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ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΑΝΑΥΟΡΑ
ΣΟ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΣΗ ΚΤΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΤΜΕΝΗ ΡΤΘΜΙΗ
Σο παρόν σχέδιο νόμου συγκροτεί μία συνολική και συγκροτημένη ρύθμιση
της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και συναλλαγής με τους φορείς του δημόσιου
τομέα. Πιο συγκεκριμένα, αναγνωρίζεται το δικαίωμα των φυσικών και
νομικών προσώπων να επικοινωνούν και να συναλλάσσονται με τους φορείς
του δημόσιου τομέα με χρήση Σεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
( εφεξής ΣΠΕ ) και ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την χρήση των ΣΠΕ
από τους ίδιους τους φορείς του δημόσιου τομέα εντός του πλαισίου
αρμοδιοτήτων τους και για τις ανάγκες της λειτουργίας τους.

ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΑΝΑΥΟΡΑ
Ε ΑΛΛΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΠΟΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΣΟ
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ:
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ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Δ ΑΛΛΔ ΡΤΘΜΙΔΙ ΠΟΤ ΣΤΥΟΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΣΟ
ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ:
1.
2.
3.

Α: ΚΤΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΤΜΕΝΗ ΡΤΘΜΙΗ

Η κύρια αξιολογούμενη ρύθμιση αναφέρεται στην αναγνώριση του
δικαιώματος των φυσικών και Ν.Π.Ι.Δ. να επικοινωνούν και να
συναλλάσσονται με τους φορείς του δημόσιου τομέα με χρήση Σεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΣΠΕ ). 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 ΣΠΕ
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. Με σκοπό την θέσπιση ρυθμίσεων με
πληρότητα, σαφήνεια και απόκριση στην απαίτηση για ουσιαστική προώθηση
και αναβάθμιση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο σύνολο της
δράσης των φορέων του δημόσιου τομέα, εισάγονται καινοτόμες ρυθμίσεις, η
εφαρμογή των οποίων συνεπάγεται απλούστευση των διοικητικών
διαδικασιών και αναμόρφωση της εσωτερικής λειτουργίας της Διοίκησης και
ποιοτική αναβάθμιση της επικοινωνίας και των συναλλαγών με πολίτες και
επιχειρήσεις.
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1. Αναγκαιότητα
1.1 Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο
καθιστά αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης
ρύθμισης
Η αναγκαιότητα για την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης
ρύθμισης προκύπτει από το περιορισμένο ποσοστό των βασικών δηµοσίων
υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται πλήρως ηλεκτρονικά από την Δημόσια
Διοίκηση1, την περιορισμένη εισαγωγή των εφαρμογών της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης στην Δημόσια Διοίκηση και ιδιαίτερα σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο, καθώς και την διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση από την πλευρά
των πολιτών και ιδιαίτερα των επιχειρήσεων για ηλεκτρονική παροχή των
δηµοσίων υπηρεσιών.
ύμφωνα με μελέτες που έχουν διεξαχθεί πρόσφατα από το ΤΠΕΑΗΔ2 αλλά
και στο πλαίσιο της ΕΕ3, το μεγαλύτερο μέρος των διοικητικών βαρών
οφείλεται στην ύπαρξη νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων που
απαιτούν την αυτοπρόσωπη παρουσία στις δημόσιες αρχές για την
ολοκλήρωση μιας διοικητικής διαδικασίας. Η εθνική δέσμευση για μείωση
κατά 25% των διοικητικών βαρών και η σύνδεση των χρηματοδοτήσεων της
τέταρτης προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013 με την επίτευξη του
παραπάνω στόχου καθιστούν αναγκαία την θεσμική κατοχύρωση του
ηλεκτρονικού τρόπου επικοινωνίας με τις δημόσιες αρχές, η υιοθέτηση της
οποίας αποτελεί βασική συνιστώσα στην προσπάθεια για επίτευξη του
στόχου μείωσης των διοικητικών βαρών κατά 25%.

1.2 Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση
συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά
στοιχεία των επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων
Σο κανονιστικό πλαίσιο που εισάγεται με το παρόν σχέδιο νόμου θα
επιταχύνει και θα επεκτείνει τη χρήση ΣΠΕ τόσο στο πλαίσιο της εσωτερικής
επικοινωνίας και λειτουργίας των φορέων του δημόσιου τομέα όσο και στο
πλαίσιο της συναλλακτικής τους δράσης και της εν γένει επικοινωνίας τους
με πολίτες και επιχειρήσεις.
Η προτυποποίηση και ρύθμιση των βασικών αρχών και των διαδικασιών
1

Αξίδει να επιζεμάνοςμε όηι από ηον Επμή παπέσονηαι μόνο δώδεκα (12) ολοκλεπωμένερ
ελεκηπονικέρ ςπεπεζίερ. (επιζςνάπηεηαι καηάλογορ)

Βλ. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού, Συντονισμού & Εφαρμογής Προγραμμάτων,
Μελέτη Μερική μέτρηση διοικητικών βαρών σε 8 επιλεγμένα πεδία πολιτικής (Εταιρικό Δίκαιο,
Εργασιακές σχέσεις, Πολιτική Συνοχής, Αγροτικές Επιδοτήσεις, ΦΠΑ, Δημόσιες Προμήθειες,
Μεταφορές, Αλιεία ). Διαθέσιμο σε www.gspa.gr
3 EU Project on Baseline Measurement and Reduction of Administrative Costs: Final Report –
February
2010
–
Διαθέσιμο
σε
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/betterregulation/documents/files/abs_development_reduction_recommendations_en.pdf
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παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών από φορείς του δημόσιου τομέα θα
συμβάλλει στην προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την
αναδιοργάνωση των εσωτερικών λειτουργιών και διαδικασιών των φορέων
του δημόσιου τομέα. Η πλήρης αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής
και επικοινωνιών θα απαλλάξει τους φορείς του δημόσιου τομέα από περιττές
γραφειοκρατικές διαδικασίες και θα διευκολύνει την ορθολογική αξιοποίηση
του ανθρώπινου δυναμικού τους, προσδίδοντας αποτελεσματικότητα και
αποδοτικότητα στην δράση της Δημόσιας Διοίκησης.
Επιπρόσθετα, με την εισδοχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο σύνολο,
ουσιαστικά, της διοικητικής δράσης θα απλουστευθούν οι διοικητικές
διαδικασίες, γεγονός που θα επιφέρει δραστική μείωση των διοικητικών
επιβαρύνσεων που υφίστανται πολίτες και επιχειρήσεις κατά τις συναλλαγές
τους με φορείς του δημόσιου τομέα.
Παράλληλα, με το παρόν σχέδιο νόμου εισάγονται θεσμικές εγγυήσεις και
καινοτόμες ρυθμίσεις με στόχο την διασφάλιση αλλά και την ενίσχυση του
επιπέδου προστασίας δικαιωμάτων των φυσικών και νομικών προσώπων που
συναλλάσσονται ή επικοινωνούν με φορείς του δημόσιου τομέα με χρήση
ΣΠΕ, καθιστώντας ταυτόχρονα ευχερέστερη την άσκηση των δικαιωμάτων
και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους έναντι των φορέων του δημόσιου
τομέα. Με την δημιουργία ενός καθόλα σαφούς και εμπεριστατωμένου
οικείου θεσμικού πλαισίου επιδιώκεται η απρόσκοπτη τήρηση της ασφάλειας
δικαίου και της αρχής της νομιμότητας υπό το πνεύμα απόκρισης στις
απαιτήσεις της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Επισημαίνεται, ακόμη, ότι η ηλεκτρονική διεκπεραίωση υποθέσεων
συνεπάγεται την αποπροσωποποίηση της Δημόσιας Διοίκησης, γεγονός που
θα συμβάλλει ουσιωδώς στην μείωση εμφάνισης φαινομένων διαφθοράς και,
συνακόλουθα, στην εδραίωση σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα σε πολίτες –
επιχειρήσεις και φορείς του δημόσιου τομέα.
Επίσης, η καταγραφή νευραλγικών, για την εύρυθμη λειτουργία της
Διοικήσεως, διαδικασιών και η ηλεκτρονική διεκπεραίωσή τους θα συμβάλλει
στην ενίσχυση της διαφάνειας στην δράση της Δημόσιας Διοίκησης και θα
αποτελέσει κατάλληλο θεσμικό εργαλείο ελέγχου της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών, συνακόλουθα και της νομιμότητας των ενεργειών
που διενεργούνται από όργανα των φορέων του δημόσιου τομέα κατά την
άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

1.3 Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που
επηρεάζει άμεσα και αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη
ρύθμιση και προσδιορίστε τον λόγο επιρροής τους
Η αξιολογούμενη ρύθμιση συνιστά ουσιαστικά την θεσμική αποτύπωση μιας
δημόσιας πολιτικής με οριζόντια εφαρμογή όχι μόνο στο σύνολο τους
διοικητικής δράσης αλλά και στο σύνολο των δραστηριοτήτων πολιτών και
επιχειρήσεων, δεδομένου ότι καθημερινά, για πληθώρα ζητημάτων που τους
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αφορούν, επικοινωνούν ή συναλλάσσονται με φορείς του δημόσιου τομέα.
Πιο συγκεκριμένα, η αξιολογούμενη ρύθμιση επηρεάζει :
 Όλο το ανθρώπινο δυναμικό των φορέων δημόσιου τομέα που έχουν
ως πεδίο απασχόλησης ζητήματα που σχετίζονται με το αντικείμενο
και το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου νόμου.
 Όλους τους πολίτες, κατά την επικοινωνία ή τις συναλλαγές τους με
φορείς του δημόσιου τομέα, αφού με το παρόν σχέδιο νόμου
αναγνωρίζεται ρητώς το δικαίωμά τους να επιλέγουν ηλεκτρονικό
τρόπο επικοινωνίας και συναλλαγών. Επισημαίνεται ότι στο πεδίο
εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου εμπίπτουν όλα τα φυσικά
πρόσωπα που επικοινωνούν ή συναλλάσσονται με φορείς του
δημόσιου τομέα, ακόμα και όταν τα εν λόγω πρόσωπα δεν κατοικούν
στην ελληνική επικράτεια.
 Όλα τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που επικοινωνούν ή
συναλλάσσονται με φορείς του δημόσιου τομέα, αφού και στην
περίπτωση αυτή αναγνωρίζεται δικαίωμα επιλογής ηλεκτρονικού
τρόπου επικοινωνίας και συναλλαγών, διευκολύνοντας ουσιωδώς την
εκπλήρωση υποχρεώσεων ( π.χ. οικονομικής φύσεως συναλλαγές )
αλλά και την άσκηση δικαιωμάτων με ιδιαίτερη σημασία για την
ευημερία των νομικών προσώπων στο οικονομικό περιβάλλον (π.χ.
συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς ), ενώ και η ίδια η
απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έχει άμεση επιρροή λόγω
της μείωσης των διοικητικών επιβαρύνσεων που υφίστανται τα
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που δραστηριοποιούνται στην
ελληνική επικράτεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι και στην περίπτωση των
Ν.Π.Ι.Δ. η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά και τα νομικά πρόσωπα που
επικοινωνούν ή συναλλάσσονται με φορείς του δημόσιου τομέα αλλά
δεν έχουν την νόμιμη έδρα τους στην ελληνική επικράτεια.
Η πρόβλεψη αυτή σχετίζεται άμεσα με την υλοποίηση των στόχων που
απορρέουν από την ισχύ του ν.3844/10, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην
ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2006/123 με σκοπό την διευκόλυνση της
διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών και της εγκατάστασης των παρόχων
υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου.

