ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Άρθρο 1.
Σκο̟ός του νόµου
Σκο̟ός του νόµου αυτού είναι
α) η αναγνώριση του δικαιώµατος των φυσικών ̟ροσώ̟ων και των νοµικών
̟ροσώ̟ων ιδιωτικού δικαίου (εφεξής ΝΠΙ∆) να ε̟ικοινωνούν και να
συναλλάσσονται µε τους φορείς του δηµόσιου τοµέα µε χρήση τεχνολογιών
̟ληροφορικής και ε̟ικοινωνιών (εφεξής ΤΠΕ) και
β) η ρύθµιση της χρήσης των ΤΠΕ α̟ό τους φορείς του δηµόσιου τοµέα εντός
του ̟λαισίου και για τις ανάγκες της λειτουργίας τους και την υ̟οστήριξη
της άσκησης των αρµοδιοτήτων και συναλλαγών τους.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής

1.

Με την ε̟ιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων ο νόµος αυτός εφαρµόζεται

α) ως ̟ρος την άσκηση αρµοδιοτήτων, ό̟ως η έκδοση ̟ράξεων α̟ό φορείς
του δηµόσιου τοµέα µε χρήση ̟ληροφοριακών και ε̟ικοινωνιακών
συστηµάτων και δικτύων,
β) ως ̟ρος την ηλεκτρονική ε̟ικοινωνία µεταξύ των φορέων του δηµόσιου
τοµέα
γ) ως ̟ρος την ηλεκτρονική ε̟ικοινωνία και ̟αροχή υ̟ηρεσιών
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µεταξύ των φορέων του δηµόσιου τοµέα και των
φυσικών ̟ροσώ̟ων ή/και ΝΠΙ∆ .
δ) ως ̟ρος την ̟ρόσβαση των φυσικών ̟ροσώ̟ων ή ΝΠΙ∆ σε δηµόσια
ηλεκτρονικά έγγραφα και τη διάθεσή τους για ̟εραιτέρω χρήση
2. Ο νόµος αυτός εφαρµόζεται και στην ̟ερί̟τωση ̟ου µέρος της έκδοσης ή
διεκ̟εραίωσης ̟ράξης ή ενέργειας, της ε̟ικοινωνίας ή της συναλλαγής
̟ραγµατο̟οιείται µε µη ηλεκτρονικό τρό̟ο. Στην ̟ερί̟τωση αυτή
εφαρµόζεται σε εκείνα τα στάδια της ̟ράξης, ενέργειας, ε̟ικοινωνίας ή
συναλλαγής, τα ο̟οία ̟ραγµατο̟οιούνται µε ηλεκτρονικό τρό̟ο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Άρθρο 3
Ορισµοί

Για τους σκο̟ούς του ̟αρόντος νόµου νοούνται ως
Αρχή Εγγραφής Υ̟ηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης: η οντότητα ̟ου
είναι αρµόδια για τη συλλογή των α̟αιτούµενων στοιχείων και την
̟ιστο̟οίηση της ταυτότητας ενός ̟ροσώ̟ου ̟ου αιτείται εγγραφής σε
κά̟οια ηλεκτρονική υ̟ηρεσία.
Αρχή Πιστο̟οίησης: η οντότητα ̟ου είναι αρµόδια για τη(ν) (τεχνική)
διαχείριση των ψηφιακών ̟ιστο̟οιητικών για ολόκληρο τον κύκλο ζωή τους.
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων : ένα οργανωµένο ̟λαίσιο α̟ό
έννοιες, αντιλήψεις, αρχές, ̟ολιτικές, διαδικασίες, τεχνικές και µέτρα ̟ου
α̟αιτούνται για να ̟ροστατευθούν τα στοιχεία του Πληροφοριακού
Συστήµατος (εφεξής ΠΣ), αλλά και το σύστηµα ολόκληρο, α̟ό κάθε σκό̟ιµη
ή τυχαία α̟ειλή.
Ασφάλεια Τεχνολογίας Πληροφορικής και Ε̟ικοινωνιών – ΤΠΕ : η
ασφάλεια της τεχνολογικής υ̟οδοµής των ΠΣ, συµ̟εριλαµβανοµένων και
των ε̟ικοινωνιακών (υ̟ο) συστηµάτων του.
Ασφάλεια Πληροφοριών/δεδοµένων: η ασφάλεια των δεδοµένων ̟ου
διακινούνται, υ̟οβάλλονται σε ε̟εξεργασία και α̟οθηκεύονται στα στοιχεία
του ΠΣ.
∆εδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα: κάθε ̟ληροφορία ̟ου αφορά ένα
φυσικό ̟ρόσω̟ο, η ταυτότητα του ο̟οίου είναι ̟ροσδιορισµένη ή µ̟ορεί
να ̟ροσδιοριστεί.
∆ια̟ιστευτήρια: εχέγγυα ̟ου ̟αρουσιάζει το ̟ρόσω̟ο ̟ου είναι χρήστης
υ̟ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ̟ροκειµένου να α̟οδείξει την
ταυτότητά του
Εγγραφή: η διαδικασία ̟ου συνίσταται στη δήλωση της βούλησης να γίνεται
χρήση µιας υ̟ηρεσίας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, την υ̟οβολή τυχόν
δικαιολογητικών και νοµιµο̟οιητικών εγγράφων και την ̟αροχή
αναγνωριστικών
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Ε̟ιβεβαίωση ταυτότητας (Αυθεντικο̟οίηση) η διαδικασία ̟ιστο̟οίησης και
ε̟ιβεβαίωσης της ταυτότητας των φυσικών και νοµικών ̟ροσώ̟ων, τα ο̟οία
είναι χρήστες υ̟ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ̟ου βασίζεται στα
δια̟ιστευτήρια ̟ου κατέχουν, και µε την ο̟οία
αναγνωρίζεται και
ε̟ιβεβαιώνεται η ορθότητα της ταυτότητας ενός ̟ροσώ̟ου ή κά̟οιων
χαρακτηριστικών της.

Ευρετηρίαση: η δηµιουργία υ̟οδοµής για την ταχεία αναζήτηση
̟ληροφοριών και δεδοµένων σε ένα αρχείο ή συλλογή ̟ληροφορίας και
εγγράφων
Ηλεκτρονικό αρχείο: κάθε διαρθρωµένο σύνολο δεδοµένων ή εγγράφων, τα
ο̟οία είναι ̟ροσιτά µε γνώµονα συγκεκριµένα κριτήρια και υ̟οβάλλονται
σε ε̟εξεργασία µε χρήση ΤΠΕ

Ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων: Το σύνολο των ενεργειών ̟ου
α̟οσκο̟ούν στην καταχώριση, ̟ρωτοκόλληση, οργάνωση, ταξινόµηση και
συντήρηση των διοικητικών εγγράφων ̟ου δηµιουργήθηκαν α̟ό τους φορείς
δηµόσιου τοµέα ή ιδιωτικών εγγράφων ̟ου ̟εριήλθαν σε αυτούς α̟ό τρίτους
και ̟ραγµατο̟οιούνται µέσω ̟ληροφοριακών συστηµάτων/τεχνολογιών
̟ληροφορικής και ε̟ικοινωνιών.
Ηλεκτρονικό έγγραφο : κάθε µέσο, το ο̟οίο χρησιµο̟οιείται α̟ό
υ̟ολογιστικό – ̟ληροφοριακό σύστηµα, µε ηλεκτρονικό, µαγνητικό ή άλλο
τρό̟ο, για εγγραφή, α̟οθήκευση, ̟αραγωγή ή ανα̟αραγωγή στοιχείων ̟ου
δεν µ̟ορούν να αναγνωστούν άµεσα, ό̟ως ε̟ίσης και κάθε µαγνητικό,
ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό, στο ο̟οίο εγγράφεται ο̟οιαδή̟οτε ̟ληροφορία,
εικόνα, σύµβολο ή ήχος, αυτοτελώς ή σε συνδυασµό, εφόσον τα µέσα και τα
υλικά αυτά ε̟ιφέρουν έννοµες συνέ̟ειες ή ̟ροορίζονται ή είναι ̟ρόσφορα
να α̟οδείξουν γεγονότα ̟ου έχουν έννοµη σηµασία.
Ηλεκτρονική ̟ληρωµή: κάθε οικονοµικού χαρακτήρα συναλλαγή ̟ου
διενεργείται ηλεκτρονικά και ̟αρέχει τη δυνατότητα α̟όδειξης της
διενέργειας αυτής, ανεξάρτητα α̟ό το µέσο ̟ληρωµής ̟ου χρησιµο̟οιείται.
Ηλεκτρονικό ̟ρωτόκολλο: Ηλεκτρονικό ̟ρωτόκολλο είναι το ̟ληροφοριακό
σύστηµα ̟ου εξυ̟ηρετεί τη συλλογή, καταγραφή και διανοµή των
διακινούµενων εγγράφων µε ό̟οιο µέσο κι αν αυτά ̟αράγονται,
καταχωρίζονται ή διακινούνται.
Hλεκτρονική ταυτότητα/ταυτο̟οίηση: ο̟οιοδή̟οτε µέσο ή µέθοδος ̟ου
χρησιµο̟οιεί το ̟ρόσω̟ο ̟ου είναι χρήστης υ̟ηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης για τη δήλωση και
αναγνώριση της ταυτότητάς του
αναφορικά µε την ̟ρόσβαση σε µια ηλεκτρονική υ̟ηρεσία.
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Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: κάθε µήνυµα µε κείµενο, φωνή, ήχο ή εικόνα ̟ου
α̟οστέλλεται µέσω δηµόσιου δικτύου ε̟ικοινωνιών, το ο̟οίο µ̟ορεί να
α̟οθηκεύεται στο δίκτυο ή στον τερµατικό εξο̟λισµό του ̟αραλή̟τη έως
ότου ̟αραληφθούν α̟ό αυτόν.

Ηλεκτρονική υ̟ογραφή: δεδοµένα σε ηλεκτρονική µορφή, τα ο̟οία είναι
συνηµµένα σε άλλα ηλεκτρονικά δεδοµένα ή συσχετίζονται λογικά µε αυτά
και τα ο̟οία χρησιµεύουν ως µέθοδος α̟όδειξης της γνησιότητας.
Πιστο̟οιητικό: ηλεκτρονική βεβαίωση, η ο̟οία συνδέει δεδοµένα
ε̟αλήθευσης υ̟ογραφής µε ένα άτοµο και ε̟ιβεβαιώνει την ταυτότητά του.
Πολιτική Ασφάλειας: δήλωση ̟ου ̟εριγράφει τις στρατηγικές, ε̟ιλογές,
̟ροτεραιότητες, διαδικασίες και µέτρα της διοίκησης του φορέα σε θέµατα
ασφάλειας
̟ληροφοριακών
συστηµάτων,
ασφάλειας
τεχνολογίας
̟ληροφορικής και ε̟ικοινωνιών και ασφάλειας ̟ληροφοριών. Με τη δήλωση
αυτή καθορίζονται οι ρόλοι, οι αρµοδιότητες και οι ευθύνες ενός εκάστου για
την εφαρµογή των ε̟ιλεγµένων διαδικασιών ασφάλειας.
Προηγµένη ηλεκτρονική υ̟ογραφή: ηλεκτρονική υ̟ογραφή, ̟ου ̟ληροί
τους εξής όρους: α) συνδέεται µονοσήµαντα µε τον υ̟ογράφοντα, β) είναι
ικανή να καθορίσει ειδικά και α̟οκλειστικά την ταυτότητα του
υ̟ογράφοντος, γ) δηµιουργείται µε µέσα τα ο̟οία ο υ̟ογράφων µ̟ορεί να
διατηρήσει υ̟ό τον α̟οκλειστικό του έλεγχο και δ) συνδέεται µε τα δεδοµένα
στα ο̟οία αναφέρεται κατά τρό̟ο τέτοιο ώστε να µ̟ορεί να εντο̟ισθεί
ο̟οιαδή̟οτε µεταγενέστερη αλλοίωση των εν λόγω δεδοµένων.
Ταυτο̟οίηση: η διαδικασία δήλωσης ταυτότητας α̟ό το χρήστη στις
υ̟ηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η διαδικασία ε̟αλήθευσης
ταυτότητας.
Υ̟ηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: υ̟ηρεσίες ̟ου συνίστανται στην
̟αραγωγή, διακίνηση και διαχείριση ̟ληροφοριών και (ηλεκτρονικών )
εγγράφων και στην ̟αροχή υ̟ηρεσιών α̟ό φορείς του δηµόσιου τοµέα
ή/και στην ̟ραγµατο̟οίηση συναλλαγών µε αυτούς τους φορείς µε χρήση
ΤΠΕ.
Υ̟ηρεσία χρονοσήµανσης: ορίζεται η δηµιουργία των α̟αραίτητων
τεκµηρίων για ένα σύνολο δεδοµένων σε ψηφιακή µορφή, έτσι ώστε να
µ̟ορεί να α̟οδειχθεί ότι τα δεδοµένα αυτά υ̟ήρχαν σε µία συγκεκριµένη
χρονική στιγµή.
Φορείς δηµόσιου τοµέα: οι κρατικές αρχές, κεντρικές και ̟εριφερειακές,
αυτοτελείς δηµόσιες υ̟ηρεσίες, νοµικά ̟ρόσω̟α δηµοσίου δικαίου,
ανεξάρτητες και ρυθµιστικές διοικητικές αρχές, οι φορείς του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα, οι οργανισµοί το̟ικής αυτοδιοίκησης ̟ρώτου και δευτέρου
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βαθµού και τα νοµικά ̟ρόσω̟α και ε̟ιχειρήσεις αυτών. Για τους σκο̟ούς του
̟αρόντος νόµου ως φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα νοούνται α) τα
νοµικά ̟ρόσω̟α ιδιωτικού δικαίου ̟ου ανήκουν στο κράτος ή
ε̟ιχορηγούνται τακτικώς, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις α̟ό κρατικούς
̟όρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου ̟ροϋ̟ολογισµού τους και β) οι
δηµόσιες ε̟ιχειρήσεις και οργανισµοί ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 3429/2005.

