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 Σθνπφο ηνπ λφκνπ :

- Η αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο θπζηθψλ 

θαη Ν.Π.Ι.Γ. λα επηθνηλσλνχλ θαη λα 

ζπλαιιάζζνληαη κε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα κε ρξήζε ΤΠΔ 

- Η ξχζκηζε ηεο ρξήζεο ΤΠΔ απφ ηνπο 

θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 



Πνχ εθαξκφδεηαη :

 Καηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ 

θνξέσλ

 Καηά ηελ επηθνηλσλία θαη ζπλαιιαγή κεηαμχ ησλ 

θνξέσλ

 Καηά ηελ επηθνηλσλία θαη ζπλαιιαγή κε θπζηθά 

θαη λνκηθά πξφζσπα 

 Καηά ηελ πξφζβαζε θπζηθψλ θαη λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ζε έγγξαθα 



Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λφκνπ :

 Η αλαγλψξηζε δηθαηψκαηνο ζε θπζηθά θαη λνκηθά 
πξφζσπα 

 Ννκνζέηεκα γεληθήο ηζρχνο γηα θαζνιηθή εθαξκνγή 

 Νφκνο – πιαίζην : Δμεηδίθεπζε εθαξκνγήο κέζσ 
δεπηεξεχνπζαο λνκνζεζίαο 

 H ηερλνινγηθή νπδεηεξφηεηα σο βαζηθή ζπληζηψζα 
βησζηκφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο 



Βαζηθέο θαηλνηνκίεο λ.3979/11

 Δλίζρπζε ηνπ επηπέδνπ πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ 
ρξήζηε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο

 Θέζπηζε ηζνηηκίαο λνκηθήο θαη απνδεηθηηθήο ηζρχνο 
έληππσλ/έγραξησλ θαη ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ

 Ίδξπζε δηθηπαθνχ ηφπνπ γηα ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζηελ δηαδηθαζία 
βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

 Γπλαηφηεηα γηα ελεκέξσζε / έιεγρν ηεο πνξείαο ηεο ππνζέζεσο ηνπ 
πνιίηε κέζσ ειεθηξνληθνχ πξσηνθφιινπ

 Γπλαηφηεηα γηα απηεπάγγειηε αλαδήηεζε εγγξάθσλ ελ γέλεη –
απαιιαγή απφ ππνρξέσζε επηθχξσζεο αληηγξάθσλ 



Βαζηθέο θαηλνηνκίεο λ.3979/11

 Γπλαηφηεηα γηα ππνβνιή ζεηξάο εγγξάθσλ ειεθηξνληθά (αηηήζεηο, 

βεβαηψζεηο, δηθαηνινγεηηθά θ.ά)

 Πξφβιεςε γηα θνηλή ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ππνδνκψλ, ΤΠΔ θαη 

δεδνκέλσλ απφ θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

 Γηελέξγεηα ειεθηξνληθψλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ αλεμαξηήησο ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε / ηεο επηρείξεζεο σο δηθαηνχρνπ ή νθεηιέηε  

 Αλακφξθσζε ηεο δηάξζξσζεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 



Η θέζπιζη πληποθοπιακών ςποσπεώζεων ηων 

θοπέων ηος δημόζιος ηομέα ωρ μέζο ειζδοσήρ  

δπάζεων ηλεκηπονικήρ διακςβέπνηζηρ 

 Οη θνξείο : 

 Καζηζηνχλ πξνζηηή κάθε πιεξνθνξία πνπ δηεπθνιχλεη ηελ άζθεζε 
δηθαησκάησλ ή ηελ εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπεη ν 
λφκνο 

 Γηαζέηνπλ ηελ πιεξνθνξία κε κνξθή δεθηηθή πεξαηηέξσ ρξήζεο, 
επεμεξγάζηκε κε ρξήζε ΤΠΔ

 Δγγπψληαη γηα ηελ λνκηκφηεηα θαη ηελ εγθπξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ 
θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ αλαξηνχλ

 Μεξηκλνχλ γηα ηελ επξεηεξίαζε θαη ηεθκεξίσζε ηεο πιεξνθνξίαο 
πνπ δηαζέηνπλ 

 Παξέρεηαη, ππφ φξνπο λνκηκφηεηαο, ην δηθαίσκα πεξαηηέξσ ρξήζεο 
ησλ πιεξνθνξηψλ



Η ενίζσςζη πποζηαζίαρ πποζωπικών 

δεδομένων ηων σπηζηών :

 Privacy by design : Τν δηθαίσκα πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ 
δεδνκέλσλ θαη ε αξρή ηεο θεηδνχο θξηηήξην θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ 
δηακφξθσζε, πξνκήζεηα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη 
ππεξεζηψλ Η.Γ.  