2. Καταλληλότητα
2.1 Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης
του ίδιου ή παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε
αναλυτικά τα επιτυχή και τα προβληματικά σημεία των προσπαθειών
αυτών
Κατά το παρελθόν υπήρξαν προσπάθειες για μείωση της γραφειοκρατίας και
εφαρμογή ηλεκτρονικών διαδικασιών στην δράση των φορέων δημοσίου
τομέα. Σέτοιες ρυθμίσεις είναι αυτές του άρθρου 14 του Ν.2672/1998 αλλά
και του Π.Δ. 342/2002 για την ηλεκτρονική επικοινωνία με τη Δημόσια
Διοίκηση, του Ν. 3013/02 για τη διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ και του Ν. 3230/04
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για τη δυνατότητα απλούστευσης διαδικασιών. χετικές είναι και οι
ρυθμίσεις του άρθρου 32 του Ν3536/2007 με αντικείμενο ρύθμισης την
υποβολή αιτήσεων μέσω τηλεφώνου και διαδικτύου σε δικτυακούς τόπους
του ΤΠΕΑΗΔ.
Ψς προβληματικό σημείο των ως άνω προσπαθειών θα μπορούσε να
θεωρηθεί το γεγονός ότι επρόκειτο για ρυθμίσεις ειδικού και
αποσπασματικού χαρακτήρα, δεδομένου ότι τα εν λόγω νομοθετήματα δεν
είχα την νομική μορφή νόμου – πλαισίου, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις
συνιστούσαν ρυθμίσεις που θεσπίστηκαν υπό συγκεκριμένες τεχνολογικές
προδιαγραφές και, άρα, σε αντίθεση με την θεμελιώδη, για την βιωσιμότητα
εφαρμογής τους, αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας, αρχή η οποία
υιοθετείται από τον νομοθέτη του προτεινόμενου σχεδίου νόμου. Οι
ρυθμίσεις του παρόντος σχεδίου είναι περαιτέρω αναγκαίες προκειμένου να
εξειδικευτούν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 6-9 του ν.
3844/10 που μεταφέρει στην ελληνική έννομη τάξη την Οδηγία για τις
υπηρεσίες (2006/123/ΕΚ).

2.2 Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή
παρόμοιου προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΑ
(εφόσον υπάρχει) και αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη
συγκεκριμένη χώρα.
1) Από το 2000, η Ισπανία έχει θεσπίσει ρυθμίσεις με στόχο την προώθηση της
ηλεκτρονικής επικοινωνίας με φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και την
ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης εν γένει. Με την θέσπιση του ν.
11/2007 για την ηλεκτρονική πρόσβαση των πολιτών σε δημόσιες υπηρεσίες
(Ley 11/2007 de acceso electrσnico de losciudadanos a los servicios pϊblicos)
υιοθετήθηκε το θεσμικό πλαίσιο κατ΄ εφαρμογή του οποίου κάθε πολίτης
μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες ηλεκτρονικά. Επίσης,
με τον ίδιο νόμο εισήχθησαν ρυθμίσεις σχετικές με την χρήση των ΣΠΕ από
την ίδια την Δημόσια Διοίκηση καθώς και ρυθμίσεις, η εφαρμογή των οποίων
σκοπεί στην βελτίωση των σχέσεων κράτους – πολίτη. Λόγω της στενής
συνάφειας του σκοπού και του πεδίου εφαρμογής του ισπανικού νόμου με
τον σκοπό και το αντίστοιχο πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου, η
περίπτωση της Ισπανίας αποτελεί αξιοποιήσιμο παράδειγμα νομοθετικής
ρύθμισης της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και συναλλαγής με φορείς του
δημόσιου τομέα.
2) Αςζηπιακόρ Νόμορ για ηεν Ηλεκηπονική ΔιακςβέπνεζεΟμοζπονδιακόρ Νόμορ
πεπί ηερ Διεςκόλςνζερ ηερ Ηλεκηπονικήρ Επικοινωνίαρ με ηοςρ Δεμόζιοςρ Φοπείρ
(Bundesgesetz über Regelungen zur Erleichterung des elektronischen Verkehrs mit
öffentlichen Stellen, E-Government-Gesetz – E-GovG)κοπός θέσπισης του εν
λόγω Ομοσπονδιακού Νόμου είναι η προώθηση της ηλεκτρονικής
επικοινωνίας και η διευκόλυνση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας
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με τους δημόσιους φορείς, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της ελευθερίας
επιλογής μεταξύ διαφόρων μέσων επικοινωνίας κατά την υποβολή εγγράφων
στους εν λόγω φορείς. Προς ενίσχυση της νομικής προστασίας, προβλέπεται
στον νόμο η δημιουργία ειδικών τεχνικών μέσων για την αντιμετώπιση των
κινδύνων που σχετίζονται με την αυξημένη χρήση της αυτοματοποιημένης
επεξεργασίας δεδομένων, τα οποία και θα χρησιμοποιηθούν στις περιπτώσεις
που τα λοιπά προστατευτικά μέτρα δεν παρέχουν ήδη επαρκή προστασία.
Με τον νόμο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η Αυστρία θεσπίζει ένα
πλήρες – από την σκοπιά των προβλέψεων τεχνικής φύσεως – και ασφαλές –
από την σκοπιά των νομικών εγγυήσεων προστασίας των δικαιωμάτων των
προσώπων που επικοινωνούν ηλεκτρονικά με δημόσιους φορείς – νομικό
πλαίσιο και για τον λόγο αυτό επιλέχθηκε ως παράδειγμα θέσπισης
νομοθεσίας για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
2.3 Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις
που πρέπει να εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η
αξιολογούμενη ρύθμιση και περιγράψτε για κάθε μία από αυτές τυχόν
θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά την εφαρμογή της

Α. ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ
A/A

ΔΙΑΣΑΞΗ ΦΕΔΙΟΤ ΝΟΜΟΤ

ΠΕΔΙΟ
ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ
ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ

ΡΤΘΜΙΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟΤ
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟΤ

1

Άρθρο 4 παρ.2 εδ. β΄ :. Με κοινή
απόφαση
του
Τπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
του
εκάστοτε
συναρμόδιου
Τπουργού προσδιορίζονται κάθε
φορά οι υπηρεσίες 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.

Προσδιορισμός
των
υπηρεσιών Η.Δ. που
παρέχονται μέσω ΚΕΠ,
ΕΚΕ ΚΔΠ και άλλων
πυλών
ή
τόπων
πρόσβασης.

Κ.Τ.Α.
Τπουργού ΕΑΗΔ και
εκάστοτε
συναρμόδιου
Τπουργού

2

Άρθρο 5 παρ.1 εδ. γ’ : Με απόφαση
του
Τπουργού
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

Προσδιορισμός
των
γενικών όρων και των
λειτουργικών
προδιαγραφών,
των
γενικών όρων χρήσης
καθώς και των γενικών
όρων ως προς την
πολιτική
ασφάλειας
και την
πολιτική

Τ.Α.
ΕΑΗΔ

Τπουργού

7

ιδιωτικότητας
των
δικτυακών
τόπων που διατηρούν οι φορείς του
δημόσιου τομέα.

προστασίας
ιδιωτικότητας
των
δικτυακών τόπων που
διατηρούν οι φορείς
του δημόσιου τομέα.

3

Άρθρο 8 παρ.3 : Με πράξη της Αρχής
Προστασίας
Δεδομένων
Προσωπικού
Φαρακτήρα
ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα
που αφορούν την ενημέρωση των
προσώπων και την παροχή της
συγκατάθεσης σύμφωνα με τις
παραγράφους 1 και 2.

4

Άρθρο 9 παρ.3 : Με απόφαση του
Τπουργού
Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης ρυθμίζεται ο τρόπος
πρόσβασης, της μελέτης των
εγγράφων και της χορήγησης
αντιγράφων με
χρήση ΣΠΕ,
συμπεριλαμβανομένων
των
υποστηρικτικών τεχνολογιών, οι
υποχρεώσεις του αιτούντος και κάθε
άλλο σχετικό θέμα.

Ρύθμιση ειδικότερων
ζητημάτων σχετικά με
την ενημέρωση των
προσώπων και την
παροχή συγκατάθεσης
για
μελλοντική
ή
περαιτέρω
χρήση
προσωπικών
τους
δεδομένων σύμφωνα
με το άρθρο 8 παρ.1
και 2.
Ρύθμιση
τρόπου
πρόσβασης,
μελέτης
των εγγράφων και
χορήγησης
αντιγράφων με χρήση
ΣΠΕ,
συμπεριλαμβανομένων
των
υποστηρικτικών
τεχνολογιών
υποχρεώσεων
του
αιτούντος καθώς και
κάθε άλλου σχετικού
θέματος.

5

Άρθρο 12 παρ. 4 : Με απόφαση του
Τπουργού
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 παρ.3: Με απόφαση του
Τπουργού
Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
ορίζονται
οι
τεχνικές
λεπτομέρειες
και
διαδικασίες καθώς και τα πρότυπα
που απαιτούνται σε περίπτωση που
ένα ηλεκτρονικό έγγραφο ή πράξη
ή
ένα
σχέδιο
εγγράφου

6

Πράξη
Αρχής Προστασίας
Δεδομένων
Προσωπικού
Φαρακτήρα

Τ.Α. Τπουργού
ΕΑΗΔ

Ορισμός προτύπων και
ελάχιστων
προδιαγραφών
μορφής και αναγκαίων
στοιχείων
των
ηλεκτρονικών
εγγράφων καθώς και
κάθε άλλου σχετικού
θέματος.

Τ.Α.
ΕΑΗΔ

Τπουργού

Ορισμός
τεχνικών
λεπτομερειών,
διαδικασιών
και
προτύπων
σε
περίπτωση
προσυπογραφής
ηλεκτρονικού
εγγράφου ή πράξεως ή
σχεδίου εγγράφου από

Τ.Α.
ΕΑΗΔ

Τπουργού

8

7

8

9

10

προσυπογράφεται
από
περισσότερους
υπαλλήλουςλειτουργούς διάφορων ιεραρχικών
βαθμίδων.
Άρθρο 14 παρ.4 : Με Π.Δ. που
εκδίδεται μετά από πρόταση του
Τπουργού ΕΑΗΔ ορίζονται οι
διαδικασίες, οι τεχνικές και κάθε
άλλη λεπτομέρεια που αναφέρεται
στην ψηφιοποίηση εγγράφων και
στην καταστροφή των έντυπων
εγγράφων.
Άρθρο 15 παρ.4 : Με Π.Δ. που
εκδίδεται μετά από πρόταση του
Τπουργού
Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης καθορίζονται τα
ειδικότερα
ζητήματα
που
αναφέρονται στην συγκρότηση,
τήρηση, επεξεργασία, αποθήκευση,
ευρετηρίαση
και
αναζήτηση
ηλεκτρονικών
εγγράφων
και
αρχείων και ιδίως οι τεχνικές
προδιαγραφές και τα πρότυπα, τα
μέσα τήρησης, τα τεχνικά πρότυπα
ηλεκτρονικής
διαχείρισηςαρχειοθέτησης και αναζήτησης
εγγράφων και δεδομένων καθώς
και οι κατευθύνσεις για τα μέτρα
οργανωτικής
και
τεχνικής
ασφάλειας.