Χρήστες υ̟ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: τα φυσικά ̟ρόσω̟α ή
ΝΠΙ∆ ̟ου χρησιµο̟οιούν υ̟ηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ως
χρήστες υ̟ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης νοούνται και οι υ̟άλληλοι
και λειτουργοί των φορέων δηµόσιου τοµέα ̟ου χρησιµο̟οιούν υ̟ηρεσίες
ηλεκτρονικής διακυβέρνηση στο ̟λαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους.
Χρονοσήµανση: αλληλουχία χαρακτήρων ή στοιχεία ̟ου δηλώνουν µε
ασφάλεια την ηµεροµηνία και ώρα ̟ου έχει λάβει χώρα µία ̟ράξη ή
ενέργεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 4
Γενικές αρχές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
1.
Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα χρησιµο̟οιούν τις ΤΠΕ και τις
υ̟ηρεσίες κι εφαρµογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης τηρώντας τις αρχές
της νοµιµότητας, της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας.

2.
Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα χρησιµο̟οιούν τις ΤΠΕ και τις
υ̟ηρεσίες κι εφαρµογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στον ̟αρόντα νόµο, µεριµνώντας για την ασφάλεια των
συστηµάτων και υ̟ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την ̟ρόσβαση
σε αυτές. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα ̟αρέχουν τη δυνατότητα της χρήσης
υ̟ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µέσω της Κεντρικής ∆ιαδικτυακής
Πύλης του Ελληνικού ∆ηµοσίου, και, κατά ̟ερί̟τωση, άλλων ̟υλών ή τό̟ων
̟ρόσβασης ̟ου ορίζονται ειδικά. Με κοινή α̟όφαση του Υ̟ουργού
Εσωτερικών, Α̟οκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και του
εκάστοτε συναρµόδιου Υ̟ουργού ̟ροσδιορίζονται κάθε φορά οι υ̟ηρεσίες
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ̟ου ̟αρέχονται µέσω των Κέντρων
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Εξυ̟ηρέτησης Πολιτών (εφεξής ΚΕΠ), της Κεντρικής ∆ιαδικτυακής Πύλης του
Ελληνικού ∆ηµοσίου και, κατά ̟ερί̟τωση, άλλων ̟υλών ή τό̟ων ̟ρόσβασης
̟ου ορίζονται ειδικά.
3.
Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα µεριµνούν για την εγκυρότητα,
νοµιµότητα, ακεραιότητα, ακρίβεια και ε̟ικαιρο̟οίηση των ̟ληροφοριών,
στις ο̟οίες τα συναλλασσόµενα µε τον φορέα φυσικά ̟ρόσω̟α ή ΝΠΙ∆
έχουν ̟ρόσβαση µε χρήση ΤΠΕ.
4.
Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα φροντίζουν για την ασφάλεια των
δεδοµένων και, των ηλεκτρονικών εγγράφων ̟ου ̟αράγουν, καταχωρίζουν,
τηρούν ή µε ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο διαχειρίζονται καθώς και για την ασφάλεια
των ΤΠΕ και των υ̟ηρεσιών ̟ου ̟αρέχουν κατά την άσκηση των
αρµοδιοτήτων ̟ου έχουν ανατεθεί σε αυτούς.
5.
Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα διαµορφώνουν την ̟ληροφόρηση και
ε̟ικοινωνία και εν γένει τις υ̟ηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κατά
τρό̟ο, ώστε αυτές να είναι φιλικές ̟ρος τον χρήστη, να διασφαλίζουν και να
ενισχύουν την ισότητα ως ̟ρος την ̟ρόσβαση σε ̟ληροφορίες και υ̟ηρεσίες
και να λαµβάνουν υ̟όψη τις ιδιαίτερες ανάγκες ̟ρόσβασης ορισµένων
οµάδων ή ατόµων και ιδίως των ατόµων µε ανα̟ηρία.
6.
Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή υ̟ηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης και η διαµόρφωση και ̟ροµήθεια των αντίστοιχων
̟ληροφοριακών και ε̟ικοινωνιακών συστηµάτων και υ̟ηρεσιών ̟ρέ̟ει να
γίνεται µε γνώµονα την ̟ροσβασιµότητα των ατόµων µε ανα̟ηρίες και τη
δυνατότητα αξιο̟οίησης των σχετικών υ̟ηρεσιών α̟ό αυτά.
7.
Οι φορείς του δηµοσίου τοµέα διασφαλίζουν ότι η ̟αροχή των
υ̟ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης γίνεται κατά τρό̟ο ̟ου υ̟οστηρίζει
και ενθαρρύνει, ιδίως µε τεχνικά µέσα και την ε̟ιλογή των κατάλληλων
µορφών αδειών χρήσης, την ̟ρόσβαση στην ̟ληροφορία του δηµόσιου τοµέα
και την ̟εραιτέρω χρήση αυτής κατά τα οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία.

Άρθρο 5
∆ηµιουργία δικτυακού τό̟ου
1.
Κάθε φορέας δηµόσιου τοµέα υ̟οχρεούται να δηµιουργεί και να
διατηρεί δικτυακό τό̟ο µε τις κατάλληλες εφαρµογές, ιδίως για την υ̟οβολή
αναφορών, δηλώσεων και αιτήσεων α̟ό τα συναλλασσόµενα µε αυτόν
φυσικά ̟ρόσω̟α ή ΝΠΙ∆. Η υ̟οχρέωση αυτή εκ̟ληρώνεται και µε α̟λή
φιλοξενία σχετικής µε τον συγκεκριµένο φορέα ιστοσελίδας σε δικτυακό τό̟ο
̟ου διαχειρίζεται ιεραρχικά ̟ροϊσταµένη ή ε̟ο̟τεύουσα αυτού αρχή, υ̟ό
την ̟ροϋ̟όθεση ότι διατίθεται εµφανώς η διεύθυνση ηλεκτρονικής
ε̟ικοινωνίας µε τον συγκεκριµένο φορέα.
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2.
Ο δικτυακός τό̟ος οφείλει να ̟αρέχει µε κάθε ̟ρόσφορο τρό̟ο τη
δυνατότητα ε̟ικοινωνίας ς των φυσικών ̟ροσώ̟ων και των ΝΠΙ∆ µε τον
φορέα του δηµόσιου τοµέα, ιδίως
µε τη διάθεση
της διεύθυνσης
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή τη διαµόρφωση ειδικού χώρου για την
διατύ̟ωση των ερωτηµάτων κάθε ενδιαφερόµενου.

3.
Κάθε φορέας του δηµόσιου τοµέα ̟ροσδιορίζει τους όρους και τα
εργαλεία τήρησης του δικτυακού τό̟ου, τηρώντας τις αρχές της
δηµοσιότητας, της ̟οιότητας, της ασφάλειας, της ̟ροσβασιµότητας και της
διαλειτουργικότητας. Στον δικτυακό τό̟ο ̟εριλαµβάνεται αναφορά των
στοιχείων του υ̟ευθύνου τήρησης και του ανα̟ληρωτή του και των στοιχείων
ε̟ικοινωνίας αυτών.
4.
Με την ε̟ιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, οι δικτυακοί τό̟οι ̟ου
δηµιουργούνται και τηρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις των ̟ροηγουµένων
̟αραγράφων είναι τό̟οι ελεύθερης και χωρίς ̟εριορισµούς ̟ρόσβασης. Με
α̟όφαση του Υ̟ουργού Εσωτερικών, Α̟οκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης
̟ροσδιορίζονται οι γενικοί όροι και οι λειτουργικές
̟ροδιαγραφές , οι γενικοί όροι χρήσης καθώς και οι γενικοί όροι ως ̟ρος
την ̟ολιτική ασφάλειας και την ̟ολιτική ̟ροστασίας ιδιωτικότητας των
δικτυακών τό̟ων ̟ου διατηρούν οι φορείς του δηµόσιου τοµέα.

Άρθρο 6
Πληροφοριακές υ̟οχρεώσεις των φορέων του δηµόσιου τοµέα
1.
Με την ε̟ιφύλαξη των ̟ροϋ̟οθέσεων, των όρων και των ̟εριορισµών
̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό την κείµενη νοµοθεσία ως ̟ρος την ̟ρόσβαση στα
έγγραφα, ως ̟ρος την ̟εραιτέρω χρήση των ̟ληροφοριών του δηµόσιου
τοµέα και ως ̟ρος την ε̟εξεργασία και ̟ροστασία των δεδοµένων
̟ροσω̟ικού χαρακτήρα , οι φορείς του δηµόσιου τοµέα οφείλουν να
δηµοσιο̟οιούν και να καθιστούν ̟ροσιτές, ιδίως στους δικτυακούς τό̟ους
τους, τις ̟ληροφορίες ̟ου τους αφορούν ή διαθέτουν. Οφείλουν ιδίως να
καθιστούν µε εύλη̟το τρό̟ο ̟ροσιτά σε κάθε ενδιαφερόµενο τη βασική
νοµοθεσία ̟ου αναφέρεται στα εκάστοτε ̟εδία αρµοδιότητάς ή
δραστηριότητάς τους, ̟ληροφορίες για τις υ̟ηρεσίες και συναλλαγές, οι
ο̟οίες ̟αρέχονται α̟ό αυτούς ιδίως µε χρήση ΤΠΕ καθώς και κάθε άλλη
̟ληροφορία, η ̟ρόσβαση στην ο̟οία διευκολύνει την άσκηση δικαιωµάτων ή
την εκ̟λήρωση υ̟οχρεώσεων ̟ου ̟ροβλέ̟ει ο νόµος.
2.
Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα διαθέτουν τις ως άνω ̟ληροφορίες και
έγγραφα σε δεκτική ̟εραιτέρω χρήσης και ε̟εξεργάσιµη, µε
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αυτοµατο̟οιηµένα µέσα, µορφή. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα οφείλουν
ιδίως να διαθέτουν σε δεκτική ̟εραιτέρω χρήσης και ε̟εξεργάσιµη, µε
αυτοµατο̟οιηµένα µέσα,
µορφή στους δικτυακούς τό̟ους τους τα
υ̟οδείγµατα-κείµενα αιτήσεων, δηλώσεων, ̟αραστατικών ̟ου είναι
αναγκαία για την άσκηση δικαιωµάτων ή την εκ̟λήρωση υ̟οχρεώσεων των
συναλλασσοµένων µε αυτούς, ανεξάρτητα α̟ό το εάν η σχετική ε̟ικοινωνία
ή συναλλαγή θα ̟ραγµατο̟οιηθεί µε ηλεκτρονικό ή µη τρό̟ο.
3.
Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα εγγυώνται την εγκυρότητα και
νοµιµότητα και µεριµνούν για την ̟οιότητα και ε̟ικαιρο̟οίηση των
̟ληροφοριών και εγγράφων ̟ου αναρτούν ή κοινο̟οιούν ̟ρος ανάρτηση
στην Κεντρική ∆ιαδικτυακή Πύλη του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή στην κατά
̟ερί̟τωση ̟ροβλε̟όµενη ̟ύλη ή τό̟ο ̟ρόσβασης .
4.
Με την ε̟ιφύλαξη των διατάξεων για την ̟ροστασία του ατόµου α̟ό
την ε̟εξεργασία δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα, των διατάξεων για την
̟ροστασία της ̟νευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας και των διατάξεων
για την ̟εραιτέρω χρήση των ̟ληροφοριών του δηµόσιου τοµέα, οι
̟ληροφορίες ̟ου δηµοσιο̟οιούνται, ανακοινώνονται και κοινο̟οιούνται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ̟αρόντος άρθρου, µ̟ορούν ελεύθερα να
µεταφορτώνονται, να ̟ροσκτώνται, να α̟οθηκεύονται, να τυγχάνουν
ε̟εξεργασίας, να διαδίδονται και να χρησιµο̟οιούνται ̟εραιτέρω υ̟ό τον
όρο ότι µνηµονεύεται κατάλληλα η ̟ηγή τους και δεν εµφανίζονται ως
̟ρωτότυ̟ες ̟ληροφορίες, εάν έχουν υ̟οστεί µετατρο̟ές.
5.
Οι ̟εριορισµοί και οι όροι χρήσης των ̟ληροφοριών και εγγράφων
̟ου αναρτώνται ̟ρέ̟ει να δηµοσιεύονται κατά σαφή και εµφανή τρό̟ο στον
δικτυακό τό̟ο του φορέα του δηµόσιου τοµέα. Οι τρο̟ο̟οιήσεις των
̟εριορισµών και των όρων χρήσης ̟ρέ̟ει να είναι άµεσα και ευχερώς
αναγνωρίσιµες.
6. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα οφείλουν να µεριµνούν για την ευρετηρίαση
και τεκµηρίωση της ̟ληροφορίας ̟ου διαθέτουν, ό̟ως και για την ̟αροχή
υ̟ηρεσιών καταλόγου, αναζήτησης και αυτοµατο̟οιηµένης αίτησης και
διάθεσης ̟ληροφοριών και εγγράφων του δηµοσίου τοµέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Άρθρο 7
Γενικές αρχές ̟ροστασίας δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα
1.
Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα ̟αρέχουν υ̟ηρεσίες ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης µε σεβασµό του δικαιώµατος ̟ροστασίας δεδοµένων
̟ροσω̟ικού χαρακτήρα και της ιδιωτικότητας των φυσικών ̟ροσώ̟ων.
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2.
Κατά τον σχεδιασµό, διαµόρφωση και ̟ροµήθεια ̟ληροφοριακών
συστηµάτων και υ̟ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης γίνεται αξιολόγηση
των ε̟ι̟τώσεών τους στην ιδιωτικότητα και στην ̟ροστασία των δεδοµένων
̟ροσω̟ικού χαρακτήρα.
3.
Ο σχεδιασµός, η διαµόρφωση και η ̟ροµήθεια ̟ληροφοριακών
συστηµάτων και υ̟ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ̟ρέ̟ει να γίνεται,
λαµβάνοντας υ̟όψη το δικαίωµα ̟ροστασίας των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων
και την ανάγκη διαµόρφωσης των συστηµάτων και υ̟ηρεσιών κατά τρό̟ο
ώστε να διασφαλίζεται η ε̟εξεργασία όσο το δυνατόν λιγότερων δεδοµένων
̟ροσω̟ικού χαρακτήρα.
4.
Με την ε̟ιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του ̟αρόντος νόµου ο
ν. 2472/1997 εφαρµόζεται για την ε̟εξεργασία δεδοµένων ̟ροσω̟ικού
χαρακτήρα ̟ου λαµβάνει χώρα στο ̟λαίσιο της ̟αροχής υ̟ηρεσιών
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
5.
Ό̟ου ο ̟αρών νόµος α̟αιτεί τη συγκατάθεση του ̟ροσώ̟ου για την
ε̟εξεργασία δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα η σχετική δήλωση µ̟ορεί να
δίδεται και µε χρήση ΤΠΕ. Ο φορέας του δηµόσιου τοµέα ̟ου είναι
υ̟εύθυνος ε̟εξεργασίας εξασφαλίζει ότι η δήλωση , η ο̟οία καταγράφεται µε
ασφαλή τρό̟ο, είναι ανά ̟άσα στιγµή ̟ροσβάσιµη και µ̟ορεί ο̟οτεδή̟οτε
να ανακληθεί χωρίς αναδροµικό α̟οτέλεσµα.

