τοµέα µε χρήση ΤΠΕ και ιδίως να κάνουν
χρήση ηλεκτρονικών πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστηµάτων προκειµένου να χρησιµοποιούν προσφερόµενες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, να
λαµβάνουν και να δίδουν πληροφορίες, να έχουν πρόσβαση στα δηµόσια έγγραφα, να καταθέτουν αιτήσεις,
δηλώσεις, δικαιολογητικά ή άλλα έγγραφα και να λαµβάνουν διοικητικά ή άλλα έγγραφα που απευθύνουν σε αυτά οι φορείς του δηµόσιου τοµέα.
2. Τα φυσικά πρόσωπα και τα Ν.Π.Ι.Δ. έχουν δικαίωµα
να επιλέγουν µεταξύ των διαθέσιµων µέσων και τρόπων
επικοινωνίας και συναλλαγής µε τους φορείς του δηµόσιου τοµέα. Η επιλογή του τρόπου επικοινωνίας ή συναλλαγής δηλώνεται κατά την έναρξη της επικοινωνίας
ή συναλλαγής µε τον φορέα του δηµόσιου τοµέα και
µπορεί να µεταβάλλεται από το συναλλασσόµενο µε τον
φορέα του δηµόσιου τοµέα πρόσωπο σε µεταγενέστερο
στάδιο της διαδικασίας, εφόσον υπάρξει έγκαιρη και σαφής δήλωση της µεταβολής της προηγούµενης επιλογής. Οι υπάλληλοι φορέων του δηµόσιου τοµέα και ιδίως
οι υπάλληλοι των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών επικουρούν κάθε ενδιαφερόµενο πρόσωπο που αδυνατεί να
χρησιµοποιήσει τις ΤΠΕ για την επικοινωνία και συναλλαγή του µε φορείς του δηµόσιου τοµέα.
3. Ο φορέας του δηµόσιου τοµέα που επικοινωνεί ή
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συναλλάσσεται µε φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ. µπορεί,
σε εξαιρετικές περιστάσεις, να µεταβάλλει τον τρόπο επικοινωνίας ή συναλλαγής, εφόσον αυτό επιβάλλεται από επιτακτικές οργανωτικές ανάγκες και τα συναλλασσόµενα µε αυτόν πρόσωπα ενηµερώνονται εγκαίρως και
σαφώς για τη µεταβολή του τρόπου επικοινωνίας ή συναλλαγής.
4. Ο φορέας του δηµόσιου τοµέα µπορεί, να προσδιορίσει την επικοινωνία ή συναλλαγή µε χρήση ΤΠΕ ως µοναδικό τρόπο επικοινωνίας ή συναλλαγής, εφόσον απευθύνεται σε ή συναλλάσσεται µε Ν.Π.Ι.Δ., ενώσεις προσώπων ή φυσικά πρόσωπα που λόγω της φύσης τους,
των τεχνικών-οικονοµικών δυνατοτήτων τους και του
πεδίου δραστηριότητάς τους τεκµαίρεται ότι έχουν πρόσβαση σε ΤΠΕ και στη χρήση αυτών.
Άρθρο 11
Διαρκής συµµετοχή στη βελτίωση λειτουργιών
και υπηρεσιών
1. Τα φυσικά πρόσωπα και τα Ν.Π.Ι.Δ. δια των εκπροσώπων τους µπορούν να διατυπώνουν παρατηρήσεις και
προτάσεις αναφορικά µε τη λειτουργία των φορέων του
δηµοσίου τοµέα και την παροχή υπηρεσιών από αυτούς,
ιδίως µε χρήση ΤΠΕ.
2. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα επεξεργάζονται, αξιολογούν και αξιοποιούν τις παρατηρήσεις και προτάσεις για τη βελτίωση της οργάνωσης και της παροχής υπηρεσιών από αυτούς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Άρθρο 12
Έκδοση ηλεκτρονικών εγγράφων
1. Με την επιφύλαξη ειδικών ρυθµίσεων επιτρέπεται η
έκδοση διοικητικών πράξεων, η σύνταξη και τήρηση εγγράφων κάθε είδους, καθώς και η διακίνηση, διαβίβαση,
κοινοποίηση και ανακοίνωση αυτών µεταξύ φορέων του
δηµόσιου τοµέα ή µεταξύ αυτών και των φυσικών προσώπων και Ν.Π.Ι.Δ. µε χρήση ΤΠΕ.
2. Από τη διάταξη της προηγούµενης παραγράφου εξαιρούνται η σύνταξη και τήρηση εγγράφων για τα οποία
προβλέπεται από το νόµο απαγόρευση χορήγησης αντιγράφων.
3. Αν η επιδιωκόµενη από φυσικό πρόσωπο ή Ν.Π.Ι.Δ. ή
απευθυνόµενη σε αυτά πράξη αφορά έγγραφα, τα οποία
περιλαµβάνονται, στην προηγούµενη παράγραφο, ο φορέας του δηµόσιου τοµέα υποχρεούται να ενηµερώνει εγκαίρως και µε τον εκάστοτε πλέον πρόσφορο τρόπο
τον ενδιαφερόµενο.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ορίζονται τα
πρότυπα και οι ελάχιστες προδιαγραφές µορφής και αναγκαίων στοιχείων των ηλεκτρονικών εγγράφων που
εκδίδουν οι φορείς του δηµόσιου τοµέα, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέµα.

Άρθρο 13
Κύρος και αποδεικτική ισχύς ηλεκτρονικών εγγράφων
1. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα που συντάσσονται από όργανο φορέα του δηµόσιου τοµέα και φέρουν προηγµένη
ηλεκτρονική υπογραφή του εξουσιοδοτηµένου οργάνου
που βασίζεται σε αναγνωρισµένο πιστοποιητικό και δηµιουργείται από ασφαλή διάταξη δηµιουργίας υπογραφής
έχουν την ίδια νοµική και αποδεικτική ισχύ µε τα έγγραφα που φέρουν ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα.
2. Τα ηλεκτρονικά διοικητικά έγγραφα φέρουν υποχρεωτικά ασφαλή χρονοσήµανση.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ορίζονται τα
τεχνικά θέµατα και διαδικασίες, καθώς και τα πρότυπα
που απαιτούνται σε περίπτωση που ένα ηλεκτρονικό έγγραφο ή πράξη ή ένα σχέδιο εγγράφου προσυπογράφεται από περισσότερους υπαλλήλους-λειτουργούς διάφορων ιεραρχικών βαθµίδων.
Άρθρο 14
Αντίγραφα
1. Αντίγραφα εγγράφων που παράγονται µε ΤΠΕ έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου, εφόσον: α) το πρωτότυπο ηλεκτρονικό ή έντυπο έγγραφο βρίσκεται στην κατοχή του φορέα του δηµόσιου τοµέα και κατά τη διαδικασία της καταχώρισης, της ψηφιοποίησης, της αναπαραγωγής και της εκτύπωσης καθίσταται δυνατή η ταύτιση
πρωτοτύπου και ηλεκτρονικού αντιγράφου ή β) το αντίγραφο φέρει προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή και ασφαλή χρονοσήµανση.
2. Ο φορέας του δηµόσιου τοµέα µπορεί να ψηφιοποιεί ή να αναπαράγει µε χρήση ΤΠΕ έντυπα έγγραφα που
εκδίδει ή έχει εκδώσει ή άλλα δηµόσια και ιδιωτικά έγγραφα που κατέχει στο πλαίσιο της άσκησης των αρµοδιοτήτων της και να πιστοποιεί την ταύτιση πρωτοτύπου
και ακριβούς ηλεκτρονικού αντιγράφου, βεβαιώνοντας
την ακεραιότητα και αυθεντικότητά του.
3. Σε περίπτωση καταστροφής πρωτότυπων έντυπων
εγγράφων µετά την παραγωγή ψηφιοποιηµένου ισόκυρου αντιγράφου στο πρωτόκολλο καταστροφής µνηµονεύονται τα ειδικότερα στοιχεία που αναφέρονται στην
παραγωγή και αρχειοθέτηση του ψηφιοποιηµένου ισόκυρου αντιγράφου.
4. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από
πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ορίζονται οι διαδικασίες,
οι τεχνικές και κάθε άλλο σχετικό θέµα που αναφέρεται
στην ψηφιοποίηση εγγράφων και στην καταστροφή των
έντυπων εγγράφων.
5. Η εκτύπωση εγγράφου µε χρήση ΤΠΕ επέχει θέση
ακριβούς αντιγράφου, εφόσον επικυρώνεται από δηµόσια αρχή που δύναται να ελέγχει την ταύτιση πρωτοτύπου και εκτυπωµένου εγγράφου αντιγράφου. Δεν απαιτείται επικύρωση στην περίπτωση που το έγγραφο έχει
παραχθεί από φορέα του δηµόσιου τοµέα και τηρείται από αυτόν ή άλλον φορέα και είναι δυνατό να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια και η ισχύς του µε χρήση ΤΠΕ.
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Άρθρο 15
Δηµιουργία και τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων
1. Η δηµιουργία ή επικύρωση επί µέρους αρχείου της
εκάστοτε διαδικασίας ή υπόθεσης πραγµατοποιείται µέσω ηλεκτρονικής ένδειξης από το κάθε φορά προς τούτο
εξουσιοδοτηµένο όργανο του φορέα δηµόσιου τοµέα
κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της διαδικασίας.
2. Κάθε φορέας του δηµόσιου τοµέα τηρεί ηλεκτρονικά αρχεία των ηλεκτρονικών εγγράφων, τα οποία εκδίδει, κατέχει ή διακινεί και σχετίζονται µε την άσκηση των
αρµοδιοτήτων του ή το πεδίο των δραστηριοτήτων του.
3. Οι διαδικασίες και τα µέσα καταχώρισης, τήρησης
και εν γένει της επεξεργασίας των ηλεκτρονικών εγγράφων στα ηλεκτρονικά αρχεία πρέπει να πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις ασφαλείας και να εγγυώνται ιδίως την ακεραιότητα, αυθεντικότητα, εµπιστευτικότητα,
και την ποιότητα των εγγράφων, καθώς και των δεδοµένων και πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά.
4. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από
πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθορίζονται τα ζητήµατα που αναφέρονται στη συγκρότηση, τήρηση, επεξεργασία, αποθήκευση, ευρετηρίαση και αναζήτηση ηλεκτρονικών εγγράφων και αρχείων και ιδίως οι τεχνικές
προδιαγραφές, τα πρότυπα, τα µέσα τήρησης, τα τεχνικά πρότυπα ηλεκτρονικής διαχείρισης-αρχειοθέτησης
και αναζήτησης εγγράφων και δεδοµένων, καθώς και οι
κατευθύνσεις για τα µέτρα οργανωτικής και τεχνικής ασφάλειας.
5. Κάθε φορέας του δηµόσιου τοµέα µεριµνά ώστε τα
ηλεκτρονικά έγγραφα, τα ψηφιακά αντίγραφα εντύπων
και εγχάρτων εγγράφων και τα ηλεκτρονικά αρχεία τηρούνται µε τρόπο, σε µορφή και υλικούς φορείς που εξασφαλίζουν τη διατηρησιµότητα, την προσβασιµότητα και
την αναγνωσιµότητά τους. Με προεδρικό διάταγµα, που
εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθµίζονται τα ζητήµατα της τήρησης και διατήρησης των ηλεκτρονικών εγγράφων και αρχείων, καθώς και της κατάθεσης αρχείων, ηλεκτρονικών εγγράφων ή ψηφιακών αντιγράφων εντύπων ή εγχάρτων εγγράφων στα Γενικά
Αρχεία του Κράτους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 16
Τήρηση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου
1. Κάθε φορέας του δηµόσιου τοµέα τηρεί ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, στο οποίο καταχωρίζονται πράξεις, όπως η έκδοση, παραλαβή, κοινοποίηση, διαβίβαση εγγράφων, τα οποία είτε εκδίδονται από αυτόν είτε βρίσκονται ή περιέρχονται στην κατοχή του στο πλαίσιο της άσκησης των αρµοδιοτήτων του.
2. Η καταχώριση στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο που τηρείται από τον φορέα του δηµόσιου τοµέα πραγµατοποιείται, ανεξάρτητα εάν η παραγωγή, έκδοση ή διακίνηση
εγγράφων πραγµατοποιείται µε ηλεκτρονικό ή µη τρόπο
και ανεξάρτητα εάν η διοικητική πράξη ή ενέργεια διεκπεραιώνεται εξ ολοκλήρου ή εν µέρει µε ηλεκτρονικό
τρόπο.
3. Τα συστήµατα ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου εκδίδουν
ηλεκτρονικό αποδεικτικό καταχώρισης που περιλαµβά-

νει στοιχεία ταυτοποίησης του εγγράφου, όπως εκδότης, θέµα, ηµεροµηνία και ώρα καταχώρισης, καθώς και
τον µοναδικό αριθµό ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. Ως
χρόνος καταχώρισης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο λογίζεται η ηµεροµηνία και ώρα που αναγράφεται στο αποδεικτικό καταχώρισης.
4. Η βεβαίωση καταχώρισης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο γνωστοποιείται, στο φυσικό πρόσωπο ή στο
Ν.Π.Ι.Δ. µε χρήση ΤΠΕ, εκτός εάν αυτό έχει αιτηθεί ή επιλέξει διαφορετικά κατά την αρχική επικοινωνία. Με
την προϋπόθεση της ταυτοποίησης και της επιβεβαίωσης
ταυτότητας (αυθεντικοποίηση), τα συναλλασσόµενα µε
τον φορέα του δηµόσιου τοµέα φυσικά πρόσωπα ή τα
Ν.Π.Ι.Δ. δια των εξουσιοδοτηµένων από αυτά πρόσωπων
µπορούν να ενηµερώνονται µε χρήση ΤΠΕ αναφορικά µε
τη διακίνηση των εγγράφων που έχουν πρωτοκολληθεί
και εν γένει για την πορεία της υπόθεσης που τα αφορά.
Άρθρο 17
Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων µεταξύ φορέων
του δηµόσιου τοµέα
1. Οι φορείς δηµόσιου τοµέα διακινούν ή ανταλλάσσουν µε χρήση ΤΠΕ έγγραφα και δεδοµένα στο πλαίσιο
της άσκησης των αρµοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί και για την εκπλήρωση αυτών, υπό την προϋπόθεση
ότι τηρούνται οι όροι ασφαλείας στο επίπεδο που κάθε
φορά επιβάλλεται από τη φύση των διακινούµενων εγγράφων και επιβεβαιώνεται η ταυτότητα (αυθεντικοποίηση) των δηµοσίων λειτουργών και υπαλλήλων. Οι όροι ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται για τη διακίνηση εγγράφων µεταξύ φορέων του δηµόσιου τοµέα, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέµα καθορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
2. Εφόσον τηρούνται οι όροι ασφαλείας στο επίπεδο
που κάθε φορά επιβάλλεται από την κατηγορία, τη φύση
και το σκοπό των διακινούµενων εγγράφων ή δεδοµένων, οι φορείς του δηµόσιου τοµέα µπορούν να αναζητούν δηµόσια έγγραφα ή έγγραφα που βρίσκονται στην
κατοχή των ίδιων ή άλλου φορέα του δηµόσιου τοµέα
καθώς και να διακινούν και να διαβιβάζουν αυτά µε χρήση ΤΠΕ, εφόσον είναι αναγκαίο για τη διεκπεραίωση διαδικασίας, συναλλαγής ή αιτήµατος φυσικού προσώπου ή
Ν.Π.Ι.Δ. και το πρόσωπο αυτό έχει συγκατατεθεί στην αναζήτηση και διακίνηση των εγγράφων αυτών.
3. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα κάνουν χρήση ΤΠΕ
στη µεταξύ τους επικοινωνία, διακίνηση και ανταλλαγή
εγγράφων και δεδοµένων εφαρµόζοντας τα πρότυπα και
τις τεχνικές, µε βάση το προβλεπόµενο στο άρθρο 27
του ν. 3731/2008 Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως εκάστοτε ισχύει, προκειµένου να εξασφαλίσουν το απαιτούµενο επίπεδο διαλειτουργικότητας.
4. Το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επικαιροποιείται µε απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όταν αυτό επιβάλλεται είτε από τη µεταβολή
του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την παροχή υπηρεσιών είτε από τη µεταβολή του τεχνολογικού περιβάλλοντος και της αντίστοιχης υποδοµής.
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Άρθρο 18
Αυτοµατοποιηµένη παροχή υπηρεσιών
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
1. Η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
και η εκπλήρωση αιτηµάτων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή µη µπορεί να γίνεται µε πλήρως αυτοµατοποιηµένο τρόπο µε την υποστήριξη ΤΠΕ, µε την προϋπόθεση
της ταυτοποίησης και επιβεβαίωσης ταυτότητας (αυθεντικοποίησης) των αιτούντων και των δηµοσίων λειτουργών και υπαλλήλων και της τήρησης των όρων ασφαλείας στο επίπεδο που επιβάλλεται από τη φύση των παρεχόµενων υπηρεσιών και των αντίστοιχων δεδοµένων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 32 του παρόντος. Οι πράξεις που εκδίδονται συνιστούν διοικητικές
πράξεις.
2. Η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
και η ανταπόκριση σε αιτήµατα φυσικών προσώπων είτε
µε διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µεταξύ
φορέων του δηµόσιου τοµέα είτε µε διασύνδεση ηλεκτρονικών αρχείων ή βάσεων δεδοµένων που τηρούνται
από φορείς του δηµόσιου τοµέα είτε µε πλήρως αυτοµατοποιηµένο τρόπο µε την υποστήριξη πληροφοριακών
συστηµάτων και βάσεων δεδοµένων, πραγµατοποιείται,
µε τήρηση των προϋποθέσεων και εγγυήσεων της κείµενης νοµοθεσίας για την προστασία του ατόµου από την
επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
Άρθρο 19
Κοινή χρήση και αξιοποίηση υποδοµών,
ΤΠΕ και δεδοµένων
1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων και ιδίως
των διατάξεων για την προστασία δικαιωµάτων πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας και των διατάξεων
που αναφέρονται στην προστασία κρατικών απορρήτων
ή άλλων απορρήτων που προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις, και την επιφύλαξη των διατάξεων του Κεφαλαίου
Θ΄, οι φορείς του δηµόσιου τοµέα µπορούν να χρησιµοποιούν από κοινού υπολογιστικές λειτουργίες, υποδοµές
των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστηµάτων και
εν γένει ΤΠΕ, καθώς και δεδοµένα, µε εξαίρεση τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, προκειµένου να εξασφαλίζουν τη συνεχή και απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να βελτιώνουν την αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας
τους. Η κοινή χρήση υπολογιστικών λειτουργιών, υποδοµών πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστηµάτων,
καθώς και δεδοµένων πραγµατοποιείται ιδίως µε τη δηµιουργία κοινών υπολογιστικών κέντρων, τη διασύνδεση
των υφιστάµενων ή νέων υπολογιστικών κέντρων των
φορέων του δηµοσίου τοµέα, τη λειτουργία τους µε ενιαία πολιτική διαχείρισης και διάθεσης. Οι αρχές, διαδικασίες, προϋποθέσεις και όροι κοινής χρήσης και αξιοποίησης υπολογιστικών λειτουργιών, υποδοµών πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστηµάτων, καθώς και δεδοµένων, καθώς και οι γενικές κατευθύνσεις για την κτήση και άσκηση δικαιωµάτων πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας από τους φορείς του δηµόσιου τοµέα
καθορίζονται, προτυποποιούνται και επικαιροποιούνται
µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού.
2. Οι δηµόσιοι φορείς τηρούν µητρώο των πληροφο-