περισσότερους
υπαλλήλους
–
λειτουργούς διαφόρων
ιεραρχικών βαθμίδων.
Ορισμός διαδικασιών,
τεχνικών και άλλων
λεπτομερειών σχετικά
με την ψηφιοποίηση
εγγράφων και την
καταστροφή έντυπων
εγγράφων.
Καθορισμός
των
ειδικότερων
ζητημάτων
που
αναφέρονται
στην
συγκρότηση, τήρηση,
επεξεργασία,
αποθήκευση,
ευρετηρίαση
και
αναζήτηση
ηλεκτρονικών
εγγράφων και αρχείων
και ιδίως των τεχνικών
προδιαγραφών
και
των
προτύπων
ηλεκτρονικής
διαχείρισηςαρχειοθέτησης
και
αναζήτησης εγγράφων
και δεδομένων καθώς
και
καθορισμός
κατευθύνσεων για τα
μέτρα οργανωτικής και
τεχνικής ασφάλειας.

Π.Δ.
μετά
από
πρόταση
Τπουργού
ΕΑΗΔ

Άρθρο 15 παρ. 5 εδ.β΄: Με Π.Δ. που
εκδίδεται μετά από πρόταση του
Τπουργού
Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα
ειδικότερα ζητήματα της τήρησης
και διατήρησης των ηλεκτρονικών
εγγράφων και αρχείων 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 19 παρ.1 εδ. γ΄ : Οι αρχές,
διαδικασίες, προϋποθέσεις και όροι
κοινής χρήσης και αξιοποίησης
υπολογιστικών
λειτουργιών,
υποδομών πληροφοριακών και

α)Ειδικότερα ζητήματα
τήρησης
και
διατήρησης
ηλεκτρονικών
εγγράφων και αρχείων
και
κατάθεσης
αρχείων, ηλεκτρονικών
εγγράφων ή ψηφιακών
αντιγράφων
στα
Γενικά Αρχεία του
Κράτους
β) κάθε άλλο σχετικό
θέμα.

Π.Δ.
μετά
από
πρόταση
Τπουργού
ΕΑΗΔ

Καθορισμός,
προτυποποίηση
και
επικαιροποίηση
αρχών, διαδικασιών,
προϋποθέσεων
και

Κ.Τ.Α.
Τπουργού
ΕΑΗΔ και εκάστοτε
αρμόδιου Τπουργού

Π.Δ.
μετά
από
πρόταση
του
Τπουργού ΕΑΗΔ

9

επικοινωνιακών συστημάτων καθώς
και δεδομένων καθώς και οι γενικές
κατευθύνσεις για την κτήση και
άσκηση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας από τους φορείς
καθορίζονται,
προτυποποιούνται
και επικαιροποιούνται με Κοινή
Απόφαση
του
Τπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
του εκάστοτε αρμόδιου Τπουργού.

11

Άρθρο 19 παρ.2 εδ. γ΄: Με
απόφαση
του
Τπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
ορίζονται οι γενικές προδιαγραφές
και η μορφή τήρησης των μητρώων
αυτών
και
οι
διαδικασίες
πρόσβασης και διάθεσης του
περιεχομένου του.

12

Άρθρο 19 παρ. 5 : Με απόφαση του
ΤΠΕΑΗΔ
δημιουργείται
στο
Εθνικό Συπογραφείο αποθετήριο
πληροφορικών
και
προιόντων
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 προϊόντων
λογισμικού και κάθε άλλο σχετικό
θέμα.

όρων κοινής χρήσης
και
αξιοποίησης
υπολογιστικών
λειτουργιών,
υποδομών
πληροφοριακών
και
επικοινωνιακών
συστημάτων
και
δεδομένων καθώς και
των
γενικών
κατευθύνσεων για την
κτήση και άσκηση
δικαιωμάτων
πνευματικής
ιδιοκτησίας από τους
φορείς .
Ορισμός
γενικών
προδιαγραφών,
μορφής τήρησης και
διαδικασιών
πρόσβασης
και
διάθεσης
του
περιεχομένου
των
μητρώων που τηρούν
οι φορείς του δημόσιου
τομέα σχετικά με τις
πληροφοριακές
και
επικοινωνιακές
υποδομές
και
συστήματα,
το
λογισμικό καθώς και
τις κατηγορίες αρχείων
και δεδομένων που
χρησιμοποιούν
ή
τηρούν.
Δημιουργία στο Εθνικό
Συπογραφείο
αποθετηρίου
πληροφοριών
και
προϊόντων
του
δημόσιου τομέα και
ορισμός
γενικών
προδιαγραφών,
προτύπων, διαδικασιών
και μορφής τήρησης του
αποθετηρίου,
διαδικασιών και όρων
πρόσβασης,
διάθεσης
και
χρήσης
των
πληροφοριών
του
δημόσιου τομέα και
προϊόντων λογισμικού
και
κάθε
άλλου
σχετικού θέματος.

Τ.Α.
ΕΑΗΔ

Τπουργού

Τ.Α.
ΕΑΗΔ

Τπουργού

10

13

Άρθρο 20 παρ.3 εδ.β΄: Με Π.Δ που
εκδίδεται μετά από πρόταση του
Τπουργού
Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και γνώμη της
Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Φαρακτήρα 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.

α) Ορισμός μεθόδων,
διαδικασιών και μέσων
με
τα
οποία
καθίστανται ανώνυμα
προσωπικά δεδομένα
καθώς και ορισμός
μεθόδων στατιστικής
επεξεργασίας
στοιχείων
και
δεδομένων
β) κάθε άλλο σχετικό
θέμα.

Π.Δ.
μετά
από
πρόταση
Τπουργού
ΕΑΗΔ και γνώμη
Α.Π.Δ.Π.Φ.

14

Άρθρο 23 παρ.2 : Με κοινή
απόφαση
του
Τπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
του εκάστοτε αρμόδιου Τπουργού
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.

α) Προσδιορισμός των
αιτήσεων, δηλώσεων,
βεβαιώσεων,
νομιμοποιητικών
εγγράφων,
δικαιολογητικών
συμμετοχής,
δικαιολογητικών
καθώς και προσφορών
που
δύνανται
να
υποβάλλονται
ηλεκτρονικά,
του
περιεχομένου
και
τύπου τους

Κ.Τ.Α.
Τπουργού
ΕΑΗΔ και εκάστοτε
αρμόδιου Τπουργού

β)
εξειδίκευση των
όρων, των κριτηρίων
και των προϋποθέσεων
ηλεκτρονικής
κατάθεσης
και
υποβολής εγγράφων

15

Άρθρο 24 παρ.1 εδ.β΄: Με απόφαση
του
Τπουργού
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.

γ) κάθε άλλο σχετικό
θέμα.
Ορισμός
των
ζητημάτων
που
αναφέρονται
στην
διαδικασία και τον
τρόπο
ηλεκτρονικής
επιβεβαίωσης
λήψης
και
της
ασφαλούς
χρονοσήμανσης καθώς
και
κάθε
άλλου
σχετικού θέματος.
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Άρθρο 24 παρ.5 : Με απόφαση του
Τπουργού Οικονομικών και του
αρμόδιου
κατά
περίπτωση
Τπουργού
καθορίζεται
η
διαδικασία και η προθεσμία για την

Καθορισμός
διαδικασίας
και
προθεσμίας
για
ηλεκτρονική υποβολή
αιτήσεων,
δηλώσεων

Τ.Α.
ΕΑΗΔ

Τπουργού

Κ.Τ.Α. Τπουργού
Οικονομικών
και
εκάστοτε αρμόδιου
Τπουργού

11

ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων,
δηλώσεων, δικαιολογητικών, όταν
για την αποδοχή τους απαιτείται η
καταβολή τελών, παραβόλων ή
οφειλών προς το Δημόσιο.

και δικαιολογητικών
σε
περίπτωση που
απαιτείται καταβολή
τελών, παραβόλων ή
οφειλών
προς
το
Δημόσιο
για
την
αποδοχή τους.

17

Άρθρο 25 παρ.2 εδ.β΄ : Με απόφαση
του
Τπουργού
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
στον σκοπό της εξακρίβωσης του
ακριβούς χρόνου αποστολής και
παραλαβής ενός εγγράφου και
πρόσβασης στο περιεχόμενό του.

Κάθε
αναγκαία
τεχνική
λεπτομέρεια
σχετικά
με
τις
προδιαγραφές και τα
πρότυπα
για
σχεδιασμό
και
υλοποίηση συστήματος
γνωστοποίησης.

Τ.Α.
ΕΑΗΔ
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Άρθρο 26 παρ.3 : Με κοινή
απόφαση
του
Τπουργού
Οικονομικών και του εκάστοτε
συναρμόδιου
Τπουργού
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.

α)Προσδιορισμός
φόρων,
τελών,
ενσήμων, χαρτοσήμων
και προστίμων που
μπορούν
να
καταβληθούν
και
εισπραχθούν
ηλεκτρονικά και οι
σχετικοί
κωδικοί
υποχρέωσης

Κ.Τ.Α.
Τπουργού
Οικονομικών
και
εκάστοτε
συναρμόδιου
Τπουργού
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Άρθρο 27 παρ.4 : Με κοινή
απόφαση
του
Τπουργού
Οικονομικών και του εκάστοτε
συναρμόδιου
Τπουργού
καθορίζονται ο τρόπος, οι μέθοδοι,
οι διαδικασίες και κάθε άλλο
ειδικότερο 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.

β) κάθε άλλο σχετικό
θέμα
Καθορισμός
τρόπου,
μεθόδων, διαδικασιών
και
κάθε
άλλου
ειδικότερου
θέματος
σχετικού
με
τη
διεξαγωγή,
ολοκλήρωση
και
επιβεβαίωση
της
επιτυχούς
ηλεκτρονικής
πληρωμής
ή
την
ενημέρωση για τη μη
επιτυχή ολοκλήρωση
αυτής καθώς και την
μορφή
και
το
περιεχόμενο
του
αποδεικτικού

Τπουργού

Κ.Τ.Α.
Τπουργού
Οικονομικών
και
εκάστοτε
συναρμόδιου
Τπουργού

12

πληρωμής και την
διαδικασία
επαλήθευσής του.
Καθορισμός
τρόπου,
μεθόδων, διαδικασιών
και κάθε άλλο τεχνικό
θέμα σχετικό με την με
τη
διεξαγωγή,
ολοκλήρωση
και
επιβεβαίωση
της
επιτυχούς συναλλαγής
ή την ενημέρωση για
τη
μη
επιτυχή
ολοκλήρωση
της
συναλλαγής.4
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Άρθρο 28 παρ.2 : Με κοινή απόφαση
του Τπουργού Οικονομικών και του
εκάστοτε συναρμόδιου Τπουργού
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.