Άρθρο 8
∆ικαιώµατα των ̟ροσώ̟ων σε σχέση µε την ε̟εξεργασία δεδοµένων
̟ροσω̟ικού χαρακτήρα
για σκο̟ούς ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

1.
Εφόσον τα φυσικά ̟ρόσω̟α ε̟ιθυµούν να χρησιµο̟οιηθούν τα
δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα ̟ου τα αφορούν και έχουν γνωστο̟οιήσει
σε φορείς του δηµόσιου τοµέα για µελλοντικές ηλεκτρονικές συναλλαγές τους
µε τους φορείς αυτούς ̟αρέχουν ̟ρος τούτο την έγγραφη συγκατάθεσή τους
µετά α̟ό ενηµέρωση για τις ενδεχόµενες µελλοντικές χρήσεις και τους
σκο̟ούς ̟ου ε̟ιδιώκονται, τους α̟οδέκτες και τις κατηγορίες α̟οδεκτών
καθώς και την ύ̟αρξη δικαιωµάτων ̟ρόσβασης και αντίρρησης.
2.
Περαιτέρω χρήση δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα για στατιστικούς
λόγους ή για τη βελτίωση των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών ε̟ιτρέ̟εται εφόσον
τα δεδοµένα αυτά καταστούν ανώνυµα κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο
άρθρο 20 του ̟αρόντος είτε µε έγγραφη συγκατάθεση των φυσικών
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̟ροσώ̟ων ή των νοµίµων εκ̟ροσώ̟ων τους κατά τα ειδικότερα οριζόµενα
στον ν. 2472/97 για την ̟ροστασία του ατόµου α̟ό την ε̟εξεργασία
δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα, ό̟ως ισχύει

3.
Με ̟ράξη της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσω̟ικού
Χαρακτήρα ορίζονται οι ειδικότερες λε̟τοµέρειες για την ενηµέρωση των
̟ροσώ̟ων και την ̟αροχή της συγκατάθεσης σύµφωνα µε τις ̟αραγράφους 1
και 2 του ̟αρόντος άρθρου .
4.
Οι δηµόσιες αρχές δεν ε̟ιτρέ̟εται να εξαρτούν την ̟αροχή υ̟ηρεσιών
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης α̟ό τη συγκατάθεση των ̟ροσώ̟ων για την
̟εραιτέρω ε̟εξεργασία δεδοµένων ̟ου τα αφορούν είτε για στατιστικούς
σκο̟ούς και για σκο̟ούς βελτίωσης των ̟αρεχοµένων υ̟ηρεσιών είτε για
την ̟αροχή υ̟ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο µέλλον
5.
Με την ε̟ιφύλαξη της τήρησης των ̟ροϋ̟οθέσεων της ε̟ιβεβαίωσης
ταυτότητας (αυθεντικο̟οίησης) και της ασφάλειας τα φυσικά ̟ρόσω̟α
µ̟ορούν να ασκούν τα δικαιώµατα ̟ρόσβασης και αντίρρησης κατά τα
ειδικότερα οριζόµενα στα άρθρα 12 και 13 του ν. 2472/97 για την ̟ροστασία
του ατόµου α̟ό την ε̟εξεργασία δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα, ό̟ως
ισχύει, και µε χρήση ΤΠΕ.

Άρθρο 9
∆ικαίωµα ̟ρόσβασης στις ̟ληροφορίες των φορέων του δηµόσιου τοµέα.
1.
Καθένας έχει δικαίωµα ̟ρόσβασης στην ̟ληροφορίες του δηµόσιου
τοµέα. Η ̟ρόσβαση στα έγγραφα ό̟ως ̟ροβλέ̟εται στις διατάξεις του
άρθρου 5 του N.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και
άλλες διατάξεις», ό̟ως ισχύει, αφορά και στα ηλεκτρονικά έγγραφα και
µ̟ορεί να ασκηθεί και µε χρήση ΤΠΕ κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον
̟αρόντα νόµο.
2.,
Εφόσον ασκείται το κατά το άρθρο 5 του Κώδικα ∆ιοικητικής
∆ιαδικασίας δικαίωµα ̟ρόσβασης σε έγγραφα ̟ου τηρούνται ηλεκτρονικά
α̟ό φορέα του δηµόσιου τοµέα η µελέτη του εγγράφου ή η χορήγηση
αντιγράφου µ̟ορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικό τρό̟ο, µε την ε̟ιφύλαξη των
ειδικότερων ρυθµίσεων του ̟αρόντος.
3.
Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Εσωτερικών, Α̟οκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ρυθµίζεται ο τρό̟ος ̟ρόσβασης, της µελέτης
των εγγράφων και της
χορήγησης
αντιγράφων µε χρήση ΤΠΕ, οι
υ̟οχρεώσεις του αιτούντος και κάθε άλλη αναγκαία λε̟τοµέρεια για την
εφαρµογή της ̟αρούσας ρύθµισης.

10

Άρθρο 10
∆ικαίωµα ηλεκτρονικής ε̟ικοινωνίας και χρήσης ΤΠΕ
1.
Με την ε̟ιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων ή εξαιρέσεων, τα φυσικά
̟ρόσω̟α και τα ΝΠΙ∆ έχουν δικαίωµα να ε̟ικοινωνούν και να
συναλλάσσονται µε τους φορείς του δηµόσιου τοµέα µε χρήση ΤΠΕ και ιδίως
να κάνουν χρήση ηλεκτρονικών ̟ληροφοριακών και ε̟ικοινωνιακών
συστηµάτων ̟ροκειµένου να χρησιµο̟οιούν υ̟ηρεσίες ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, να λαµβάνουν και να δίδουν ̟ληροφορίες, να έχουν
̟ρόσβαση στα δηµόσια έγγραφα, να καταθέτουν αιτήσεις, δηλώσεις,
δικαιολογητικά ή άλλα έγγραφα και να λαµβάνουν διοικητικά ή άλλα
έγγραφα ̟ου α̟ευθύνουν σε αυτά οι φορείς του δηµόσιου τοµέα.
2.
Με την ε̟ιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων τα φυσικά ̟ρόσω̟α και τα
ΝΠΙ∆ έχουν δικαίωµα να ε̟ιλέγουν µεταξύ των διαθέσιµων µέσων και
τρό̟ων ε̟ικοινωνίας και συναλλαγής µε τους φορείς του δηµόσιου τοµέα. Η
ε̟ιλογή του τρό̟ου ε̟ικοινωνίας ή/και συναλλαγής δηλώνεται κατά την
έναρξη της ε̟ικοινωνίας ή συναλλαγής µε τον φορέα του δηµόσιου τοµέα και
µ̟ορεί να µεταβληθεί α̟ό το συναλλασσόµενο µε τον φορέα του δηµόσιου
τοµέα ̟ρόσω̟ο σε µεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας, εφόσον υ̟άρξει
έγκαιρη και σαφής δήλωση της µεταβολής της ̟ροηγούµενης ε̟ιλογής. Οι
υ̟άλληλοι φορέων του δηµόσιου τοµέα και ιδίως οι υ̟άλληλοι των Κέντρων
Εξυ̟ηρέτησης Πολιτών ε̟ικουρούν κάθε ενδιαφερόµενο ̟ρόσω̟ο ̟ου
αδυνατεί να χρησιµο̟οιήσει τις ΤΠΕ για την ε̟ικοινωνία και συναλλαγή του
µε φορείς του δηµόσιου τοµέα.
3.
Ο φορέας του δηµόσιου τοµέα ̟ου ε̟ικοινωνεί ή συναλλάσσεται µε
φυσικά ̟ρόσω̟α ή ΝΠΙ∆ µ̟ορεί, σε εξαιρετικές ̟εριστάσεις, να µεταβάλλει
τον τρό̟ο ε̟ικοινωνίας ή συναλλαγής, εφόσον αυτό ε̟ιβάλλεται α̟ό
ε̟ιτακτικές οργανωτικές ανάγκες και τα συναλλασσόµενα µε
αυτόν
̟ρόσω̟α ενηµερώνονται εγκαίρως και σαφώς για τη µεταβολή του τρό̟ου
ε̟ικοινωνίας ή συναλλαγής.
4.
Ο φορέας του δηµόσιου τοµέα µ̟ορεί, να ̟ροσδιορίσει την
ε̟ικοινωνία ή συναλλαγή µε χρήση ΤΠΕ ως µοναδικό τρό̟ο ε̟ικοινωνίας ή
συναλλαγής, εφόσον α̟ευθύνεται σε ή συναλλάσσεται µε ΝΠΙ∆, ενώσεις
̟ροσώ̟ων ή φυσικά ̟ρόσω̟α ̟ου λόγω της φύσης τους, των τεχνικώνοικονοµικών δυνατοτήτων τους και του ̟εδίου δραστηριότητάς τους
τεκµαίρεται ότι έχουν ̟ρόσβαση σε ΤΠΕ και στη χρήση αυτών.
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Άρθρο 11
∆ιαρκής συµµετοχή στη βελτίωση λειτουργιών και υ̟ηρεσιών
1.
Τα φυσικά ̟ρόσω̟α και τα ΝΠΙ∆ δια των εκ̟ροσώ̟ων τους µ̟ορούν
να διατυ̟ώνουν ̟αρατηρήσεις και ̟ροτάσεις αναφορικά µε τη λειτουργία
των φορέων του δηµοσίου τοµέα και τη ̟αροχή υ̟ηρεσιών α̟ό αυτούς, ιδίως
µε χρήση ΤΠΕ.
2.
Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα οφείλουν να ε̟εξεργάζονται, να
αξιολογούν και να αξιο̟οιούν τις ̟αρατηρήσεις και ̟ροτάσεις για τη
βελτίωση της οργάνωσης και της ̟αροχής υ̟ηρεσιών α̟ό αυτούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Άρθρο 12
Έκδοση ηλεκτρονικών εγγράφων
1.
Με την ε̟ιφύλαξη ειδικών ρυθµίσεων ε̟ιτρέ̟εται η σύνταξη και
τήρηση εγγράφων κάθε είδους καθώς και η διακίνηση, διαβίβαση,
κοινο̟οίηση και ανακοίνωση αυτών µεταξύ φορέων του δηµόσιου τοµέα ή
µεταξύ αυτών και των φυσικών ̟ροσώ̟ων και ΝΠΙ∆ και η έκδοση
διοικητικών ̟ράξεων µε χρήση ΤΠΕ.
2.
Α̟ό τη διάταξη της ̟ροηγούµενης ̟αραγράφου εξαιρούνται η
σύνταξη και τήρηση εγγράφων για τα ο̟οία ̟ροβλέ̟εται α̟ό το νόµο
α̟αγόρευση χορήγησης αντιγράφων.
3.
Αν η ε̟ιδιωκόµενη α̟ό φυσικό ̟ρόσω̟ο ή ΝΠΙ∆ ή α̟ευθυνόµενη σε
αυτά ̟ράξη αφορά έγγραφα, τα ο̟οία δεν ̟εριλαµβάνονται στο ̟εδίο
εφαρµογής του ̟αρόντος άρθρου, ο φορέας του δηµόσιου τοµέα υ̟οχρεούται
να ενηµερώνει εγκαίρως και µε τον εκάστοτε ̟λέον ̟ρόσφορο τρό̟ο τον
ενδιαφερόµενο.
4.
Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Εσωτερικών, Α̟οκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ορίζονται τα ̟ρότυ̟α και οι ελάχιστες
̟ροδιαγραφές µορφής και αναγκαίων στοιχείων
των ηλεκτρονικών
εγγράφων ̟ου εκδίδουν οι φορείς του δηµόσιου τοµέα καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία σχετική τεχνική λε̟τοµέρεια
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Άρθρο 13
Κύρος και α̟οδεικτική ισχύς ηλεκτρονικών εγγράφων
1.
Τα ηλεκτρονικά έγγραφα ̟ου συντάσσονται α̟ό όργανο φορέα του
δηµόσιου τοµέα
και φέρουν ̟ροηγµένη ηλεκτρονική υ̟ογραφή (του
εξουσιοδοτηµένου οργάνου) ̟ου βασίζεται σε αναγνωρισµένο ̟ιστο̟οιητικό
και δηµιουργείται α̟ό ασφαλή διάταξη δηµιουργίας υ̟ογραφής έχουν την
ίδια νοµική και α̟οδεικτική ισχύ µε τα έγγραφα ̟ου φέρουν ιδιόχειρη
υ̟ογραφή και σφραγίδα.
2.
Τα ηλεκτρονικά διοικητικά έγγραφα φέρουν υ̟οχρεωτικά ασφαλή
χρονοσήµανση.
3.
Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Εσωτερικών, Α̟οκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ορίζονται οι τεχνικές λε̟τοµέρειες και
διαδικασίες καθώς και τα ̟ρότυ̟α ̟ου α̟αιτούνται σε ̟ερί̟τωση ̟ου ένα
ηλεκτρονικό έγγραφο ή ̟ράξη ή ένα σχέδιο εγγράφου ̟ροσυ̟ογράφεται α̟ό
̟ερισσότερους υ̟αλλήλους-λειτουργούς διάφορων ιεραρχικών βαθµίδων.

