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Άρθρο 1: Ανάρτηση νόµων και πράξεων στο ∆ιαδίκτυο 
Αντικείµενο του παρόντος νόµου είναι η εισαγωγή της υποχρέωσης ανάρτησης των 
νόµων, των προεδρικών διαταγµάτων και των πράξεων που εκδίδουν τα αναφερόµενα 
στο άρθρο 2 πρόσωπα και όργανα στο ∆ιαδίκτυο και η δηµιουργία των προϋποθέσεων 
και διαδικασιών για τη διασφάλιση ευρύτατης δηµοσιότητας αυτών. 

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρµογής 
1. Οι ρυθµίσεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται σε νόµους, προεδρικά 

διατάγµατα και σε πράξεις που εκδίδουν ο Πρωθυπουργός, το Υπουργικό 
Συµβούλιο και τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα, οι Υπουργοί, Αναπληρωτές 
Υπουργοί, Υφυπουργοί, Γενικοί Γραµµατείς Υπουργείων και Περιφερειών, 
Ειδικοί Γραµµατείς Υπουργείων, τα όργανα διοίκησης νοµικών προσώπων 
δηµοσιών δικαίου, τα όργανα διοίκησης φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα 
στις περιπτώσεις που αναφέρονται στον παρόντα νόµο καθώς και τα αιρετά 
όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού. 

2. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου ως φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα 
νοούνται α) τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή 
επιχορηγούνται τακτικώς, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις από κρατικούς 
πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους και β) οι 
δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµοί που προβλέπονται στις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 3429/05. 

3. Στο ∆ιαδίκτυο αναρτώνται: 

1. Νόµοι που ψηφίζονται και κυρώνονται κατά το Σύνταγµα, 

2. Πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου που εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 44 
παρ. 1 του Συντάγµατος. 

3. Τα προεδρικά διατάγµατα κανονιστικού χαρακτήρα, 

4. (Άλλες) πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα µε εξαίρεση τις κανονιστικές 
πράξεις που αφορούν την οργάνωση, διάρθρωση, σύνθεση, διάταξη, 
εφοδιασµό και εξοπλισµό των Ενόπλων ∆υνάµεων της χώρας καθώς και 
κάθε άλλη πράξη, η δηµοσιοποίηση της οποίας προκαλεί βλάβη στην εθνική 
άµυνα και ασφάλεια της χώρας, 

5. Οι προϋπολογισµοί, απολογισµοί, ισολογισµοί και οι επιµέρους δαπάνες 
Υπουργείων, κεντρικών και περιφερειακών δηµοσίων υπηρεσιών, φορέων 
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και της φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης 
πρώτου και δευτέρου βαθµού, 

6. Πράξεις διορισµού µονοµελών οργάνων και συγκρότησης συλλογικών 
οργάνων διοίκησης των φορέων του ∆ηµοσίου, του ευρύτερου δηµόσιου 
τοµέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού καθώς 
και οι τροποποιήσεις αυτών, 
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7. Πράξεις διορισµού, αποδοχής παραίτησης, αντικατάστασης ή παύσης 
Γενικών Γραµµατέων Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικών Γραµµατέων 
Υπουργείων, µελών συλλογικών οργάνων διοίκησης φορέων του ∆ηµοσίου , 
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και 
δευτέρου βαθµού, 

8. Πράξεις συγκρότησης αµειβόµενων ή µη επιτροπών, οµάδων εργασίας, 
οµάδων έργου, αποφαινόµενων οργάνων διαχείρισης δηµοσίων συµβάσεων 
και συναφών οργάνων γνωµοδοτικής ή άλλης αρµοδιότητας, 

9. Πράξεις καθορισµού των αµοιβών και αποζηµιώσεων των µελών µονοµελών 
και συλλογικών οργάνων διοίκησης, µελών επιτροπών, οµάδων εργασίας, 
οµάδων έργου και συναφών οργάνων γνωµοδοτικής ή άλλης αρµοδιότητας, 

10. Προκηρύξεις επιλογής προσωπικού, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι 
προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών 
φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, και των επιχειρήσεων και 
οργανισµών της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού, καθώς 
και οι προκηρύξεις εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων και συµβολαιογράφων, 

11. Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (∆ΕΠ) 
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής 
κατεύθυνσης, 

12. Πίνακες αποτελεσµάτων των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού, όπου αυτό 
προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία, 

13. Περιλήψεις πράξεων διορισµού, µετάταξης, διαθεσιµότητας, αποδοχής 
παραίτησης, απόλυσης ή υποβιβασµού υπαλλήλων, µόνιµων και µετακλητών, 
και διευθυντικών στελεχών του ∆ηµοσίου , του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, 
της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού καθώς και 
αντιστοίχων πράξεων που αφορούν δηµόσιους λειτουργούς, των οποίων η 
δηµοσίευση απαιτείται κατά την κείµενη νοµοθεσία, 