ριακών και επικοινωνιακών υποδοµών και συστηµάτων,
του λογισµικού, καθώς και των κατηγοριών αρχείων και
δεδοµένων που χρησιµοποιούν ή τηρούν. Το µητρώο περιλαµβάνει λεπτοµερή αναφορά στις άδειες χρήσης/εκµετάλλευσης και εν γένει στα δικαιώµατα πνευµατικής
και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας του φορέα του δηµόσιου
τοµέα και είναι. µε την επιφύλαξη ειδικοτέρων ρυθµίσεων, προσιτό σε κάθε φορέα του δηµόσιου τοµέα και σε
κάθε ενδιαφερόµενο. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ορίζονται οι γενικές προδιαγραφές και η µορφή τήρησης των µητρώων αυτών και οι διαδικασίες πρόσβασης και διάθεσης του περιεχοµένου τους.
3. Κάθε φορέας του δηµόσιου τοµέα οφείλει πριν από
την προµήθεια, αναβάθµιση ή επικαιροποίηση λογισµικού, υποδοµών, πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστηµάτων και εν γένει ΤΠΕ να εξετάζει µε τον πλέον
πρόσφορο τρόπο τη διαθεσιµότητά τους στον ίδιο φορέα
ή σε άλλους φορείς του δηµόσιου τοµέα και τη δυνατότητα κοινής χρήσης αυτών κατά τα οριζόµενα στο παρόν
άρθρο υπό την επιφύλαξη των δικαιωµάτων πνευµατικής
και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας και απορρήτων που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία. Κατά την προµήθεια,
αναβάθµιση ή επικαιροποίηση λογισµικού, υποδοµών,
πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστηµάτων και εν
γένει ΤΠΕ κάθε φορέας του δηµόσιου τοµέα οφείλει να
αιτιολογεί ρητά και ειδικά την έλλειψη της δυνατότητας
αξιοποίησης αντίστοιχων διαθέσιµων υποδοµών και συστηµάτων στον ίδιο ή σε άλλο φορέα του δηµόσιου τοµέα.
4. Κατά την κατάρτιση συµβάσεων για την ανάπτυξη
προϊόντων λογισµικού για λογαριασµό φορέων του δηµόσιου τοµέα θα πρέπει να προβλέπεται ότι το προϊόν
λογισµικού που παραδίδεται από τον ανάδοχο στον φορέα του δηµόσιου τοµέα περιλαµβάνει τον πηγαίο κώδικα και την αναγκαία τεκµηρίωση, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης, τα οποία θα πρέπει να καταχωρίζονται στο µητρώο της παραγράφου 2. Η σχετική σύµβαση
θα πρέπει να προβλέπει, επίσης, ότι το προϊόν λογισµικού παραδίδεται στον φορέα του δηµόσιου τοµέα µε όρους ώστε ο φορέας να µπορεί να µελετά τον τρόπο λειτουργίας του προϊόντος λογισµικού, να το προσαρµόζει
στις ανάγκες του, να αναδιανέµει αντίγραφα αυτού για
οποιονδήποτε σκοπό και σε οποιονδήποτε, ιδίως µεταξύ
φορέων του δηµόσιου τοµέα, να βελτιώνει και να δηµοσιεύει ή διαθέτει µε οποιονδήποτε τρόπο τις βελτιώσεις
του προϊόντος λογισµικού που έχει επιφέρει σε οποιονδήποτε, εξαιρουµένων των περιπτώσεων που η διανοµή,
δηµοσίευση και διάθεση του προϊόντος λογισµικού και
των βελτιώσεών του δυσχεραίνει την εκτέλεση της αποστολής και την άσκηση αρµοδιοτήτων του οικείου φορέα
του δηµόσιου τοµέα ή προσκρούει στην προστασία κρατικών ή άλλων απορρήτων που προβλέπονται από τον
νόµο. Ο φορέας του δηµόσιου τοµέα οφείλει να τεκµηριώνει ρητά και ειδικά την εξαίρεση αυτή.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δηµιουργείται στο Εθνικό Τυπογραφείο αποθετήριο πληροφοριών
και προϊόντων λογισµικού του δηµόσιου τοµέα. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι γενικές προδιαγραφές, τα
πρότυπα, οι διαδικασίες και η µορφή τήρησης του αποθετηρίου, οι διαδικασίες και οι όροι πρόσβασης, διάθεσης
και χρήσης των πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και
προιόντων λογισµικού και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
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6. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα οφείλουν να θέτουν
σε παραγωγική λειτουργία και να αξιοποιούν υπολογιστικές και επικοινωνιακές υποδοµές, πληροφοριακά και
επικοινωνιακά συστήµατα ή εφαρµογές λογισµικού, τα
οποία έχουν αναπτυχθεί για λογαριασµό τους και έχουν
παραληφθεί σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις. Οι φορείς
του δηµόσιου τοµέα οφείλουν να τεκµηριώνουν ειδικά
τυχόν αδυναµία εκπλήρωσης της υποχρέωσης αυτής.

θρο 27 του ν. 3731/2008 Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ή στην πολιτική ασφάλειας
του εκάστοτε φορέα του δηµόσιου τοµέα.

Άρθρο 20
Στατιστική επεξεργασία δεδοµένων

1. Έγγραφα που αφορούν σε ατοµικές διοικητικές
πράξεις, αποφάσεις, κοινοποιήσεις, πιστοποιητικά και
βεβαιώσεις διακινούνται µεταξύ των φορέων του δηµόσιου τοµέα και των φυσικών ή Ν.Π.Ι.Δ. ή κοινοποιούνται
σε αυτά µε ηλεκτρονικό τρόπο, εφόσον τηρούνται οι όροι ασφαλείας στο επίπεδο που επιβάλλεται από τη φύση των διακινούµενων εγγράφων και είτε φέρουν
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή είτε πληρούνται οι
κατά περίπτωση οριζόµενες προϋποθέσεις που αφορούν
την παροχή των αναγνωριστικών και διαπιστευτηρίων
και εν γένει της ταυτοποίησης και της επιβεβαίωσης ταυτότητας (αυθεντικοποίησης). Οι όροι ασφάλειας που
πρέπει να τηρούνται για τη διακίνηση εγγράφων µεταξύ
φορέων του δηµόσιου τοµέα και φυσικών προσώπων ή
Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα καθορίζονται µε απόφαση του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού.
2. Η διακίνηση ηλεκτρονικών εγγράφων, τα οποία φέρουν µόνο ηλεκτρονική υπογραφή επιτρέπεται στις περιπτώσεις που η αναφερόµενη διακίνηση δεν συνδέεται µε
την παραγωγή έννοµων αποτελεσµάτων ή µε την άσκηση δικαιώµατος. Στα έγγραφα αυτά περιλαµβάνονται ιδίως ερωτήµατα, εγκύκλιοι, οδηγίες, µελέτες, στατιστικά στοιχεία, αιτήσεις παροχής πληροφοριών.

1. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα επεξεργάζονται και
εξάγουν στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από τις ολοκληρωµένες διοικητικές διαδικασίες ή από την έκδοση
πράξεων µε χρήση ΤΠΕ. Τα στατιστικά στοιχεία τηρούνται ηλεκτρονικά από τους φορείς του δηµόσιου τοµέα
µε σκοπό την εξαγωγή αναφορών και στοιχείων σχετικά
µε τη διεκπεραίωση διοικητικών πράξεων και συναλλαγών, όπως ιδίως ο χρόνος και το κόστος διεκπεραίωσης
της διαδικασίας.
2. Τα στατιστικά στοιχεία που συνάγονται από την επεξεργασία σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο
δηµοσιεύονται περιοδικά στο δικτυακό τόπο του φορέα
του δηµόσιου τοµέα.
3. Αν στα δεδοµένα που θα υποστούν στατιστική επεξεργασία περιλαµβάνονται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, η επεξεργασία λαµβάνει χώρα αφού αυτά καταστούν ανώνυµα. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται
µετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και γνώµη
της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ορίζονται οι µέθοδοι, οι διαδικασίες και τα µέσα
µε τα οποία καθίστανται ανώνυµα τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, οι µέθοδοι στατιστικής επεξεργασίας
των στοιχείων και δεδοµένων και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 21
Ηλεκτρονική επικοινωνία των φορέων δηµόσιου τοµέα
µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
1. Με την επιφύλαξη ειδικών ρυθµίσεων που καθιστούν υποχρεωτική τη χρήση ΤΠΕ για την επικοινωνία
και τη συναλλαγή µε φορέα του δηµόσιου τοµέα, ο φορέας του δηµόσιου τοµέα µπορεί να χρησιµοποιεί ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας µε φυσικά ή Ν.Π.Ι.Δ. και
παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε αυτά, εφόσον τα πρόσωπα αυτά έχουν ζητήσει τη χρήση
του τρόπου αυτού ή έχουν δώσει τη ρητή συγκατάθεσή
τους. Η αίτηση και η παροχή της συγκατάθεσης, καθώς
και η ανάκλησή της µπορούν να διαβιβάζονται και µε ηλεκτρονικό τρόπο, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις
της ταυτοποίησης και επιβεβαίωσης ταυτότητας (αυθεντικοποίησης).
2. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα επικοινωνούν και συναλλάσσονται µε φυσικά πρόσωπα και Ν.Π.Ι.Δ. και εν γένει παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
σε αυτά, τηρώντας τις προϋποθέσεις και τους όρους ασφάλειας που περιέχονται στο προβλεπόµενο στο άρ-

Άρθρο 22
Διακίνηση εγγράφων µεταξύ φορέων
του δηµόσιου τοµέα
και φυσικών προσώπων ή Ν.Π.Ι.Δ.

Άρθρο 23
Υποβολή αιτήσεων, δηλώσεων και δικαιολογητικών
1. Με την επιφύλαξη εξαιρέσεων που προβλέπονται
σε ειδικές ρυθµίσεις, φυσικά πρόσωπα και Ν.Π.Ι.Δ. µπορούν να υποβάλλουν µε ηλεκτρονικό τρόπο αιτήσεις, δηλώσεις, βεβαιώσεις, νοµιµοποιητικά έγγραφα, δικαιολογητικά συµµετοχής, δικαιολογητικά, καθώς και προσφορές για συµµετοχή σε δηµόσιους διαγωνισµούς, εφόσον
πληρούνται οι κατά περίπτωση οριζόµενες προϋποθέσεις που αφορούν την παροχή των αναγνωριστικών και
διαπιστευτηρίων, της ταυτοποίησης και της επιβεβαίωσης της ταυτότητας (αυθεντικοποίησης) και εν γένει της
πολιτικής ασφάλειας του φορέα.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού προσδιορίζονται ειδικότερα οι αιτήσεις, δηλώσεις, βεβαιώσεις, νοµιµοποιητικά
έγγραφα, δικαιολογητικά συµµετοχής, δικαιολογητικά,
καθώς και προσφορές που υποβάλλονται ηλεκτρονικά,
καθώς και το περιεχόµενο και ο τύπος τους. Με όµοια απόφαση εξειδικεύονται οι όροι, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις ηλεκτρονικής κατάθεσης και υποβολής εγγράφων, αιτήσεων, δηλώσεων, βεβαιώσεων, νοµιµοποιητικών εγγράφων, προσφορών και δικαιολογητικών και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Αν η υποβολή από φυσικό ή
Ν.Π.Ι.Δ. και η αντίστοιχη διακίνηση αφορά έγγραφα, τα
οποία δεν περιλαµβάνονται στο πεδίο εφαρµογής του
παρόντος, ο φορέας του δηµόσιου τοµέα υποχρεούται
να ενηµερώνει σχετικώς και εγκαίρως µε τον εκάστοτε
πλέον πρόσφορο τρόπο τον ενδιαφερόµενο.
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3. Ο φορέας του δηµόσιου τοµέα µπορεί, κατ’ εξαίρεση, να απαιτήσει την ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων
και ιδίως αιτήσεων και δηλώσεων, εφόσον πιθανολογείται ότι τα αιτούντα ή δηλούντα φυσικά πρόσωπα ή
Ν.Π.Ι.Δ. λόγω της φύσης τους, των τεχνικών-οικονοµικών δυνατοτήτων τους και του πεδίου δραστηριότητάς
τους έχουν πρόσβαση σε ΤΠΕ και στη χρήση αυτών.
4. Ο φορέας του δηµόσιου τοµέα οφείλει να θέτει στη
διάθεση του προσώπου που υποβάλλει µε ηλεκτρονικό
τρόπο αιτήσεις, δηλώσεις, δικαιολογητικά κ.ά. κατάλληλα, αποτελεσµατικά και προσιτά µέσα που θα επιτρέψουν να διορθώσει τυχόν λάθη κατά τον ηλεκτρονικό
χειρισµό της υπηρεσίας πριν από την οριστική υποβολή.
Ο φορέας του δηµόσιου τοµέα οφείλει να ενηµερώνει µε
τον κατά περίπτωση πλέον πρόσφορο τρόπο για την ύπαρξη δυνατότητας µεταγενέστερης διορθωτικής ή συµπληρωµατικής υποβολής µε ηλεκτρονικό ή µη τρόπο ενηµερώνοντας ταυτόχρονα για τις έννοµες συνέπειες
της διορθωτικής ή συµπληρωµατικής υποβολής.
5. Εφόσον τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 τηρούνται ήδη σε ηλεκτρονικό αρχείο ή µε οποιονδήποτε τρόπο σε φορέα του δηµόσιου τοµέα, ο φορέας του δηµόσιου τοµέα στον οποίο απευθύνονται οι
αιτήσεις, δηλώσεις, βεβαιώσεις κ.ά. αναζητεί αυτεπαγγέλτως τα έγγραφα αυτά. Ο φορέας του δηµόσιου τοµέα
που διαθέτει τα έγγραφα αυτά οφείλει σε κάθε περίπτωση να επιβεβαιώνει την ακρίβεια και την ισχύ τους. Το
φυσικό πρόσωπο ή Ν.Π.Ι.Δ. που επικοινωνεί ή συναλλάσσεται µε φορέα του δηµόσιου τοµέα µπορεί να αιτηθεί
την αναζήτηση των εγγράφων αυτών, βεβαιώνοντας µε
υπεύθυνη δήλωση την ακρίβεια των αναγραφόµενων ή
βεβαιούµενων σε αυτά στοιχείων －δεδοµένων.
Άρθρο 24
Προσδιορισµός χρόνου παραλαβής και
υπολογισµός προθεσµιών κατάθεσης
1. Οι δηλώσεις, αιτήσεις, δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα που αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε έναν φορέα
του δηµόσιου τοµέα θεωρείται ότι έχουν περιέλθει σε
αυτόν, εφόσον υπάρξει ηλεκτρονική επιβεβαίωση της
λήψης µε ασφαλή χρονοσήµανση. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης ορίζονται τα ζητήµατα που αναφέρονται
στη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήµανσης και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.
2. Εάν το σύστηµα που χρησιµοποιεί ο φορέας του δηµόσιου τοµέα, στον οποίο απευθύνονται οι αιτήσεις, δηλώσεις, δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα δεν υποστηρίζει την αυτόµατη επιβεβαίωση της λήψης, ο φορέας του
δηµόσιου τοµέα υποχρεούται να ενηµερώνει για αυτό µε
κάθε πρόσφορο τρόπο και ιδίως µε πληροφόρηση στον
οικείο δικτυακό τόπο. Στην περίπτωση αυτή τα έγγραφα
που περιέρχονται σε φορέα του δηµόσιου τοµέα µε χρήση ΤΠΕ πρωτοκολλούνται αυθηµερόν, εφόσον έχουν κατατεθεί εντός ωραρίου εργασίας, ειδάλλως πρωτοκολλούνται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Ο φορέας του δηµόσιου τοµέα αποστέλλει αµελλητί, µε ηλεκτρονικό τρόπο, στο πρόσωπο που έχει υποβάλλει δηλώσεις, αιτήσεις, δικαιολογητικά ή άλλα έγγραφα αποδεικτικό υποβολής, στο οποίο αναφέρεται ο ακριβής χρόνος παραλα-