Άρθρο 14
Ηλεκτρονικά αντίγραφα
1.
Αντίγραφα εγγράφων ̟ου ̟αράγονται µε ΤΠΕ έχουν ισχύ ακριβούς
αντιγράφου, εφόσον α) το ̟ρωτότυ̟ο ηλεκτρονικό ή έντυ̟ο έγγραφο
βρίσκεται στην κατοχή του φορέα του δηµόσιου τοµέα και κατά τη
διαδικασία της καταχώρισης, της ψηφιο̟οίησης, της ανα̟αραγωγής και της
εκτύ̟ωσης καθίσταται δυνατή η ταύτιση ̟ρωτοτύ̟ου και ηλεκτρονικού
αντιγράφου και β) το αντίγραφο φέρει ̟ροηγµένη ηλεκτρονική υ̟ογραφή
και ασφαλή χρονοσήµανση.
2.
Ο φορέας του δηµόσιου τοµέα µ̟ορεί να ψηφιο̟οιεί ή να ανα̟αράγει
µε χρήση ΤΠΕ έντυ̟α έγγραφα ̟ου εκδίδει ή έχει εκδώσει ή άλλα δηµόσια
και ιδιωτικά έγγραφα ̟ου κατέχει στο ̟λαίσιο της άσκησης των
αρµοδιοτήτων της και να ̟ιστο̟οιεί την ταύτιση ̟ρωτοτύ̟ου και ακριβούς
ηλεκτρονικού
αντιγράφου,
βεβαιώνοντας
την
ακεραιότητα
και
αυθεντικότητά του.
3.
Με την ε̟ιφύλαξη της τήρησης ειδικότερων διατάξεων, σε ̟ερί̟τωση
καταστροφής ̟ρωτότυ̟ων έντυ̟ων εγγράφων µετά την ̟αραγωγή
ψηφιο̟οιηµένου ισόκυρου αντιγράφου στο ̟ρωτόκολλο καταστροφής
µνηµονεύονται τα ειδικότερα στοιχεία ̟ου αναφέρονται στην ̟αραγωγή και
αρχειοθέτηση του ψηφιο̟οιηµένου ισόκυρου αντιγράφου.
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4.
Με Προεδρικό ∆ιάταγµα ̟ου εκδίδεται µετά α̟ό ̟ρόταση του
Υ̟ουργού Εσωτερικών, Α̟οκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
ορίζονται οι διαδικασίες, οι τεχνικές και κάθε άλλη λε̟τοµέρεια ̟ου
αναφέρεται στην ψηφιο̟οίηση εγγράφων και στην καταστροφή των έντυ̟ων
εγγράφων.
5.
Η εκτύ̟ωση εγγράφου µε χρήση ΤΠΕ ε̟έχει θέση ακριβούς
αντιγράφου, εφόσον ε̟ικυρώνεται α̟ό δηµόσια αρχή ̟ου δύναται να ελέγχει
την ταύτιση ̟ρωτοτύ̟ου και εκτυ̟ωµένου εγγράφου αντιγράφου. ∆εν
α̟αιτείται ε̟ικύρωση στην ̟ερί̟τωση ̟ου το έγγραφο έχει ̟αραχθεί α̟ό
φορέα του δηµόσιου τοµέα και τηρείται α̟ό αυτόν ή άλλον φορέα και είναι
δυνατό να ε̟ιβεβαιωθεί η ακρίβεια και η ισχύς του µε χρήση ΤΠΕ.

Άρθρο 15
Τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων
1.
Η δηµιουργία ή ε̟ικύρωση ε̟ιµέρους αρχείου της εκάστοτε
διαδικασίας ή υ̟όθεσης ̟ραγµατο̟οιείται µέσω ηλεκτρονικής ένδειξης,
υ̟ογεγραµµένης µε ̟ροηγµένη ηλεκτρονική υ̟ογραφή α̟ό το κάθε φορά
̟ρος 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 ο̟οία εκδίδει, κατέχει ή διακινεί και σχετίζονται
µε την άσκηση των αρµοδιοτήτων του ή το ̟εδίο των δραστηριοτήτων του .
3.
Οι διαδικασίες και τα µέσα καταχώρισης, τήρησης και εν γένει της
ε̟εξεργασίας των ηλεκτρονικών εγγράφων στα ηλεκτρονικά αρχεία ̟ρέ̟ει
να ̟ληρούν τους όρους και ̟ροϋ̟οθέσεις ασφαλείας και να εγγυώνται ιδίως
την ακεραιότητα, αυθεντικότητα, εµ̟ιστευτικότητα, και την ̟οιότητα των
εγγράφων καθώς και των δεδοµένων και ̟ληροφοριών ̟ου ̟εριέχονται σε
αυτά.
4.
Με Προεδρικό ∆ιάταγµα ̟ου εκδίδεται µετά α̟ό ̟ρόταση του
Υ̟ουργού Εσωτερικών, Α̟οκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήµατα ̟ου αναφέρονται στη συγκρότηση,
τήρηση, ε̟εξεργασία, α̟οθήκευση, ευρετηρίαση και αναζήτηση ηλεκτρονικών
εγγράφων και αρχείων και ιδίως οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές, τα ̟ρότυ̟α, τα
µέσα τήρησης, τα τεχνικά ̟ρότυ̟α ηλεκτρονικής διαχείρισης-αρχειοθέτησης
και αναζήτησης εγγράφων και δεδοµένων καθώς και οι κατευθύνσεις για τα
µέτρα οργανωτικής και τεχνικής ασφάλειας .
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5.
Κάθε φορέας του δηµόσιου τοµέα µεριµνά ώστε τα ηλεκτρονικά
έγγραφα, τα ψηφιακά αντίγραφα εντύ̟ων κι εγχάρτων εγγράφων και τα
ηλεκτρονικά αρχεία τηρούνται µε τρό̟ο, σε µορφή και υλικούς φορείς ̟ου
εξασφαλίζουν
τη διατηρησιµότητα, την ̟ροσβασιµότητα
και την
αναγνωσιµότητά τους. Με Προεδρικό διάταγµα ̟ου εκδίδεται µετά α̟ό
̟ρόταση του Υ̟ουργού Εσωτερικών, Α̟οκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης ρυθµίζονται τα ειδικότερα ζητήµατα της τήρησης και
διατήρησης των ηλεκτρονικών εγγράφων και αρχείων καθώς και της
κατάθεσης αρχείων, ηλεκτρονικών εγγράφων ή ψηφιακών αντιγράφων
εντύ̟ων/εγχάρτων εγγράφων στα Γενικά Αρχεία του Κράτους καθώς και
κάθε άλλη τεχνική λε̟τοµέρεια για την εφαρµογή της ̟αρούσας διάταξης.

Άρθρο 16
Τήρηση ηλεκτρονικού ̟ρωτοκόλλου
1.
Κάθε φορέας του δηµόσιου τοµέα, τηρεί ηλεκτρονικό ̟ρωτόκολλο, στο
ο̟οίο καταχωρίζονται ̟ράξεις ό̟ως η έκδοση, ̟αραλαβή, κοινο̟οίηση,
διαβίβαση εγγράφων, τα ο̟οία είτε εκδίδονται α̟ό αυτόν είτε βρίσκονται ή
̟εριέρχονται στην κατοχή του στο ̟λαίσιο της άσκησης των αρµοδιοτήτων
του.
2.
Η καταχώριση στο ηλεκτρονικό ̟ρωτόκολλο ̟ου τηρείται α̟ό τον
φορέα του δηµόσιου τοµέα ̟ραγµατο̟οιείται, ανεξάρτητα εάν η ̟αραγωγή,
έκδοση ή διακίνηση εγγράφων ̟ραγµατο̟οιείται µε ηλεκτρονικό ή µη τρό̟ο
και ανεξάρτητα εάν η διοικητική ̟ράξη ή ενέργεια διεκ̟εραιώνεται εξ
ολοκλήρου ή εν µέρει µε ηλεκτρονικό τρό̟ο.
3.
Τα συστήµατα ηλεκτρονικού ̟ρωτοκόλλου εκδίδουν ηλεκτρονικό
α̟οδεικτικό καταχώρησης ̟ου ̟εριλαµβάνει στοιχεία ταυτο̟οίησης του
εγγράφου, ό̟ως εκδότης, θέµα, ηµεροµηνία και ώρα καταχώρησης καθώς και
τον µοναδικό αριθµό ηλεκτρονικού ̟ρωτοκόλλου. Με την ε̟ιφύλαξη
ειδικότερης διάταξης ως χρόνος καταχώρισης στο ηλεκτρονικό ̟ρωτόκολλο
λογίζεται η ηµεροµηνία και ώρα ̟ου αναγράφεται στο α̟οδεικτικό
καταχώρισης.
4.
Η
βεβαίωση
καταχώρισης
στο
ηλεκτρονικό
̟ρωτόκολλο
γνωστο̟οιείται, τηρουµένων των διατάξεων του ̟αρόντος, στο φυσικό
̟ρόσω̟ο ή στο ΝΠΙ∆ µε χρήση ΤΠΕ, εκτός εάν αυτό έχει αιτηθεί ή ε̟ιλέξει
διαφορετικά κατά την αρχική ε̟ικοινωνία. Με την ε̟ιφύλαξη της τήρησης
των ρυθµίσεων του ̟αρόντος νόµου ̟ου αφορούν την ταυτο̟οίηση και την
ε̟ιβεβαίωση ταυτότητας (αυθεντικο̟οίηση), τα συναλλασσόµενα µε τον
φορέα του δηµόσιου τοµέα φυσικά ̟ρόσω̟α ή τα ΝΠΙ∆ δια των
εξουσιοδοτηµένων α̟ό αυτά ̟ρόσω̟ων µ̟ορούν να ενηµερώνονται µε
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χρήση ΤΠΕ αναφορικά
µε τη διακίνηση των εγγράφων ̟ου έχουν
̟ρωτοκολληθεί και εν γένει για την ̟ορεία της υ̟όθεσης ̟ου 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 ̟λαίσιο της άσκησης των αρµοδιοτήτων ̟ου τους
έχουν ανατεθεί και για την εκ̟λήρωση αυτών, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση της
τήρησης των όρων ασφαλείας στο ε̟ί̟εδο ̟ου κάθε φορά ε̟ιβάλλεται α̟ό τη
φύση των διακινούµενων εγγράφων και της ε̟ιβεβαίωσης ταυτότητας
(αυθεντικο̟οίησης) των δηµοσίων λειτουργών και υ̟αλλήλων.
2. Με την ε̟ιφύλαξη της τήρησης των όρων ασφαλείας στο ε̟ί̟εδο ̟ου κάθε
φορά ε̟ιβάλλεται α̟ό την κατηγορία, τη φύση και τον σκο̟ό των
διακινούµενων εγγράφων ή δεδοµένων , οι φορείς του δηµόσιου τοµέα
µ̟ορούν να αναζητούν δηµόσια έγγραφα ή έγγραφα ̟ου 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 διεκ̟εραίωση διαδικασίας, συναλλαγής ή αιτήµατος φυσικού
̟ροσώ̟ου, ή ΝΠΙ∆ και το ̟ρόσω̟ο αυτό έχει συγκατατεθεί στην αναζήτηση
και διακίνηση των εγγράφων αυτών.
3.
Οι φορείς του ∆ηµόσιου Τοµέα κάνουν χρήση ΤΠΕ στη µεταξύ τους
ε̟ικοινωνία, διακίνηση και ανταλλαγή εγγράφων και δεδοµένων
εφαρµόζοντας τα ̟ρότυ̟α και τις τεχνικές, µε βάση το Πλαίσιο Παροχής
Υ̟ηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, ό̟ως εκάστοτε ισχύει, ̟ροκειµένου
να εξασφαλίσουν το α̟αιτούµενο ε̟ί̟εδο διαλειτουργικότητας.
4.
Το Πλαίσιο Παροχής Υ̟ηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
ε̟ικαιρο̟οιείται µε α̟όφαση του Υ̟ουργού Εσωτερικών, Α̟οκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, όταν αυτό ε̟ιβάλλεται είτε α̟ό τη µεταβολή
του κανονιστικού ̟λαισίου ̟ου διέ̟ει την ̟αροχή υ̟ηρεσιών είτε α̟ό τη
µεταβολή του τεχνολογικού ̟εριβάλλοντος και της αντίστοιχης υ̟οδοµής.
(Παλιο 18)

16

Άρθρο 18
Αυτοµατο̟οιηµένη ̟αροχή υ̟ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
1.
Η ̟αροχή υ̟ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η εκ̟λήρωση
αιτηµάτων ̟ου υ̟οβάλλονται ηλεκτρονικά ή µη µ̟ορεί να γίνεται µε
̟λήρως αυτοµατο̟οιηµένο τρό̟ο µε την υ̟οστήριξη ΤΠΕ, µε την ε̟ιφύλαξη
της ταυτο̟οίησης και ε̟ιβεβαίωσης ταυτότητας (αυθεντικο̟οίησης) των
αιτούντων την ̟αροχή της υ̟ηρεσίας κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην
κείµενη νοµοθεσία. Με την ε̟ιφύλαξη της ̟ροηγµένης ηλεκτρονικής
υ̟ογραφής οι ̟ράξεις ̟ου εκδίδονται συνιστούν διοικητικές ̟ράξεις.
2.
Η ̟αροχή υ̟ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η αντα̟όκριση
σε αιτήµατα φυσικών ̟ροσώ̟ων είτε µε διαβίβαση δεδοµένων ̟ροσω̟ικού
χαρακτήρα µεταξύ φορέων του δηµόσιου τοµέα είτε
µε διασύνδεση
(ηλεκτρονικών) αρχείων ή/και βάσεων δεδοµένων ̟ου τηρούνται α̟ό φορείς
του δηµόσιου τοµέα είτε µε ̟λήρως αυτοµατο̟οιηµένο τρό̟ο µε την
υ̟οστήριξη
̟ληροφοριακών συστηµάτων και βάσεων δεδοµένων ,
̟ραγµατο̟οιείται τηρουµένων των ̟ροϋ̟οθέσεων και εγγυήσεων της
κείµενης νοµοθεσίας για την ̟ροστασία του ατόµου α̟ό την ε̟εξεργασία των
δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα, ό̟ως ισχύει.