14. Το σύνολο των πράξεων που αναφέρονται σε αναπτυξιακούς νόµους, 
συµπεριλαµβανοµένων των πράξεων υπαγωγής επενδύσεων σε διατάξεις 
αναπτυξιακών νόµων, των συµβάσεων που αναφέρονται σε αναπτυξιακούς 
νόµους και των αποφάσεων έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων, 

15. Περιλήψεις διακηρύξεων, αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και ανάθεσης 
δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών, υπηρεσιών και µελετών του 
∆ηµοσίου, του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης 
πρώτου και δευτέρου βαθµού, καθώς και οι λοιπές πράξεις που αναφέρονται 
στη διαχείριση, διεκπεραίωση, εξέλιξη τροποποίηση, πληρωµή και παραλαβή 
των συµβάσεων αυτών, στην εκδίκαση σχετικών ενστάσεων, κλπ, 

16. Πράξεις αποδοχής δωρεών στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, σε φορέα του ευρύτερου 
δηµόσιου τοµέα ή σε φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου 
βαθµού, 

17. Πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης δηµόσιας 
περιουσίας ή περιουσιακών στοιχείων φορέων του ευρύτερου δηµόσιου 
τοµέα σε φυσικά πρόσωπα, σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και νοµικά 
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου , 
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18. Οι πράξεις: 

α) παραχώρησης δηµόσιων και δηµοτικών κτηµάτων, καθορισµού χρήσης 
γης παραχωρούµενου δηµόσιου κτήµατος, αλλαγής χρήσης γης 
κοινόχρηστου κτήµατος, 

β) καθορισµού εθνικών δρυµών και δασικών εκτάσεων, 
γ) χαρακτηρισµού εκτάσεων ως αναδασωτέων και οι ανακλήσεις των 

χαρακτηρισµών αυτών, 
δ) καθορισµού αιγιαλού, παραλίας, λιµνών, ποταµών, ρεµάτων και 

χειµάρρων, 
ε) καθορισµού βιοµηχανικών ζωνών, 
στ) σύνταξης και έγκρισης πολεοδοµικών µελετών και Γενικού 

Πολεοδοµικού σχεδίου, έγκρισης και τροποποίησης ρυµοτοµικών 
σχεδίων, προσδιορισµού ή τροποποίησης ορίων οικισµού και έγκρισης 
της µεταφοράς αυτού, 

ζ) καθορισµού και τροποποίησης όρων δόµησης, 
η) χορήγησης, αναστολής χορήγησης, τροποποίησης και ανάκλησης 

οικοδοµικών αδειών, 
θ) χωροθέτησης, 
ι) χαρακτηρισµών κτιρίων ως διατηρητέων. 

19. Ατοµικές διοικητικές πράξεις, η δηµοσίευση των οποίων προβλέπεται από 
ειδική διάταξη νόµου. 

Άρθρο 3: Υποχρεώσεις ανάρτησης στο ∆ιαδίκτυο 
1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόµου αναρτώνται στο 

∆ιαδίκτυο µε µέριµνα του προσώπου ή οργάνου που τις εξέδωσε. Οι νόµοι και τα 
προεδρικά διατάγµατα αναρτώνται στο δικτυακό τόπο των αρµόδιων υπουργείων 
που αυτά διατηρούν. Οι πράξεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού 
Συµβουλίου αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Γραφείου 
Πρωθυπουργού/Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και οι πράξεις των 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών 
Γραµµατέων στο δικτυακό τόπο του εκάστοτε Υπουργείου. Οι πράξεις των 
οργάνων διοίκησης των ΝΠ∆∆, των οργάνων διοίκησης φορέων του ευρύτερου 
δηµόσιου τοµέα, των αιρετών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και 
δεύτερου βαθµού αναρτώνται στους κατά περίπτωση οικείους δικτυακούς τόπους 
που αυτά διατηρούν ή που διαµορφώνονται για το σκοπό αυτό 

2. Σε περίπτωση συναρµοδιότητας η πράξη αναρτάται µε µέριµνα των συναρµοδίων 
σε όλους τους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους. 

3. Ο νόµοι, τα προεδρικά διατάγµατα και οι πράξεις που είναι κατά νόµο 
δηµοσιευτέες αναρτώνται αµελλητί και στο ∆ιαδίκτυο. 

4. Οι νόµοι, τα προεδρικά διατάγµατα και οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 
του παρόντος νόµου αναρτώνται µε τρόπο ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση 
πληροφοριών και να είναι ευχερώς προσβάσιµα στον µέσο χρήστη. 
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Άρθρο 4: Ισχύς των πράξεων 
1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 και είναι κατά νόµο δηµοσιευτέες 

ισχύουν από τη δηµοσίευσή τους. 