Κ.Τ.Α.
Τπουργού
Οικονομικών
και
εκάστοτε
συναρμόδιου
Τπουργού
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Άρθρο
30 παρ.2: Με κοινή
απόφαση
του
Τπουργού
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
νομικών
προσώπων και κάθε σχετικό τεχνικό
θέμα.

α)
Ειδικότερος
προσδιορισμός
των
συναλλαγών
και
υπηρεσιών Η.Δ. των
οποίων η χρήση και
παροχή προϋποθέτει
ταυτοποίηση
και
αυθεντικοποίηση του
χρήστη
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Άρθρο 31 παρ.6 : Με απόφαση του
εκάστοτε
αρμόδιου
Τπουργού
καθορίζονται τα ειδικότερα τεχνικά
και λεπτομερειακά ζητήματα που
αναφέρονται στις ρυθμίσεις του
παρόντος άρθρου.

Καθορισμός
ειδικότερων τεχνικών
και
λεπτομερειακών
ζητημάτων
που
αναφέρονται
στις
ρυθμίσεις του άρθρου
31 περί εγγραφής σε
υπηρεσίες Η.Δ.

Τ.Α.
εκάστοτε
αρμόδιου Τπουργού
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Άρθρο 32 παρ.4 : Με απόφαση του
εκάστοτε
αρμόδιου
Τπουργού
προσδιορίζεται
το
επίπεδο
εμπιστοσύνης που απαιτείται για
την δυνατότητα χρήσης μίας
υπηρεσίας
ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης,
τα
αντίστοιχα
αναγνωριστικά και διαπιστευτήρια
και οι μέθοδοι ταυτοποίησης κι
επιβεβαίωσης
της
ταυτότητας
(αυθεντικοποίησης) καθώς και τα

α) Προσδιορισμός του
απαιτούμενου
επιπέδου εμπιστοσύνης
για την δυνατότητα
χρήσης μιας υπηρεσίας
Η.Δ.

Τ.Α.
εκάστοτε
αρμόδιου Τπουργού

Κ.Τ.Α.
Τπουργού
ΕΑΗΔ και εκάστοτε
καθ΄ύλην
αρμόδιου
Τπουργού

β) κάθε σχετικό τεχνικό
θέμα.

β)των
αντίστοιχων
αναγνωριστικών,
διαπιστευτηρίων και
μεθόδων ταυτοποίησης

4

Σο άρθρο 28 αφορά την ηλεκτρονική καταβολή οφειλών των Υορέων του Δημόσιου Σομέα ενώ το
άρθρο 27 στις ηλεκτρονικές πληρωμές από φυσικό ή ΝΠΙΔ – συναλλασσόμενο με φορέα του δημόσιου
τομέα.

13

διακριτικά που θα αξιοποιηθούν
για τη δημιουργία αμοιβαίας
σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ της
Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης και
του εκάστοτε φορέα.

– επιβεβαίωσης της
ταυτότητας
(αυθεντικοποίησης
)
καθώς
και
των
διακριτικών που θα
αξιοποιηθούν για την
δημιουργία
σχέσης
εμπιστοσύνης
ΚΠΔεκάστοτε
δημόσιου
φορέα.
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Άρθρο 33 παρ.1 εδ. δ’ : Με πράξη της
Αρχής
Προστασίας
Δεδομένων
Προσωπικού Φαρακτήρα ορίζονται
οι ειδικότερες λεπτομέρειες για την
ενημέρωση των προσώπων και την
παροχή της συγκατάθεσης.

Ορισμός
των
ειδικότερων
λεπτομερειών για την
ενημέρωση
των
προσώπων και την
παροχή συγκατάθεσης.

Πράξη
Αρχής Προστασίας
Δεδομένων
Προσωπικού
Φαρακτήρα
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Άρθρο 34 παρ. 3: Με προεδρικό
διάταγμα, που εκδίδεται μετά από
πρόταση
του
Τπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
του εκάστοτε αρμόδιου Τπουργού
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

Προσδιορισμός
διάρθρωσης
και
οργανωτικής δομής
Προσδιορισμός
αρμοδιοτήτων Γ. Δ. Η.
Δ.

Π.Δ.
μετά
από
πρόταση
Τπουργού
ΕΑΗΔ και εκάστοτε
αρμόδιου Τπουργού
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Άρθρο 34 παρ. 4 εδ.β’ : Η διάρθρωση
και
οργανωτική
δομή
των
Διευθύνσεων σε επιμέρους οργανικές
μονάδες (Σμήματα, 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 επιμέρους οργανικών
μονάδων
καθορίζονται
με
προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται
μετά από πρόταση του Τπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
του Τπουργού Εθνικής Άμυνας .

Προσδιορισμός
διάρθρωσης
και
οργανωτικής δομής
Προσδιορισμός
αρμοδιοτήτων Δ. Η. Δ.
Τπουργείου
Εθνικής
Άμυνας

Π.Δ.
μετά
από
πρόταση
Τπουργού
ΕΑΗΔ και Τπουργού
Εθνικής Άμυνας

14
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Άρθρο 35 παρ.1: Με απόφαση του
Τπουργού
Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
συγκροτείται
Διυπουργική
Επιτροπή
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης,
αποτελούμενη από Προϊστάμενους
Γενικών Διευθύνσεων Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης των Τπουργείων ή
εκπροσώπους αυτών με αντικείμενο
τη συνεργασία και τον συντονισμό
για την εφαρμογή του παρόντος
νόμου από τους φορείς του δημόσιου
τομέα.

υγκρότηση
Διϋπουργικής
Επιτροπής
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.

Τ.Α.
ΕΑΗΔ

Τπουργού
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Άρθρο 35 παρ.3: Ο κανονισμός
λειτουργίας της Επιτροπής ορίζεται
με
απόφαση
του
Τπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Τ.Α.
ΕΑΗΔ

Τπουργού
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Άρθρο 38 παρ.7 εδ. β’ : Με κοινή
απόφαση
του
υπουργού
Οικονομικών
και
του
κατά
περίπτωση αρμόδιου υπουργού που
εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από
τη δημοσίευση του παρόντος νόμου
καθορίζονται
οι
λεπτομέρειες
εφαρμογής
της
παρούσας
παραγράφου.

Ορισμός κανονισμού
λειτουργίας
Διϋπουργικής
Επιτροπής
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.
Καθορισμός
λεπτομερειών
εφαρμογής
της
παρούσας
παραγράφου.
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Άρθρο 38 παρ.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.Τ.Π., τον τρόπο, τον χρόνο και
τα στοιχεία καταχώρισης στο
Ε.Τ.Π, τη διαλειτουργικότητα των
πληροφοριακών συστημάτων του
Ε.Τ.Π. με άλλα 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,
τον
χρόνο
εξόφλησης
των
παραστατικών και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια.

Ρύθμιση ειδικότερων
θεμάτων που αφορούν
την εφαρμογή του
παρόντος άρθρου.

Τ.Α.
Τπουργού
Οικονομικών

Κ.Τ.Α.
Τπουργού
Οικονομικών
και
κατά
περίπτωση
αρμόδιου Τπουργού
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Άρθρο 39 παρ.5 εδ.β’ : Με κοινή
απόφαση
του
Τπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
του κατά περίπτωση αρμόδιου
υπουργού που εκδίδεται εντός δύο
(2) μηνών από τη δημοσίευση του
παρόντος,
ρυθμίζονται
τα
ειδικότερα θέματα εφαρμογής της
παρούσας παραγράφου.

Ρύθμιση ειδικότερων
θεμάτων
εφαρμογής
της
παρούσας
παραγράφου.

Κ.Τ.Α.
Τπουργού
ΕΑΗΔ και κατά
περίπτωση αρμόδιου
Τπουργού
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Άρθρο 39 παρ.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,
τον χρόνο και τρόπο ένταξης των
υφιστάμενων δικτύων παροχής
υπηρεσιών
ηλεκτρονικών
επικοινωνιών προς τους φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης σε αυτό και
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Ρύθμιση ειδικότερων
θεμάτων
για
την
εφαρμογή
του
παρόντος άρθρου, τον
τρόπο λειτουργίας του
Δικτύου, τον χρόνο και
τρόπο ένταξης των
υφιστάμενων δικτύων
παροχής
υπηρεσιών
ηλεκτρονικών
επικοινωνιών
προς
τους φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης σε αυτό
και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια.

Κ.Τ.Α.
Τπουργού
ΕΑΗΔ
και
Τπουργού
Οικονομικών
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Άρθρο 40 παρ.3 εδ.β΄ : Σο ποσό της
επιχορήγησης
καθορίζεται με
απόφαση
του
υπουργού
Οικονομικών.

Καθορισμός
ποσού
επιχορήγησης
σε
φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης από τον
κρατικό
προϋπολογισμό,
το
Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων ή κάθε
άλλη νόμιμη πηγή για
τις
υπηρεσίες
που
παρέχουν.

Τ.Α.
Τπουργού
Οικονομικών
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Άρθρο 40 παρ.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
παρεχομένων υπηρεσιών και κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια.

Καθορισμός των όρων
των προγραμματικών
συμβάσεων,
του
τρόπου
εκτέλεσης
αυτών, των θεμάτων
ευθύνης και κυρώσεων
για την πλημμελή
εκτέλεσή τους,
του
τρόπου
τιμολόγησης
και
αμοιβής
των
παρεχομένων
υπηρεσιών και κάθε
αναγκαίας
λεπτομέρειας.