Άρθρο 19
Κοινή χρήση και αξιο̟οίηση υ̟οδοµών, ΤΠΕ και δεδοµένων
1.
Με την ε̟ιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων και ιδίως των διατάξεων για
την ̟ροστασία δικαιωµάτων ̟νευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας οι
φορείς του δηµοσίου τοµέα µ̟ορούν να χρησιµο̟οιούν α̟ό κοινού
υ̟ολογιστικές λειτουργίες,
υ̟οδοµές των ̟ληροφοριακών και
ε̟ικοινωνιακών συστηµάτων και εν γένει ΤΠΕ καθώς και δεδοµένα, µε
εξαίρεση τα δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα, ̟ροκειµένου να
εξασφαλίζουν τη συνεχή και α̟ρόσκο̟τη ̟αροχή υ̟ηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης
και
να
βελτιώνουν
την
α̟οδοτικότητα
και
α̟οτελεσµατικότητα της λειτουργίας τους. Η κοινή χρήση υ̟ολογιστικών
λειτουργιών, υ̟οδοµών ̟ληροφοριακών και ε̟ικοινωνιακών συστηµάτων
καθώς και δεδοµένων ̟ραγµατο̟οιείται ιδίως µε τη δηµιουργία κοινών
υ̟ολογιστικών κέντρων, τη διασύνδεση των υφιστάµενων ή νέων
υ̟ολογιστικών κέντρων των φορέων του δηµοσίου τοµέα, τη λειτουργία τους
µε ενιαία ̟ολιτική διαχείρισης και διάθεσης
Οι
αρχές,
διαδικασίες,
̟ροϋ̟οθέσεις και όροι κοινής χρήσης και αξιο̟οίησης υ̟ολογιστικών
λειτουργιών, υ̟οδοµών ̟ληροφοριακών και ε̟ικοινωνιακών συστηµάτων
καθώς
και
δεδοµένων
καθορίζονται,
̟ροτυ̟ο̟οιούνται
και
ε̟ικαιρο̟οιούνται µε κοινή α̟όφαση του ΥΠΕΣΑΗ∆ και του εκάστοτε
αρµόδιου Υ̟ουργού.
2.
Οι δηµόσιοι φορείς τηρούν µητρώο των ̟ληροφοριακών και
ε̟ικοινωνιακών υ̟οδοµών και συστηµάτων, του λογισµικού καθώς και των
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κατηγοριών αρχείων και δεδοµένων ̟ου χρησιµο̟οιούν ή τηρούν. Το
µητρώο ̟εριλαµβάνει λε̟τοµερή αναφορά στις άδειες χρήσης/εκµετάλλευσης
και εν γένει στα δικαιώµατα ̟νευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας του
φορέα του δηµόσιου τοµέα και είναι. µε την ε̟ιφύλαξη ειδικοτέρων
ρυθµίσεων, ̟ροσιτό σε κάθε φορέα του δηµόσιου τοµέα και σε κάθε
ενδιαφερόµενο. Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Εσωτερικών, Α̟οκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ορίζονται οι γενικές ̟ροδιαγραφές και η
µορφή τήρησης των µητρώων αυτών και οι διαδικασίες ̟ρόσβασης και
διάθεσης του ̟εριεχοµένου του.
3
Κάθε φορέας του δηµόσιου τοµέα οφείλει ̟ριν α̟ό την ̟ροµήθεια,
αναβάθµιση ή ε̟ικαιρο̟οίηση λογισµικού, υ̟οδοµών, ̟ληροφοριακών και
ε̟ικοινωνιακών συστηµάτων και εν γένει ΤΠΕ να εξετάζει µε τον ̟λέον
̟ρόσφορο τρό̟ο τη διαθεσιµότητα τους σε άλλους δηµόσιους φορείς και την
δυνατότητα κοινής χρήσης αυτών κατά τα οριζόµενα στο ̟αρόν άρθρο υ̟ό
την ε̟ιφύλαξη των δικαιωµάτων ̟νευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας
και α̟ορρήτων ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην κείµενη νοµοθεσία. Κατά την
̟ροµήθεια, αναβάθµιση ή ε̟ικαιρο̟οίηση λογισµικού, υ̟οδοµών,
̟ληροφοριακών και ε̟ικοινωνιακών συστηµάτων και εν γένει ΤΠΕ κάθε
φορέας του δηµόσιου τοµέα οφείλει να αιτιολογεί ρητά την έλλειψη της
δυνατότητας αξιο̟οίησης αντίστοιχων διαθέσιµων υ̟οδοµών και
συστηµάτων στον ίδιο ή σε άλλο φορέα του δηµόσιου τοµέα.

Άρθρο 20
Στατιστική ε̟εξεργασία δεδοµένων
1.
Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα ε̟εξεργάζονται και εξάγουν στατιστικά
στοιχεία ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό τις ολοκληρωµένες διοικητικές διαδικασίες ή
την έκδοση ̟ράξεων µε χρήση ΤΠΕ. Τα στατιστικά στοιχεία τηρούνται
ηλεκτρονικά α̟ό τους φορείς του δηµόσιου τοµέα µε σκο̟ό την εξαγωγή
αναφορών και στοιχείων σχετικά µε τη διεκ̟εραίωση διοικητικών ̟ράξεων
και συναλλαγών, ό̟ως ιδίως ο χρόνος και το κόστος διεκ̟εραίωσης της
διαδικασίας.
2.
Τα στατιστικά στοιχεία ̟ου συνάγονται α̟ό την ε̟εξεργασία σύµφωνα
µε την ̟ροηγούµενη ̟αράγραφο δηµοσιεύονται ̟εριοδικά στον δικτυακό
τό̟ο του φορέα του δηµόσιου τοµέα.
3.
Εφόσον στα δεδοµένα ̟ου θα υ̟οστούν στατιστική ε̟εξεργασία
̟εριλαµβάνονται δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα η ε̟εξεργασία λαµβάνει
χώρα αφού αυτά καταστούν ανώνυµα. Με Προεδρικό διάταγµα ̟ου
εκδίδεται µετά/ύστερα αα̟ό ̟ρόταση του Υ̟ουργού Εσωτερικών,
Α̟οκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και γνώµη της Αρχής
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Προστασίας ∆εδοµένων Προσω̟ικού Χαρακτήρα ορίζονται οι µέθοδοι, οι
διαδικασίες και τα µέσα µε τα ο̟οία καθίστανται ανώνυµα τα δεδοµένα
̟ροσω̟ικού χαρακτήρα, οι µέθοδοι στατιστικής ε̟εξεργασίας των στοιχείων
και δεδοµένων και κάθε άλλη αναγκαία λε̟τοµέρεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 21
Ηλεκτρονική ε̟ικοινωνία των φορέων δηµόσιου τοµέα
µε φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α

1.
Με την ε̟ιφύλαξη ειδικών ρυθµίσεων ̟ου καθιστούν υ̟οχρεωτική τη
χρήση ΤΠΕ για την ε̟ικοινωνία και τη συναλλαγή µε φορέα του δηµόσιου
τοµέα, ο φορέας του δηµόσιου τοµέα µ̟ορεί να χρησιµο̟οιήσει ηλεκτρονικό
τρό̟ο ε̟ικοινωνίας µε φυσικά ή ΝΠΙ∆ και ̟αροχής υ̟ηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης σε αυτά, εφόσον τα ̟ρόσω̟α αυτά έχουν αιτηθεί τη χρήση
του τρό̟ου αυτού ή έχουν δώσει τη ρητή συγκατάθεσή τους. Η αίτηση και η
̟αροχή της συγκατάθεσης καθώς και η ανάκλησή της µ̟ορούν να
διαβιβαστούν και µε ηλεκτρονικό τρό̟ο µε την ε̟ιφύλαξη των ρυθµίσεων για
την ταυτο̟οίηση και αυθεντικο̟οίηση.
2.
Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα ε̟ικοινωνούν και συναλλάσσονται µε
φυσικά ̟ρόσω̟α και ΝΠΙ∆ και εν γένει ̟αρέχουν υ̟ηρεσίες ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης σε αυτά , τηρώντας τις ̟ροϋ̟οθέσεις και τους όρους
ασφάλειας ̟ου ̟εριέχονται στο Πλαίσιο Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ή/και
στην ̟ολιτική ασφάλειας του εκάστοτε φορέα του δηµόσιου τοµέα.
‘Αρθρο 22
∆ιακίνηση εγγράφων µεταξύ φορέων του δηµόσιου τοµέα
και φυσικών ̟ροσώ̟ων ή/και ΝΠΙ∆
1.
Έγγραφα,
ό̟ως ατοµικές
διοικητικές
̟ράξεις,
α̟οφάσεις,
κοινο̟οιήσεις, ̟ιστο̟οιητικά και βεβαιώσεις διακινούνται µεταξύ των
φορέων του δηµόσιου τοµέα και των φυσικών ή ΝΠΙ∆ ή κοινο̟οιούνται σε
αυτά µε ηλεκτρονικό τρό̟ο, εφόσον φέρουν ̟ροηγµένη ηλεκτρονική
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υ̟ογραφή και ̟ληρούνται οι κατά ̟ερί̟τωση οριζόµενες ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου
αφορούν την ̟αροχή των δια̟ιστευτηρίων και αναγνωριστικιών και εν γένει
της ταυτο̟οίησης και της ε̟ιβεβαίωσης ταυτότητας (αυθεντικο̟οίησης) ή
εφόσον ̟αρέχονται µέσω κατάλληλα ταυτο̟οιηµένου και ̟ιστο̟οιηµένου
δικτυακού τό̟ου και ε̟ιβεβαιώνεται η ταυτότητα του φυσικού ̟ροσώ̟ου ή
του ΝΠΙ∆.
2.
Η διακίνηση ηλεκτρονικών εγγράφων, τα ο̟οία φέρουν µόνον
ηλεκτρονική υ̟ογραφή ε̟ιτρέ̟εται στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου η αναφερόµενη
διακίνηση δεν συνδέεται µε την ̟αραγωγή έννοµων α̟οτελεσµάτων ή µε την
άσκηση δικαιώµατος. Στα έγγραφα αυτά ̟εριλαµβάνονται ιδίως ερωτήµατα,
εγκύκλιοι, οδηγίες, µελέτες, στατιστικά στοιχεία, αιτήσεις ̟αροχής
̟ληροφοριών.
Άρθρο 23
Υ̟οβολή αιτήσεων, δηλώσεων και δικαιολογητικών
1.
Με την ε̟ιφύλαξη ειδικών ρυθµίσεων, φυσικά ̟ρόσω̟α και ΝΠΙ∆
µ̟ορούν να υ̟οβάλλουν µε ηλεκτρονικό τρό̟ο αιτήσεις, δηλώσεις,
βεβαιώσεις, δικαιολογητικά καθώς και ̟ροσφορές για συµµετοχή σε
δηµόσιους διαγωνισµούς, εφόσον ̟ληρούνται οι κατά ̟ερί̟τωση οριζόµενες
̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου αφορούν την ̟αροχή των δια̟ιστευτηρίων,
της
ταυτο̟οίησης και της ε̟ιβεβαίωσης της ταυτότητας (αυθεντικο̟οίησης) και
εν γένει της ̟ολιτικής ασφάλειας του φορέα.
2.
Με την ε̟ιφύλαξη ειδικών ρυθµίσεων, φυσικά ̟ρόσω̟α και ΝΠΙ∆
µ̟ορούν να υ̟οβάλλουν µε ηλεκτρονικό τρό̟ο νοµιµο̟οιητικά έγγραφα,
δικαιολογητικά, δικαιολογητικά συµµετοχής σε δηµόσιους διαγωνισµούς,
εφόσον ̟ληρούνται οι κατά ̟ερί̟τωση οριζόµενες ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου
αφορούν την υ̟οβολή και την ̟αροχή των δια̟ιστευτηρίων, της
ταυτο̟οίησης και της ε̟ιβεβαίωσης της ταυτότητας (αυθεντικο̟οίησης) και
εν γένει της ̟ολιτικής ασφάλειας του φορέα.
3.
Με κοινή α̟όφαση του Υ̟ουργού Εσωτερικών, Α̟οκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
και του εκάστοτε αρµόδιου Υ̟ουργού
̟ροσδιορίζονται ειδικότερα οι δηλώσεις, αιτήσεις, δικαιολογητικά και
̟ροσφορές ̟ου ε̟ιτρέ̟εται να υ̟οβάλλονται ηλεκτρονικά καθώς και το
̟εριεχόµενο και ο τύ̟ος αυτών. Με την ίδια α̟όφαση εξειδικεύονται οι όροι,
τα κριτήρια και οι ̟ροϋ̟οθέσεις ηλεκτρονικής κατάθεσης και υ̟οβολής
εγγράφων, αιτήσεων, δηλώσεων, ̟ροσφορών και δικαιολογητικών και κάθε
άλλη αναγκαία λε̟τοµέρεια. Αν η υ̟οβολή α̟ό φυσικό ή ΝΠΙ∆ και η
αντίστοιχη διακίνηση αφορά έγγραφα, τα ο̟οία δεν ̟εριλαµβάνονται στο
̟εδίο εφαρµογής του ̟αρόντος, ο φορέας του δηµόσιου τοµέα υ̟οχρεούται
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να ενηµερώνει σχετικώς και εγκαίρως µε τον εκάστοτε ̟λέον ̟ρόσφορο τρό̟ο
τον ενδιαφερόµενο.
4.
Ο φορέας του δηµόσιου τοµέα µ̟ορεί, κατ’ εξαίρεση, να α̟αιτήσει την
ηλεκτρονική υ̟οβολή εγγράφων και ιδίως αιτήσεων και δηλώσεων, εφόσον
̟ιθανολογείται ότι τα αιτούντα ή δηλούντα φυσικά ̟ρόσω̟α ή ΝΠΙ∆ λόγω της
φύσης τους, των τεχνικών-οικονοµικών δυνατοτήτων τους και του ̟εδίου
δραστηριότητάς τους έχουν ̟ρόσβαση σε ΤΠΕ και στη χρήση αυτών.
5.
Ο φορέας του δηµόσιου τοµέα οφείλει να θέτει στη διάθεση του
̟ροσώ̟ου ̟ου υ̟οβάλλει µε ηλεκτρονικό τρό̟ο αιτήσεις, δηλώσεις,
δικαιολογητικά κ.α. κατάλληλα, α̟οτελεσµατικά και ̟ροσιτά µέσα ̟ου θα
ε̟ιτρέψουν να διορθώσει τυχόν λάθη κατά τον ηλεκτρονικό χειρισµό της
υ̟ηρεσίας ̟ριν α̟ό την οριστική υ̟οβολή. Ο φορέας του δηµόσιου τοµέα
οφείλει να ενηµερώνει µε τον κατά ̟ερί̟τωση ̟λέον ̟ρόσφορο τρό̟ο για την
ύ̟αρξη δυνατότητας µεταγενέστερης διορθωτικής ή/και συµ̟ληρωµατικής
υ̟οβολής µε ηλεκτρονικό ή µη τρό̟ο ενηµερώνοντας ταυτόχρονα για τις
έννοµες συνέ̟ειες της διορθωτικής ή συµ̟ληρωµατικής υ̟οβολής.
6. Εφόσον τα έγγραφα ̟ου αναφέρονται στις ̟αραγράφους 1 και 2 του
̟αρόντος τηρούνται ήδη σε ηλεκτρονικό αρχείο ή µε ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο σε
φορέα του δηµόσιου τοµέα, ο φορέας του δηµόσιου τοµέα στον ο̟οίο
α̟ευθύνονται οι αιτήσεις, δηλώσεις, βεβαιώσεις κ.α αναζητά αυτε̟αγγέλτως
τα έγγραφα αυτά. Ο φορέας του δηµόσιου τοµέα ̟ου διαθέτει τα έγγραφα
αυτά οφείλει σε κάθε ̟ερί̟τωση να ε̟ιβεβαιώνει την ακρίβεια και
ε̟ικαιρο̟οίησή τους. Το φυσικό ̟ρόσω̟ο ή ΝΠΙ∆ ̟ου ε̟ικοινωνεί ή
συναλλάσσεται µε φορέα του δηµόσιου τοµέα µ̟ορεί να αιτηθεί την
αναζήτηση των εγγράφων αυτών βεβαιώνοντας µε υ̟εύθυνη δήλωση την
ακρίβεια των αναγραφόµενων ή/και βεβαιούµενων
σε αυτά
στοιχείων/δεδοµένων.

