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ΠΡΟΣ: 
Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών  

 

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Είναι γεγονός αναµφισβήτητο ότι η δράση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

πρέπει να διέπεται τόσο από την αρχή της διαφάνειας, δηλαδή από την 
υποχρέωση της ∆ιοίκησης να εξασφαλίζει, όπου τούτο είναι δυνατό βάσει της 
ισχύουσας νοµοθεσίας, τη δηµοσιότητα των αποφάσεων και των ενεργειών 
των οργάνων της, όσο και την αρχή της πληροφόρησης και πρόσβασης των 
πολιτών και των επιχειρήσεων στα δηµόσια έγγραφα, µε σκοπό τη δηµιουργία 
µιας ανοιχτής και διάφανης ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης προς τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις.  

Ειδικότερα, το δικαίωµα στη γνώση και την πληροφόρηση των πολιτών 
και η υποχρέωση της διοίκησης, αντίστοιχα, για παροχή πληροφόρησης στους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις είναι συνταγµατικά θεµελιωµένα δικαιώµατα που 
προϋποθέτουν για την ικανοποίησή τους το δικαίωµα πρόσβασης στα δηµόσια 
έγγραφα (ν. 2690/1999, άρθρο 5), το οποίο συµπληρώθηκε µε το δικαίωµα 
περαιτέρω χρήσης της δηµόσιας πληροφορίας (ν. 3448/2006 που 
ενσωµάτωσε την 2003/98 -L 345/90/31-12-2003- κοινοτική οδηγία), η 
οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ακόµα και για 
άλλη χρήση πέραν της αρχικής, όπως για παράδειγµα για εµπορικούς 
σκοπούς, µε τους όρους βέβαια και τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόµος 
αυτός και η ισχύουσα νοµοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδοµένων, 
απορρήτων κλπ.   
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Σηµαντικό και ουσιαστικό ρόλο στη συνεχή και έγκυρη ενηµέρωση των 

πολιτών και των επιχειρήσεων έχουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και 
επικοινωνιών σε συνδυασµό µε τη διάδοση του ∆ιαδικτύου, οι οποίες 
παρέχουν µέσα και πρακτικές δηµοσιοποίησης των δράσεων της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και διαρκούς ενηµέρωσης µε αξιοπιστία και ασφάλεια όπως 
υπαγορεύουν οι δηµοκρατικές αξίες. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, το Υπουργείο Εσωτερικών προκειµένου να 
συµβάλει στην πληρέστερη και αποτελεσµατικότερη εφαρµογή της διαφάνειας 
στη δράση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και της ενίσχυσης του δικαιώµατος των 
πολιτών και των επιχειρήσεων στην πρόσβαση και γνώση των διοικητικών 
εγγράφων, εισάγει την ηλεκτρονική εφηµερίδα στο χώρο των υπηρεσιών της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, µε την ονοµασία «Εφηµερίδα της Υπηρεσίας».  

 

ΙΙ. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Σήµερα, όλοι σχεδόν, οι φορείς του στενού δηµόσιου τοµέα (Υπουργεία, 

Ανεξάρτητες Αρχές, Περιφέρειες, Νοµαρχίες, ∆ήµοι και Ν.Π.∆.∆.) 
διαθέτουν µια συγκεκριµένη τοποθεσία (Ιστοχώρο) στο ∆ιαδίκτυο η οποία 
περιέχει και παρέχει πληροφορίες για την οργάνωση και τις δραστηριότητες 
του Φορέα. Η διαδικτυακή αυτή τοποθεσία  µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 
ενιαίο σύστηµα αναφοράς για τη δηµοσιοποίηση των διοικητικών εγγράφων 
που παράγει ο οικείος Φορέας, δηµιουργώντας µε αυτόν τον τρόπο στην 
πράξη, ηλεκτρονική εφηµερίδα σε κάθε ∆ηµόσια Υπηρεσία η οποία θα 
δηµοσιεύει τα διοικητικά έγγραφα που παράγει  καθηµερινώς η Υπηρεσία 
όπως ακριβώς γίνεται, κατά αναλογία, µε την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 Εποµένως, σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα, «Εφηµερίδα της 
Υπηρεσίας» εννοείται µια συγκεκριµένη ιστοσελίδα στη ∆ιαδικτυακή 
τοποθεσία (Ιστοχώρο) της Υπηρεσίας, στην οποία δηµοσιεύονται τα 
διοικητικά έγγραφα που παράγει η Υπηρεσία, µε προκαθορισµένο τρόπο 
και σύµφωνα µε τους περιορισµούς και τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία για την προστασία 
συµφερόντων, δικαιωµάτων και εννόµων αγαθών.  
 