Κ.Τ.Α.
Τπουργού
ΕΑΗΔ
και
Τπουργού
Οικονομικών
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3. υνέπειες στην Οικονομία
3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η
αξιολογούμενη ρύθμιση
Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά κάθε επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται
στην ελληνική επικράτεια, ανεξάρτητα αν έχει την νόμιμη έδρα της στην
χώρα μας.
3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη
δομή της αγοράς
3.3 Μετπήστε το κόστορ εγκατάστασηρ για νέερ επισειπήσειρ ππιν και μετά την
αξιολογούμενη

πύθμιση,

με

την

σπήση

τος

«τςποποιημένος

μοντέλος

κόστοςρ»

3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις
λειτουργίες της παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων
3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της
αξιολογούμενης ρύθμισης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή
αφαιρεί η προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο
μοντέλο κόστους»
Η θέση σε ισχύ του προτεινόμενου νόμου αναμένεται να μειώσει σημαντικά
τα διοικητικά βάρη των επιχειρήσεων και να αποτελέσει βασική συνιστώσα
στην προσπάθεια επίτευξης του στόχου μείωσης των διοικητικών βαρών κατά
25% που αποτελεί εθνική δέσμευσή μας και συνδέεται άμεσα με την
χρηματοδότηση της τέταρτης προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013,
δεδομένου ότι η μείωση των διοικητικών βαρών κατά 25% μέχρι το 2013
αποτελεί διαρθρωτικό δείκτη του ΕΠΑ.
Με μελέτη του Τπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και ειδικότερα της Μονάδας Α΄ της Ειδικής Τπηρεσίας
τρατηγικού χεδιασμού, υντονισμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων με
τίτλο “Μερική μέτρηση του διοικητικού κόστους σε 8 τομείς πολιτικής με το
ευρωπαϊκό τυποποιημένο μοντέλο κόστους”
επιχειρήθηκε μια πρώτη
εκτίμηση των γραφειοκρατικών «εμποδίων» με τα οποία έρχονται
αντιμέτωπες οι επιχειρήσεις στην προσπάθεια να συμμορφωθούν με τις
υποχρεώσεις πληροφόρησης που θέτουν οι νομοθετικές και κανονιστικές
ρυθμίσεις. Οι υποχρεώσεις πληροφόρησης απορρέουν από νομοθετικές και
κανονιστικές ρυθμίσεις, οι διατάξεις των οποίων διέπουν τη λειτουργία των
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επιχειρήσεων σε όλο τον κύκλο ζωής τους5 και οφείλονται κυρίως στην
απαίτηση για αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερομένου.
Με την εισαγωγή του προτεινόμενου νόμου δημιουργείται το αναγκαίο
θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει την ηλεκτρονική επικοινωνία και συναλλαγή
των επιχειρήσεων με φορείς του δημόσιου τομέα, απλουστεύοντας τις
διοικητικές διαδικασίες και αποδεσμεύοντας τις επιχειρήσεις από
γραφειοκρατικά βάρη και επιβαρύνσεις. Ας σημειωθεί εξάλλου ότι μεταξύ των
κοινών αρχών που έχει θέση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την μείωση του
διοικητικού φόρτου τίθεται και η “απαίτηση ηλεκτρονικής και μέσω του διαδικτύου
υποβολής εκθέσεων, όπου σήμερα απαιτείται η παροχή έντυπων πληροφοριών, με τη
χρήση έξυπνων διαδικτυακών πυλών, όπου είναι δυνατόν”6, απαίτηση η οποία
υλοποιείται με την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του προτεινόμενου
σχεδίου νόμου.

3.7 Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το
κόστος και τα οφέλη που θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 Η διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου που ρυθμίζει κατά τρόπο ασφαλή
και εμπεριστατωμένο και μάλιστα ως νομικά ισότιμο τρόπο την
ηλεκτρονική επικοινωνία και συναλλαγή Ν.Π.Ι.Δ. με φορείς του
δημόσιου τομέα θα προσδώσει μεγαλύτερη ευελιξία τόσο κατά την
άσκηση των ίδιων των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων – κατά
το μέρος που για την ολοκλήρωσή τους απαιτείται επικοινωνία ή
συναλλαγή με φορέα του δημόσιου τομέα – όσο και κατά την άσκηση
δικαιωμάτων και την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από τις
έννομες σχέσεις τους με τους εν λόγω φορείς
 Λόγω της σημαντικής μείωση διοικητικών επιβαρύνσεων που θα
επιτευχθεί με την ισχύ του προτεινόμενου νόμου, θα μειωθεί το κόστος
σύστασης και λειτουργίας μικρομεσαίων επιχειρήσεων – κατά το μέρος
που ο νόμιμος χαρακτήρας της λειτουργίας τους συνεπάγεται την
επικοινωνία και συναλλαγή με φορείς του δημόσιου τομέα –
δεδομένου ότι μεγάλο μέρος των απαιτούμενων διοικητικών
διαδικασιών θα απλουστευθεί, ενώ θα δοθεί και η δυνατότητα
αντικατάστασης έγχαρτων δικαιολογητικών και εν γένει εγγράφων με
την υποβολή τους σε ηλεκτρονική μορφή
Έηζι Μελέηε με ηίηλο “Μερική μέτρηση του διοικητικού κόστους σε 8 τομείς πολιτικής με το
ευρωπαϊκό τυποποιημένο μοντέλο κόστους”, Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013, Μονάδα
Α΄ της Ειδικής Τπηρεσίας τρατηγικού χεδιασμού, υντονισμού και Εφαρμογής
Προγραμμάτων, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
ΤΠΕΑΗΔ. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο www.gspa.gr.
6
Ανακοίνωση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προς το υμβούλιο, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών, “Πρόγραμμα Δράσης για την μείωση του διοικητικού φόρτου
στην Ευρωπαϊκή Ένωση” ( 24.1.2007 )
5
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Ο νέος αυτός τρόπος επικοινωνίας και συναλλαγής θα επιφέρει
σημαντική μείωση του χρόνου που απαιτείται για την διεκπεραίωση
των υποθέσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η υφιστάμενη
κατάσταση επιβαρύνει τις επιχειρήσεις με χρονοβόρες διαδικασίες και
δυσχεραίνει την αποδοτική λειτουργία και δραστηριοποίησή τους. Με
το προτεινόμενο σχέδιο νόμου η επικοινωνία και συναλλαγή με φορείς
του δημόσιου τομέα θα καταστεί ταχύτερη και με τον τρόπο αυτό θα
συμβάλλει στην ενίσχυση της αποδοτικότητας των ίδιων των
επιχειρήσεων που, στο πλαίσιο της λειτουργίας τους, επικοινωνούν ή
συναλλάσσονται με φορείς του δημόσιου τομέα.

3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού, που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη
ρύθμιση
Η προτεινόμενη ρύθμιση θα συμβάλλει στην ορθολογικότερη κατανομή και
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των φορέων του δημόσιου τομέα,
αφού πολλές από τις διαδικασίες που σήμερα απαιτούν πολύωρη ενασχόληση
θα μπορούν να παρέχονται ηλεκτρονικά. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την
συμφωνία με τους στόχους για μείωση του προσωπικού της Δημόσιας
Διοίκησης και αξιοποίηση των υπαρχόντων πόρων ανθρώπινου δυναμικού
χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις του κρατικού προϋπολογισμού.
Επιπροσθέτως, με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου ( άρθρο 19 ) εισάγονται
ρυθμίσεις για κοινή χρήση και αξιοποίηση υποδομών, ΣΠΕ και δεδομένων
από φορείς του δημόσιου τομέα, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας των
επιμέρους φορέων αλλά και την εξοικονόμηση πόρων. το πλαίσιο της
ενίσχυσης της αποδοτικότητας και των εξοικονόμησης πόρων, θεσπίζεται,
μεταξύ άλλων, 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 ΣΠΕ σε άλλους
δημόσιους φορείς καθώς και την δυνατότητα κοινής χρήσης αυτών πριν από
την προμήθεια, αναβάθμιση ή επικαιροποίησή τους. Η ρύθμιση αυτή
αναμένεται να επιφέρει ιδιαίτερα σημαντική ελάφρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού, αφού οι φορείς του δημόσιου τομέα δεν θα μπορούν πλέον
να προμηθεύονται, να αναβαθμίζουν ή να επικαιροποιούν λογισμικό,
υποδομές, πληροφοριακά και επικοινωνιακά συστήματα και εν γένει ΣΠΕ
παρά μόνον εφόσον δεν είναι δυνατή η αξιοποίηση αντίστοιχων υποδομών
και συστημάτων που οι ίδιοι ή άλλοι φορείς του δημόσιου τομέα διαθέτουν.
ημαντικό όφελος για τον κρατικό προϋπολογισμό θα προκύψει και από την
ισχύ των ρυθμίσεων του Κεφαλαίου Θ΄ «Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών στη Δημόσια Διοίκηση». Σο ΤΖΕΤΞΙ συνδέει σήμερα περίπου
4400 κτίρια φορέων του δημόσιου τομέα με ετήσιο κόστος λειτουργίας του 21
Μ€. τοιχεία από φορείς του ΤΖΕΤΞΙ δείχνουν ότι αποκλειστική χρήση
των υπηρεσιών ΤΖΕΤΞΙ οδηγεί σε μείωση του κόστους τηλεπικοινωνιών
κατά 50% τουλάχιστον. Με την λειτουργία του ΕΤΠ αναμένεται να μειωθεί
στο μισό τουλάχιστον το κόστος τηλεπικοινωνιακών τελών του δημόσιου και
ευρύτερου δημόσιου τομέα.
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Οι δαπάνες τηλεπικοινωνιών διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες με
διαφορετικό τρόπο πληρωμής των σχετικών δαπανών :
α) Σους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης (Τπουργεία, περιφερειακές
υπηρεσίες Τπουργείων, Περιφέρειες)
β) Σους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (ΟΣΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ)
Οι τηλεπικοινωνιακές δαπάνες των φορέων της πρώτης κατηγορίας
εξοφλούνται με πιστώσεις που εγγράφονται στους κωδικούς αριθμούς εξόδων
(Κ.Α.Ε.) 824, 825 και 826 του Κρατικού Προϋπολογισμού. Σο μέσο συνολικό
ποσό που εγγράφεται στους κωδικούς αυτούς τα τελευταία έτη ανέρχεται σε
πάνω από 100 εκ. € ετησίως.
Οι φορείς της δεύτερης κατηγορίας συντάσσουν δικούς τους
προϋπολογισμούς και καλύπτουν τις δαπάνες τους με κρατική
χρηματοδότηση και σε κάποιες περιπτώσεις με ίδια έσοδα. Ειδικά οι δαπάνες
για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες δεν εγγράφονται σε ειδικό Κ.Α.Ε. του
προϋπολογισμού, αλλά συμπεριλαμβάνονται στις γενικότερες δαπάνες
λειτουργίας των φορέων αυτών, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουμε το
ακριβές ύψος τους, το οποίο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 160 εκ. € ετησίως.
Με το ΕΤΠ θα:
συσταθεί Μητρώο Υορέων τα τέλη υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών των οποίων αναλαμβάνει να εξοφλεί το ΕΤΠ
δημιουργηθεί πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης στο οποίο θα
καταγράφονται όλες οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών των φορέων του Δημοσίου και το κόστος τους.
μεταφερθούν όλα τα παραπάνω ποσά ώστε να εγκρίνονται και να
εξοφλούνται οι δαπάνες κεντρικά
Σο αποτέλεσμα θα είναι όφελος για τον κρατικό προϋπολογισμό μεγαλύτερο
από 100 εκ. ευρώ ετησίως από το πρώτο έτος. Σο όφελος αναμένεται να είναι
ακόμη μεγαλύτερο με την λειτουργία του “Δικτύου Δημόσιου Σομέα”.

Επισημαίνεται ότι η σύσταση Γενικών Διευθύνσεων Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης σε κάθε Τπουργείο συνεπάγεται επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού ύψους….

3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης
στην εθνική οικονομία
Η μείωση των διοικητικών βαρών που αποτελούν έναν ιδιαίτερα αποτρεπτικό
παράγοντα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας σήμερα αναμένεται να
συμβάλλει στην δημιουργία ευνοϊκότερου θεσμικού πλαισίου για την τόνωση
της επιχειρηματικότητας, γεγονός που επιφέρει θετικές συνέπειες για την
εθνική οικονομία.
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4. υνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης
στην κοινωνία γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά.