Άρθρο 24
Προσδιορισµός χρόνου ̟αραλαβής και
υ̟ολογισµός ̟ροθεσµιών κατάθεσης
1.
Με την ε̟ιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων, δηλώσεις, αιτήσεις,
δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα ̟ου α̟οστέλλονται ηλεκτρονικά σε έναν
φορέα του δηµόσιου τοµέα θεωρείται ότι έχουν ̟εριέλθει σε αυτόν, εφόσον
υ̟άρξει ηλεκτρονική ε̟ιβεβαίωση της λήψης µε ασφαλή χρονοσήµανση. Με
α̟όφαση του Υ̟ουργού Εσωτερικών, Α̟οκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης ορίζονται οι ειδικότερες λε̟τοµέρειες για την εφαρµογή της
̟αρούσας και ιδίως τα ζητήµατα ̟ου αναφέρονται στη διαδικασία και τον
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τρό̟ο ηλεκτρονικής
χρονοσήµανσης.

ε̟ιβεβαίωσης

της

λήψης

και

της

ασφαλούς

2. Εφόσον το σύστηµα ̟ου χρησιµο̟οιεί ο φορέας του δηµόσιου τοµέα, στον
ο̟οίο α̟ευθύνονται οι αιτήσεις, δηλώσεις, δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα
δεν υ̟οστηρίζει την αυτόµατη ε̟ιβεβαίωση της λήψης, ο φορέας του
δηµόσιου τοµέα υ̟οχρεούται να ενηµερώνει για αυτό µε κάθε ̟ρόσφορο
τρό̟ο και ιδίως µε ̟ληροφόρηση στον οικείο δικτυακό τό̟ο.
Στην
̟ερί̟τωση αυτή τα έγγραφα ̟ου ̟εριέρχονται σε φορέα του δηµόσιου τοµέα
µε χρήση ΤΠΕ ̟ρωτοκολλούνται αυθηµερόν, εφόσον έχουν κατατεθεί εντός
ωραρίου εργασίας, ειδάλλως ̟ρωτοκολλούνται την ε̟όµενη εργάσιµη ηµέρα.
Με την ε̟ιφύλαξη ειδικοτέρων ρυθµίσεων, ο φορέας του δηµόσιου τοµέα
α̟οστέλλει αµελλητί,
µε ηλεκτρονικό τρό̟ο, στο ̟ρόσω̟ο ̟ου έχει
υ̟οβάλλει δηλώσεις, αιτήσεις , δικαιολογητικά ή άλλα έγγραφα α̟οδεικτικό
υ̟οβολής, στο ο̟οίο αναφέρεται ο ακριβής χρόνος ̟αραλαβής και τα
στοιχεία καταχώρισης στο ηλεκτρονικό ̟ρωτόκολλο.
3.Με την ε̟ιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων, ως χρόνος υ̟οβολής θεωρείται ο
χρόνος της ηλεκτρονικής ε̟ιβεβαίωσης της λήψης και, σε ̟ερί̟τωση ̟ου
είναι τεχνικά δυνατή η υ̟οστήριξη της λειτουργίας αυτής, ο χρόνος
καταχώρισης, στο ηλεκτρονικό ̟ρωτόκολλο
̟ου αναγράφεται στο
α̟οδεικτικό υ̟οβολής.
4. Με την ε̟ιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων, σε ̟ερί̟τωση ̟ου ̟ροβλέ̟εται
̟ροθεσµία για την ηλεκτρονική υ̟οβολή αιτήσεων, δηλώσεων,
δικαιολογητικών και άλλων εγγράφων η ̟ροθεσµία αυτή λήγει την 12η
νυχτερινή ώρα Ελλάδας της ηµέρας κατά την ο̟οία ̟αρέρχεται η ̟ροθεσµία.
Σε ̟ερί̟τωση εκ̟ρόθεσµης ηλεκτρονικής υ̟οβολής το ̟ρόσω̟ο ̟ου έχει
̟ροβεί στην εκ̟ρόθεσµη υ̟οβολή ενηµερώνεται αµελλητί και µε τον ̟λέον
̟ρόσφορο τρό̟ο για τον εκ̟ρόθεσµο χαρακτήρα της υ̟οβολής.
5.
Με α̟όφαση του αρµόδιου κατά ̟ερί̟τωση Υ̟ουργού καθορίζεται η
διαδικασία και η ̟ροθεσµία για την ηλεκτρονική υ̟οβολή αιτήσεων,
δηλώσεων, δικαιολογητικών, όταν για την α̟οδοχή τους α̟αιτείται η
καταβολή τελών, ̟αραβόλων ή οφειλών ̟ρος το δηµόσιο.
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Άρθρο 25
Γνωστο̟οίηση και κοινο̟οίηση µε ηλεκτρονικό τρό̟ο

1.
Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα µ̟ορούν να γνωστο̟οιούν ή να
κοινο̟οιούν έγγραφα σε φυσικά ̟ρόσω̟α ή ΝΠΙ∆ µε χρήση ΤΠΕ, εφόσον
αυτά έχουν αιτηθεί ή υ̟οδείξει το συγκεκριµένο µέσο ως ̟ροτιµώµενο ή
έχουν συγκατατεθεί ρητά στη χρήση του. Τόσο η αίτηση για τη χρήση ή η
υ̟όδειξη του ̟ροτιµώµενου ηλεκτρονικού µέσου όσο και η σχετική
συγκατάθεση θα µ̟ορούν να µεταδοθούν και να α̟οσταλούν, σε κάθε
̟ερί̟τωση, µε χρήση τεχνολογιών ̟ληροφορικής και ε̟ικοινωνιών , υ̟ό την
ε̟ιφύλαξη των ρυθµίσεων ̟ου αναφέρονται στην ταυτο̟οίηση και
αυθεντικο̟οίηση των ̟ροσώ̟ων.
2.
Το σύστηµα γνωστο̟οίησης ή και κοινο̟οίησης ̟ρέ̟ει να ε̟ιτρέ̟ει
την εξακρίβωση του ακριβούς χρόνου, κατά τον ο̟οίο έλαβε χώρα η
α̟οστολή, ̟αραλαβή και η ̟ρόσβαση στο ̟εριεχόµενο του εν λόγω
εγγράφου, η ο̟οία συνε̟άγεται έναρξη των έννοµων συνε̟ειών και των
̟ροθεσµιών, ό̟ως αυτές ̟ου αφορούν την άσκηση ενδίκων µέσων και
βοηθηµάτων. Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Εσωτερικών, Α̟οκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ορίζεται κάθε αναγκαία τεχνική λε̟τοµέρεια
ως ̟ρος τις ̟ροδιαγραφές και τα ̟ρότυ̟α για το σχεδιασµό και την
υλο̟οίηση του συστήµατος γνωστο̟οίησης και κοινο̟οίησης, µε τρό̟ο ώστε
να αντα̟οκρίνεται στον σκο̟ό της εξακρίβωσης του ακριβούς χρόνου
α̟οστολής και ̟αραλαβής ενός εγγράφου και ̟ρόσβασης στο ̟εριεχόµενό
του. Σε κάθε ̟ερί̟τωση τεκµαίρεται ότι το ̟ρόσω̟ο ̟ου είναι α̟οδέκτης του
εγγράφου ̟ου γνωστο̟οιείται ή κοινο̟οιείται α̟οκτά ̟ρόσβαση στο
̟εριεχόµενο της γνωστο̟οίησης ή κοινο̟οίησης το αργότερο δέκα(10)
̟λήρεις/ηµερολογιακές ηµέρες α̟ό τη γνωστο̟οίηση ή κοινο̟οίηση, εκτός
εάν ο α̟οδέκτης α̟οδείξει την συνδροµή λόγων ανωτέρας βίας ̟ου δεν
ε̟έτρεψαν την ̟ρόσβαση στο ̟εριεχόµενο του εγγράφου ̟ου
γνωστο̟οιήθηκε ή κοινο̟οιήθηκε µε ηλεκτρονικό τρό̟ο ή εφόσον αυτή η
αδυναµία οφείλεται σε υ̟αιτιότητα του φορέα του δηµόσιου τοµέα.
3.
Με γνωστο̟οίηση ή κοινο̟οίηση ισοδυναµεί
η ηλεκτρονική
̟ρόσβαση α̟ό τους ενδιαφερόµενους στο ̟εριεχόµενο των ενεργειών και των
αντίστοιχων εγγράφων του φορέα του δηµόσιου τοµέα, εφόσον ο φορέας του
δηµόσιου τοµέα µ̟ορεί να α̟οδείξει µε βέβαιο και ασφαλή τρό̟ο την
̟ρόσβαση του ενδιαφεροµένου.
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Άρθρο 26
Ηλεκτρονικές οικονοµικές συναλλαγές
1.
Ε̟ιτρέ̟εται η είσ̟ραξη ειδικών φόρων, ̟αραβόλων, τελών, ενσήµων,
χαρτοσήµων, ̟ροστίµων και εν γένει η οικονοµική εκκαθάριση οφειλών
φυσικών και ΝΠΙ∆ ̟ρος φορείς του δηµόσιου τοµέα µε χρέωση των
τρα̟εζικών λογαριασµών ̟ου τηρούν οι υ̟όχρεοι ή µε χρέωση ̟ιστωτικών ή
άλλων καρτών ̟ου χρησιµο̟οιούνται ως µέσο ηλεκτρονικής ̟ληρωµής και
έχουν εκδοθεί στο όνοµα των υ̟όχρεων.
2.
Υ̟ό τις ̟ροϋ̟οθέσεις της ταυτο̟οίησης και της ε̟ιβεβαίωσης της
ταυτότητας (αυθεντικο̟οίησης) του υ̟οχρέου η καταβολή µ̟ορεί να
̟ραγµατο̟οιείται είτε α̟ευθείας α̟ό τον αυτόν είτε µέσω των ΚΕΠ.
3.
Με κοινή α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών και του εκάστοτε
συναρµόδιου Υ̟ουργού ̟ροσδιορίζονται ειδικότερα οι φόροι, ̟αράβολα,
τέλη, ένσηµα, χαρτόσηµα, και ̟ρόστιµα ̟ου µ̟ορούν να καταβληθούν και
εισ̟ραχθούν ηλεκτρονικά, οι α̟οδιδόµενοι σε κάθε ̟ερί̟τωση κωδικοί
υ̟οχρέωσης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λε̟τοµέρεια.