2. Οι πράξεις που κατά τον παρόντα νόµο αναρτώνται στο ∆ιαδίκτυο και δεν 
προβλέπεται από τον νόµο δηµοσίευσή τους δεν εκτελούνται, εάν δεν έχει 
προηγηθεί η ανάρτησή τους στο ∆ιαδίκτυο κατά τα οριζόµενα στον παρόντα 
νόµο. 

3. Αν το κείµενο της δηµοσιευµένης πράξης δεν ταυτίζεται µε το αντίστοιχο κείµενο 
που είναι αναρτηµένο στον οικείο δικτυακό τόπο ισχύει το κείµενο που έχει 
δηµοσιευτεί. Με ευθύνη του οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη γίνονται οι 
αναγκαίες διορθώσεις στο κείµενο που έχει αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο. 

Άρθρο 5: Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 
Η ανάρτηση των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 στο ∆ιαδίκτυο και η 
οργάνωση της αναζήτησης πληροφοριών πραγµατοποιείται µε την επιφύλαξη των 
κανόνων για την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα και µε την επιφύλαξη κανόνων πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, 
καθώς και εταιρικού ή άλλου απορρήτου που προβλέπεται από ειδικότερες διατάξεις.  

Άρθρο 6: ∆ιαδικασία ανάρτησης στο ∆ιαδίκτυο 
1. Σε κάθε Υπουργείο, σε κάθε κεντρική, ειδική ή περιφερειακή δηµόσια υπηρεσία, 

ΝΠ∆∆ καθώς και στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου 
βαθµού που είναι κατά τον παρόντα νόµο υπόχρεοι σε ανάρτηση νόµων, 
προεδρικών διαταγµάτων και πράξεων στο ∆ιαδίκτυο λειτουργεί υπηρεσιακή 
µονάδα µε αντικείµενο τη µέριµνα για την ανάρτηση στο ∆ιαδίκτυο και ιδίως τη 
συλλογή, ταξινόµηση, καταχώριση και επεξεργασία προς ανάρτηση των νόµων, 
προεδρικών διαταγµάτων και πράξεων που λαµβάνονται προς ανάρτηση, την 
έκδοση κωδικού αριθµού διαδικτυακής ανάρτησης και την λήψη και καταχώριση 
του κωδικού αριθµού δηµοσίευσης και στοιχείων του ΦΕΚ στις περιπτώσεις που 
προβλέπεται από τον νόµο και η δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
Μονάδες µε αντίστοιχο αντικείµενο λειτουργούν στο πλαίσιο των φορέων του 
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 

2. Οι υπηρεσιακές µονάδες της παρ. 1 συλλέγουν, καταχωρίζουν και δηµοσιεύουν 
αποφάσεις και πράξεις των εποπτευόµενων φορέων, όπου η ανάρτηση αυτή 
προβλέπεται από τον παρόντα νόµο. 

3. Σε κάθε φορέα που σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο έχει υποχρέωση ανάρτησης 
στο ∆ιαδίκτυο δηµιουργείται και τηρείται αρχείο των νόµων, προεδρικών 
διαταγµάτων και πράξεων που αναρτώνται, το οποίο είναι προσιτό σε κάθε 
ενδιαφερόµενο και µε ηλεκτρονικά µέσα. 

4. Στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
δηµιουργείται και τηρείται κεντρικό αρχείο νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και 
πράξεων που αναρτώνται στο ∆ιαδίκτυο κατά τον παρόντα νόµο, το οποίο είναι 
προσιτό σε κάθε ενδιαφερόµενο και µε ηλεκτρονικά µέσα. 
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5. Με ευθύνη της υπηρεσιακής µονάδας λαµβάνονται όλα τα αναγκαία τεχνικά, 
διαδικαστικά και οργανωτικά µέτρα προκειµένου να εξασφαλίζεται η 
προσβασιµότητα, ακεραιότητα και διαθεσιµότητα των κειµένων που αναρτώνται. 

6. Με απόφαση που εκδίδει ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης, και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ρυθµίζονται τα τεχνικά και λεπτοµερειακά θέµατα 
για την εφαρµογή του παρόντος νόµου. 

Άρθρο 7: ∆ιάθεση τευχών Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως 
Η παράγραφος 7 του άρθρου 15 του ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της 
Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» τροποποιείται ως εξής: 

«Τα τεύχη της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική 
µορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Το Εθνικό Τυπογραφείο µπορεί να 
διαθέτει τα Φύλλα Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως σε φορείς ψηφιακής αποθήκευσης 
ύστερα από παραγγελία. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την 
εφαρµογή της ρύθµισης. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης η διάθεση του περιεχοµένου των τευχών οργανώνεται µε 
τρόπο ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση του περιεχοµένου.» 

Άρθρο 8: Έναρξη ισχύος 
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου αρχίζει από…….. 

 

 

 

============================================================= 

Παρεµβάσεις: 
∆. Τουλιάτος, 09/12/09 

 