ΙII. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Η υποχρέωση για τη δηµιουργία της «Εφηµερίδας της Υπηρεσίας» 

αφορά στα Υπουργεία, τις Ανεξάρτητες Αρχές, τις Περιφέρειες, τους 
Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθµού και τα Ν.Π.∆.∆. 
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IV. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Στην «Εφηµερίδα της Υπηρεσίας» θα δηµοσιεύονται γενικώς τα 

διοικητικά έγγραφα της Υπηρεσίας, µε την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται οι 
προϋποθέσεις για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων, όπως 
ορίζονται στο ν. 2472/1997.  

Ενδεικτικά αναφέρονται: 
• Εγκύκλιοι 
• Κανονιστικές διοικητικές πράξεις 
• Ατοµικές διοικητικές πράξεις που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως 
• Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατοµικές απλές ή σύνθετες)  
• Προπαρασκευαστικές  
• ∆ιαπιστωτικές - βεβαιωτικές 
• Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων 
• Προµήθειες - Συµβάσεις 

Προσλήψεις - ∆ιορισµοί 
Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών Συµβουλίων, κλπ) 
Κανονισµοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας 
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δηµοσίων 
έργων, υγείας κλπ.) 
Μελέτες 
Στατιστικά στοιχεία, κλπ. 
Απαντητικά έγγραφα µε περιεχόµενο ερµηνευτικό ή διευκρινιστικό 

 

V. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
  Για να δηµιουργήσουν την  «Εφηµερίδα της  Υπηρεσίας», οι υπόχρεοι 
Φορείς πρέπει: 

Πρώτον: Να ανασχεδιάσουν τη ∆ιαδικτυακή τους τοποθεσία και να   
προσδιορίσουν µια συγκεκριµένη ιστοσελίδα η οποία θα φέρει την ένδειξη  
«Εφηµερίδα της Υπηρεσίας».   

∆εύτερον: Να οργανώσουν τη διαδικασία δηµοσιοποίησης µε τρόπο 
ώστε τα διοικητικά έγγραφα να δηµοσιεύονται στο ∆ιαδίκτυο συστηµατικά και 
τυποποιηµένα. 

Τρίτον: Οι ειδικότερες λεπτοµέρειες και τα βήµατα της διαδικασίας 
δηµιουργίας της Εφηµερίδας περιλαµβάνονται στο παράρτηµα που 
επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο.  
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VI. ΧΡΟΝΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

Τα διοικητικά έγγραφα θα δηµοσιεύονται την επόµενη ηµέρα εργασίας 
από την υπογραφή τους. Τα ανωτέρω έγγραφα θα παραµένουν στο 
διαδικτυακό τόπο ένα ηµερολογιακό µήνα από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής 
τους. 

VII. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Για διευκρινίσεις και τεχνικά θέµατα οι ενδιαφερόµενοι Φορείς 

µπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής της 
Γ.Γ.∆.∆.&Η.∆. του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Αρµόδιοι υπάλληλοι: κ.κ. Κοντογιώργης ∆ιονύσης & Μιχαλίτσης 
Βασίλης  

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213-1306075 & 213-1306077. 
 

Στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ. έχει ήδη δηµιουργηθεί ο σχετικός 
σύνδεσµος (link) «Εφηµερίδα της Υπηρεσίας», ο οποίος µπορεί να αποτελέσει 
πρότυπο για τις λοιπές Υπηρεσίες. 

 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται, οι ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού 

των Υπουργείων να γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή στους δηµόσιους 
φορείς που εποπτεύουν και οι ∆ιευθύνσεις ∆ιοίκησης των Περιφερειών 
στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού της περιοχής ευθύνης τους, αντίστοιχα. 

 

Τέλος, επισηµαίνεται η υποχρέωση των ∆ιοικητικών Αρχών για την 
πιστή εφαρµογή της εν λόγω εγκυκλίου, δεδοµένου ότι κοινός στόχος όλων  
των δηµοσίων υπηρεσιών είναι η αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση των 
πολιτών και των επιχειρήσεων και η ενίσχυση της διαφάνειας στη δράση της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για την εµπέδωση της εµπιστοσύνης τους προς αυτή.  

 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
 
 
 

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ∆ΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Α) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
 

i) Ανασχεδιασµός του διαδικτυακού τόπου 
Η αρχική σελίδα (homepage) του δηµόσιου διαδικτυακού τόπου του 

φορέα πρέπει να επανασχεδιαστεί έτσι ώστε να περιλαµβάνει σύνδεσµο (link) 
µε την ονοµασία «Εφηµερίδα της Υπηρεσίας». Ο σύνδεσµος πρέπει να είναι 
προσβάσιµος από εµφανές σηµείο και να οδηγεί σε εσωτερική ιστοσελίδα, η 
οποία θα περιέχει τα διοικητικά έγγραφα που αναφέρονται στην εγκύκλιο 
αυτή. Συγκεκριµένα, ο σύνδεσµος πρέπει να είναι µια εκ των επιλογών του 
κεντρικού “µενού” ή των κεντρικών κατηγοριών περιεχοµένου που υπάρχουν 
στην ιστοσελίδα για την πλοήγηση στο περιεχόµενο του διαδικτυακού τόπου. 
Η τοποθέτησή του κρίνεται σκόπιµο να είναι δίπλα στην κατηγορία – σύνδεσµο 
που οδηγεί στην αρχική σελίδα.  