βής και τα στοιχεία καταχώρισης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο.
3. Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων, ως χρόνος υποβολής θεωρείται ο χρόνος της ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και, σε περίπτωση που δεν είναι
τεχνικά δυνατή η υποστήριξη της λειτουργίας αυτής, ο
χρόνος καταχώρισης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, που
αναγράφεται στο αποδεικτικό υποβολής.
4. Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων, όταν
προβλέπεται προθεσµία για την ηλεκτρονική υποβολή
αιτήσεων, δηλώσεων, δικαιολογητικών και άλλων εγγράφων η προθεσµία αυτή λήγει την δωδεκάτη νυχτερινή ώρα Ελλάδας της ηµέρας κατά την οποία παρέρχεται η
προθεσµία. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης ηλεκτρονικής υποβολής το πρόσωπο που έχει προβεί στην εκπρόθεσµη
υποβολή ενηµερώνεται αµελλητί και µε τον πλέον πρόσφορο τρόπο για τον εκπρόθεσµο χαρακτήρα της υποβολής.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του
αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού καθορίζεται η διαδικασία και η προθεσµία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, δηλώσεων, δικαιολογητικών, όταν για την αποδοχή τους απαιτείται η καταβολή τελών, παραβόλων ή οφειλών προς το Δηµόσιο.
Άρθρο 25
Γνωστοποίηση µε ηλεκτρονικό τρόπο
1. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα µπορούν να γνωστοποιούν έγγραφα σε φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ. µε χρήση
ΤΠΕ, εφόσον αυτά έχουν αιτηθεί ή υποδείξει το συγκεκριµένο µέσο ως προτιµώµενο ή έχουν συγκατατεθεί ρητά στη χρήση του. Τόσο η αίτηση για τη χρήση ή η υπόδειξη του προτιµώµενου ηλεκτρονικού µέσου όσο και η
σχετική συγκατάθεση µπορεί να µεταδίδονται και να αποστέλλονται, σε κάθε περίπτωση, µε χρήση ΤΠΕ, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις ταυτοποίησης και επιβεβαίωσης της ταυτότητας (αυθεντικοποίησης) των προσώπων.
2. Το σύστηµα γνωστοποίησης πρέπει να επιτρέπει την
εξακρίβωση του ακριβούς χρόνου, κατά τον οποίο έλαβε
χώρα η αποστολή, παραλαβή και η πρόσβαση στο περιεχόµενο του εν λόγω εγγράφου, η οποία συνεπάγεται έναρξη των έννοµων συνεπειών και των προθεσµιών, όπως αυτές που αφορούν την άσκηση ενδίκων µέσων και
βοηθηµάτων. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ορίζεται κάθε αναγκαίο τεχνικό θέµα ως προς τις προδιαγραφές και τα πρότυπα για το σχεδιασµό και την υλοποίηση
του συστήµατος γνωστοποίησης, µε τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στο σκοπό της εξακρίβωσης του ακριβούς
χρόνου αποστολής και παραλαβής ενός εγγράφου και
πρόσβασης στο περιεχόµενό του. Τεκµαίρεται ότι το
πρόσωπο που είναι αποδέκτης του εγγράφου που γνωστοποιείται αποκτά πρόσβαση στο περιεχόµενο της γνωστοποίησης το αργότερο δέκα πλήρεις ηµέρες από τη
γνωστοποίηση, εκτός εάν ο αποδέκτης αποδείξει τη
συνδροµή λόγων ανωτέρας βίας που δεν επέτρεψαν την
πρόσβαση στο περιεχόµενο του εγγράφου που γνωστοποιήθηκε µε χρήση ΤΠΕ ή εφόσον αυτή η αδυναµία οφείλεται σε λόγους που αφορούν στον φορέα του δηµόσιου
τοµέα.
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3. Με γνωστοποίηση ισοδυναµεί η ηλεκτρονική πρόσβαση από τους ενδιαφεροµένους στο περιεχόµενο των
ενεργειών και των αντίστοιχων εγγράφων του φορέα
του δηµόσιου τοµέα, εφόσον ο φορέας του δηµόσιου τοµέα µπορεί να αποδείξει µε βέβαιο και ασφαλή τρόπο
την πρόσβαση του ενδιαφεροµένου.
Άρθρο 26
Ηλεκτρονικές πληρωµές
1. Επιτρέπεται η είσπραξη ειδικών φόρων, παραβόλων,
τελών, ενσήµων, χαρτοσήµων, προστίµων και εν γένει η
οικονοµική εκκαθάριση οφειλών φυσικών προσώπων και
Ν.Π.Ι.Δ. προς φορείς του δηµόσιου τοµέα µε χρέωση
τραπεζικών λογαριασµών ή λογαριασµών πληρωµής που
τηρούν οι υπόχρεοι ή µε χρέωση καρτών πληρωµής που
έχουν εκδοθεί στο όνοµά τους.
2. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ταυτοποίηση και την επιβεβαίωση ταυτότητας του υπόχρεου η
πληρωµή µπορεί να πραγµατοποιείται είτε άµεσα από
τον ίδιο είτε µέσω των Κ.Ε.Π., των ΕΚΕ και των Ελληνικών Ταχυδροµείων (ΕΛΤΑ).
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού προσδιορίζονται ειδικότερα οι φόροι, παράβολα, τέλη, ένσηµα και
χαρτόσηµα που µπορούν να καταβληθούν και εισπραχθούν ηλεκτρονικά, οι αποδιδόµενοι σε κάθε περίπτωση
κωδικοί υποχρέωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα
Άρθρο 27
Πληροφορίες και υπολογισµός χρόνου καταβολής στις
ηλεκτρονικές πληρωµές
1. Για την εκτέλεση πράξης ηλεκτρονικής πληρωµής ο
υπόχρεος υποβάλλει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: α) κωδικό υποχρέωσης που αντιστοιχεί στην οφειλή, β) ποσό καταβολής, γ) ηµεροµηνία και προθεσµία
καταβολής.
2. Η ηλεκτρονική πληρωµή ολοκληρώνεται όταν στον
υπόχρεο κοινοποιηθεί µε χρήση ΤΠΕ η επιβεβαίωση της
συναλλαγής, η χρέωση του αντίστοιχου λογαριασµού ή
της κάρτας που χρησιµοποιείται ως µέσο ηλεκτρονικής
καταβολής και ο ακριβής χρόνος που ολοκληρώθηκε η
συναλλαγή (χρονοσήµανση).
3. Εάν η ηλεκτρονική πληρωµή δεν είναι επιτυχής ή
δεν ολοκληρωθεί ο υπόχρεος ενηµερώνεται αυτόµατα
για την αδυναµία χρήσης της συγκεκριµένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας και, εφόσον είναι δυνατόν, για τους λόγους της ανεπιτυχούς συναλλαγής. Η ως άνω ενηµέρωση δεν αντικαθιστά την υποχρέωση του παρόχου της υπηρεσίας πληρωµών για πληροφόρηση σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 3862/2010 (Α΄113).
4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του εκάστοτε συναρµόδιου Υπουργού καθορίζονται ο
τρόπος, οι µέθοδοι, οι διαδικασίες και κάθε άλλο ειδικότερο τεχνικό θέµα, σχετικό µε τη διεξαγωγή, ολοκλήρωση και επιβεβαίωση της επιτυχούς ηλεκτρονικής πληρωµής ή την ενηµέρωση για τη µη επιτυχή ολοκλήρωση αυτής, καθώς και η µορφή και το περιεχόµενο του αποδεικτικού πληρωµής και η διαδικασία επαλήθευσής του.

Άρθρο 28
Ηλεκτρονική καταβολή οφειλών των Φορέων
του δηµόσιου τοµέα
1. Με την προϋπόθεση της ταυτοποίησης και της επιβεβαίωσης της ταυτότητας (αυθεντικοποίησης) του δικαιούχου, µπορούν να καταβάλλονται οφειλές των φορέων του δηµόσιου τοµέα προς φυσικά πρόσωπα ή
Ν.Π.Ι.Δ. µέσω της πίστωσης λογαριασµών του δικαιούχου.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του εκάστοτε συναρµόδιου Υπουργού καθορίζονται ο
τρόπος, οι µέθοδοι, οι διαδικασίες και κάθε άλλο τεχνικό
θέµα σχετικό µε τη διεξαγωγή, ολοκλήρωση και επιβεβαίωση της επιτυχούς συναλλαγής ή την ενηµέρωση για
τη µη επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
(ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 29
Ηλεκτρονική επικοινωνία χωρίς ταυτοποίηση
και επιβεβαίωση ταυτότητας (αυθεντικοποίηση)
1. Όταν το περιεχόµενο της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και συναλλαγής µε το φορέα του δηµόσιου τοµέα αφορά πληροφορίες που είναι εν γένει προσιτές σε κάθε
ενδιαφερόµενο, όπως εγκύκλιοι, γενικές οδηγίες, έντυπα αιτήσεων και δηλώσεων, εκθέσεις, µελέτες, ενηµερωτικό υλικό, στατιστικά στοιχεία, πρακτικά δηµόσιων
συνεδριάσεων δεν απαιτείται ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση φυσικών και Ν.Π.Ι.Δ..
2. Στην περίπτωση υπηρεσιών πληροφόρησης, αυτές
µπορούν να παρέχονται χωρίς να είναι αναγκαία η καταχώριση στοιχείων του αποδέκτη της υπηρεσίας, όπως η
διαδικτυακή διεύθυνση αυτού, εφόσον δεν είναι αναγκαίο για την παροχή της υπηρεσίας ή την τυχόν χρέωσή
της.
3. Στην περίπτωση υπηρεσιών περιοδικής γενικής πληροφόρησης µε χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αυτές µπορούν να παρέχονται µε αναγκαία µόνη την καταχώριση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του παραλήπτη,
χωρίς να είναι αναγκαία η συλλογή και επεξεργασία άλλων δεδοµένων.
Άρθρο 30
Υποχρέωση ταυτοποίησης και επιβεβαίωσης
ταυτότητας (αυθεντικοποίησης)
1. Η ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση των φυσικών
και Ν.Π.Ι.Δ. που επικοινωνούν και συναλλάσσονται µε
τους φορείς του δηµόσιου τοµέα είναι υποχρεωτική:
α) εφόσον η επικοινωνία ή η συναλλαγή:
αα) αφορά αιτήσεις, δηλώσεις, βεβαιώσεις, η υποβολή
και παροχή των οποίων προβλέπεται ως υποχρεωτική από το νόµο,
ββ) αφορά υποβολή νοµιµοποιητικών εγγράφων, δικαι-
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ολογητικών, προσφορών, δικαιολογητικών συµµετοχής
σε δηµόσιους διαγωνισµούς,
γγ) αφορά την έκδοση, αναπαραγωγή ή κοινοποίηση
πράξεων, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και εν γένει εγγράφων, τα οποία περιέχουν ή σχετίζονται µε δεδοµένα
προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται µε τη διοίκηση,
δδ) αφορά την έκδοση, αναπαραγωγή ή κοινοποίηση
πράξεων, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και εν γένει εγγράφων, τα οποία περιέχουν ή σχετίζονται µε φορολογικά, περιουσιακά, οικονοµικά ή άλλα στοιχεία, δεδοµένα
και πληροφορίες που αφορούν Ν.Π.Ι.Δ. και καλύπτονται
από απόρρητο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις,
όπως το φορολογικό απόρρητο,
εε) αφορά την καταβολή φόρων, παραβόλων, τελών,
ενσήµων, χαρτοσήµων προστίµων ή άλλων οφειλών
προς δηµόσια αρχή που λαµβάνει χώρα µε ηλεκτρονικά
µέσα και
β) σε κάθε περίπτωση που το περιεχόµενο της επικοινωνίας και της συναλλαγής µε τη δηµόσια αρχή αφορά ή
σχετίζεται µε δήλωση, αίτηση, πράξη, απόφαση ή ενέργεια, από την οποία απορρέουν έννοµες συνέπειες για
το φυσικό πρόσωπο ή το Ν.Π.Ι.Δ. που επικοινωνεί ή συναλλάσσεται µε τη δηµόσια αρχή.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του εκάστοτε καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού προσδιορίζονται
ειδικότερα οι συναλλαγές και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, για τη χρήση και παροχή των οποίων απαιτείται η ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση των φυσικών και Ν.Π.Ι.Δ. και κάθε σχετικό τεχνικό θέµα.
3. Εάν για τη διοικητική πράξη ή ενέργεια των φορέων
του δηµόσιου τοµέα ή για την επικοινωνία ή συναλλαγή
αυτών µε άλλους φορείς, φυσικά πρόσωπα και Ν.Π.Ι.Δ.
απαιτείται από το νόµο προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ο φορέας του δηµόσιου τοµέα δύναται να απαιτεί ότι
ο πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης πρέπει να έχει διαπίστευση από τον αρµόδιο φορέα.
Άρθρο 31
Eγγραφή σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
1. Η χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
για τις οποίες απαιτείται ταυτοποίηση και επιβεβαίωση
ταυτότητας (αυθεντικοποίηση) προϋποθέτει την εγγραφή στην Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη του Ελληνικού Δηµοσίου ή κατά περίπτωση σε άλλες πύλες ή τόπους πρόσβασης ή σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από επί µέρους φορείς του δηµόσιου τοµέα.
2. Κατά την αρχική εγγραφή το φυσικό πρόσωπο που
επιθυµεί να κάνει χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα πρέπει να προσκοµίζει ή να αποστέλλει υπογεγραµµένα µε προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή
στην αρµόδια Αρχή Εγγραφής τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ταυτότητά του. Τα στοιχεία της ταυτότητας
που αναφέρονται στην αίτηση εγγραφής, όταν πρόκειται
για Έλληνες πολίτες, αποδεικνύονται από το δελτίο ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρµόδιας
αρχής ή το διαβατήριο. Η ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται, στην περίπτωση πολιτών Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ, στις άλλες περιπτώσεις, από
το διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη Χώρα, ή τα έγγραφα που έ-

χουν εκδώσει οι αρµόδιες ελληνικές αρχές.
3. Κατά την αρχική εγγραφή το Ν.Π.Ι.Δ. που επιθυµεί
να κάνει χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
πρέπει να προσκοµίζει τα στοιχεία που αποδεικνύουν
την επωνυµία ή διακριτικό τίτλο, τη νοµική µορφή, την έδρα και την εξουσία εκπροσώπησης του προσώπου που
προβαίνει στην εγγραφή.
4. Η αρχική εγγραφή µπορεί να γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο. Αιτήσεις για εγγραφή που υποβάλλονται µέσω Κ.Ε.Π. τα οποία έχουν την ευθύνη ελέγχου των στοιχείων της ταυτότητας, θεωρείται ότι υποβάλλονται αυτοπροσώπως στην αρµόδια για την εγγραφή υπηρεσία, εφόσον υπάρχει η κατάλληλη ηλεκτρονική
διασύνδεση µεταξύ του Κ.Ε.Π. και της ηλεκτρονικής υπηρεσίας.
5. Κατά την εγγραφή σε µία υπηρεσία ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης τα πρόσωπα ενηµερώνονται µε τρόπο
πρόσφορο και σαφή για τους σκοπούς της συλλογής και
επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα,
τις κατηγορίες δεδοµένων που υπόκεινται σε επεξεργασία, τους υπεύθυνους επεξεργασίας και τους αποδέκτες
των δεδοµένων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
6. Με απόφαση του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού καθορίζονται τα ειδικότερα τεχνικά και λεπτοµερειακά ζητήµατα που αναφέρονται στις ρυθµίσεις του παρόντος
άρθρου.
Άρθρο 32
Έκδοση αναγνωριστικών – διαπιστευτηρίων
και διαδικασία επιβεβαίωσης ταυτότητας
(αυθεντικοποίησης)
1. Κατά την εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προσδιορίζονται τα αναγνωριστικά που απαιτεί κάθε φορέας του δηµόσιου τοµέα για την ταυτοποίηση και τα διαπιστευτήρια για την περαιτέρω επιβεβαίωση της ταυτότητας του προσώπου που κάνει χρήση
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Όταν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, τα αναγνωριστικά και τα αντίστοιχα διαπιστευτήρια αποδίδονται στο νόµιµο εκπρόσωπό του ή σε πρόσωπο ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο από το όργανο διοίκησης του νοµικού προσώπου.
2. Το πρόσωπο, στο οποίο αποδίδονται αναγνωριστικά
και διαπιστευτήρια οφείλει να λαµβάνει όλα τα προσήκοντα µέτρα για την εµπιστευτικότητα των αναγνωριστικών και διαπιστευτηρίων και την ασφαλή φύλαξη των µέσων που τυχόν έχουν διατεθεί για την αποθήκευση και
χρησιµοποίηση των αναγνωριστικών και των διαπιστευτηρίων. Οφείλει να ειδοποιεί αµελλητί τους φορείς του
δηµόσιου τοµέα που έχουν εκδώσει τα αναγνωριστικά
και διαπιστευτήρια για οποιαδήποτε παραβίαση της εµπιστευτικότητας ή ηλεκτρονική επικοινωνία ή συναλλαγή
που έλαβε χώρα χωρίς τη γνώση και έγκρισή του, καθώς
και για οποιοδήποτε άλλο πρόβληµα, όπως αποκάλυψη
αναγνωριστικών, κλοπή ή απώλεια διαπιστευτηρίων ή
των µέσων που έχουν διατεθεί για την αποθήκευση και
χρησιµοποίηση αυτών.
3. Τα αναγνωριστικά και οι µέθοδοι ταυτοποίησης και
επιβεβαίωσης ταυτότητας των προσώπων διαφοροποιούνται ανάλογα µε το επίπεδο εµπιστοσύνης, το οποίο
απαιτείται για την εκάστοτε χρήση υπηρεσίας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Για την κατανοµή σε επίπεδα εµπι-

48
στοσύνης λαµβάνονται υπόψη ιδίως η φύση της διοικητικής πράξης, η σοβαρότητα των έννοµων συνεπειών για
το πρόσωπο το οποίο αιτείται ή είναι αποδέκτης της επικοινωνίας ή της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η φύση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
που περιέχονται στα οικεία έγγραφα, η φύση των επιχειρηµατικών ή άλλων απορρήτων που περιέχονται στα οικεία έγγραφα.
4. Με απόφαση του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού
προσδιορίζεται το επίπεδο εµπιστοσύνης που απαιτείται
για τη δυνατότητα χρήσης µίας υπηρεσίας ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, τα αντίστοιχα αναγνωριστικά και διαπιστευτήρια, καθώς και οι µέθοδοι ταυτοποίησης －επιβεβαίωσης ταυτότητας (αυθεντικοποίησης), καθώς και τα
διακριτικά που αξιοποιούνται για τη δηµιουργία αµοιβαίας σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης και του εκάστοτε φορέα.
Άρθρο 33
Τήρηση και αποθήκευση αναγνωριστικών
1. Η τήρηση και αποθήκευση των αναγνωριστικών
στην Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη του Ελληνικού Δηµοσίου ή σε κατά περίπτωση άλλες πύλες ή τόπους πρόσβασης δεν είναι υποχρεωτική. Τα πρόσωπα µπορούν να εισάγουν εκ νέου τα αναγνωριστικά κάθε φορά που αιτούνται ταυτοποίηση και επιβεβαίωση ταυτότητας (αυθεντικοποίηση) προκειµένου να κάνουν χρήση µίας υπηρεσίας
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Τα αναγνωριστικά των
προσώπων µπορούν να τηρούνται στην Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη του Ελληνικού Δηµοσίου µε έγγραφη συγκατάθεση των προσώπων και σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο ν. 2472/1997. Με πράξη της Αρχής
Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα ορίζονται οι ειδικότερες λεπτοµέρειες για την ενηµέρωση των
προσώπων και την παροχή της συγκατάθεσης.
2. Αν η ταυτοποίηση και η επιβεβαίωση της ταυτότητας (αυθεντικοποίηση) δεν είναι επιτυχής, ο χρήστης ενηµερώνεται από την Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη του
Ελληνικού Δηµοσίου για τους λόγους της ανεπιτυχούς
αναγνώρισης και για την αδυναµία χρήσης της συγκεκριµένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΟΡΓΑΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Άρθρο 34
Γενικές Διευθύνσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
1. Σε κάθε Υπουργείο συνιστάται Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στη Γενική Διεύθυνση υπάγονται όλες οι υφισταµένες οργανικές µονάδες του Υπουργείου µε αρµοδιότητες σχετικές µε την αξιοποίηση
των ΤΠΕ, την ενίσχυση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών, την απλούστευση των διαδικασιών και γενικότερα
την υλοποίηση δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Ειδικότερα, οι οργανικές µονάδες που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παρέχουν
τεχνική υποστήριξη για την κάλυψη των µηχανογραφικών αναγκών του Υπουργείου και την οργάνωση, λειτουργία και συντήρηση των υποδοµών πληροφορικής και
επικοινωνιών του Υπουργείου και µεριµνούν ιδίως για
την ορθολογική αξιοποίηση των πληροφοριακών συστηµάτων, την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών,