Η εισδοχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε όλο το πλαίσιο της διοικητικής
δράσης θα απαλλάξει το ανθρώπινο δυναμικό των φορέων δημόσιου
τομέα από χρονοβόρες και αμιγώς γραφειοκρατικές διαδικασίες που
δρουν ανασταλτικά στην παραγωγικότητά τους και θα προωθήσει την
αξιοποίηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους προς
όφελος της Δημόσιας Διοίκησης.
Με την μείωση των διοικητικών βαρών που συνεπάγεται η
απλούστευση διοικητικών διαδικασιών, η οποία επιτυγχάνεται με την
εφαρμογή του παρόντος νόμου, επηρεάζεται άμεσα και ιδιαιτέρως
θετικά το επιχειρηματικό περιβάλλον για εγχώριες και ξένες επενδύσεις
στην χώρα, αφού η σύσταση εταιριών και μορφών επιχειρηματικής
δράσης εν γένει παύει να αποτελεί μια πολυδάπανη και χρονοβόρα
διοικητική διαδικασία.
Οι πολίτες, ανεξάρτητα από τον φορέα με τον οποίο επικοινωνούν ή
συναλλάσσονται γίνονται αποδέκτες ολοκληρωμένων και ίσης
ποιότητας υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με ταχύτερη
διεκπεραίωση των υποθέσεών τους, διαφάνεια στην δράση της
Διοίκησης κατά την εξέταση των αιτημάτων και εν γένει αιτήσεών τους
και διευκόλυνση της δυνατότητάς τους για άσκηση θεμελιωδών
δικαιωμάτων όπως το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες και
έγγραφα.
Δημιουργούνται συνθήκες ποιοτικότερης παροχής δημοσίων
υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να εδραιώνεται ένα κλίμα εμπιστοσύνης
μεταξύ πολιτών / επιχειρήσεων και φορέων του δημόσιου τομέα.

4.2. Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία
κοινωνική ομάδα που επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση,
όπως αυτά προκύπτουν από την Ελληνική τατιστική Τπηρεσία
--4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να
προκύψουν για τον πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση


Δημιουργείται ένα νέο θεσμικό πλαίσιο επικοινωνίας και συναλλαγής
του πολίτη με φορείς του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με το οποίο δεν
απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του στις δημόσιες αρχές. Η
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πρόβλεψη της δυνατότητας αυτής συνιστά μια βασική ποιοτική
διαφοροποίηση στην σχέση κράτους – πολίτη καθώς, εκτός από την
διευκόλυνση που συνεπάγεται για την καθημερινότητα του πολίτη, με
την αποπροσωποποίηση της εξυπηρέτησης του πολίτη συμβάλλει
σημαντικά στην εξάλειψη φαινομένων διαφθοράς.
Η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών που επιτυγχάνεται με
την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών συνεπάγεται δραστική μείωση
της γραφειοκρατίας και των διοικητικών βαρών που δυσχεραίνουν την
άσκηση δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων του πολίτη
απέναντι σε φορείς του δημόσιου τομέα, συνακόλουθα και
ελαχιστοποίηση του χρόνου που απαιτείται για την διεκπεραίωση των
υποθέσεων που αφορούν τον πολίτη και, συνεπώς, και ταχύτερη
εξυπηρέτησή του.
Σίθεται στην διάθεση του πολίτη ένα πλήρες και καθόλα ασφαλές
τεχνολογικό πλαίσιο, όχι υπό την μορφή συγκεκριμένων και
αποκλειστικώς οριοθετημένων τεχνολογικών επιλογών, αλλά υπό την
μορφή της θέσπισης εγγυήσεων που αποκρίνονται σε αυξημένες
απαιτήσεις ασφάλειας των ΣΠΕ.
Εκτός από την ασφάλεια σε τεχνολογικό επίπεδο, θεσπίζονται
εγγυήσεις για την ενίσχυση του επιπέδου προστασίας των προσωπικών
δεδομένων των πολιτών, με την εισαγωγή καινοτόμων ρυθμίσεων που
υποδηλώνουν σαφή πρόθεση για την δημιουργία ενός θεσμικού
πλαισίου με απόλυτο σεβασμό και προτεραιότητα στην προστασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων που επικοινωνούν
ή συναλλάσσονται με φορείς του δημόσιου τομέα.

4.4 Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν
βελτίωση των υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη
Η εισαγωγή του παρόντος νόμου στην ελληνική έννομη τάξη θα καταστήσει
την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης έναν καθόλα έγκυρο,
νομικά ασφαλή και συνεπή με την διασφάλιση των δικαιωμάτων των
χρηστών ΣΠΕ τρόπο επικοινωνίας και συναλλαγής με τους φορείς του
δημόσιου
τομέα,
επιφέροντας
ταυτόχρονα
ουσιώδεις
ποιοτικές
διαφοροποιήσεις και σημαντική βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που παρέχει
το Κράτος στον πολίτη.
Η υιοθέτηση ηλεκτρονικών διαδικασιών ενισχύει την διαφάνεια της
διοικητικής δράσης και τη διοικητική λογοδοσία, αφού ο πολίτης μπορεί να
ενημερώνεται με τον πλέον πρόσφορο τρόπο τόσο για την πορεία υποθέσεώς
του, η διεκπεραίωση της οποίας εκκρεμεί όσο και για γενικότερα ζητήματα
που άπτονται της δράσης των φορέων του δημόσιου τομέα, μέσω της άσκησης
του δικαιώματος πρόσβασης στα έγγραφα και τις πληροφορίες του δημόσιου
τομέα με ηλεκτρονικό τρόπο.

22

Όπως ήδη σημειώθηκε, η θέσπιση του παρόντος νόμου – πλαισίου
συνεπάγεται απλοποίηση και βελτιστοποίηση νευραλγικών διοικητικών
διαδικασιών και απαλλάσσει πολίτες και επιχειρήσεις από διοικητικά βάρη,
δημιουργώντας συνθήκες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις για μια
ευέλικτη, αποδοτική και πολιτοκεντρική Δημόσια Διοίκηση.
Με την παροχή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών βελτιώνεται
σημαντικά ο χρόνος απόκρισης των φορέων του δημόσιου τομέα στα
αιτήματα των πολιτών και των επιχειρήσεων, προσδίδοντας στις παρεχόμενες
υπηρεσίες εχέγγυα επικαιρότητας και σύμπνοιας με τις μεταβαλλόμενες
κοινωνικο - οικονομικές συνθήκες.
Σέλος, με την παροχή δυνατότητας στους πολίτες να συμμετέχουν στην
διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και του τρόπου λειτουργίας
των φορέων του δημόσιου τομέα, υποβάλλοντας προτάσεις και παρατηρήσεις
χωρίς χρονικό περιορισμό, τις οποίες στην συνέχεια οι φορείς επεξεργάζονται,
αξιολογούν και αξιοποιούν, συνδιαμορφώνεται το πλαίσιο επικοινωνίας
πολιτών και Διοίκησης αποκτώντας εχέγγυα έγκαιρης απόκρισης στις
ανάγκες και απαιτήσεις των πολιτών.

4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν
τις διοικητικές διαδικασίες
-

-

-

Προβλέπεται η σύνταξη και τήρηση ηλεκτρονικών διοικητικών
εγγράφων, η διακίνηση, διαβίβαση, κοινοποίηση και ανακοίνωση
αυτών με ηλεκτρονικό τρόπο ( ταχύτερη εξυπηρέτηση, μείωση
γραφειοκρατίας και βελτίωση αποδοτικότητας ).
Πολίτες και επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την κλασική διαδικασία
επικύρωσης των ηλεκτρονικών αντιγράφων (ηλεκτρονικών/εγχάρτων
εγγράφων) εφόσον τα έγγραφα τηρούνται ήδη από φορέα του
δημόσιου τομέα και μπορεί να επιβεβαιωθεί η ισχύς και η ακρίβειά
τους (μείωση βαρών-γραφειοκρατίας – ελάφρυνση για πολίτες και
επιχειρήσεις).
Εισάγεται η ρύθμιση ότι εφόσον έγγραφα όπως αιτήσεις, βεβαιώσεις,
δικαιολογητικά, προσφορές σε δημόσιους διαγωνισμούς ή
νομιμοποιητικά έγγραφα τηρούνται ήδη σε ηλεκτρονικό αρχείο ή με
οποιοδήποτε τρόπο σε φορέα του δημόσιου τομέα, ο φορέας του
δημόσιου τομέα στον οποίο απευθύνονται οι αιτήσεις, δηλώσεις,
βεβαιώσεις κ.α αναζητά αυτεπαγγέλτως τα έγγραφα αυτά. Ο φορέας
του δημόσιου τομέα που διαθέτει τα έγγραφα αυτά οφείλει σε κάθε
περίπτωση να επιβεβαιώνει την ακρίβεια και ισχύ τους. Εισάγεται δηλ.
ως κανόνας η αυτεπάγγελτη ή κατ΄αίτηση αναζήτηση εγγράφων που
τηρούνται σε οποιοδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα προκειμένου να
μειωθούν οι επιβαρύνσεις και η ταλαιπωρία πολιτών και επιχειρήσεων.
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Ο πολίτης, εφόσον το επιθυμεί, απαλλάσσεται από την υποχρέωση να
γνωστοποιεί στοιχεία που τον αφορούν ξανά και ξανά στον ίδιο φορέα
ώστε να είναι πρόσφορα για μελλοντικές ηλεκτρονικές συναλλαγές των
δύο μερών, χωρίς να απαιτείται καμία πρόσθετη ενέργεια από μέρους
του.
Ενισχύονται οι ρυθμίσεις σχετικά με το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο προς
την κατεύθυνση της αυτοματοποιημένης έκδοσης μοναδικού αριθμού
πρωτοκόλλου αλλά και της πρόβλεψης της δυνατότητας των πολιτών ή
ΝΠΙΔ να ενημερώνονται ηλεκτρονικά τόσο για την πρωτοκόλληση όσο
και ιδίως για την πορεία της υπόθεσης που τους αφορά (ταχύτητα,
αυτοματοποίηση διεκπεραίωσης, διαφάνεια, καλύτερη εξυπηρέτηση)
Καθιερώνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικών συναλλαγών και
ηλεκτρονικών οικονομικών συναλλαγών / πληρωμών, ανεξάρτητα
από την ιδιότητα του πολίτη / της επιχείρησης ως δικαιούχου ή
οφειλέτη, με σκοπό την ρύθμιση ομοειδών περιστάσεων υπό το πνεύμα
της αρχής της ισότητας και της χρηστής διοίκησης.
Διεύρυνση των πληροφοριακών υποχρεώσεων του δημόσιου τομέα με
παράλληλη υποχρέωση να διαθέτουν την πληροφόρηση σε
επεξεργάσιμη, με αυτοματοποιημένα μέσα, μορφή και ενίσχυση του
δικαιώματος περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών με άδειες ελεύθερης
χρήσης. Σαυτόχρονα εισάγεται υποχρέωση ευρετηρίασης και παροχής
υπηρεσιών αναζήτησης.

5. υνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
Η εισαγωγή του ηλεκτρονικού τρόπου επικοινωνίας και συναλλαγής με
φορείς του δημόσιου τομέα κατά τρόπο νομικά ισότιμο και πρακτικά
εφαρμόσιμο με την επιλογή του από τον χρήστη ΣΠΕ – υπό την προϋπόθεση
τήρησης των όσων ορίζονται σχετικώς στις οικείες διατάξεις του
προτεινόμενου νόμου – επιφέρει, εκτός των άλλων, θετικές συνέπειες και στο
φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα :
 Δεν απαιτείται πλέον η αυτοπρόσωπη παρουσία των φυσικών
προσώπων για την διεκπεραίωση των υποθέσεών τους – ή των
υποθέσεων που αφορούν Ν.Π.Ι.Δ. των οποίων ενεργούν ως νόμιμοι
εκπρόσωποι – και συνεπώς μειώνεται ο αριθμός των απαραίτητων
μετακινήσεων με προφανή οφέλη για το φυσικό περιβάλλον.
 Εξοικονομούνται μεγάλες ποσότητες έγχαρτης ύλης και συναφούς
υλικού που θα απαιτούνταν για την αυτοπρόσωπη επικοινωνία ή
την συναλλαγή με φορείς του δημόσιου τομέα.
 Λόγω της απλούστευσης των ίδιων των διοικητικών διαδικασιών
και της ενίσχυσης της αποδοτικότητας στην λειτουργία των
φορέων δημόσιου τομέα επέρχεται σημαντική εξοικονόμηση
πόρων.
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5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της
ποιότητας του περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών
κινδύνων
Η προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η ενθάρρυνση πολιτών και
επιχειρήσεων για επιλογή ηλεκτρονικού τρόπου επικοινωνίας και
συναλλαγών με φορείς του δημόσιου τομέα εντάσσεται στο πλαίσιο της
θετικής συμβολής των Σεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην
οργάνωση της παροχής διοικητικών υπηρεσιών με μη ενεργοβόρους τρόπους.

5.2. Αναφέρατε περιληπτικά τα βασικά σημεία της μελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον
υπάρχει)
6. υνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης

6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της
αποδοτικότητας της Δημόσιας Διοίκησης
Με την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών κατ΄ εφαρμογή του προτεινόμενου
νόμου επέρχονται ουσιώδεις μεταβολές στον τρόπο λειτουργίας της Δημόσιας
Διοίκησης με την αποσύνδεση των παρεχόμενων υπηρεσιών από
συγκεκριμένα πρόσωπα ( αποπροσωποποίηση της Δημόσιας Διοίκησης ),
γεγονός που ενισχύει την αντικειμενικότητα, την αξιοκρατία και την ισότητα
κατά την παροχή δημόσιων υπηρεσιών και την άσκηση αρμοδιοτήτων
φορέων του δημόσιου τομέα γενικότερα.
Πέραν τούτου, η αποπροσωποποίηση της Δημόσιας Διοίκησης συμβάλλει
ουσιαστικά στην ελαχιστοποίηση φαινομένων διαφθοράς, ενώ με την
εφαρμογή του οικείου θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει την διακρίβωση της
πορείας των διοικητικών υποθέσεων γίνεται ευχερέστερος ο έλεγχος των
αρμοδίων οργάνων και η λογοδοσία τους για τυχόν μη σύννομη άσκηση
αρμοδιοτήτων και καθηκόντων.
Επιπροσθέτως, η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών απαλλάσσει το ανθρώπινο
δυναμικό της Δημόσιας Διοίκησης από την διεκπεραίωση εντόνως
γραφειοκρατικών διαδικασιών και επιτρέπει την αξιοποίηση των γνώσεων
και των δεξιοτήτων των υπαλλήλων, βελτιώνοντας με αυτό τον τρόπο την
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Με την υιοθέτηση ηλεκτρονικού τρόπου επικοινωνίας και μεταξύ φορέων του
δημόσιου τομέα επιτυγχάνεται ταχύτερη και απόλυτα ασφαλής επικοινωνία
φορέων, των οποίων η συνεργασία είναι απαραίτητη για την άσκηση των
αρμοδιοτήτων τους και την παροχή υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις,
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γεγονός που βελτιώνει σημαντικά τόσο τους χρόνους απόκρισης της
Διοίκησης σε αιτήματα πολιτών και επιχειρήσεων ( αποδοτικότητα ) όσο και
την ποιότητα της εσωτερικής λειτουργίας των φορέων γενικότερα.
Παράλληλα, η προαγωγή της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ανταλλαγής
εγγράφων συνεπάγεται μείωση του λειτουργικού κόστους των φορέων του
δημόσιου τομέα (διακίνηση έγχαρτων εγγράφων, κόστος αναπαραγωγής
εγγράφων κ.λπ.), αποτελώντας έτσι βασική συνιστώσα στην βελτίωση
αποδοτικότητας της Δημόσιας Διοίκησης.
Βασική επιλογή του σχεδίου νόμου είναι η αρχή της τεχνολογικής
ουδετερότητας, η εφαρμογή της οποίας αποτελεί βασική συνιστώσα στην
προσπάθεια ενίσχυσης της αποδοτικότητας της Δημόσιας Διοίκησης. Και
τούτο, διότι με την αποφυγή συσχετισμού του προτεινόμενου θεσμικού
πλαισίου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με τη χρήση συγκεκριμένων
τεχνολογιών και εργαλείων δεν τίθεται ζήτημα εφαρμοσιμότητας όταν
αλλάζει το τεχνολογικό υπόστρωμα και πληρείται έτσι μια αναγκαία συνθήκη
αποδοτικότητας της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς η ραγδαία αλλαγή των
τεχνολογικών όρων, προϋποθέσεων και προϊόντων είναι εγγενές στοιχείο της
ψηφιακής εποχής.
6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης
στον τρόπο απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν)
Η ταχύτερη διεκπεραίωση υποθέσεων της Διοίκησης από τα αρμόδια
διοικητικά όργανα υπό όρους απρόσκοπτης τήρησης της ασφάλειας δικαίου
αναμένεται να συμβάλλει εμμέσως στην γενικότερη βελτίωση του χρόνου
απόκρισης της Δικαιοσύνης στην παροχή έννομης προστασίας ιδιωτών –
διοικουμένων κατά την κρίση υποθέσεών τους με διάδικο φορέα του
δημόσιου τομέα, δεδομένου ότι συχνά η απονομή Δικαιοσύνης επιβραδύνεται
από αδικαιολόγητη καθυστέρηση της Διοίκησης να εκδώσει, για παράδειγμα,
διοικητικές πράξεις που απαιτούν την σύμπραξη περισσοτέρων διοικητικών
οργάνων, πολλώ δε μάλλον όταν τούτο γίνεται στο πλαίσιο σύνθετης
διοικητικής ενέργειας που μπορεί να προσβληθεί ενώπιον των αρμοδίων
δικαιοδοτικών οργάνων.
7. Νομιμότητα
7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του υντάγματος στο οποίο
ενδεχομένως εντάσσεται η προτεινόμενη ρύθμιση
Σο προτεινόμενο νομοσχέδιο –πλαίσιο αποτελεί εκπλήρωση των
υποχρεώσεων που απορρέουν από μία πραγματικά πρωτοποριακή ρύθμιση
που είχαμε περιλάβει 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
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διευκολύνει την πρόσβαση στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά,
καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί
υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9
(προστασία ιδιωτικού βίου), 9Α (προστασία προσωπικών δεδομένων) και 19
(προστασία ελευθερίας επικοινωνίας).

7.2. Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, του υμβουλίου της Επικρατείας, του
Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού υνεδρίου που αφορά θέματα συναφή με
την προτεινόμενη ρύθμιση
7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού
κοινοτικού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η
Ελλάδα, όπως επίσης και τυχόν νομολογία του Δικαστηρίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Σο προτεινόμενο σχέδιο νόμου εντάσσεται και εναρμονίζεται με τις
προτεραιότητες και στόχους που έχουν τεθεί σε επίπεδο ΕΕ, όπως αυτοί
εκφράζονται στη Digital Agenda 2020 και στο European e-government
Action Plan (15-12-10): ενίσχυση των χρηστών, πρόσβαση και
επαναχρησιμοποίηση πληροφορίας δημόσιου τομέα, ενίσχυση της
διαφάνειας, προώθηση διοικητικών υπηρεσιών-διαδικασιών, μείωση
διοικητικών βαρών.
7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής ύμβασης των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

8. Αρμοδιότητα
8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και
την προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους
λόγους συναρμοδιότητας
H εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην λειτουργία, επικοινωνία,
συναλλαγή και εν γένει άσκηση αρμοδιοτήτων των φορέων του δημόσιου
τομέα αποτελεί νομοθετική πρωτοβουλία του αρμόδιου Τπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Ψστόσο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επισημανθεί ότι πρόκειται για ένα
νομοθέτημα με οριζόντια εφαρμογή στο σύνολο της διοικητικής δράσης και,
άρα, η προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καθίσταται στόχος κάθε
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επιμέρους φορέα του δημόσιου τομέα. κοπός μας ήταν να θεσπιστεί ένας
νόμος – πλαίσιο που θα λαμβάνει υπόψη την ανάγκη ρύθμισης ειδικότερων
ζητημάτων από τα καθ΄ ύλην αρμόδια όργανα, έτσι ώστε να συμβάλει
ουσιαστικά στην παροχή αποτελεσματικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Για τον
λόγο αυτό, στα κρίσιμα σημεία επιλέχθηκε η έκδοση πράξεων κανονιστικού
περιεχομένου από τα αρμόδια προς τούτο όργανα της Διοικήσεως, κυρίως, με
την μορφή Κοινών Τπουργικών Αποφάσεων. Φαρακτηριστικώς αναφέρεται η
πρόβλεψη ΚΤΑ – με την συναρμοδιότητα του αρμόδιου Τπουργού - για τις
υπηρεσίες ή τις κατηγορίες υπηρεσιών που μπορούν να παρέχονται
ηλεκτρονικά, ενώ και στην ειδικότερη περίπτωση ηλεκτρονικών οικονομικών
συναλλαγών προβλέπεται έκδοση ΚΤΑ μεταξύ του Τπουργού Οικονομικών
και του εκάστοτε αρμόδιου Τπουργού.