‘Αρθρο 27
Πληροφορίες και υ̟ολογισµός χρόνου καταβολής στις ηλεκτρονικές
οικονοµικές συναλλαγές
1.
Για την εντολή ̟ληρωµής ο υ̟όχρεος υ̟οβάλλει τουλάχιστον τις
ακόλουθες ̟ληροφορίες: α) κωδικός υ̟οχρέωσης ̟ου αντιστοιχεί στην
οφειλή, β) ̟οσό καταβολής, γ) ηµεροµηνία καταβολής, δ) ̟ροσδιορισµός του
τρό̟ου καταβολής. Τα στοιχεία β και γ µ̟ορεί να εµ̟εριέχονται στον κωδικό
υ̟οχρέωσης.
2.
Η καταβολή έχει ολοκληρωθεί όταν στον υ̟όχρεο κοινο̟οιηθεί µε
ασφαλή τρό̟ο ηλεκτρονικά η ε̟ιβεβαίωση της συναλλαγής, η χρέωση του
αντίστοιχου λογαριασµού ή ̟ιστωτικής ή άλλης κάρτας ̟ου χρησιµο̟οιείται
ως µέσο ηλεκτρονικής ̟ληρωµής και ο ακριβής χρόνος ̟ου ολοκληρώθηκε η
συναλλαγή (χρονοσήµανση).
3.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν είναι ε̟ιτυχής ή δεν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική
συναλλαγή ο υ̟όχρεος ενηµερώνεται χωρίς καθυστέρηση για την αδυναµία
χρήσης της συγκεκριµένης ηλεκτρονικής υ̟ηρεσίας και, εφόσον είναι δυνατό,
και για τους λόγους της ανε̟ιτυχούς συναλλαγής.
4.
Με κοινή α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών και του εκάστοτε
συναρµόδιου Υ̟ουργού καθορίζονται ο τρό̟ος, οι µέθοδοι, οι διαδικασίες
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και κάθε άλλη αναγκαία λε̟τοµέρεια για την διεξαγωγή, ολοκλήρωση και
ε̟ιβεβαίωση της ε̟ιτυχούς συναλλαγής ή την ενηµέρωση για τη µη ε̟ιτυχή
ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Άρθρο 28
Ηλεκτρονική καταβολή οφειλών των Φορέων του ∆ηµόσιου Τοµέα
1.
Υ̟ό τις ̟ροϋ̟οθέσεις της ταυτο̟οίησης και της ε̟ιβεβαίωσης της
ταυτότητας (αυθεντικο̟οίησης) του δικαιούχου µ̟ορούν να καταβάλλονται
οφειλές των φορέων του δηµόσιου τοµέα ̟ρος φυσικά ̟ρόσω̟α ή ΝΠΙ∆ µέσω
της ̟ίστωσης λογαριασµών του δικαιούχου.
2.
Με κοινή α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών και του εκάστοτε
συναρµόδιου Υ̟ουργού καθορίζονται ο τρό̟ος, οι µέθοδοι, οι διαδικασίες
και κάθε άλλη αναγκαία λε̟τοµέρεια για την διεξαγωγή, ολοκλήρωση και
ε̟ιβεβαίωση της ε̟ιτυχούς συναλλαγής ή την ενηµέρωση για τη µη ε̟ιτυχή
ολοκλήρωση της συναλλαγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 29
Ηλεκτρονική ε̟ικοινωνία χωρίς ταυτο̟οίηση και ε̟ιβεβαίωση
ταυτότητας (αυθεντικο̟οίηση)

1.
Με την ε̟ιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων δεν α̟αιτείται ταυτο̟οίηση
και αυθεντικο̟οίηση φυσικών και ΝΠΙ∆ , όταν το ̟εριεχόµενο της
ηλεκτρονικής ε̟ικοινωνίας µε τον φορέα του δηµόσιου τοµέα αφορά
̟ληροφορίες ̟ου είναι εν γένει ̟ροσιτές σε κάθε ενδιαφερόµενο, ό̟ως
εγκύκλιοι, γενικές οδηγίες, έντυ̟α αιτήσεων και δηλώσεων, εκθέσεις, µελέτες,
ενηµερωτικό υλικό, στατιστικά στοιχεία, ̟ρακτικά δηµοσίων συνεδριάσεων.
2.
Στην ̟ερί̟τωση υ̟ηρεσιών ̟ληροφόρησης, αυτές µ̟ορούν να
̟αρέχονται χωρίς να είναι αναγκαία η καταχώριση στοιχείων του α̟οδέκτη
της υ̟ηρεσίας, ό̟ως η διαδικτυακή διεύθυνση αυτού, εφόσον δεν είναι
αναγκαίο για την ̟αροχή της υ̟ηρεσίας ή την τυχόν χρέωσή της.
3.
Στην ̟ερί̟τωση υ̟ηρεσιών ̟εριοδικής γενικής ̟ληροφόρησης µε
χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αυτές µ̟ορούν να ̟αρέχονται µε
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αναγκαία µόνη την καταχώριση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του
̟αραλή̟τη, χωρίς να είναι αναγκαία η συλλογή και ε̟εξεργασία άλλων
δεδοµένων.

Άρθρο 30
Υ̟οχρέωση ταυτο̟οίησης και ε̟ιβεβαίωσης ταυτότητας
(αυθεντικο̟οίησης)

1.
Η ταυτο̟οίηση και αυθεντικο̟οίηση των φυσικών και ΝΠΙ∆ ̟ου
ε̟ικοινωνούν και συναλλάσσονται µε τους φορείς του δηµόσιου τοµέα είναι
αναγκαία/α̟αραίτητη, εφόσον η ε̟ικοινωνία ή η συναλλαγή:
α) αφορά αιτήσεις, δηλώσεις, βεβαιώσεις, η υ̟οβολή και ̟αροχή των ο̟οίων
̟ροβλέ̟εται ως υ̟οχρεωτική α̟ό το νόµο
β) αφορά υ̟οβολή νοµιµο̟οιητικών εγγράφων, δικαιολογητικών,
̟ροσφορών, δικαιολογητικών συµµετοχής σε δηµόσιους διαγωνισµούς.
γ) αφορά την έκδοση, ανα̟αραγωγή ή κοινο̟οίηση ̟ράξεων, βεβαιώσεων,
̟ιστο̟οιητικών και εν γένει εγγράφων, τα ο̟οία ̟εριέχουν ή σχετίζονται µε
δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα των φυσικών ̟ροσώ̟ων ̟ου
συναλλάσσονται µε τη διοίκηση
δ) αφορά την έκδοση, ανα̟αραγωγή ή κοινο̟οίηση ̟ράξεων, βεβαιώσεων,
̟ιστο̟οιητικών και εν γένει εγγράφων, τα ο̟οία ̟εριέχουν ή σχετίζονται µε
φορολογικά, ̟εριουσιακά, οικονοµικά ή άλλα στοιχεία, δεδοµένα και
̟ληροφορίες ̟ου αφορούν ΝΠΙ∆ και καλύ̟τονται α̟ό α̟όρρητο ̟ου
̟ροβλέ̟εται α̟ό ειδικές διατάξεις, ό̟ως το φορολογικό α̟όρρητο.
ε) αφορά την καταβολή φόρων, ̟αραβόλων, τελών, ενσήµων, χαρτοσήµων
̟ροστίµων ή άλλων οφειλών ̟ρος δηµόσια αρχή ̟ου λαµβάνει χώρα µε
ηλεκτρονικά µέσα/µε ηλεκτρονικό τρό̟ο.
στ) σε κάθε ̟ερί̟τωση, στην ο̟οία το ̟εριεχόµενο της ε̟ικοινωνίας και της
συναλλαγής µε τη δηµόσια αρχή αφορά ή σχετίζεται µε δήλωση, αίτηση,
̟ράξη, α̟όφαση ή ενέργεια, α̟ό την ο̟οία α̟ορρέουν έννοµες συνέ̟ειες για
το φυσικό ̟ρόσω̟ο ή το ΝΠΙ∆ ̟ου ε̟ικοινωνεί ή/και συναλλάσσεται µε τη
δηµόσια αρχή.
2.
Με κοινή α̟όφαση του Υ̟ουργού Εσωτερικών, Α̟οκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και του εκάστοτε καθ’ ύλην αρµόδιου
υ̟ουργού ̟ροσδιορίζονται ειδικότερα οι συναλλαγές και οι υ̟ηρεσίες
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, για τη χρήση και ̟αροχή των ο̟οίων
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α̟αιτείται η ταυτο̟οίηση και αυθεντικο̟οίηση των φυσικών και νοµικών
̟ροσώ̟ων και κάθε άλλη τεχνική λε̟τοµέρεια.

Άρθρο 31
Eγγραφή σε υ̟ηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
1.
Η χρήση υ̟ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τις ο̟οίες
α̟αιτείται ταυτο̟οίηση και ε̟ιβεβαίωση ταυτότητας (αυθεντικο̟οίηση)
̟ροϋ̟οθέτει την εγγραφή στην Κεντρική ∆ιαδικτυακή Πύλη του Ελληνικού
∆ηµοσίου ή κατά ̟ερί̟τωση σε άλλες ̟ύλες ή τό̟ους ̟ρόσβασης ή σε
ηλεκτρονικές υ̟ηρεσίες ̟ου ̟αρέχονται α̟ό ε̟ιµέρους αρχές και φορείς κατά
τα οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία.
2.
Κατά την αρχική εγγραφή το φυσικό ̟ρόσω̟ο ̟ου ε̟ιθυµεί να κάνει
χρήση υ̟ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίζει /ή
και να α̟οστέλλει υ̟ογεγραµµένα µε ̟ροηγµένη ηλεκτρονική υ̟ογραφή
στην αρµόδια Αρχή Εγγραφής τα στοιχεία ̟ου α̟οδεικνύουν την ταυτότητά
του. Τα στοιχεία της ταυτότητας ̟ου αναφέρονται στην αίτηση εγγραφής,
όταν ̟ρόκειται για Έλληνες ̟ολίτες, α̟οδεικνύονται α̟ό το δελτίο
ταυτότητας ή τη σχετική ̟ροσωρινή βεβαίωση της αρµόδιας αρχής ή το
διαβατήριο. Η ταυτότητα των αλλοδα̟ών α̟οδεικνύεται, στην ̟ερί̟τωση
̟ολιτών Κράτους - Μέλους της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, α̟ό το δελτίο
ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ, στις άλλες ̟ερι̟τώσεις, α̟ό το διαβατήριο
ή άλλο έγγραφο βάσει του ο̟οίου ε̟ιτρέ̟εται η είσοδός τους στη Χώρα, ή τα
έγγραφα ̟ου έχουν εκδώσει οι αρµόδιες ελληνικές αρχές.
3.
Κατά την αρχική εγγραφή το ΝΠΙ∆ ̟ου ε̟ιθυµεί
υ̟ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα ̟ρέ̟ει να
στοιχεία ̟ου α̟οδεικνύουν την ε̟ωνυµία ή/και διακριτικό
µορφή, την έδρα και την εξουσία εκ̟ροσώ̟ησης του
̟ροβαίνει στην εγγραφή.

να κάνει χρήση
̟ροσκοµίζει τα
τίτλο, τη νοµική
̟ροσώ̟ου ̟ου

4.
Η αρχική εγγραφή µ̟ορεί να γίνεται είτε αυτο̟ροσώ̟ως είτε δια
ειδικά ̟ρος τούτο εξουσιοδοτηµένου αντι̟ροσώ̟ου ή εκ̟ροσώ̟ου. Αιτήσεις
για εγγραφή ̟ου υ̟οβάλλονται µέσω Κ.Ε.Π. τα ο̟οία έχουν την ευθύνη
ελέγχου των στοιχείων της ταυτότητας, θεωρείται ότι
υ̟οβάλλονται
αυτο̟ροσώ̟ως στην αρµόδια για την εγγραφή υ̟ηρεσία, εφόσον υ̟άρχει η
κατάλληλη ηλεκτρονική διασύνδεση µεταξύ του Κ.Ε.Π. και της ηλεκτρονικής
υ̟ηρεσίας..
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5.
Κατά την εγγραφή σε µία υ̟ηρεσία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης τα
̟ρόσω̟α ενηµερώνονται για τους σκο̟ούς της συλλογής και ε̟εξεργασίας
των δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα, τις κατηγορίες δεδοµένων ̟ου
υ̟όκεινται σε ε̟εξεργασία, τους υ̟εύθυνους ε̟εξεργασίας και τους α̟οδέκτες
των δεδοµένων στο ̟λαίσιο της ̟αροχής υ̟ηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης.
6.
Με α̟όφαση του εκάστοτε αρµόδιου Υ̟ουργού καθορίζονται τα
ειδικότερα τεχνικά και λε̟τοµερειακά ζητήµατα ̟ου αναφέρονται στις
ρυθµίσεις του ̟αρόντος άρθρου.