τη βελτίωση των σχέσεων κράτους – πολίτη, την παροχή
υποστήριξης προς όλες τις υπηρεσίες του οικείου Υπουργείου και τους εποπτευόµενους φορείς για την υλοποίηση της περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα (ν. 3448/2006) και την υλοποίηση της Εθνικής Υποδοµής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ν. 3882/2010),
το σχεδιασµό καινοτόµων υπηρεσιών µε χρήση ΤΠΕ, καθώς και για κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό µε την ανάπτυξη
της πληροφορικής και των επικοινωνιών στο δηµόσιο τοµέα.
2. Στις Γενικές Διευθύνσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.
3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από
πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού καθορίζοναι η διάρθρωση των Γενικών Διευθύνσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε επί µέρους
οργανικές µονάδες (Διευθύνσεις), η εξειδίκευση των αρµοδιοτήτων τους και η κατανοµή τους στις επί µέρους
οργανικές µονάδες, καθώς και τα καθήκοντα των Προϊστάµενων της Γενικής Διεύθυνσης και των επί µέρους
οργανικών µονάδων.
4. Στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας συνιστώνται Διευθύνσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κάθε Κλάδο
των Ενόπλων Δυνάµεων. Η διάρθρωση και οργανωτική
δοµή των Διευθύνσεων σε επί µέρους οργανικές µονάδες (Τµήµατα, Αυτοτελή και µη Αυτοτελή Γραφεία, καθώς και τυχόν ενδιάµεσα επίπεδα διοίκησης), η εξειδίκευση των αρµοδιοτήτων τους και η κατανοµή τους στις
οργανικές µονάδες, καθώς και τα καθήκοντα των Προϊστάµενων της Διεύθυνσης και των επί µέρους οργανικών
µονάδων καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του
Υπουργού Εθνικής Άµυνας.
5. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη οι αρµοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1, ασκούνται
κατά περίπτωση από τη Διεύθυνση Πληροφορικής των
Αρχηγείων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Λιµενικού
Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώµατος και τις αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, της Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης Πολιτικού Προσωπικού, της Υπηρεσίας Ασύλου, της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και του
Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας.
6. Στο Υπουργείο Οικονοµικών οι αρµοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως
ορίζονται στην παράγραφο 1, ασκούνται από τη Γενική
Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.). Η
εκπροσώπηση της Γ.Γ.Π.Σ. στο συντονιστικό όργανο του
άρθρου 35 ανατίθεται στον Γενικό Διευθυντή ΚΕΠΥΟ.
Άρθρο 35
Διυπουργική Επιτροπή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συγκροτείται
Διυπουργική Επιτροπή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αποτελούµενη από Προϊστάµενους Γενικών Διευθύνσεων
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των Υπουργείων ή εκπροσώπους αυτών µε αντικείµενο τη συνεργασία και το συντονισµό για την εφαρµογή του παρόντος νόµου από
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τους φορείς του δηµόσιου τοµέα.
2. Η Επιτροπή επικουρεί συµβουλευτικά σε οργανωτικά και τεχνικά θέµατα τις Γενικές Διευθύνσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τις Οµάδες Διοίκησης Έργου
(εφεξής Ο.Δ.Ε.) ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που συγκροτούνται µε τον παρόντα νόµο, προβαίνει σε περιοδική αποτίµηση και αξιολόγηση της εφαρµογής του και
διατυπώνει προτάσεις προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την
υλοποίηση των σκοπών του νόµου. Για τους σκοπούς αυτούς δηµιουργείται δικτυακός τόπος που λειτουργεί υπό
την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
3. Η Επιτροπή προδρεύεται από τον Γενικό Διευθυντή
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ο
κανονισµός λειτουργίας της Επιτροπής ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Άρθρο 36
Οµάδα Διοίκησης Έργου
1. Σε κάθε φορέα του δηµόσιου τοµέα συγκροτείται
Ο.Δ.Ε. µε αντικείµενο τη διαδικαστική, οργανωτική και
τεχνική υποστήριξη της εφαρµογής του παρόντος νόµου. Στα µέλη των οµάδων αυτών δεν καταβάλλεται αµοιβή ή αποζηµίωση. Οι Ο.Δ.Ε. συγκροτούνται εντός µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και η σύνθεσή τους κοινοποιείται στον οικείο δικτυακό τόπο του
φορέα.
2. Η Ο.Δ.Ε. ορίζει ένα από τα µέλη της ως εσωτερικό
υπεύθυνο προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο εσωτερικός υπεύθυνος προστασίας δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα µεριµνά για τη λήψη όλων των
αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών µέτρων για την
τήρηση των αρχών και των υποχρεώσεων που περιγράφονται στον παρόντα νόµο και στο ν. 2472/1997, όπως η
υιοθέτηση και εφαρµογή πολιτικών ασφάλειας και προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, η περιοδική κατάρτιση και η ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων και
λειτουργών του φορέα ως προς την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, η πρόταση για λήψη εσωτερικών διαδικασιών ελέγχου και επαλήθευσης της αποτελεσµατικής εφαρµογής των µέτρων κατά τη λειτουργία των συστηµάτων και υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Άρθρο 37
Γνωµοδοτικό Συµβούλιο
Η παρ. 4 του άρθρου µόνου του π.δ. 796/1980 ( Α΄
195), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 4 του π.δ.
1166/1981, αντικαθίσταται ως εξής:
«4) To Τεχνικό Γνωµοδοτικό Συµβούλιο γνωµοδοτεί:
α) για τη διαµόρφωση και επικαιροποίηση των προτύπων διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστηµάτων και εν γένει των ΤΠΕ που παράγουν, προµηθεύονται ή χρησιµοποιούν οι φορείς του
δηµόσιου τοµέα,
β) για τη δηµιουργία και προµήθεια υποδοµών και ΤΠΕ
για την ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης από τους φορείς του δηµόσιου τοµέα,

γ) για τα τεχνικά και οργανωτικά ζητήµατα που αφορούν την κοινή χρήση υποδοµών, ΤΠΕ και δεδοµένων
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα νόµο,
δ) για την εξειδίκευση και επικαιροποίηση του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Άρθρο 38
Ενιαίο Σύστηµα Πληρωµών
1. Οι δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και των αναγκαίων πληροφοριακών συστηµάτων όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, πλην όσων εξαιρούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 7, εξοφλούνται µέσω Ενιαίου Συστήµατος
Πληρωµών (Ε.ΣΥ.Π.), που λειτουργεί στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών, για τις πληρωµές δαπανών του Δηµοσίου για οµοειδή προϊόντα ή υπηρεσίες.
2. Στο Ε.ΣΥ.Π. δηµιουργείται Μητρώο Φορέων, στο οποίο εντός τριών µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος καταγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι φορείς της παραγράφου 1.
3. Μέσα σε τρεις µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος και για την πρώτη εφαρµογή του συστήµατος, οι
πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών οφείλουν να καταχωρίσουν µέσω πληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης κάθε παραστατικό που αφορά υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς τους φορείς της παραγράφου 1.
4. Μετά την ανωτέρω προθεσµία, τα σχετικά τέλη εξοφλούνται αποκλειστικά µέσω του Ε.ΣΥ.Π., σύµφωνα µε
τα παραστατικά που καταχωρίζει ο πάροχος. Μετά το
πέρας της προθεσµίας αυτής, κανένα τέλος ή δαπάνη
δεν αναγνωρίζεται ούτε εκκαθαρίζεται ή πληρώνεται εάν δεν είναι καταχωρισµένο στο Ε.ΣΥ.Π..
5. Από την έναρξη πληρωµών των δαπανών υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών µέσω του Ε.ΣΥ.Π., διακόπτεται κάθε είδους επιχορήγηση ή χρηµατοδότηση για τέτοιας κατηγορίας δαπάνες προς τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης. Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης και µόνο για το διάστηµα έναρξης του παρόντος άρθρου και έως τις 31.12.2011 η εξόφληση γίνεται µέσω ειδικού τραπεζικού λογαριασµού που διατηρεί
για το σκοπό αυτόν το Ε.ΣΥ.Π..
6. Η επιχειρησιακή διαχείριση του Ε.ΣΥ.Π. δύναται να
ανατίθεται σε φορείς επιχειρησιακής διαχείρισης σύµφωνα µε το άρθρο 40.
7. Οι φορείς που λόγω της ειδικής φύσης ή αποστολής
τους καλύπτονται από το απόρρητο (εθνική άµυνα, εθνική ασφάλεια) εξαιρούνται από την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού που
εκδίδεται εντός δύο µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής
της παρούσας παραγράφου.
8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα που αφορούν την εφαρµογή
του παρόντος άρθρου, ιδίως ως προς τις δαπάνες που εξοφλούνται µέσω Ε.ΣΥ.Π., τον τρόπο, το χρόνο και τα
στοιχεία καταχώρισης στο Ε.ΣΥ.Π. τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστηµάτων του Ε.ΣΥ.Π. µε άλ-
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λα συστήµατα για την παρακολούθηση και εκτέλεση του
προϋπολογισµού, τα θέµατα που αφορούν τη µεταφορά
των πιστώσεων από τους φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης,
τον τρόπο εξόφλησης δαπανών των λοιπών φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης, το χρόνο εξόφλησης των παραστατικών και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
Άρθρο 39
Δίκτυο Δηµόσιου Τοµέα
1. Με σκοπό τη συγκέντρωση της ζήτησης υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την κάλυψη του συνόλου
των αναγκών και αιτηµάτων για την παροχή και προµήθεια των σχετικών υπηρεσιών και συστηµάτων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης δηµιουργείται ενιαίο σύστηµα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπηρεσιών και
προµήθειας των αναγκαίων πληροφοριακών συστηµάτων µε τον τίτλο «Δίκτυο Δηµόσιου Τοµέα», το οποίο
λειτουργεί στο πλαίσιο και υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.
2. Με το Δίκτυο Δηµόσιου Τοµέα διασφαλίζεται η συνεχής υποστήριξη των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δίκτυα και
πληροφοριακά συστήµατα, η τεχνική υποστήριξη για αναβάθµιση των σχετικών υπηρεσιών, το χαµηλό προµηθευτικό κόστος και η πλήρης αξιοποίηση δυνατοτήτων
των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και
της καινοτοµίας. Για το σκοπό αυτόν το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής διακύβερνησης συγκεντρώνει τα αιτήµατα των φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης, αξιολογεί τις σχετικές ανάγκες, προβαίνει
σε ορθολογική κατανοµή τους και φροντίζει για τη διενέργεια των σχετικών διαγωνισµών ή διαδικασιών ανάθεσης σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία
για τις δηµόσιες συµβάσεις.
3. Με την έναρξη λειτουργίας του Δικτύου και την ένταξη των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε αυτό,
διακόπτεται κάθε άλλη σύµβαση παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είχαν συνάψει οι ανωτέρω φορείς µε οικείους παρόχους.
4. Με την έναρξη λειτουργίας του Δικτύου Δηµόσιου
Τοµέα εντάσσονται αυτόµατα σε αυτό οι φορείς που εξυπηρετούνται από το Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Σε διάστηµα
τριών µηνών από τη λειτουργία του εντάσσονται και οι
λοιποί φορείς, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6.
5. Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που λόγω του σκοπού τους ή της ειδικής αποστολής τους λαµβάνουν υπηρεσίες ειδικής φύσεως για λόγους απορρήτου εξαιρούνται από την εφαρµογή του παρόντος. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού που εκδίδεται εντός δύο µηνών από τη
δηµοσίευση του παρόντος, ρυθµίζονται τα ειδικότερα
θέµατα εφαρµογής της παρούσας παραγράφου.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, τον τρόπο λειτουργίας
του Δικτύου, το χρόνο και τρόπο ένταξης των υφιστάµενων δικτύων παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης σε

αυτό και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
Άρθρο 40
Φορείς επιχειρησιακής διαχείρισης
1. Η επιχειρησιακή διαχείριση του Ε.ΣΥ.Π. δύναται να
ανατεθεί σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι έχουν εµπειρία σε θέµατα διαχείρισης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Για το σκοπό αυτόν συνάπτεται προγραµµατική σύµβαση, µε την οποία ανατίθεται
στους φορείς επιχειρησιακής διαχείρισης ιδίως, η εποπτεία της λειτουργίας του συστήµατος, η διαχείριση, η
τεχνική υποστήριξη, ο ποιοτικός έλεγχος των παρεχόµενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η ανάπτυξη
πληροφοριακών συστηµάτων, η εκκαθάριση των δαπανών και η επίβλεψη της διασύνδεσης του Ε.ΣΥ.Π. µε
τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
2. Με την ίδια προγραµµατική σύµβαση οι φορείς της
παραγράφου 1 δύναται να αναλαµβάνουν την επιχειρησιακή οργάνωση και λειτουργία του Δικτύου Δηµοσίου
Τοµέα και τη σύναψη εκ µέρους του και για λογαριασµό
του των επί µέρους συµβάσεων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και προµηθειών των αναγκαίων πληροφοριακών συστηµάτων, σύµφωνα µε την εθνική και
ευρωπαϊκή νοµοθεσία για τις δηµόσιες συµβάσεις.
3. Οι ανωτέρω φορείς δύναται να επιχορηγούνται κατ’
έτος από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, το Πρόγραµµα
Δηµόσιων Επενδύσεων ή κάθε άλλη νόµιµη πηγή για τις
υπηρεσίες που παρέχουν. Το ποσό της επιχορήγησης καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών καθορίζονται οι όροι των προγραµµατικών
συµβάσεων, ο τρόπος εκτέλεσης αυτών, τα θέµατα ευθύνης και κυρώσεων για την πληµµελή εκτέλεσή τους, ο
τρόπος τιµολόγησης και αµοιβής των παρεχόµενων υπηρεσιών και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 41
Ώρες εργασίας υπαλλήλων Δηµοσίου,
Ο.Τ.Α. και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.
H παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 1157/1981 (Α΄ 126 ) «Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεµβρίου 1980 Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου του Προέδρου της Δηµοκρατίας «περί καθιερώσεως πενθηµέρου εβδοµάδος εργασίας των δηµοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθµίσεως
συναφών θεµάτων» και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης» τροποποιείται ως εξής:
«5. α) Οι εβδοµαδιαίες ώρες εργασίας ορίζονται σε
σαράντα (40):
αα) για τους µόνιµους και τους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δηµοσίου, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και
β΄ βαθµού, καθώς και των νοµικών προσώπων δηµοσίου
δικαίου και όσων ακολουθούν το ωράριο αυτών,
ββ) για τους υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ Πληροφορι-
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κής, ΤΕ Πληροφορικής, ΔΕ Πληροφορικής ή Προσωπικού Η/Υ µε ειδικότητα προγραµµατιστών Η/Υ και Αυτοµατισµού Η/Υ, των χειριστών Η/Υ και των χειριστών των
µηχανών προετοιµασίας στοιχείων Η/Υ (διατρητικών - επαληθευτικών µηχανών ή µαγνητικών µέσων εισόδου
στοιχείων), που υπηρετούν στις υπό στοιχείο αα΄ υπηρεσίες και φορείς, ανεξάρτητα από το αν απασχολούνται
σε Μηχανογραφικά Κέντρα ή Υπηρεσίες πληροφορικής
ή σε υπηρεσίες που διαθέτουν συστήµατα Η/Υ ή εξοπλισµό προετοιµασίας στοιχείων Η/Υ,
γγ) για το προσωπικό υπηρεσιών του Δηµοσίου, οι οποίες λειτουργούν σε 24ωρη βάση ή µε τη µορφή εργοστασίου ή εργοταξίου ή συνεργείου ή σε εργασίες υπαίθρου,
δδ) για το προσωπικό που υπηρετεί στους παιδικούς
και βρεφικούς σταθµούς των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού µε
οποιαδήποτε σχέση εργασίας των κλάδων ή ειδικοτήτων
Νηπιαγωγών, Βρεφονηπιοκόµων και των συναφών κλάδων Κοινωνικών Λειτουργών, βοηθών Βρεφοκόµων Παιδοκόµων και Αδελφών Νοσοκόµων, εφόσον ασκούν
καθήκοντα των κλάδων ή των ειδικοτήτων Νηπιαγωγών
ή Βρεφονηπιοκόµων.
β) Δεν θίγονται µε την παρούσα οι ώρες εβδοµαδιαίας
απασχόλησης και διδασκαλίας του εκπαιδευτικού προσωπικού όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης.
γ) Η κατά τα ανωτέρω αύξηση των εβδοµαδιαίων ωρών εργασίας δεν συνεπάγεται τη µε οποιονδήποτε τρόπο αύξηση των αποδοχών ή απολαβών ή των ειδικών επιδοµάτων οποιασδήποτε ονοµασίας.
δ) Με την παρούσα διάταξη καταργούνται η παρ. 4 του
άρθρου 36 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων» (Α΄
143), η παρ. 1 του άρθρου µόνου του π.δ. 588/1988 «Ωράριο εργασίας προσωπικού Νηπιαγωγών - Βρεφοκόµων
Ο.Τ.Α.» (Α΄ 284), η παρ. 5 του άρθρου 1 της αριθµ.
ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006 υπουργικής απόφασης
«Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δηµοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.»
(Β΄ 769).»
Άρθρο 42
Θέµατα διαχείρισης στερεών αποβλήτων
Ειδικά στις διαχειριστικές ενότητες στις οποίες περιλαµβάνονται νησιά είναι επιτρεπτή η θαλάσσια µεταφορά των ΑΣΑ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και
Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι διαχειριστικές αυτές ενότητες και οι όροι και οι προϋποθέσεις
της θαλάσσιας µεταφοράς όπως: οι αρµόδιοι φορείς ανάθεσης, η διαδικασία αδειοδότησης, η χάραξη χερσαίων και ναυτιλιακών γραµµών και δροµολογίων, η διαµόρφωση των απαιτούµενων χώρων φορτοεκφόρτωσης στα
σηµεία υποδοχής, οι τεχνικές προδιαγραφές των µέσων
αποθήκευσης και µεταφοράς, η τιµολόγηση και η διακοµιδή εντός ή εκτός µιας διαχειριστικής ενότητας. Τυχόν
αποκλίσεις σχετικές µε την επιχορήγηση θαλάσσιων
γραµµών µεταφοράς είναι επιτρεπτές σύµφωνα µε το ειδικό καθεστώς που απολαµβάνουν οι λιγότερο ευνοηµένες νησιωτικές περιοχές κατά το άρθρο 107 παρ. 3 α) και
γ΄ της ΣυνθΕΕ. Περιορισµοί σχετικά µε την εφαρµογή
της αρχής της εγγύτητας επιτρέπονται εφόσον µε τη θα-