8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του
επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της
εξεταζόμενης ρύθμισης
Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να αποτελέσει το προτεινόμενο σχέδιο
νόμου τον θεσμικό πυλώνα για την αναμόρφωση της εσωτερικής λειτουργίας
των φορέων του δημόσιου τομέα, η συμβολή όλων των Τπουργείων κατά το
στάδιο προετοιμασίας του αξιολογήθηκε ως συνιστώσα ιδιαίτερης σημασίας
για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη παροχή υπηρεσιών προς τους
πολίτες και τις επιχειρήσεις. Για τον λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκε
διαβούλευση και υποβλήθηκαν σχόλια από Τπουργεία και οργανικές
μονάδες, τα οποία μελετήθηκαν ενδελεχώς, αξιολογήθηκαν και πολλά από
αυτά αποτελούν πλέον διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου.
Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εσωτερικής αυτής διαβούλευσης υπήξρε
συνεργασία με όλα τα Τπουργεία και σχόλια υπέβαλαν : το Τπουργείο
Θαλασσίων Τποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, το Τπουργείο Μεταφορών,
Τποδομών και Δικτύων –ΓΓ. Επικοινωνίας, η Ειδική Γραμματεία Χηφιακής
ύγκλισης, η Γεν. Γραμ. Τπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
(νυν Τπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας), η Γεν.
Γραμματεία
Επενδύσεων
και
Ανάπτυξης,
Γενική
Γραμματεία
Πληροφοριακών υστημάτων (Γ.Γ.Π..), η Γεν. Γραμματεία Βιομηχανίας, το
Τπουργείο Δικαιοσύνης, το Τπουργείο Οικονομικών, το Τπουργείο Παιδείας,
το Τπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Τπουργείο Εθνικής Άμυνας, το
Τπουργείο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγή. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρξε
συνεργασία – και υποβολή και αξιολόγηση σχολίων – και από Ελεγκτή της
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Φαρακτήρα, λόγω της ιδιαίτερης
μέριμνας που δόθηκε για την διασφάλιση – αλλά και ενίσχυση – του επιπέδου
προστασίας των προσωπικών δεδομένων πολιτών – χρηστών υπηρεσιών
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
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8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την
εφαρμογή κάθε ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη
ρύθμιση
Λόγω της οριζόντιας εφαρμογής και του ρυθμιστικού αντικειμένου του
προτεινόμενου σχεδίου νόμου, αρμόδια για την υλοποίηση των δράσεων που
συνεπάγεται η εφαρμογή του παρόντος νόμου είναι κάθε υπηρεσία φορέα του
δημόσιου τομέα.
ε επίπεδο ειδικότερων δράσεων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 34 του παρόντος νόμου, σε κάθε Τπουργείο
συστήνεται Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στην οποία
υπάγονται όλες οι υφισταμένες οργανικές μονάδες του Τπουργείου με
αρμοδιότητες σχετικές με την αξιοποίηση των ΣΠΕ για την ενίσχυση της
αποδοτικότητας των υπηρεσιών και την υλοποίηση δράσεων ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης.
Για την διαδικαστική, οργανωτική και τεχνική υποστήριξη εφαρμογής του
νόμου προβλέπεται, στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 του προτεινόμενου
σχεδίου νόμου, η συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου σε κάθε φορέα του
δημόσιου τομέα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος
νομοθετήματος.
Παράλληλα, με το άρθρο 38 του προτεινόμενου νόμου δημιουργείται μια νέα
δομή, το Ενιαίο ύστημα Πληρωμών μέσω της οποίας θα εξοφλούνται
(ηλεκτρονικά ή μη) όλες οι δαπάνες που αφορούν υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Σο Ενιαίο αυτό ύστημα
θα λειτουργεί στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής με σκοπό την
πληρωμή όλων των δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης για ομοειδή προϊόντα
ή υπηρεσίες.
Κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 39 του προτεινόμενου νόμου συστήνεται το
Δίκτυο Δημόσιου Σομέα, αρμόδιο για την συγκέντρωση της ζήτησης
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των πληροφοριακών συστημάτων
και την κάλυψη του συνόλου των αναγκών και αιτημάτων για την παροχή
και προμήθεια των σχετικών υπηρεσιών και συστημάτων των φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης που εντάσσονται στο Ε.Τ.Π., το οποίο θα λειτουργεί
υπό την εποπτεία του υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

8.4. ε περίπτωση που η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τη σύσταση νέου
φορέα, υπηρεσίας, νομικού προσώπου, επιτροπής, συμβουλίου ή άλλου
συλλογικού οργάνου, αναφέρατε συνοπτικά τη γνωμοδότηση της
Διυπουργικής Επιτροπής της απόφασης Πρωθυπουργού Τ189/18-7-2006
(ΥΕΚ Β΄ 953) και επισυνάψτε τη μελέτη σκοπιμότητας και την
οικονομοτεχνική μελέτη
9. Σήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
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9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν
κατά τη σύνταξη της προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο
οδηγιών της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.)
-.
9.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η
προτεινόμενη ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας
ρυθμίσεων συναφών με την προτεινόμενη
το άρθρο 49 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου παρατίθενται οι διατάξεις
που καταργούνται, λόγω ταύτισης ή επικάλυψης του ρυθμιστικού
αντικειμένου τους με διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου. Αναλυτικά,
οι καταργούμενες διατάξεις είναι :
1. Σο άρθρο 26 του ν. 3731/08 “Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και
ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Τπουργείου Εσωτερικών” (ΥΕΚ Α΄
263/23.12.2008).
2.
Σο άρθρο 32 του ν. 3536/07 “Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων
μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Τπουργείου
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης” (ΥΕΚ A΄ 42/23.2.2007).
3.
Η παράγραφος 8 του άρθρου 10 του ν. 3230/04 “Καθιέρωση
συστήματος διοίκησης με στόχους μέτρησης της αποδοτικότητας και άλλες
διατάξεις” (ΥΕΚ Α΄ 44/11.2.2004).
4.
Σο εδάφιο 2 της παραγράφου 3 και οι παράγραφοι 7, 16, 17, 18, 19,20,
22,23 και 24 του άρθρου 14 του ν. 2672/98 “Οικονομικοί πόροι της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις” (ΥΕΚ Α΄290/28.12.1998).
5.
Σο Προεδρικό Διάταγμα 342/02 “Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Σ.Α. ή μεταξύ
αυτών και των φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ενώσεων
φυσικών προσώπων” (ΥΕΚ Α΄284 /22.11.2002).

9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη
ρύθμιση στην έννομη τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή
απλουστεύει
……………………….
9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που
τροποποιούν εμμέσως υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν
ρητώς και αιτιολογήστε την επιλογή αυτή
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10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή
10.1. Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην διαβούλευση
για την προτεινόμενη ρύθμιση.
την διαβούλευση για το προτεινόμενο σχέδιο νόμου κλήθηκαν και έλαβαν
μέρος η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Φαρακτήρα, η Ελληνική
Ένωση Σραπεζών, ο ύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών καθώς και
πολίτες και σύλλογοι – σύνδεσμοι που υπέβαλαν τις απόψεις τους στην
ηλεκτρονική διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στον ιστότοπο opengov.
το πλαίσιο της εσωτερικής επικοινωνίας της Διοίκησης, σχόλια ζητήθηκαν
από όλα τα Τπουργεία. την παρούσα μορφή του έχουν ληφθεί υπόψη τα
σχόλια που εστάλησαν από τα Τπουργεία Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας,
Μεταφορών, Τποδομών και Δικτύων, Εξωτερικών, Παιδείας, Περιβάλλοντος
& Κλιματικής Αλλαγής, Προστασίας του Πολίτη, Θαλασσίων Τποθέσεων,
Νήσων και Αλιείας καθώς και
από την
Γενική Γραμματεία Τπ.
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, την Γενική Γραμματεία
Επικοινωνίας, την Ειδική Γραμματεία Χηφιακής ύγκλισης, την Γενική
Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης, την Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών υστημάτων (Γ.Γ.Π..), την Γενική Γραμματεία
Βιομηχανίας, την Τφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και την Ομάδα Εργασίας του Τπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλ. Διακυβέρνησης για την μελέτη και την διαμόρφωση του σχεδίου
νόμου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ελλάδα.

10.2. Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της
διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία
διαβούλευσης που επελέγη
Σο προσχέδιο νόμου τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση. Η δημόσια
διαβούλευση διήρκεσε από 09/1/2011 έως την 30/1/2011.
το διάστημα αυτό πολίτες και φορείς κατέθεσαν τις απόψεις τους κυρίως
ηλεκτρονικά. Μεταξύ των φορέων που συμμετείχαν στη διαβούλευση ήταν η
Ελληνική υνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, το Σεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδας και το Ινστιτούτο Ελέγχου υστημάτων Πληροφορικής.
10.3. Αναφερθείτε στα αποτελέσματα της διαβούλευσης, αναφέροντας
επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά
της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της
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Οι κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν κατά την δημόσια διαβούλευση
αφορούσαν την βέλτιστη αξιοποίηση των δομών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης καθώς και την προσθήκη ζητημάτων στο ρυθμιστικό πεδίο του
νομοθετήματος. Πιο συγκεκριμένα, οι κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν
κατά τη διαβούλευση αναφέρονταν :
 ε αξιοποίηση της δυνατότητας ηλεκτρονικών πληρωμών όχι μόνο
προς αλλά και από φορέα του δημόσιου τομέα σε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο – συναλλασσόμενο, πρόταση η οποία αξιολογήθηκε θετικά
και υιοθετήθηκε στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου (άρθρο 28)
 την παροχή της δυνατότητας παρακολούθησης των υποθέσεών τους
προτού διεκπεραιωθούν από την Διοίκηση, άποψη που υιοθετήθηκε ως
διάταξη της παραγράφου 4 εδάφιο β΄ του άρθρου 16
 την υιοθέτηση Ανοικτών Προτύπων
 την δημιουργία ατομικού φακέλου συναλλαγών και υποφακέλων για
συναλλαγές με συγκεκριμένες επιμέρους υπηρεσίες ( άρθρο 15 )
 το περιεχόμενο της διατάξεως του άρθρου 5 παρ.5 προτείνοντας
σχετικά με την παροχή εξουσιοδότησης, για την ρύθμιση των
ειδικότερων ζητημάτων που αποτελούν αντικείμενο της διατάξεως, για
έκδοση Τ.Α. στον ΤΠΕΑΗΔ και όχι στον εκάστοτε αρμόδιο Τπουργό
που είχε τεθεί ως εναλλακτική επιλογή, άποψη που τελικώς
υιοθετήθηκε στο σχέδιο νόμου.
 την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής υπεύθυνης δήλωσης ως
προϋπόθεση επικύρωσης ηλεκτρονικού αντιγράφου. Και αυτή η
πρόταση τελικώς υιοθετήθηκε από το σχέδιο νόμου και η υπεύθυνη
δήλωση αντικαταστάθηκε από την υποχρέωση του φορέα να βεβαιώνει
την ακρίβεια και την ισχύ του εγγράφου με χρήση ΣΠΕ ( άρθρο 14).
 την ανάγκη χρησιμοποίησης – κατά προτεραιότητα- μιας κεντρικής
πύλης. Για λόγους ενθάρρυνσης της χρήσης ΣΠΕ και παροχής
εναλλακτικών πυλών πρόσβασης, καθώς και για λόγους
βελτιστοποίησης της ετοιμότητας των ίδιων των επιμέρους φορέων του
δημόσιου τομέα για παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
προτιμήθηκε η πρόβλεψη για πρόσβαση των χρηστών ΣΠΕ είτε στην
κεντρική διαδικτυακή πύλη του Δημοσίου είτε στις κατά περίπτωση
πύλες ή διαδικτυακούς τόπους φορέων του δημόσιου τομέα.
10.4. Αναφέρατε τον σχεδιασμό που έχει γίνει για τον κοινωνικό διάλογο
και τη διαβούλευση και στο στάδιο της εφαρμογής της προτεινόμενης
ρύθμισης.
-----
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