Άρθρο 32
Έκδοση αναγνωριστικών – δια̟ιστευτηρίων
και διαδικασία ε̟ιβεβαίωσης ταυτότητας (αυθεντικο̟οίησης)
1.
Κατά την εγγραφή στην υ̟ηρεσία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
̟ροσδιορίζονται τα αναγνωριστικά ̟ου α̟αιτεί κάθε φορέας του δηµόσιου
τοµέα για την ταυτο̟οίηση και τα δια̟ιστευτήρια για την ̟εραιτέρω
ε̟ιβεβαίωση της ταυτότητας του ̟ροσώ̟ου ̟ου κάνει χρήση υ̟ηρεσιών
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Εφόσον ̟ρόκειται για νοµικό ̟ρόσω̟ο τα
αναγνωριστικά και τα αντίστοιχα δια̟ιστευτήρια α̟οδίδονται στο νόµιµο
εκ̟ρόσω̟ό του ή σε ̟ρόσω̟ο ειδικά ̟ρος τούτο εξουσιοδοτηµένο α̟ό το
όργανο διοίκησης του νοµικού ̟ροσώ̟ου.
2.
Το ̟ρόσω̟ο, στο ο̟οίο α̟οδίδονται αναγνωριστικά και
δια̟ιστευτήρια οφείλει να λαµβάνει όλα τα ̟ροσήκοντα µέτρα για την
εµ̟ιστευτικότητα των αναγνωριστικών και δια̟ιστευτηρίων και την ασφαλή
φύλαξη των µέσων ̟ου τυχόν έχουν διατεθεί για την α̟οθήκευση και
χρησιµο̟οίηση των αναγνωριστικών και των δια̟ιστευτηρίων. Οφείλει να
ειδο̟οιεί αµελλητί τον φορέα του δηµόσιου τοµέα ̟ου έχει εκδώσει τα
αναγνωριστικά και δια̟ιστευτήρια για ο̟οιαδή̟οτε ̟αραβίαση της
εµ̟ιστευτικότητας ή ηλεκτρονική ε̟ικοινωνία ή συναλλαγή ̟ου έλαβε χώρα
χωρίς τη γνώση και έγκρισή του καθώς και για ο̟οιοδή̟οτε άλλο ̟ρόβληµα
ό̟ως α̟οκάλυψη αναγνωριστικών, κλο̟ή ή α̟ώλεια δια̟ιστευτηρίων ή των
µέσων ̟ου έχουν διατεθεί για την α̟οθήκευση και χρησιµο̟οίηση αυτών.
3.
Τα αναγνωριστικά και οι µέθοδοι ταυτο̟οίησης και ε̟ιβεβαίωσης
ταυτότητας των ̟ροσώ̟ων διαφορο̟οιούνται ανάλογα µε το ε̟ί̟εδο
εµ̟ιστοσύνης, το ο̟οίο α̟αιτείται για την εκάστοτε χρήση υ̟ηρεσίας
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Για την κατανοµή σε ε̟ί̟εδα εµ̟ιστοσύνης
λαµβάνονται υ̟όψη ιδίως η φύση της διοικητικής ̟ράξης, η σοβαρότητα των
εννόµων συνε̟ειών για το ̟ρόσω̟ο το ο̟οίο αιτείται ή είναι α̟οδέκτης της
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ε̟ικοινωνίας ή/και της υ̟ηρεσίας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η φύση των
δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα ̟ου ̟εριέχονται στα οικεία έγγραφα, η
φύση των ε̟ιχειρηµατικών ή άλλων α̟ορρήτων ̟ου ̟εριέχονται στα οικεία
έγγραφα.
4.
Με α̟όφαση του εκάστοτε αρµόδιου Υ̟ουργού ̟ροσδιορίζεται το
ε̟ί̟εδο εµ̟ιστοσύνης ̟ου α̟αιτείται για την δυνατότητα χρήσης µίας
υ̟ηρεσίας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τα αντίστοιχα αναγνωριστικά και
δια̟ιστευτήρια καθώς και οι µέθοδοι ταυτο̟οίησης- κι ε̟ιβεβαίωσης
ταυτότητας (αυθεντικο̟οίησης) καθώς και τα διακριτικά ̟ου θα
αξιο̟οιηθούν για τη δηµιουργία αµοιβαίας σχέσης εµ̟ιστοσύνης µεταξύ της
Κεντρικής ∆ιαδικτυακής Πύλης και του εκάστοτε φορέα.

’Αρθρο 33
Τήρηση και α̟οθήκευση αναγνωριστικών
1.
Η τήρηση και α̟οθήκευση των αναγνωριστικών στην Κεντρική
∆ιαδικτυακή Πύλη του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή σε κατά ̟ερί̟τωση άλλες
̟ύλες ή τό̟ους ̟ρόσβασης δεν είναι υ̟οχρεωτική. Τα ̟ρόσω̟α µ̟ορούν να
εισάγουν εκ νέου τα αναγνωριστικά κάθε φορά ̟ου αιτούνται ταυτο̟οίηση
και αυθεντικο̟οίηση ̟ροκειµένου να κάνουν χρήση µία υ̟ηρεσίας
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Τα αναγνωριστικά των ̟ροσώ̟ων µ̟ορούν να
τηρούνται στην Κεντρική ∆ιαδικτυακή Πύλη του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε
έγγραφη συγκατάθεση των ̟ροσώ̟ων και σύµφωνα µε τα ειδικότερα
οριζόµενα στον ν. 2472/97 για την ̟ροστασία του ατόµου α̟ό την
ε̟εξεργασία δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα, ό̟ως ισχύει/ Με ̟ράξη της
Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσω̟ικού Χαρακτήρα ορίζονται οι
ειδικότερες λε̟τοµέρειες για την ενηµέρωση των ̟ροσώ̟ων και την ̟αροχή
της συγκατάθεσης.
2.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η ταυτο̟οίηση - αυθεντικο̟οίηση δεν είναι
ε̟ιτυχής ο χρήστης ενηµερώνεται α̟ό την Κεντρική ∆ιαδικτυακή Πύλη του
Ελληνικού ∆ηµοσίου για τους λόγους της ανε̟ιτυχούς αναγνώρισης και για
την αδυναµία χρήσης της συγκεκριµένης ηλεκτρονικής υ̟ηρεσία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΟΡΓΑΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
‘Αρθρ 34 .
Γενικές ∆ιευθύνσεις Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης

1. Σε κάθε Υ̟ουργείο συνιστάται Γενική ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης. Στη Γενική ∆ιεύθυνση υ̟άγονται όλες οι υφισταµένες
οργανικές µονάδες του Υ̟ουργείου µε αρµοδιότητες σχετικές µε την
αξιο̟οίηση των ΤΠΕ για την ενίσχυση της α̟οδοτικότητας των υ̟ηρεσιών
και την υλο̟οίηση δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ειδικότερα, οι
οργανικές µονάδες ̟ου υ̟άγονται στην Γενική ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης ̟αρέχουν τεχνική υ̟οστήριξη για την κάλυψη των
µηχανογραφικών αναγκών του Υ̟ουργείου και την οργάνωση, λειτουργία
και συντήρηση των υ̟οδοµών ̟ληροφορικής και ε̟ικοινωνιών του
Υ̟ουργείου και µεριµνούν ιδίως για την ορθολογική αξιο̟οίηση των
̟ληροφοριακών συστηµάτων, την α̟λούστευση των διοικητικών
διαδικασιών, την βελτίωση των σχέσεων κράτους – ̟ολίτη, τον σχεδιασµό
καινοτόµων υ̟ηρεσιών µε χρήση ΤΠΕ καθώς και για κάθε άλλο ζήτηµα
σχετικό µε την ανά̟τυξη της ̟ληροφορικής και των ε̟ικοινωνιών στο
δηµόσιο τοµέα.
Για τις ̟ροϋ̟οθέσεις, τα κριτήρια και τη διαδικασία ε̟ιλογής του
Προϊσταµένου
Γενικής
∆ιεύθυνσης
Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης
εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών
∆ιοικητικών Υ̟αλλήλων και Υ̟αλλήλων Ν.Π.∆.∆., ̟ου κυρώθηκε µε το
άρθρο ̟ρώτο του ν.3528/2007 (Α’26) ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε τις διατάξεις
του ν.3839/2010 (Α’51), καθώς και οι διατάξεις του άρθρου τέταρτου και
̟έµ̟του του ν. 3839/2010. Η διάρθρωση και οργανωτική δοµή των Γενικών
∆ιευθύνσεων σε ε̟ιµέρους οργανικές µονάδες (∆ιευθύνσεων, Τµηµάτων,
Αυτοτελών και µη Αυτοτελών Γραφείων καθώς και τυχόν ενδιάµεσων
ε̟ι̟έδων διοίκησης ) και οι αρµοδιότητες αυτών καθορίζονται µε Προεδρικό
∆ιάταγµα ̟ου εκδίδεται µετά α̟ό ̟ρόταση του Υ̟ουργού Εσωτερικών,
Α̟οκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.

Άρθρο 35
∆ιυ̟ουργική Ε̟ιτρο̟ή Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,
1.
Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Εσωτερικών, Α̟οκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
συγκροτείται
∆ιυ̟ουργική Ε̟ιτρο̟ή
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, α̟οτελούµενη α̟ό Προϊστάµενους Γενικών
∆ιευθύνσεων Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης των Υ̟ουργείων ή εκ̟ροσώ̟ους
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αυτών µε αντικείµενο τη συνεργασία και τον συντονισµό για την εφαρµογή
του ̟αρόντος νόµου α̟ό τους φορείς του δηµόσιου τοµέα.
2.
Η Ε̟ιτρο̟ή ε̟ικουρεί συµβουλευτικά σε οργανωτικά και τεχνικά
θέµατα τις Γενικές ∆ιευθύνσεις Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και τις Ο∆Ε
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ̟ου συγκροτούνται µε τον ̟αρόντα νόµο,
̟ροβαίνει σε ̟εριοδική α̟οτίµηση και αξιολόγηση της εφαρµογής του και
διατυ̟ώνει ̟ροτάσεις ̟ρος τον Υ̟ουργού Εσωτερικών, Α̟οκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης για την υλο̟οίηση των σκο̟ών του νόµου. Για
τους σκο̟ούς αυτούς δηµιουργείται δικτυακός τό̟ος ̟ου λειτουργεί υ̟ό την
ε̟ο̟τεία του Γενικής ∆ιεύθυνσης Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
3. Ο κανονισµός λειτουργίας της Ε̟ιτρο̟ής ορίζεται µε α̟όφαση του
Υ̟ουργού Εσωτερικών, Α̟οκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
Άρθρο 36
Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου
1.
Σε κάθε φορέα του δηµόσιου τοµέα συγκροτείται οµάδα διοίκησης
έργου (εφεξής Ο∆Ε) µε αντικείµενο τη διαδικαστική, οργανωτική και τεχνική
υ̟οστήριξη της εφαρµογής του νόµου. Στα µέλη των οµάδων αυτών δεν
καταβάλλεται αµοιβή ή α̟οζηµίωση. Οι Ο∆Ε συγκροτούνται εντός µηνός
α̟ό τη δηµοσίευση του ̟αρόντος νόµου και η σύνθεσή τους κοινο̟οιείται
στον οικείο δικτυακό τό̟ο του φορέα.
2.
Η Ο∆Ε ορίζει ένα α̟ό τα µέλη της ως εσωτερικό υ̟εύθυνο ̟ροστασίας
δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα . Ο εσωτερικός υ̟εύθυνος ̟ροστασίας
δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα µεριµνά για τη λήψη όλων των
αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών µέτρων για την τήρηση των αρχών και
των υ̟οχρεώσεων ̟ου ̟εριγράφονται στον ̟αρόντα νόµο και στον ν.
2472/97, για την ̟ροστασία του ατόµου α̟ό την ε̟εξεργασία δεδοµένων
̟ροσω̟ικού χαρακτήρα, ό̟ως η υιοθέτηση
κι εφαρµογή ̟ολιτικών
ασφάλειας και ̟ροστασίας δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα, η ̟εριοδική
κατάρτιση και η ευαισθητο̟οίηση των υ̟αλλήλων και λειτουργών του φορέα
ως ̟ρος την ̟ροστασία δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα, η ̟ρόταση για
λήψη
εσωτερικών διαδικασιών ελέγχου και ε̟αλήθευσης της
α̟οτελεσµατικής εφαρµογής των µέτρων κατά τη λειτουργία των συστηµάτων
και υ̟ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Άρθρο 37
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Γνωµοδοτικό Συµβούλιο
Η ̟αράγραφος 4 του άρθρου µόνου του Π∆ 796/80 (ΦΕΚ 195/Α/261Αυγούστου 1980) « ̟ερί τρο̟ο̟οιήσεως του Π∆ 770/1975 «̟ερί διαρθρώσεως
του Υ̟ουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως και τρο̟ο̟οιήσεως διατάξεών
τινών αυτού», ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε το άρθρο 4 του Π∆ 1166/81
αντικαθίσταται ως εξής
To Τεχνικό Γνωµοδοτικό Συµβούλιο γνωµοδοτεί
α)
για
τη
διαµόρφωση
και
ε̟ικαιρο̟οίηση
των
̟ροτύ̟ων
διαλειτουργικότητας των ̟ληροφοριακών και ε̟ικοινωνιακών συστηµάτων
και εν γένει των ΤΠΕ ̟ου ̟αράγουν, ̟ροµηθεύονται ή χρησιµο̟οιούν οι
φορείς του δηµόσιου τοµέα
β)για τη δηµιουργία και ̟ροµήθεια υ̟οδοµών και ΤΠΕ για την ανά̟τυξη
και ̟αροχή υ̟ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης α̟ό τους φορείς του
δηµόσιου τοµέα.
γ) για τα τεχνικά και οργανωτικά ζητήµατα ̟ου αφορούν την κοινή χρήση
υ̟οδοµών, ΤΠΕ και δεδοµένων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον ̟αρόντα
νόµο
δ) για την εξειδίκευση και ε̟ικαιρο̟οίηση του Πλαισίου Παροχής Υ̟ηρεσιών
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
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