λάσσια µεταφορά επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και τίθενται υπό το πρίσµα
της αποτελεσµατικότητας και της βιωσιµότητας του άρθρου 191 της ΣυνθΕΕ.
Άρθρο 43
Ρυθµίσεις οικονοµικών θεµάτων Ο.Τ.Α.
1.α. Όπου στους νόµους 25/1975, 429/1976,
1080/1980, 2130/1993 και στο άρθρο 9 του ν. 3854/2010
αναφέρεται η ΔΕΗ νοούνται πλέον οι προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή η ΔΕΗ ή ο εκάστοτε εναλλακτικός προµηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας.
β. Τα δηµοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισµού του
ν. 25/1975, ο φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων του άρθρου 10 του ν. 1080/1980 και το τέλος ακίνητης περιουσίας του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 βαρύνουν τον υπόχρεο σε πληρωµή του λογαριασµού καταναλισκόµενου
ηλεκτρικού ρεύµατος και συνεισπράττονται µετ’ αυτού
ενιαία από τη ΔΕΗ ή από τον εναλλακτικό προµηθευτή ηλεκτρικού ρεύµατος, µε δόσεις ίσες µε τον αριθµό των ετήσιων λογαριασµών. Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται αποκλειστικά ενιαίος λογαριασµός για κάθε υπόχρεο.
Για λογαριασµούς που εκδίδονται για χρονικό διάστηµα µικρότερο ή µεγαλύτερο της εκάστοτε ορισµένης
χρονικής περιόδου, ενεργείται από τη ΔΕΗ ή τον εκάστοτε εναλλακτικό προµηθευτή ανάλογη χρέωση των εν
λόγω ποσών. Οι πραγµατοποιούµενες από τη ΔΕΗ ή τον
εκάστοτε εναλλακτικό προµηθευτή εισπράξεις αποδίδονται στο δικαιούχο δήµο, βάσει σχετικής εκκαθαριστικής
κατάστασης εντός του δευτέρου µήνα από τη λήξη του
µήνα στον οποίο λογιστικώς ανήκουν οι λογαριασµοί. Οι
προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας δύνανται να παρέχουν στο δικαιούχο δήµο χρηµατικές προκαταβολές έναντι των προς απόδοση εισπραττόµενων τελών.
Επί µη καταβολής των ανωτέρω συνεισπραττόµενων
ποσών από τους υποχρέους, ο προµηθευτής ηλεκτρικής
ενέργειας προβαίνει σε διακοπή του ρεύµατος και δεν επαναχορηγεί αυτό µέχρι να εξοφληθεί το οφειλόµενο
ποσό. Στην περίπτωση που δεν ζητηθεί από τον υπόχρεο
η επαναχορήγηση του ρεύµατος εντός τριών µηνών από
τη διακοπή του, ο προµηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας
γνωστοποιεί στον οικείο δήµο τα στοιχεία των οφειλών
του, προκειµένου αυτός να προβεί στην είσπραξή του.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ρυθµίσεις των νόµων
25/1975, 429/1976, 1080/1980 και 2130/1993.
γ. Ο διαχειριστής του δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και η ΔΕΗ υποχρεούνται να παρέχουν στους εναλλακτικούς προµηθευτές τα στοιχεία τιµολόγησης και
εν γένει τα δεδοµένα που αφορούν στους αντισυµβαλλοµένους των ανωτέρω προµηθευτών και τα οποία τηρούνται για τη συνείσπραξη των ποσών της παραγράφου
β΄. Οι ανωτέρω υποχρεούνται να ενηµερώνουν τα στοιχεία που τηρούνται για τη συνείσπραξη των ποσών της
παραγράφου β΄, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας, κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης από
τους δήµους.
Ο διαχειριστής του δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και οι προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούνται να διαβιβάζουν αµελλητί τα ανωτέρω στοιχεία τιµολόγησης και εν γένει τα δεδοµένα των υποχρέων που
τηρούνται για τη συνείσπραξη των ποσών της παραγράφου β΄, προς τους οικείους δήµους, κατόπιν αιτήµατος
των τελευταίων.
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2. Η παράγραφος 11 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Οι διατάξεις του π.δ. 315/1990 (Α΄ 302) «Περί ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της
εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήµων και
Κοινοτήτων» εφαρµόζονται, κατά αναλογία, για το Διπλογραφικό Σύστηµα Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής
– Κοστολόγησης των Περιφερειών.»
3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 277 του ν. 3852/2010
η φράση «Επιτροπή του άρθρου 141 του ν. 3463/2006»
αντικαθίσταται από τη φράση «Επιτροπή του άρθρου 232
του παρόντος».
Άρθρο 44
Θεσµικά ζητήµατα Ο.Τ.Α.
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 59 του
ν. 3852/ 2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Στους νησιωτικούς δήµους ο αριθµός των αντιδηµάρχων που ορίζεται βάσει του πληθυσµού τους προσαυξάνεται ισάριθµα µε τον αριθµό των δηµοτικών κοινοτήτων
της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος. Στις επιπλέον θέσεις των αντιδηµάρχων, οι οποίοι ασκούν τις
αρµοδιότητές τους, σύµφωνα µε το άρθρο 207 του παρόντος, ορίζονται σύµβουλοι της πλειοψηφίας, οι οποίοι
έχουν εκλεγεί στην εκλογική περιφέρεια όπου ανήκει η
νησιωτική δηµοτική κοινότητα και σε περίπτωση που δεν
υπάρχει από την πλησιέστερη εκλογική περιφέρεια.»
2. Επιτρέπεται η πρόσληψη ιδιαίτερου γραµµατέα –
βοηθού αντιδηµάρχου µε αναπηρία τύφλωσης για όσο
διάστηµα ο αντιδήµαρχος ασκεί τα καθήκοντά του. Για
την πρόσληψή του και την εν γένει υπηρεσιακή του κατάσταση εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 162 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143).
3. Στην παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 προστίθεται περίπτωση ι΄, ως εξής:
«ι. Μπορεί να αναθέτει, χωρίς αµοιβή, την εποπτεία και
το συντονισµό συγκεκριµένων δράσεων του δήµου σε
µέλη του δηµοτικού συµβουλίου.»
4. Η παρ. 2 του άρθρου 112 του ν. 3852/2010 αναριθµείται σε παράγραφο 3 και προστίθεται νέα παράγραφος
2 ως ακολούθως:
«2. Συγχρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση
προγράµµατα ή προγράµµατα που επιδοτούνται από εθνικούς πόρους και υλοποιούνται από επιχειρήσεις
Ο.Τ.Α. ή υλοποιούνταν από επιχειρήσεις οι οποίες λύθηκαν, δύναται να µεταφερθούν σε κάθε έναν εξυπηρετούµενο δήµο ή σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου αυτού
ή στην κοινωφελή επιχείρηση του δήµου.
Το κατά τα ανωτέρω διάδοχο σχήµα που αναλαµβάνει
την υλοποίηση των προγραµµάτων πρέπει να προβλέπεται µεταξύ των δυνητικών φορέων υλοποίησης των σχετικών υπηρεσιών, όπως αυτό καθορίζεται στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση εκάστου
προγράµµατος. Η µεταφορά των προγραµµάτων στους
ανωτέρω φορείς πραγµατοποιείται κατόπιν απόφασης
του δηµοτικού συµβουλίου κάθε εξυπηρετούµενου δήµου.
Τα ως άνω µεταφερόµενα προγράµµατα συνεχίζουν
να υλοποιούνται από τους ανωτέρω φορείς, οι οποίοι θεωρούνται καθολικοί διάδοχοι ως προς τις υποχρεώσεις
και τα δικαιώµατα που απορρέουν από τα προγράµµατα
αυτά, συµπεριλαµβανοµένων όσων απορρέουν από τις
συµβάσεις έργου µέχρι τη λήξη τους ή από τις συµβά-

σεις εργασίας ορισµένου χρόνου που ανανεώνονται ή
παρατείνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 21 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει, από 1.1.2011,
όπου απαιτείται. Το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που απασχολείται στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραµµάτων, µεταφέρεται µε την ανωτέρω απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η δε σύσταση των αντίστοιχων θέσεων και η κατάταξη του προσωπικού γίνεται
σύµφωνα µε τις οργανικές διατάξεις του διάδοχου φορέα λαµβανοµένης υπόψη της προϋπηρεσίας.»
5. Στην παρ. 15 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µέχρι 31.12.2011,
µε πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προσαρµόζονται οι
διατάξεις του π.δ. 272/1985 (Α΄ 101), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν µε το π.δ. 138/2004 (Α΄ 99), στις
διατάξεις του παρόντος νόµου, ως προς τη διοίκηση και
λειτουργία, καθώς και την οικονοµική διαχείριση της Επιτροπής Εγχώριας Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων.
Η θητεία του Προέδρου και των µελών της Επιτροπής
Εγχώριας Περιουσίας και των Εκκλησιαστικών Συµβουλίων των Ιερών Προσκυνηµάτων, που ορίζει το άρθρο 18
του ίδιου π.δ. 272/1985, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, παρατείνεται και λήγει σε ένα µήνα από την έκδοση του ανωτέρω προεδρικού διατάγµατος. Οι διατάξεις
που αφορούν τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου των
δήµων εφαρµόζονται και για την οικονοµική διοίκηση και
διαχείριση της «Επιτροπής Εγχώριας Περιουσίας».»
6. Κατά την αληθή έννοια της παρ. 1 του άρθρου 259
του ν. 3463/2006 στη χρηµατοδότηση κοινωφελών επιχειρήσεων για δραστηριότητες και παρεχόµενες υπηρεσίες περιλαµβάνονται και όλες εν γένει οι λειτουργικές
δαπάνες, περιλαµβανοµένων και των δαπανών µισθοδοσίας για την εκτέλεση των ανωτέρω δραστηριοτήτων.
7. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 178 του
ν.3852/2010 ( Α΄ 87) αντικαθίσταται η φράση «καθώς και
από» µε τη φράση «και έως είκοσι (20) συνολικά» και το
τέταρτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου απαλείφεται.
8. Στο άρθρο 213 του ν. 3852/2010 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Στον πρόεδρο της µητροπολιτικής επιτροπής καταβάλλεται αντιµισθία ισόποση µε την αντιµισθία που λαµβάνει ο πρόεδρος του περιφερειακού συµβουλίου και τελεί σε υποχρεωτική ειδική άδεια κατά τις διατάξεις του
άρθρου 182.»
9. Η προθεσµία της παρ. 4 του άρθρου 51 του ν. 3905/2010
(Α΄ 219) απαλείφεται.
Άρθρο 45
Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού Ο.Τ.Α.
1. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 246 του ν. 3852/2010
(Α΄ 87) ισχύουν και για τις µετατάξεις υπαλλήλων περιφερειών σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις υπηρεσιών άλλων περιφερειών.
2. Η παράγραφος 11α του άρθρου 247 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του εποπτεύοντος Υπουργού και σύµφωνη γνώµη του οικείου οργάνου, επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων δηµοσίων υπηρεσιών και φορέων του δηµόσιου τοµέα, όπως ισχύει κατά το χρόνο υποβολής του σχετικού αιτήµατος, στα γραφεία των περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών έως
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επτά (7) και τριών (3), αντιστοίχως, υπαλλήλων.»
3. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 247 του ν. 3852/2010
ισχύουν και για αποσπάσεις υπαλλήλων περιφερειών σε
άλλες περιφέρειες.
4. Όπου στις διατάξεις του ν. 3584/2007 ( Α΄ 143) αναφέρεται η Δηµαρχιακή Επιτροπή, στο εξής νοείται η Εκτελεστική Επιτροπή και όπου δεν υπάρχει νοείται η Οικονοµική Επιτροπή του δήµου.
5. Με απόφαση του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου,
επιτρέπεται η µετάταξη προσωπικού µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, από ειδικότητα σε άλλη ειδικότητα της ίδιας εκπαιδευτικής βαθµίδας σε κενή οργανική θέση αντίστοιχης
ειδικότητας, εφόσον κατέχουν τα αντίστοιχα τυπικά
προσόντα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κενή οργανική
θέση, η µετάταξη γίνεται σε συνιστώµενη προσωρινή
προσωποπαγή θέση µε σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η οποία συστήνεται µε την ανωτέρω απόφαση του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Στην παρ. 1δ΄ του άρθρου 51 του ν. 3905/2010 ( Α΄
219) η λέξη «δήµων» αντικαθίσταται από τη φράση «των
Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθµού».
7. Στο άρθρο 242 του ν. 3852/2010 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Ο Εκτελεστικός Γραµµατέας µπορεί να παρέχει εξουσιοδότηση υπογραφής, µε εντολή του, σε προϊσταµένους υπηρεσιών της περιφέρειας για την έκδοση των
αποφάσεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 6.»
8. O διορισµός των περιλαµβανοµένων σε οριστικούς
πίνακες διοριστέων των καταργηθεισών Ενιαίων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
και Νοµαρχιακών Διαµερισµάτων, καθώς και των διοριστέων κατ’ εφαρµογή ειδικών διατάξεων, γίνεται από τις
ιδρυόµενες, µε το άρθρο 3 του ν. 3852/2010 ( Α΄ 87), περιφέρειες.
Το προσωπικό αυτό µε απόφαση του οικείου περιφερειάρχη διορίζεται σε κενές οργανικές θέσεις και εφόσον δεν υπάρχουν, σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα των περιφερειών της αντίστοιχης χωρικής αρµοδιότητας.
9. Το προσωπικό των πρώην ΤΥΔΚ που µετατάχθηκε
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 258 του
ν. 3852/2010 σε Τεχνικές Υπηρεσίες των δήµων της έδρας του νοµού ή σε άλλους δήµους όπου λειτουργούσαν οι καταργούµενες ΤΥΔΚ, µπορούν µε αίτησή τους να
µετατάσσονται και σε άλλους δήµους µε απόφαση των
αρµόδιων προς διορισµό οργάνων και χωρίς γνώµη των
υπηρεσιακών συµβουλίων.
10. Με απόφαση του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου
επιτρέπεται σε υπαλλήλους Κ.Ε.Π., κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, τα οποία λειτουργούν σε δηµοτικές ενότητες µε πληθυσµό µέχρι 5.000 κατοίκους,
να ανατίθενται καθήκοντα συναφή µε τον κλάδο τους
για την αντιµετώπιση υπηρεσιακών αναγκών του δήµου.
11. Η πλήρωση µίας θέσης ειδικού συνεργάτη σε δήµους και σε περιφέρειες µπορεί να γίνει µε απόφοιτο
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και ειδική εµπειρία στον αντίστοιχο τοµέα.
12. α. Επιτρέπεται η µεταφορά υπαλλήλων των ΠΕΔ
σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού σε κενές οργανικές θέσεις
και εάν δεν υπάρχουν σε συνιστώµενες προσωποπαγείς
θέσεις αντίστοιχης ή παρεµφερούς ειδικότητας.
β. Για τη µεταφορά απαιτείται αίτηση του υπαλλήλου,

ο οποίος πρέπει να έχει διανύσει δύο χρόνια υπηρεσίας.
Η µεταφορά διενεργείται µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης και σύµφωνη γνώµη του διοικητικού συµβουλίου της ΠΕΔ, των υπηρεσιακών συµβουλίων και των αρµόδιων προς διορισµό
οργάνων των Ο.Τ.Α..
Άρθρο 46
1. Η αίτηση συµµετοχής των υποψηφίων για διορισµό
στο Δηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, στην ειδική γραπτή δοκιµασία (τεστ δεξιοτήτων), που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του αρθρου 18 του
ν. 2190/1994 όπως ισχύει, συνοδεύεται από παράβολο
Δηµοσίου σαράντα (40) ευρώ, το οποίο αποτελεί έσοδο
του Κρατικού Προϋπολογισµού. Το ποσό του παραβόλου
µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Οικονοµικών.
2. Με τη συγκρότηση του Ειδικού Συµβουλίου Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) λήγει η θητεία των µελών
του Ειδικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου (Ε.Υ.Σ.) της παρ. 3
του άρθρου πέµπτου του ν. 3839/2010. Όλες οι εκκρεµείς υποθέσεις που δεν εξετάστηκαν από το Ε.Υ.Σ. εξετάζονται από το ΕΙ.Σ.Ε.Π..
3. Από την έναρξη λειτουργίας του ΕΙ.Σ.Ε.Π. και ως
την ολοκλήρωση της διενέργειας της γραπτής διαδικασίας που προβλέπεται στην παρ. 1.γ.(5) του άρθρου 85
του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε µε τις
διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 3839/2010, οι επιλογές των προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων βάσει των
διατάξεων του άρθρου πέµπτου του ν. 3839/2010 διενεργούνται από το ΕΙ.Σ.Ε.Π..
4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου πέµπτου
του ν. 3839/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Όσοι επιλέγονται µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού
τοποθετούνται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου, ως
προϊστάµενοι σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές µονάδες και υπηρετούν έως την επιλογή και τοποθέτηση των
προϊσταµένων, που θα επιλεγούν από το ΕΙ.Σ.Ε.Π., τα
Σ.Ε.Π. και τα Υπηρεσιακά Συµβούλια κατά περίπτωση, µε
τις διατάξεις των άρθρων 84, 85 και 86 του Υπαλληλικού
Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο πρώτο του
παρόντος νόµου.»
5. Το τέταρτο εδάφιο της παρ 1. γ.(5), το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2.γ.(5) και το τέταρτο εδάφιο της
παραγράφου 3.γ.(4) του άρθρου 85 του ν. 3839/2010 αντικαθίστανται ως εξής:
«Η γραπτή δοκιµασία αποσκοπεί στη διακρίβωση των
γνώσεων του υποψηφίου για το νοµοθετικό πλαίσιο της
Διοικητικής Δράσης στο Δηµόσιο (Υπαλληλικός Κώδικας, Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, κανονισµοί προµηθειών κ.λπ.), τις γενικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης, καθώς και τις γενικές γνώσεις και δεξιότητες του υποψηφίου (επικαιρότητα, συνθετική και αναλυτική σκέψη, κατανόηση γραπτού λόγου, κ.λπ.).»
6. Στο εδάφιο γ΄ της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.
1299/1982 ( Α΄ 129), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2
του άρθρου 14 του ν. 3613/2007 ( Α΄ 263), η φράση «σε
υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Διοίκησης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών µε κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Εσωτερικών,» αντικαθίσταται µε τη φράση
«σε δηµόσιες υπηρεσίες, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δι-
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καίου και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, µε βάση τις ανάγκες
των υπηρεσιών, όπως αυτές προκύπτουν από τον ετήσιο
προγραµµατισµό προσλήψεων, µε κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού, του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του καθ’
ύλην αρµόδιου Υπουργού,». Η διάταξη αυτή ισχύει από
1.12. 2010.
7. Οι διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 21 του ν. 2738/1999
(Α΄ 180) και της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 1832/1989
(Α΄ 54) έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τους Γραµµατείς των Α.Ε.Ι..
Η διάταξη αυτή ισχύει από τη δηµοσίευση του ν. 3549/2007
(Α΄ 69).
Άρθρο 47
Θέµατα Σώµατος Επιθεωρητών
Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης
1. Η περίπτωση α΄ και το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3074/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«3.α. Η πλήρωση των θέσεων των Επιθεωρητών - Ελεγκτών γίνεται µε απόσπαση, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης µε επιφύλαξη µόνο των διατάξεων που επιβάλλουν υποχρέωση παραµονής των υπαλλήλων για ορισµένο χρονικό διάστηµα σε υπηρεσίες παραµεθόριων ή νησιωτικών περιοχών στις οποίες διορίστηκαν ή µετατάχθηκαν, µόνιµων υπαλλήλων του Δηµοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ. και δευτεροβάθµιων και πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α.
κατηγορίας ΠΕ µε βαθµό Α΄ ή αποφοίτων της Εθνικής
Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης ή της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µε τετραετή, τουλάχιστον, υπηρεσία, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελµατική
τους κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος
τους.
β. Η πλήρωση των θέσεων των Βοηθών Επιθεωρητών
Ελεγκτών γίνεται µε απόσπαση, κατά παρέκκλιση κάθε
γενικής ή ειδικής διάταξης µε επιφύλαξη µόνο των διατάξεων που επιβάλλουν υποχρέωση παραµονής των υπαλλήλων για ορισµένο χρονικό διάστηµα σε υπηρεσίες
παραµεθόριων περιοχών στις οποίες διορίστηκαν ή µετατάχθηκαν, µόνιµων υπαλλήλων του Δηµοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ. και δευτεροβάθµιων και πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α.
κατηγορίας ΠΕ µε βαθµό Α΄ και Β΄ ή αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης ή της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε διετή, τουλάχιστον, υπηρεσία, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελµατική
τους κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος
τους.»
2. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου
3 του ν. 3074/2002, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1
του άρθρου 7 του ν. 3491/2006, προστίθεται εδάφιο ως
ακολούθως:
«Οι Βοηθοί Επιθεωρητές - Ελεγκτές που συµπληρώνουν, κατά το χρόνο της υπηρεσίας τους στο Σώµα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης, τα τυπικά
και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται στο νόµο
για τους Επιθεωρητές - Ελεγκτές, δύνανται να κατατάσσονται σε υφιστάµενες κενές θέσεις Επιθεωρητών - Ελεγκτών, για το υπόλοιπο του χρόνου απόσπασής τους
στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, µετά
από πρόταση του Ειδικού Γραµµατέα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ..»

3. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 3 του
ν. 3074/2002 τροποποιείται ως ακολούθως:
«Ο Ειδικός Γραµµατέας, οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές
και οι Βοηθοί Επιθεωρητές - Ελεγκτές, εφόσον διώκονται ενώπιον ποινικών δικαστηρίων για αποδιδόµενες σε
αυτούς πράξεις ή παραλείψεις στις οποίες προέβησαν
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή ενάγονται ενώπιον πολιτικών δικαστηρίων για την ίδια αιτία, µπορούν να παρίστανται και να εκπροσωπούνται ενώπιον
των ποινικών ή πολιτικών δικαστηρίων από µέλος του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ύστερα από προηγούµενη έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.»
4. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του
άρθρου 5 του ν. 3074/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές και οι Βοηθοί Επιθεωρητές - Ελεγκτές µπορούν για την εκπλήρωση του έργου
τους να επισκέπτονται χωρίς ή µε προειδοποίηση τις υπηρεσίες ή φορείς όπου γίνεται ο έλεγχος, να µελετούν
επί τόπου την εξεταζόµενη υπόθεση, να ενεργούν αυτοψίες και να εξετάζουν πρόσωπα.»
5. Στο τέλος της περίπτωσης γ.ii της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3074/2002 προστίθεται περίπτωση iii ως ακολούθως:
«iii. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ύπαρξη ελλειµµάτων, αυτά καταλογίζονται µε αιτιολογηµένη απόφαση
των Επιθεωρητών - Ελεγκτών ή Βοηθών Επιθεωρητών Ελεγκτών, σε βάρος των υπευθύνων υπολόγων, εφαρµοζοµένων των διατάξεων του άρθρου 56 του ν. 2362/1995
«περί δηµοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247). Οι Επιθεωρητές Ελεγκτές και Βοηθοί Επιθεωρητές - Ελεγκτές µπορούν
να θέτουν εκτός διαχειρίσεως οποιονδήποτε δηµόσιο υπόλογο κατά τις προβλέψεις των διατάξεων των άρθρων
3 παρ. στ΄ και 7 του ν.δ. 1264 της 16/25.4.1942 «Περί
τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των διατάξεων περί
Οικονοµικής Επιθεωρήσεως», εφαρµοζοµένων αναλόγως.»
Άρθρο 48
Καταργούµενες διατάξεις
1. Το άρθρο 26 του ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της
δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 263) καταργείται.
2. Το άρθρο 32 του ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών θεµάτων
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (A΄ 42) καταργείται.
3. Η παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήµατος διοίκησης µε στόχους µέτρησης της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 44) καταργείται.
4. Το εδάφιο 2 της παραγράφου 3 και οι παράγραφοι 7,
16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 και 24 του άρθρου 14 του
ν. 2672/1998 «Οικονοµικοί πόροι της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 290) καταργείται.
5. Το π.δ. 342/2002 «Διακίνηση εγγράφων µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µεταξύ των δηµοσίων υπηρεσιών,
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ή µεταξύ αυτών και των φυσικών ή
νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ενώσεων φυσικών προσώπων» (Α΄ 284) καταργείται.

55
Άρθρο 49
Έναρξη ισχύος

Αριθµ. 33/3/2011

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
Αθήνα, 27 Απριλίου 2011

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Για την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ι. Ραγκούσης

Γ. Παπακωνσταντίνου

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Δ. Δρούτσας

Ευαγ. Βενιζέλος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ,
ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

Μ. Χρυσοχοϊδης

Ι. Διαµαντίδης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ. Μπιρµπίλη

Α. Διαµαντοπούλου

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Δ. Ρέππας

Λ. Κατσέλη

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α. Λοβέρδος

Κ. Σκανδαλίδης

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Χ. Καστανίδης

Χ. Παπουτσής

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Π. Γερουλάνος

Χ. Παµπούκης

Α. Με τις διατάξεις του υπόψη σχεδίου νόµου: α) καθορίζεται το πλαίσιο για την εφαρµογή των υπηρεσιών
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους φορείς του δηµόσιου τοµέα, β) ρυθµίζονται διάφορα θέµατα αρµοδιότητας
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ειδικότερα:
ΚΕΦΑΛΑΙΑ Α΄ – Γ΄
1α. Ορίζεται ως σκοπός του υπό ψήφιση νόµου, ο καθορισµός του πλαισίου για την : α) αναγνώριση του δικαιώµατος των φυσικών προσώπων και των ν.π.ι.δ., να επικοινωνούν και να συναλλάσσονται µε φορείς του δηµόσιου τοµέα, µέσω τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), β) χρήση των ΤΠΕ από φορείς του δηµόσιου τοµέα, εντός του πλαισίου των αρµοδιοτήτων
τους και για τις ανάγκες της λειτουργίας τους.
β. Καθορίζονται το πεδίο εφαρµογής του υπό ψήφιση
νόµου και η έννοια των όρων που αναφέρονται στις επιµέρους διατάξεις του.
(άρθρα 1 – 3)
2.α. Προσδιορίζονται οι γενικές αρχές και υποχρεώσεις των φορέων σχετικά µε τη χρήση των ΤΠΕ.
β. Παρέχεται η εξουσιοδότηση, για την έκδοση κ.υ.α.,
µε την οποία προσδιορίζονται οι υπηρεσίες ή κατηγορίες
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που παρέχονται µέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ),
των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ), της Κεντρικής Πύλης του Ελληνικού Δηµοσίου ή άλλων πυλών και
τόπων πρόσβασης.
γ. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα αναλαµβάνουν, µεταξύ άλλων την υποχρέωση, να ενισχύουν, µέσω της
χρήσης των ΤΠΕ: i)την ανάπτυξη των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, καθώς και τη δυνατότητα των ενδιαφεροµένων να επικοινωνούν και να συναλλάσσονται µε
τους φορείς αυτούς, ii) την ισότητα ως προς την πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες, ιδίως των ατόµων
µε αναπηρίες.
(άρθρο 4)
3.α. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα υποχρεούνται να
δηµιουργούν και να διατηρούν δικτυακό τόπο, µε τις οριζόµενες κατάλληλες εφαρµογές και προδιαγραφές.
β. Η πρόσβαση στις πληροφορίες που δηµοσιοποιούνται από τους φορείς, ιδίως µέσω των ανωτέρω δικτυακών τόπων, γίνεται µε την επιφύλαξη των προϋποθέσεων, όρων και περιορισµών που προβλέπονται στην ισχύουσα νοµοθεσία για την πρόσβαση στα έγγραφα, την περαιτέρω χρήση πληροφοριών, καθώς και την προστασία
του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
γ. Εξειδικεύονται οι πληροφοριακές υποχρεώσεις των
φορέων του δηµόσιου τοµέα.
(άρθρα 5 – 6)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τα δικαιώµατα των
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προσώπων (φυσικά ή ν.π.ι.δ.), στο πλαίσιο παροχής από
τους φορείς του δηµόσιου τοµέα των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Μεταξύ άλλων, καθορίζονται
τα δικαιώµατα των προσώπων σχετικά µε : α) την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, β) την πρόσβαση
στις πληροφορίες των φορέων του δηµόσιου τοµέα, γ)
την ηλεκτρονική επικοινωνία και τη χρήση των ΤΠΕ.
(άρθρα 7 – 11)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
1.α. Προβλέπεται, µε τις οριζόµενες επιφυλάξεις και εξαιρέσεις, η έκδοση διοικητικών πράξεων, η σύνταξη και
τήρηση εγγράφων κάθε είδους, καθώς και η διακίνηση,
διαβίβαση, κοινοποίηση και ανακοίνωση αυτών µεταξύ
φορέων του δηµόσιου τοµέα ή µεταξύ αυτών και φυσικών προσώπων ή ν.π.ι.δ., µέσω της χρήσης ΤΠΕ.
β. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε το κύρος και την αποδεικτική ισχύ των ηλεκτρονικών εγγράφων, καθώς και
την αναπαραγωγή αντιγράφων.
γ. Με υπουργική απόφαση, καθορίζονται τα ειδικότερα θέµατα για την εφαρµογή των προαναφερόµενων
ρυθµίσεων. Ειδικά, τα θέµατα που αναφέρονται στην ψηφιοποίηση εγγράφων και την καταστροφή εντύπων εγγράφων, ρυθµίζονται µε προεδρικό διάταγµα.
(άρθρα 12 – 14)
2.α. Επιβάλλεται η υποχρέωση στους φορείς του δηµόσιου τοµέα, στο πλαίσιο άσκησης των αρµοδιοτήτων
τους ή στο πεδίο των δραστηριοτήτων τους, να τηρούν
ηλεκτρονικά αρχεία των ηλεκτρονικών εγγράφων και ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
β. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισµό, µε
π.δ/γµα, όλων των θεµάτων σχετικά µε την τήρηση και
διατήρηση των ηλεκτρονικών αρχείων, την προσβασιµότητα σε αυτά κ.λπ.
3.α. Καθορίζεται το περιεχόµενο και η λειτουργία του
ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου.
β. Προβλέπονται οι όροι και η διαδικασία για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων µεταξύ φορέων του δηµόσιου τοµέα και την αυτοµατοποιηµένη παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, µε τη χρήση των
ΤΠΕ.
γ.i) Παρέχεται η δυνατότητα, µε την επιφύλαξη των
προβλεπόµενων ειδικών διατάξεων (προστασία δικαιωµάτων πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, κρατικών απορρήτων κ.λπ.), στους φορείς του δηµόσιου τοµέα να χρησιµοποιούν από κοινού, υπολογιστικές λειτουργίες, υποδοµές, ΤΠΕ και δεδοµένα, µε σκοπό την
βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας
της λειτουργίας τους.
ii) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της κοινής χρήσης και αξιοποίησης κατά τα ανωτέρω, καθορίζονται µε κ.υ.α.
δ. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα οφείλουν να τηρούν
µητρώο των πληροφοριακών και επικοινωνιακών υποδοµών, συστηµάτων κ.λπ. που χρησιµοποιούν ή τηρούν, οι
προδιαγραφές του οποίου καθορίζονται µε υπουργική απόφαση.
ε. Παρέχεται η εξουσιοδότηση, για την έκδοση υπουργικής απόφασης, µε την οποία: i) δηµιουργείται στο Εθνικό Τυπογραφείο αποθετήριο πληροφοριών και προϊόντων λογισµικού του δηµόσιου τοµέα,

ii) ορίζονται οι γενικές προδιαγραφές, τα πρότυπα, οι
διαδικασίες και η µορφή τήρησης του αποθετηρίου, οι
διαδικασίες και οι όροι πρόσβασης, διάθεσης και χρήσης
των πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και προϊόντων
λογισµικού και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
στ. Προβλέπεται η στατιστική επεξεργασία δεδοµένων που προκύπτουν από τις ολοκληρωµένες διοικητικές διαδικασίες και τη χρήση ΤΠΕ, που εφαρµόζουν οι
φορείς του δηµόσιου τοµέα. Τα θέµατα σχετικά µε την υλοποίηση της εν λόγω ρύθµισης καθορίζονται µε
π.δ/γµα.
(άρθρα 15 – 20)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
1.α. Προβλέπεται ότι οι φορείς του δηµόσιου τοµέα επικοινωνούν και συναλλάσσονται ηλεκτρονικά µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), σύµφωνα µε τις οριζόµενες προϋποθέσεις και διαδικασία.
β. Για την εφαρµογή της ανωτέρω ρύθµισης οι φορείς
τηρούν του όρους ασφάλειας που περιέχονται στο προβλεπόµενο στο άρθρο 27 του ν. 3731/2008, Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ή στην
πολιτική ασφάλειας του εκάστοτε φορέα του δηµόσιου
τοµέα.
γ. Καθορίζεται αναλυτικά η διαδικασία διακίνησης εγγράφων µεταξύ φορέων του δηµόσιου τοµέα και φυσικών προσώπων ή ν.π.ι.δ.
(άρθρα 21 – 22)
2.α. Παρέχεται η δυνατότητα, στα φυσικά πρόσωπα ή
τα ν.π.ι.δ. να υποβάλλουν µε ηλεκτρονικό τρόπο αιτήσεις, δηλώσεις, βεβαιώσεις, δικαιολογητικά κ.λπ., υπό
τις οριζόµενες προϋποθέσεις, πλην των οριζόµενων εξαιρέσεων.
β. Με κ.υ.α., καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, το
είδος και το περιεχόµενο των εγγράφων που κατατίθενται ηλεκτρονικά, καθώς και κάθε άλλο θέµα για την εφαρµογή της εν λόγω διάταξης.
γ. Επιτρέπεται στους φορείς του δηµόσιου τοµέα, να
απαιτούν, κατ’ εξαίρεση, την ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων, ιδίως αιτήσεων και δηλώσεων, στις οριζόµενες
περιπτώσεις.
δ. Με υπουργική απόφαση, ρυθµίζονται όλα τα ζητήµατα σχετικά µε τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήµανσης, σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής εγγράφων.
ε. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού, ρυθµίζονται τα θέµατα
σχετικά µε τη διαδικασία και την προθεσµία ηλεκτρονικής υποβολής εγγράφων, όταν για την αποδοχή τους απαιτείται η καταβολή τελών, παραβόλων ή οφειλών προς
το Δηµόσιο.
στ. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα µπορούν να γνωστοποιούν έγγραφα σε φυσικά πρόσωπα ή ν.π.ι.δ. µε
χρήση ΤΠΕ, υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις.
(άρθρα 23 – 25)
3.α. Επιτρέπεται η είσπραξη ειδικών φόρων, παραβόλων, τελών, ενσήµων, χαρτοσήµων, προστίµων και εν γένει η οικονοµική εκκαθάριση οφειλών φυσικών προσώπων και ΝΠΙΔ, προς φορείς του δηµόσιου τοµέα, µε χρέωση τραπεζικών λογαριασµών ή λογαριασµών πληρωµής που τηρούν οι υπόχρεοι ή µε χρέωση καρτών πληρωµής που έχουν εκδοθεί στο όνοµά τους.
β. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ταυ-
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τοποίηση και την επιβεβαίωση ταυτότητας του υπόχρεου, η πληρωµή µπορεί να πραγµατοποιείται είτε άµεσα
από τον ίδιο είτε µέσω των ΚΕΠ, των ΕΚΕ και των Ελληνικών Ταχυδροµείων (ΕΛ.ΤΑ.).
γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού, προσδιορίζονται ειδικότερα οι φόροι, παράβολα, τέλη, ένσηµα και χαρτόσηµα που
µπορούν να καταβληθούν και να εισπραχθούν ηλεκτρονικά, οι αποδιδόµενοι σε κάθε περίπτωση κωδικοί υποχρέωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
δ. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την εφαρµογή της
διαδικασίας ηλεκτρονικής πληρωµής (απαιτούµενες πληροφορίες, υπολογισµός χρόνου καταβολής κ.λπ.).
ε. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού, καθορίζονται ο τρόπος, οι
µέθοδοι, οι διαδικασίες και κάθε άλλο ειδικότερο τεχνικό
θέµα, σχετικό µε τη διεξαγωγή, ολοκλήρωση και επιβεβαίωση της επιτυχούς ηλεκτρονικής πληρωµής ή την ενηµέρωση για τη µη επιτυχή ολοκλήρωση αυτής, καθώς
και η µορφή και το περιεχόµενο του αποδεικτικού πληρωµής και η διαδικασία επαλήθευσής του.
στ. Προβλέπεται, επίσης, η ηλεκτρονική καταβολή οφειλών των φορέων του δηµόσιου τοµέα, προς φυσικά
πρόσωπα ή ν.π.ι.δ., µέσω πίστωσης λογαριασµών του δικαιούχου.
ζ. Οµοίως, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
και του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού, ρυθµίζονται όλα
τα θέµατα σχετικά µε τη διεξαγωγή, ολοκλήρωση και επιβεβαίωση της επιτυχούς συναλλαγής ή την ενηµέρωση
για τη µη ολοκλήρωση της συναλλαγής. (άρθρα 26 – 28)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
α. Καθορίζονται οι περιπτώσεις που για την ηλεκτρονική επικοινωνία και συναλλαγή µε φορείς του δηµόσιου
τοµέα δεν απαιτείται ταυτοποίηση και επιβεβαίωση ταυτότητας των φυσικών προσώπων και των ν.π.ι.δ., καθώς
και οι περιπτώσεις όπου η σχετική διαδικασία είναι υποχρεωτική.
β. Η χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
για τις οποίες απαιτείται η ανωτέρω διαδικασία, προϋποθέτει την εγγραφή των φυσικών προσώπων ή των ν.π.ι.δ.
στην Κεντρική Δικτυακή Πύλη του Ελληνικού Δηµοσίου
ή σε άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, κατά τα ειδικότερα
οριζόµενα.
γ. Προσδιορίζονται τα αναγνωριστικά στοιχεία – διαπιστευτήρια που απαιτούνται για την επιβεβαίωση της
ταυτότητας των προαναφερόµενων προσώπων.
δ. Παρέχονται οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για τη
ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων σχετικά µε την εφαρµογή
των προαναφερόµενων ρυθµίσεων.
(άρθρα 29 – 33)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
1.α. Συνιστάται, σε κάθε Υπουργείο, Γενική Διεύθυνση
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στην οποία υπάγονται υφιστάµενες οργανικές µονάδες µε αρµοδιότητες σχετικές µε την αξιοποίηση των ΤΠΕ, την ενίσχυση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών, την απλούστευση των διαδικασιών και την εν γένει υλοποίηση δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
β. Η ειδικότερη διάρθρωση των ανωτέρω Γενικών Διευθύνσεων καθορίζεται µε π.δ/γµα.