ii) ∆ηµοσίευση (Ανάρτηση) των διοικητικών εγγράφων στον 
Ιστοχώρο του Φορέα  
       Η διαδικασία δηµοσιοποίησης των διοικητικών εγγράφων πρέπει να 
εφαρµόζεται µε ενιαίο και τυποποιηµένο τρόπο στις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες 
ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής, οµοιογενής και αξιόπιστη λειτουργία της  
Εφηµερίδας της Υπηρεσίας. Στο πλαίσιο αυτό η διαδικασία πρέπει να 
πραγµατοποιείται ως εξής: 
 

Β) ΣΤΑ∆ΙΑ 
 

ΣΤΑ∆ΙΟ 1. Ο συντάκτης του διοικητικού εγγράφου, εξετάζει εάν το 
έγγραφο ανήκει στην κατηγορία εκείνων που πρέπει να δηµοσιεύονται στην 
Εφηµερίδα της Υπηρεσίας.  

Εάν ο συντάκτης κρίνει ότι το έγγραφο πρέπει να δηµοσιευθεί στον 
Ιστοχώρο της Υπηρεσίας τότε εισηγείται τη δηµοσίευσή του, σηµειώνοντας 
στο έγγραφο, την ένδειξη «κοινοποίηση στην Εφηµερίδα της Υπηρεσίας». 

ΣΤΑ∆ΙΟ 2. Έγκριση ή όχι της εισήγησης από τον προϊστάµενο της 
καθύλην αρµόδιας οργανικής µονάδας.  

ΣΤΑ∆ΙΟ 3. Εφόσον η εισήγηση εγκριθεί από τον προϊστάµενο της 
καθύλην αρµόδιας οργανικής µονάδας, το έγγραφο κοινοποιείται µέσω της 
οργανικής µονάδας που διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του οικείου Φορέα 
(π.χ. Γραµµατεία), στην οµάδα ή στον υπεύθυνο που ασχολείται µε την 
ανάρτηση των εγγράφων στη συγκεκριµένη ιστοσελίδα, για δηµοσίευση.  

ΣΤΑ∆ΙΟ 4. Ο συντάκτης του εγγράφου παρακολουθεί τη διαδικασία 
της δηµοσιοποίησης και ενηµερώνει την Ιεραρχία εάν υπάρχουν προβλήµατα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ Α΄: 
(µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) 
1. Όλα τα Υπουργεία 

- ∆/νσεις ∆ιοικητικού 
2. Όλες τις Γενικές και Ειδικές Γραµµατείες 

- ∆/νσεις ∆ιοικητικού 
3. Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας 

- ∆/νσεις ∆ιοικητικού 
4. Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας 

- ∆/νσεις ∆ιοικητικού 
5. Όλες τις Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές Αρχές 
6. Όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών της Χώρας 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ Β΄: 
1. Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
Λ. Κηφισίας 1-3 & Αλεξάνδρας, 
Τ.Κ. 115 23, Αθήνα. 
2. Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
Συγγρού 60, 
Τ.Κ. 117 42, Αθήνα. 
3. Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών  
Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών 
Ανθίµου Γαζή 4 & Χρ. Λαδά, 
Τ.Κ. 101 91, Αθήνα. 
4. Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας 
Πειραιώς 205 
Τ.Κ. 118 53, Αθήνα. 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (αποστολή µε e-mail): 
1. Πολιτικά Γραφεία κ.κ. Υπουργών 
2. Πολιτικά Γραφεία κ.κ. Υφυπουργών 
3. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραµµατέων 
4. Γραφεία κ.κ. Ειδικών Γραµµατέων 
5. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραµµατέων Περιφερειών 
6. Γραφεία κ.κ. Νοµαρχών 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: (µε e-mail) 
1. Πολιτικό Γραφείο κ. Υπουργού  
2. Πολιτικό Γραφείο κ. Υφυπουργού 
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα 
4. Γραφεία κ.κ. Γεν. ∆ιευθυντ(ρι)ών 
5. Γραφεία κ.κ. ∆ιευθυντ(ρι)ών 
6. ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων. 
(αποστολή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στη διεύθυνση 
papanikg@ypes.gov.gr µε την παράκληση για τη δηµοσίευση του παρόντος 
στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας µας στη διαδροµή ∆ηµόσια ∆ιοίκηση/ Σχέσεις 
Κράτους-Πολίτη) 
7. Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής 
- Υπόψη κ.κ. Κοντογιώργη ∆ιονύση και Μιχαλίτση Βασίλη 
8. η διαδροµή ∆ηµόσια ∆ιοίκηση/ Σχέσεις Κράτους - Πολίτη). 
            
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 