γ. Στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, συνιστώνται Διευθύνσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κάθε Κλάδο
των Ενόπλων Δυνάµεων.
δ. Οµοίως, µε π.δ./γµα καθορίζεται η ειδικότερη διάρθρωση των εν λόγω Διευθύνσεων.
ε. Ειδικά, στα Υπουργεία Οικονοµικών και Προστασίας
του Πολίτη, οι αρµοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ασκούνται από τις οριζόµενες οργανικές µονάδες.
(άρθρο 34)
2.α. Για το συντονισµό της εφαρµογής των ρυθµίσεων
του υπό ψήφιση νόµου, προβλέπεται ότι, µε υπουργική
απόφαση συγκροτείται Διυπουργική Επιτροπή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία έχει τις οριζόµενες αρµοδιότητες.
γ. Σε κάθε φορέα του δηµόσιου τοµέα, συγκροτείται
Οµάδα Διοίκησης Έργου µε αντικείµενο τη διαδικαστική,
οργανωτική και τεχνική υποστήριξη της εφαρµογής του
υπό ψήφιση νόµου.
β. Ρυθµίζονται εδικά θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας της ανωτέρω Διυπουργικής Επιτροπής και των ΟΔΕ,
στα µέλη των οποίων δεν καταβάλλεται αµοιβή ή αποζηµίωση.
(άρθρα 35 – 36)
3. Επανακαθορίζονται οι αρµοδιότητες του Τεχνικού
Γνωµοδοτικού Συµβουλίου του άρθρου µόνου του π.δ.
796/1980, όπως ισχύει.
(άρθρο 37)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού, ρυθµίζονται
θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στη Δηµόσια Διοίκηση. Ειδικότερα:
1.α. Ορίζεται ότι, η διενέργεια των δαπανών για τη παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και
των αναγκαίων πληροφοριακών συστηµάτων όλων των
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, πλην των οριζόµενων
εξαιρέσεων [φορείς που καλύπτονται από το απόρρητο
(εθνική άµυνα και ασφάλεια)], γίνεται µέσω ενός Ενιαίου
Συστήµατος Πληρωµών (Ε.ΣΥ.Π.), που λειτουργεί στη
Γενική Γραµµατεία Δηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών για τον συγκεκριµένο σκοπό.
β. Παράλληλα, δηµιουργείται Μητρώο Φορέων, όπου
καταγράφονται, υποχρεωτικά, εντός της οριζόµενης
προθεσµίας, όλοι οι προαναφερόµενοι φορείς.
γ. Θεσπίζεται η υποχρέωση των παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, να καταχωρίσουν, µέσω πληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης, κάθε παραστατικό σχετικά µε τις εν λόγω υπηρεσίες στους προαναφερόµενους φορείς, εντός της οριζόµενης προθεσµίας, µετά το
πέρας της οποίας, οι σχετικές δαπάνες και τέλη δεν θα
εξοφλούνται εάν δεν είναι καταχωρηµένα στο ΕΣΥΠ.
δ. Από την έναρξη πληρωµών των ανωτέρω δαπανών
µέσω Ε.ΣΥ.Π. διακόπτεται κάθε είδους επιχορήγηση ή
χρηµατοδότηση για τέτοιας κατηγορίας δαπάνες προς
τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
- Παρατίθεται µεταβατικής ισχύος ρύθµιση, σύµφωνα
µε την οποία η εξόφληση των εν λόγω δαπανών, για
τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και µόνο
για το χρονικό διάστηµα από την έναρξη ισχύος του υπό
ψήφιση νόµου µέχρι 31.12.2011, γίνεται µέσω ειδικού
τραπεζικού λογαριασµού, που διατηρεί, για το σκοπό αυτό το Ε.ΣΥ.Π..
ε. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για την ρύθµιση θεµά-
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των, µε υπουργική απόφαση, σχετικά µε τις δαπάνες που
θα εξοφλούνται µέσω Ε.ΣΥ.Π., τον τρόπο, το χρόνο και
τα στοιχεία καταχώρησης στο Ε.ΣΥ.Π., τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστηµάτων του Ε.ΣΥ.Π.,
τον τρόπο και το χρόνο εξόφλησης δαπανών των λοιπών
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης κ.λπ. (άρθρο 38)
2.α. Προβλέπεται η δηµιουργία Δικτύου Δηµοσίου Τοµέα, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για την
συνεχή υποστήριξη των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δίκτυα
και πληροφοριακά συστήµατα, την τεχνική υποστήριξη
για αναβάθµιση των σχετικών υπηρεσιών, το χαµηλό
προµηθευτικό κόστος κ.λπ..
β. Με την έναρξη λειτουργίας του εν λόγω Δικτύου
και την ένταξη των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε
αυτό, πλην των οριζόµενων εξαιρέσεων, διακόπτεται κάθε άλλη σύµβαση παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών των φορέων αυτών µε οικείους παρόχους, ενώ εντάσσονται αυτόµατα σε αυτό οι φορείς που εξυπηρετούνται από το Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ.
γ. Με κ.υ.α., ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα για τον
τρόπο λειτουργίας του Δικτύου, το χρόνο ένταξης των
υφιστάµενων δικτύων παροχής ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς του φορείς της Γενικής Κυβέρνησης κ.λπ..
(άρθρο 39)
3.α. Προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης, σε φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης, µε ανάλογη εµπειρία, της επιχειρησιακής διαχείρισης του Ε.ΣΥ.Π. και της επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας του Δικτύου Δηµοσίου Τοµέα, µε τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης.
β. Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα επιχορήγησης,
κατ’ έτος, των προαναφερόµενων φορέων, από τον κρατικό προϋπολογισµό και το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε υπουργική
απόφαση.
γ. Με κ.υ.α., καθορίζονται οι όροι των προγραµµατικών συµβάσεων και ο τρόπος εκτέλεσης αυτών, θέµατα
ευθύνης και κυρώσεων, ο τρόπος τιµολόγησης και αµοιβής των παρεχόµενων υπηρεσιών κ.λπ..
(άρθρο 40)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
1. Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ.5
του ν.1157/1981 σχετικά µε το ωράριο εργασίας υπαλλήλων δηµοσίου, ο.τ.α. και λοιπών ν.π.δ.δ. Ειδικότερα:
α. Επαναπροσδιορίζονται και διαµορφώνονται σε σαράντα (40) οι εβδοµαδιαίες ώρες εργασίας για: i) τους
µόνιµους και τους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου υπαλλήλους του δηµοσίου, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού, καθώς
και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και όσων
ακολουθούν το ωράριο αυτών,
ii) τους υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ Πληροφορικής,
ΤΕ Πληροφορικής, ΔΕ Πληροφορικής ή Προσωπικού Η/Υ
µε ειδικότητα προγραµµατιστών Η/Υ και Αυτοµατισµού
Η/Υ, των χειριστών Η/Υ και των χειριστών των µηχανών
προετοιµασίας στοιχείων Η/Υ (διατρητικών-επαληθευτικών µηχανών ή µαγνητικών µέσων εισόδου στοιχείων),
που υπηρετούν στις οριζόµενες υπηρεσίες και φορείς, ανεξάρτητα από το αν απασχολούνται σε Μηχανογραφικά
Κέντρα ή Υπηρεσίες πληροφορικής ή σε υπηρεσίες που
διαθέτουν συστήµατα Η/Υ ή εξοπλισµό προετοιµασίας
στοιχείων Η/Υ,

iii) το προσωπικό υπηρεσιών του δηµοσίου, οι οποίες
λειτουργούν σε 24ωρη βάση ή µε τη µορφή εργοστασίου
ή εργοταξίου ή συνεργείου ή σε εργασίες υπαίθρου,
iv) το προσωπικό που υπηρετεί στους παιδικούς και
βρεφικούς σταθµούς των ο.τ.α. α΄ και β΄ βαθµού µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας των κλάδων ή ειδικοτήτων
Νηπιαγωγών, Βρεφονηπιοκόµων και των συναφών κλάδων Κοινωνικών Λειτουργών, βοηθών Βρεφοκόµων –
Παιδοκόµων και Αδελφών Νοσοκόµων, υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις.
β. Από τις ανωτέρω ρυθµίσεις δε θίγονται οι ώρες εβδοµαδιαίας απασχόλησης και διδασκαλίας του εκπαιδευτικού προσωπικού όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης.
γ. Ορίζεται ρητά ότι, η κατά τα ανωτέρω αύξηση των
εβδοµαδιαίων ωρών εργασίας δεν συνεπάγεται τη µε οποιονδήποτε τρόπο αύξηση των αποδοχών ή απολαβών
ή των ειδικών επιδοµάτων οποιασδήποτε ονοµασίας.
(άρθρο 41)
2. Ρυθµίζονται θέµατα διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Ειδικότερα, στις διαχειριστικές ενότητες των νησιωτικών περιοχών, επιτρέπεται η θαλάσσια µεταφορά
των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ).
Οι διαχειριστικές ενότητες και οι όροι και προϋποθέσεις της θαλάσσιας µεταφοράς, καθορίζονται µε κ.υ.α.
Είναι επιτρεπτές, σύµφωνα µε το ειδικό καθεστώς
που απολαµβάνουν οι λιγότερο ευνοηµένες νησιωτικές
περιοχές, τυχόν αποκλίσεις σχετικές µε την επιχορήγηση θαλάσσιων γραµµών µεταφοράς.
Επιτρέπονται επίσης περιορισµοί ως προς την εφαρµογή της αρχής της εγγύτητας, µε την προϋπόθεση ότι
µε τη θαλάσσια µεταφορά επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο
προστασίας του περιβάλλοντος κ.λπ.
(άρθρο 42)
3. α. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται η
ΔΕΗ, νοείται πλέον και ο εκάστοτε εναλλακτικός προµηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας.
β. Ορίζεται ότι, τα δηµοτικά τέλη καθαριότητας και
φωτισµού (ν.25/1975), ο φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 ν.1080/1980) και το τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 ν.2130/1993), βαρύνουν τον υπόχρεο
σε πληρωµή του λογαριασµού καταναλισκόµενου ηλεκτρικού ρεύµατος και συνεισπράττονται µετ’ αυτού ενιαία από τη ΔΕΗ ή από τον εναλλακτικό προµηθευτή ηλεκτρικού ρεύµατος, µε δόσεις ίσες µε τον αριθµό των ετήσιων λογαριασµών, µέσω αποκλειστικά ενιαίου λογαριασµού για κάθε υπόχρεου.
γ. Οι πραγµατοποιούµενες από την ΔΕΗ ή τον εκάστοτε εναλλακτικό προµηθευτή εισπράξεις αποδίδονται
στον δικαιούχο δήµο, εντός δύο µηνών από την λήξη
των λογαριασµών. Οι προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας δύνανται να παρέχουν στον δικαιούχο δήµο χρηµατικές προκαταβολές έναντι των προς απόδοση εισπραττόµενων τελών.
δ. Αναλαµβάνεται η υποχρέωση από τον διαχειριστή
του δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και την
ΔΕΗ, να παρέχουν στους εναλλακτικούς προµηθευτές
τα στοιχεία τιµολόγησης και εν γένει τα δεδοµένα που
αφορούν στους αντισυµβαλλοµένους των ανωτέρω προµηθευτών και τα οποία τηρούνται για την συνείσπραξη
των σχετικών ποσών.
(άρθρο 43)
4. Ρυθµίζονται διάφορα θέµατα αρµοδιότητας των
ο.τ.α. και, µεταξύ άλλων, προβλέπονται τα εξής:
α.i) Στους νησιωτικούς δήµους, ο αριθµός των αντιδηµάρχων που ορίζεται βάσει του πληθυσµού τους, προ-
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σαυξάνεται ισάριθµα µε τον αριθµό των δηµοτικών κοινοτήτων της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3852/2010.
ii) Στις ανωτέρω θέσεις, ορίζονται σύµβουλοι της
πλειοψηφίας, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
β. Επιτρέπεται η πρόσληψη ιδιαίτερου γραµµατέα –
βοηθού αντιδηµάρχου µε αναπηρία τύφλωσης, για όσο
διάστηµα ο αντιδήµαρχος ασκεί τα καθήκοντά του. Για
την πρόσληψή του και την εν γένει υπηρεσιακή του κατάσταση, εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 162 του ν.3584/2007, σύµφωνα µε τις οποίες στον
ανωτέρω καταβάλλονται αποδοχές ειδικού συνεργάτη
δήµου.
γ. Στις αρµοδιότητες του αντιδηµάρχου περιλαµβάνεται και η δυνατότητα ανάθεσης της εποπτείας και του
συντονισµού συγκεκριµένων δράσεων του δήµου σε µέλη του δηµοτικού συµβουλίου.
δ.i) Προβλέπεται ότι, συγχρηµατοδοτούµενα από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) κοινωνικά προγράµµατα που υλοποιούνταν από τους οριζόµενους φορείς, δύνανται να
µεταφερθούν στον κάθε έναν εξυπηρετούµενο δήµο ή
σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου αυτού ή στην κοινωφελή επιχείρηση του δήµου.
ii) Καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή
της ανωτέρω ρύθµισης.
iii) Τα µεταφερόµενα, κατά τα ανωτέρω, προγράµµατα
συνεχίζουν να υλοποιούνται από τους ανωτέρω φορείς,
οι οποίοι θεωρούνται καθολικοί διάδοχοι ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που απορρέουν από τα
προγράµµατα αυτά, συµπεριλαµβανοµένων όσων απορρέουν από τις συµβάσεις έργου µέχρι τη λήξη τους ή από τις συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου που ανανεώνονται ή παρατείνονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα.
Το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που απασχολείται στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραµµάτων
µεταφέρεται µε την ανωτέρω απόφαση του δηµοτικού
συµβουλίου, η δε σύσταση των αντίστοιχων θέσεων και
η κατάταξη του προσωπικού γίνεται σύµφωνα µε τις οργανικές διατάξεις του διάδοχου φορέα, λαµβανοµένης
υπόψη και της προϋπηρεσίας.
ε.i) Παρέχεται η εξουσιοδότηση για την έκδοση
π.δ/τος, µε το οποίο προσαρµόζονται οι διατάξεις του
π.δ. 272/1985, όπως ισχύουν, στις διατάξεις του υπό ψήφιση νόµου, ως προς τη διοίκηση και λειτουργία, καθώς
και την οικονοµική διαχείριση της Επιτροπής Εγχώριας
Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων.
ii) Η θητεία του Προέδρου και των µελών της Επιτροπής Εγχώριας Περιουσίας και των Εκκλησιαστικών Συµβουλίων των Ιερών Προσκυνηµάτων, που ορίζει το άρθρο
18 του ίδιου π.δ. 272/1985, όπως ισχύει, παρατείνεται
και λήγει σε ένα µήνα από την έκδοση του ανωτέρω προεδρικού διατάγµατος.
iii) Οι διατάξεις που αφορούν τα Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου των δήµων εφαρµόζονται και για την οικονοµική διοίκηση και διαχείρισή της Επιτροπής Εγχώριας Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων.
στ. Ορίζεται ότι, κατά την αληθή έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 259 του ν.3463/2006, στη χρηµατοδότηση κοινωφελών επιχειρήσεων για δραστηριότητες και
παρεχόµενες υπηρεσίες περιλαµβάνονται και όλες εν
γένει οι λειτουργικές δαπάνες, περιλαµβανοµένων και
των δαπανών µισθοδοσίας για την εκτέλεση των ανωτέρω δραστηριοτήτων.
ζ. Επανακαθορίζεται η συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης, κατά το µέρος που ανα-

φέρεται στο συνολικό αριθµό των εκπροσώπων διαφόρων φορέων που µετέχουν σ’ αυτήν.
η. Προβλέπεται ότι, στον Πρόεδρο της επιτροπής της
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, καταβάλλεται
αντιµισθία ισόποση µε την αντιµισθία που λαµβάνει ο
πρόεδρος του περιφερειακού συµβουλίου και τελεί σε υποχρεωτική ειδική άδεια κατά τις διατάξεις του άρθρου
182 του ν. 3852/2010.
θ. Αίρεται η προθεσµία (30.6.2011) µέχρι την οποία οι
δηµοτικές επιχειρήσεις µε ειδικό σκοπό τη λειτουργία
ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού εξακολουθούν να
λειτουργούν µε το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς. (άρθρο 44)
5. Ρυθµίζονται διάφορα θέµατα σχετικά µε το προσωπικό των ο.τ.α. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων προβλέπονται
τα ακόλουθα:
α. Επιτρέπεται, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 246 παρ.1 του ν. 3852/2010, η µετάταξη υπαλλήλων των Περιφερειών σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις άλλων Περιφερειών.
β.i) Επεκτείνεται και στους υπαλλήλους των δηµοσίων
υπηρεσιών η δυνατότητα απόσπασής τους σε γραφεία
περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
ii) Ο φορέας που επιβαρύνεται µε τη µισθοδοσία του
αποσπώµενου, καθορίζεται µε την απόφαση απόσπασης,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 247 παρ. 11 του ν.
3852/2010.
γ. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 247 του ν.
3852/2010 ισχύουν και για αποσπάσεις υπαλλήλων Περιφερειών σε άλλες Περιφέρειες.
δ.i) Επιτρέπεται, σύµφωνα µε την οριζόµενη διαδικασία, η µετάταξη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ΟΤΑ α΄ βαθµού, από
ειδικότητα σε άλλη ειδικότητα της ίδιας εκπαιδευτικής
βαθµίδας σε κενή οργανική θέση αντίστοιχης ειδικότητας, εφόσον κατέχουν τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα.
ii) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κενή οργανική θέση,
η µετάταξη γίνεται σε συνιστώµενη προσωρινή προσωποπαγή θέση µε σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η οποία συστήνεται µε την απόφαση του αρµοδίου
προς διορισµό οργάνου, και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
ε. Εφαρµόζονται και για την επιλογή προϊσταµένων
των οργανικών µονάδων των ο.τ.α. α’ βαθµού, η διαδικασία και τα κριτήρια του ν. 3839/2010.
στ.i) O διορισµός των περιλαµβανοµένων σε οριστικούς πίνακες διοριστέων των καταργηθεισών Ενιαίων
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Νοµαρχιακών Διαµερισµάτων καθώς και των
διοριστέων κατ’ εφαρµογή ειδικών διατάξεων, γίνεται από τις ιδρυόµενες, µε το άρθρο 3 του ν. 3852/2010, Περιφέρειες.
ii) Το προσωπικό αυτό, µε απόφαση του οικείου περιφερειάρχη, διορίζεται σε κενές οργανικές θέσεις και εφόσον δεν υπάρχουν, σε συνιστώµενες προσωποπαγείς
θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα των περιφερειών της αντίστοιχης χωρικής αρµοδιότητας.
ζ. Παρέχεται η δυνατότητα µετάταξης σε άλλους δήµους, στο προσωπικό των πρώην ΤΥΔΚ, το οποίο µετατάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 258 του ν. 3852/2010 σε Τεχνικές Υπηρεσίες των
δήµων της έδρας του νοµού ή σε άλλους δήµους όπου
λειτουργούσαν οι καταργούµενες ΤΥΔΚ.
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η.i) Περαιτέρω, ορίζεται ότι η µεταφορά υπαλλήλων
των ΠΕΔ σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού σε κενές οργανικές θέσεις και εάν δεν υπάρχουν σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης ή παρεµφερούς ειδικότητας.
ii) Για τη µεταφορά απαιτείται αίτηση του υπαλλήλου,
ο οποίος πρέπει να έχει διανύσει δύο (2) χρόνια υπηρεσίας.
Η µεταφορά διενεργείται µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης και σύµφωνη γνώµη του διοικητικού συµβουλίου της ΠΕΔ, των υπηρεσιακών συµβουλίων και των αρµοδίων προς διορισµό
οργάνων των ΟΤΑ.
(άρθρο 45)
6.α. Προβλέπεται η καταβολή παραβόλου δηµοσίου ύψους σαράντα (40) ευρώ, το οποίο συνοδεύει την αίτηση
συµµετοχής των υποψηφίων για διορισµό στο δηµόσιο
και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, στην ειδική γραπτή δοκιµασία (τεστ δεξιοτήτων) που προβλέπεται σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία (άρθρο 18 του ν.2190/1994). Το ύψος του εν λόγω παραβόλου, το οποίο αποτελεί έσοδο
του Κρατικού Προϋπολογισµού, δύναται να αναπροσαρµόζεται µε κ.υ.α..
β. Ρυθµίζονται εκ νέου θέµατα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων του δηµοσίου και ευρύτερου
δηµοσίου τοµέα. Ειδικότερα, προβλέπονται τα ακόλουθα:
i) Εξετάζονται από το Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής
Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.): αα) όλες οι εκκρεµείς υποθέσεις που δεν εξετάσθηκαν από το Ειδικό Υπηρεσιακό
Συµβούλιο, η θητεία των µελών του οποίου λήγει µε τη
συγκρότηση του ΕΙ.Σ.Ε.Π.,
ββ) τα θέµατα επιλογής των προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων έως ότου ολοκληρωθεί η διενέργεια της προβλεπόµενης από τον Υπαλληλικό Κώδικα γραπτής διαδικασίας.
ii) Αίρεται ο περιορισµός του ενός έτους σχετικά µε
τη διάρκεια της θητείας των προϊσταµένων στο δηµόσιο
και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα οι οποίοι τοποθετούνται
σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέµπτου του ν. 3839/2010, έως την επιλογή και τοποθέτησή τους από τα νέα όργανα επιλογής (Ε.Ι.Σ.Ε.Π., ΣΕΠ και
Υπηρεσιακά Συµβούλια), κατά περίπτωση.
iii) Επαναδιατυπώνεται ο σκοπός της γραπτής δοκιµασίας που αποτελεί κριτήριο επιλογής προϊσταµένων Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Τµήµατος, Αυτοτελούς
Τµήµατος και οργανικών µονάδων αντίστοιχου επιπέδου
στο δηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.
γ. Το προσωπικό που στελεχώνει το πολιτικό γραφείο
του Πρωθυπουργού δύναται εφεξής να αποσπάται, µετατάσσεται ή µεταφέρεται σε δηµόσιες υπηρεσίες, ν.π.δ.δ.
και ο.τ.α α΄ και β΄ βαθµού, ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες και µε την οριζόµενη διαδικασία (µέχρι σήµερα
είχε την ανωτέρω δυνατότητα µόνο για τις υπηρεσίες
της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών).
Οι ανωτέρω ρυθµίσεις ισχύουν αναδροµικά από
1.12.2010.
δ. Προβλέπεται και για τους υπαλλήλους και λειτουργούς του δηµοσίου τοµέα που έχουν θητεύσει ως Γραµµατείς ΑΕΙ, η ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων σχετικά
µε την υπηρεσιακή εξέλιξη αυτών στην οργανική τους
θέση (παρ.15 του άρθρου 21 του ν. 2738/1989 και παρ.1
του άρθρου 46 του ν.1832/1989). Οι ανωτέρω ρυθµίσεις

ισχύουν αναδροµικά από 20.3.2007 (ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 3549/2007, σχετικά µε τη µεταρρύθµιση του
πλαισίου δοµής και λειτουργίας των ΑΕΙ).
(άρθρο 46)
7. Τροποποιούνται-συµπληρώνονται οι διατάξεις του
ν.3074/2002 και ρυθµίζονται θέµατα του Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, προβλέπονται τα ακόλουθα:
α. Επανακαθορίζεται ο τρόπος πλήρωσης των θέσεων
Επιθεωρητών Ελεγκτών και Βοηθών Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης, µε τις οριζόµενες επιφυλάξεις. Συγκεκριµένα, τίθεται περιορισµός στις κατά παρέκκλιση αποσπάσεις µε τις οποίες πραγµατοποιείται η
εν λόγω πλήρωση θέσεων και προστίθενται στις κατηγορίες των υπαλλήλων που πληρώνουν τις ανωτέρω θέσεις
οι απόφοιτοι της ΕΣΤΑ.
β. Παρέχεται η δυνατότητα κατάταξης, µε υπουργική
απόφαση, σε κενές θέσεις Επιθεωρητών Ελεγκτών, των
Βοηθών Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης
που πληρούν κατά το χρόνο υπηρεσίας τους στο Σώµα
Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης τις οριζόµενες προϋποθέσεις.
γ. Επανακαθορίζονται:
i) η διαδικασία σχετικά µε την παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων διωκόµενων υπαλλήλων του Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης.
ii) oι εξουσίες των Επιθεωρητών Ελεγκτών και των
Βοηθών Επιθεωρητών Ελεγκτών κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των αρµοδιοτήτων
τους.
δ. Ορίζεται ότι, σε περίπτωση που διαπιστώνονται ελλείµµατα κατά τη διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων, οι
ελεγκτές καταλογίζουν αυτά µε αιτιολογηµένη απόφαση σε βάρος των υπευθύνων υπολόγων και δύνανται να
θέσουν εκτός διαχείρισης οποιοδήποτε δηµόσιο υπόλογο, σύµφωνα µε τις κείµενες σχετικές διατάξεις (άρθρο
56 του ν.2362/1995 και άρθρα 3 παρ.στ και 7 του
ν.δ.1264/1942).
(άρθρο 47)
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

I. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Ετήσια δαπάνη ύψους 391.600 ευρώ περίπου, η οποία αναλύεται ως ακολούθως:
α) 369.600 ευρώ περίπου, από την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των συνιστώµενων Γενικών Διευθύνσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στα Υπουργεία.
(άρθρο 34 παρ.1)
β) 22.000 ευρώ περίπου, από την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των συνιστώµενων Διευθύνσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κάθε Κλάδο των Ενόπλων Δυνάµεων, καθώς και από την καταβολή επιδοµάτων θέσης ευθύνης στους προϊσταµένους αυτών, (εφόσον αµείβονται ως πολιτικοί υπάλληλοι).
(άρθρο 34 παρ. 4)
2. Δαπάνη, από την :
α) εν γένει λειτουργία του ΕΣΥΠ
(άρθρο 38 παρ.1),
β) δηµιουργία: i) Μητρώου Φορέων, από το Ε.ΣΥ.Π.,
(άρθρο 38, παρ.2) και ii) Δικτύου Δηµοσίου Τοµέα.
(άρθρο 39, παρ.1)
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γ) καταβολή στον πρόεδρο της Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης αντιµισθίας ισόποσης
µε την αντιµισθία που λαµβάνει ο πρόεδρος του περιφερειακού συµβουλίου όταν τελεί σε υποχρεωτική ειδική άδεια.
(άρθρο 44 παρ.8)
3. Εφάπαξ δαπάνη ύψους 148.000 ευρώ περίπου, από
την προµήθεια του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισµού
για τη λειτουργία των συνιστώµενων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
(άρθρο 34 παρ. 1 και 4)
4. Εφάπαξ δαπάνη από την κάλυψη του κόστους δηµιουργίας αποθετηρίου πληροφοριών και προϊόντων λογισµικού του δηµόσιου τοµέα στο Εθνικό Τυπογραφείο.
(άρθρο 19 παρ.5)
5. Ενδεχόµενη δαπάνη από τον ειδικότερο καθορισµό
της διάρθρωσης των: α) Γενικών Διευθύνσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που συνιστώνται στα Υπουργεία,
β) Διευθύνσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που συνιστώνται σε κάθε κλάδο των Ενόπλων Δυνάµεων. Η δαπάνη αυτή εξαρτάται από την έκδοση π.δ/τος.
(άρθρο 34 παρ. 1 και 4)
6. Ενδεχόµενη δαπάνη, από τυχόν επιχορήγηση των
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, στους οποίους ενδέχεται να ανατεθεί, µε προγραµµατική σύµβαση, η επιχειρησιακή διαχείριση του Ε.ΣΥ.Π. (άρθρο 40, παρ.3). Η εν
λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα και
από την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης.
7. Εξοικονόµηση δαπάνης, από:
α) την διακοπή κάθε είδους επιχορήγησης ή χρηµατοδότησης προς τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, για
δαπάνες, σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, µετά την έναρξη πληρωµών των ανωτέρω δαπανών µέσω Ε.ΣΥ.Π.
(άρθρο 38, παρ.5)
β) τον επανακαθορισµό της συγκρότησης της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης.
(άρθρο 44 παρ.7)
8. Αύξηση εσόδων από την καταβολή παραβόλου δηµοσίου ύψους 40 ευρώ εκ µέρους των συµµετεχόντων
στην προβλεπόµενη γραπτή δοκιµασία (τεστ δεξιοτήτων) που απαιτείται για την πρόσληψη στο δηµόσιο και
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Η εν λόγω αύξηση εξαρτάται
από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός αιτήσεων κ.λπ.)
(άρθρο 46 παρ.1)
9. Ενδεχόµενη αύξηση δηµοσίων εσόδων από τη δυνατότητα του Εθνικού Τυπογραφείου να διαθέτει πληροφορίες του δηµόσιου τοµέα και προϊόντα λογισµικού µέσω του Αποθετηρίου. (άρθρο 19 παρ.5) Η εν λόγω αύξηση εξαρτάται από την έκδοση υπουργικής απόφασης και
από πραγµατικά γεγονότα.
10. Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων από την τυχόν αναπροσαρµογή του ύψους του παραβόλου που προβλέπεται στο άρθρο 46 παρ.1.

ΙI. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού των λοιπών φορέων του δηµόσιου τοµέα
(ο.τ.α., ν.π.δ.δ. / ν.π.ι.δ επιχορηγούµενα από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό)

(πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστηµάτων) των
φορέων αυτών, µε σκοπό την: α) ενίσχυση της ανάπτυξης των νησιωτικών και ορεινών περιοχών και τη διασφάλιση της ισότητας ως προς την πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες,
(άρθρο 4 παρ. 6 – 8),
β) δηµιουργία και διατήρηση δικτυακού τόπου, µε τις
προβλεπόµενες κατάλληλες εφαρµογές (άρθρο 5 παρ.
1),
γ) τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων και ηλεκτρονικού
πρωτοκόλλου
(άρθρα 15 παρ. 2 και 16 παρ. 1),
δ) τήρηση µητρώου πληροφοριακών και επικοινωνιακών υποδοµών, λογισµικού και λοιπών δεδοµένων
(άρθρο 19 παρ. 2 και 3),
ε) στατιστική επεξεργασία στοιχείων που προκύπτουν
από τη χρήση των ΤΠΕ κ.λπ.
(άρθρο 20 παρ. 1)
στ) δηµιουργία δικτυακού τόπου, για την υλοποίηση
των αρµοδιοτήτων της Διυπουργικής Επιτροπής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(άρθρο 35 παρ. 2)
Η ανωτέρω δαπάνη υλοποιείται στο βαθµό που δεν υφίστανται οι προαναφερόµενες κατάλληλες υποδοµές
και εξαρτάται περαιτέρω από πραγµατικά γεγονότα.

IΙΙ. Επί του προϋπολογισµού των οικείων ο.τ.α. α΄ βαθµού
1. Δαπάνη από την αύξηση του αριθµού των αντιδηµάρχων στους νησιωτικούς δήµους λόγω ισάριθµης προσαύξησης του αριθµού των δηµοτικών κοινοτήτων αυτών.
(άρθρο 44 παρ.1)
2. Ενδεχόµενη δαπάνη από τη δυνατότητα πρόσληψης
ιδιαίτερου γραµµατέα ως βοηθού, αντιδηµάρχου µε αναπηρία τύφλωσης και για όσο διάστηµα ο αντιδήµαρχος
ασκεί τα καθήκοντά του.
(άρθρο 44 παρ.2)

IV. Επί του προϋπολογισµού των οικείων ο.τ.α. β΄ βαθµού
Ενδεχόµενη δαπάνη από τη σύσταση προσωρινών
προσωποπαγών θέσεων µε σχέση εργασίας ι.δ.α.χ.,
στην περίπτωση που δεν υφίσταται κενή οργανική θέση
για το διορισµό των περιλαµβανοµένων σε οριστικούς
πίνακες διοριστέων των καταργηθεισών Ενιαίων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
και Νοµαρχιακών Διαµερισµάτων, καθώς και των διοριστέων κατ’ εφαρµογή ειδικών διατάξεων.
(άρθρο 45 παρ.8)

V. Επί του προϋπολογισµού των οικείων ο.τ.α. α΄ και
β΄ βαθµού
Ενδεχόµενη δαπάνη από τη σύσταση προσωποπαγών
θέσεων για τη µεταφορά των υπαλλήλων των Περιφερειακών Ενώσεων Δήµων (ΠΕΔ), σε περίπτωση που δεν
υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης ή παρεµφερούς ειδικότητας.
(άρθρο 45 παρ.12)
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Ενδεχόµενη δαπάνη από την εν γένει εφαρµογή των
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους φορείς
του δηµόσιου τοµέα, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις του υπό ψήφιση νόµου, και ιδίως από τη προµήθεια, τη συντήρηση και την αναβάθµιση των απαιτούµενων υποδοµών

Ο Γενικός Διευθυντής κ.α.α.
Ελένη Θαλασσινάκη
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ.3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»
Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

I. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Ετήσια δαπάνη ύψους 391.600 ευρώ περίπου, η οποία αναλύεται ως ακολούθως:
α) 369.600 ευρώ περίπου, από την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των συνιστώµενων Γενικών Διευθύνσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στα Υπουργεία.
(άρθρο 34 παρ.1)
β) 22.000 ευρώ περίπου, από την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των συνιστώµενων Διευθύνσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κάθε Κλάδο των Ενόπλων Δυνάµεων, καθώς και από την καταβολή επιδοµάτων θέσης ευθύνης στους προϊσταµένους αυτών, (εφόσον αµείβονται ως πολιτικοί υπάλληλοι).
(άρθρο 34 παρ. 4)
2. Δαπάνη, από την :
α) εν γένει λειτουργία του ΕΣΥΠ (άρθρο 38 παρ.1),
β) δηµιουργία: i) Μητρώου Φορέων, από το Ε.ΣΥ.Π.,
(άρθρο 38, παρ.2) και ii) Δικτύου Δηµοσίου Τοµέα.
(άρθρο 39, παρ.1)
γ) καταβολή στον πρόεδρο της Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης αντιµισθίας ισόποσης
µε την αντιµισθία που λαµβάνει ο πρόεδρος του περιφερειακού συµβουλίου όταν τελεί σε υποχρεωτική ειδική άδεια.
(άρθρο 44 παρ.8)
3. Εφάπαξ δαπάνη ύψους 148.000 ευρώ περίπου, από
την προµήθεια του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισµού
για τη λειτουργία των συνιστώµενων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
(άρθρο 34 παρ. 1 και 4)
4. Εφάπαξ δαπάνη από την κάλυψη του κόστους δηµιουργίας αποθετηρίου πληροφοριών και προϊόντων λογισµικού του δηµόσιου τοµέα στο Εθνικό Τυπογραφείο.
(άρθρο 19 παρ.5)
5. Ενδεχόµενη δαπάνη από τον ειδικότερο καθορισµό
της διάρθρωσης των: α) Γενικών Διευθύνσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που συνιστώνται στα Υπουργεία,
β) Διευθύνσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που συνιστώνται σε κάθε κλάδο των Ενόπλων Δυνάµεων. Η δαπάνη αυτή εξαρτάται από την έκδοση π.δ/τος.
(άρθρο 34 παρ. 1 και 4)
6. Ενδεχόµενη δαπάνη, από τυχόν επιχορήγηση των
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, στους οποίους ενδέχεται να ανατεθεί, µε προγραµµατική σύµβαση, η επιχειρησιακή διαχείριση του Ε.ΣΥ.Π. (άρθρο 40, παρ.3). Η εν
λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα και
από την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης.
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπίζονται από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού.

ΙI. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού των λοιπών φορέων του δηµόσιου τοµέα
(ο.τ.α., ν.π.δ.δ. / ν.π.ι.δ επιχορηγούµενα από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό)

Ενδεχόµενη δαπάνη από την εν γένει εφαρµογή των
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους φορείς
του δηµόσιου τοµέα, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις του υπό ψήφιση νόµου, και ιδίως από τη προµήθεια, τη συντήρηση και την αναβάθµιση των απαιτούµενων υποδοµών
(πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστηµάτων) των
φορέων αυτών, µε σκοπό την: α) ενίσχυση της ανάπτυξης των νησιωτικών και ορεινών περιοχών και τη διασφάλιση της ισότητας ως προς την πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες,
(άρθρο 4 παρ. 6 – 8),
β) δηµιουργία και διατήρηση δικτυακού τόπου, µε τις
προβλεπόµενες κατάλληλες εφαρµογές
(άρθρο 5 παρ. 1),
γ) τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων και ηλεκτρονικού
πρωτοκόλλου
(άρθρα 15 παρ. 2 και 16 παρ. 1),
δ) τήρηση µητρώου πληροφοριακών και επικοινωνιακών υποδοµών, λογισµικού και λοιπών δεδοµένων
(άρθρο 19 παρ. 2 και 3),
ε) στατιστική επεξεργασία στοιχείων που προκύπτουν
από τη χρήση των ΤΠΕ κ.λπ.
(άρθρο 20 παρ. 1)
στ) δηµιουργία δικτυακού τόπου, για την υλοποίηση
των αρµοδιοτήτων της Διυπουργικής Επιτροπής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(άρθρο 35 παρ. 2)
Η ανωτέρω δαπάνη, η οποία υλοποιείται στο βαθµό
που δεν υφίστανται οι προαναφερόµενες κατάλληλες υποδοµές και εξαρτάται περαιτέρω από πραγµατικά γεγονότα, θα αντιµετωπίζεται από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών των οικείων φορέων, κατά περίπτωση.

III. Επί του προϋπολογισµού των οικείων ο.τ.α. α΄ βαθµού
1. Δαπάνη από την αύξηση του αριθµού των αντιδηµάρχων στους νησιωτικούς δήµους λόγω ισάριθµης προσαύξησης του αριθµού των δηµοτικών κοινοτήτων αυτών.
(άρθρο 44 παρ.1)
2. Ενδεχόµενη δαπάνη από τη δυνατότητα πρόσληψης
ιδιαίτερου γραµµατέα ως βοηθού, αντιδηµάρχου µε αναπηρία τύφλωσης και για όσο διάστηµα ο αντιδήµαρχος
ασκεί τα καθήκοντά του.
(άρθρο 44 παρ.2)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπίζονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού των οικείων ο.τ.α., κατά
περίπτωση.

IV. Επί του προϋπολογισµού των οικείων ο.τ.α. β΄ βαθµού
Ενδεχόµενη δαπάνη από τη σύσταση προσωρινών
προσωποπαγών θέσεων µε σχέση εργασίας ι.δ.α.χ.,
στην περίπτωση που δεν υφίσταται κενή οργανική θέση
για το διορισµό των περιλαµβανοµένων σε οριστικούς
πίνακες διοριστέων των καταργηθεισών Ενιαίων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
και Νοµαρχιακών Διαµερισµάτων, καθώς και των διοριστέων κατ’ εφαρµογή ειδικών διατάξεων.
(άρθρο 45 παρ.8)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού των οικείων ο.τ.α. β΄ βαθµού,
κατά περίπτωση.
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V. Επί του προϋπολογισµού των οικείων ο.τ.α. α΄ και
β΄ βαθµού
Ενδεχόµενη δαπάνη από τη σύσταση προσωποπαγών
θέσεων για τη µεταφορά των υπαλλήλων των Περιφερειακών Ενώσεων Δήµων (ΠΕΔ), σε περίπτωση που δεν
υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης ή παρεµφερούς ειδικότητας.
(άρθρο 45 παρ.12)
Η εν λόγω δαπάνη θα αντιµετωπίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού των οικείων ο.τ.α., κατά περίπτωση.
Αθήνα, 27 Απριλίου 2011
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