 Privacy impact assessment : Σρεδηαζκφο- δηακφξθσζε –πξνκήζεηα 
ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ κεηά απφ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ 
ζηελ ηδησηηθφηεηα 

 Διεπζέξσο αλαθιεηή ε ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ γηα 
επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πνπ ηνλ αθνξνχλ 

 Οξηζκφο εζσηεξηθνχ ππεχζπλνπ πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ 
δεδνκέλσλ ζηηο ΟΓΔ

 Σπκκεηνρή Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα 
ζηελ πινπνίεζε ηνπ λφκνπ κέζσ έθδνζεο ζπγθεθξηκέλσλ 
απνθάζεσλ 



Πεδία έκδοζηρ κανονιζηικών ππάξεων ςλοποίηζηρ ηος 

νόμος : Κομβικά ζημεία εκκίνηζηρ 

 Υπνρξέσζε δεκηνπξγίαο δηθηπαθνχ ηφπνπ γηα θάζε θνξέα ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα : Οκνηνκνξθία – παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ 
κε ηζφηηκα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά κέζσ θαζνξηζκνχ γεληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ κε ΥΑ ηνπ Υπ. Γηνηθ. Μεηαξξχζκηζεο 

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ειεθηξνληθά : ΚΥΑ 
πνπ εθδίδνληαη ζηαδηαθά αλάινγα κε ηελ σξηκφηεηα ηνπ πιαηζίνπ 
παξνρήο ησλ ελ ιφγσ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ : 

- Εξειδίκεςζη 

- Αποηύπωζη καηάζηαζηρ 

- Απλούζηεςζη 

- Παποσή ηλεκηπονικών ςπηπεζιών



Πεδία έκδοζηρ κανονιζηικών ππάξεων ςλοποίηζηρ ηος 

νόμος : Ηλεκηπονικά διοικηηικά έγγπαθα και απσεία

 Καζνξηζκφο αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ θαη κνξθήο ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ 
(Υ.Α.)

 Καζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ πξφζβαζεο θαη κειέηεο εγγξάθσλ κε ειεθηξνληθφ 
ηξφπν (Υ.Α.)

 Οξηζκφο δηαδηθαζηψλ θαη ηερληθψλ ςεθηνπνίεζεο εγγξάθσλ θαη 
θαηαζηξνθή έληππσλ εγγξάθσλ  (έθδνζε Π.Γ.)

 Καζνξηζκφο δεηεκάησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, κέζσλ ηήξεζεο, ηερληθψλ 
πξνηχπσλ θαη κέηξσλ ηερληθήο θαη νξγαλσηηθήο αζθάιεηαο ζρεηηθά κε 
ζπγθξφηεζε, ηήξεζε, αλαδήηεζε θιπ. ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ θαη αξρείσλ 
(έθδνζε Π.Γ.)

 Καζνξηζκφο ησλ φξσλ αζθαιείαο γηα ηελ δηαθίλεζε εγγξάθσλ κεηαμχ 
θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή κεηαμχ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη 
ηδησηψλ (Υ.Α.)



«Ανοικηή Δημόζια Διοίκηζη» (άπθπο 11)

 Ίδπςζη δικηςακού ηόπος ζςμμεηοσήρ ηος πολίηη ζηον ηπόπο 

λειηοςπγίαρ και παποσήρ ςπηπεζιών από θοπείρ ηος δημόζιος ηομέα 

 Σηόσορ η διαπκήρ βεληίωζη ηων παπεσόμενων ςπηπεζιών και η 

επικαιποποίηζή ηοςρ με βάζη ηιρ ανάγκερ και ηιρ πποηάζειρ ηων 

σπηζηών 

 Πώρ :

 Τα θπζηθά πξφζσπα θαη ηα Ν.Π.Ι.Γ. κπνξνχλ λα δηαηππψλνπλ 

παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ θνξέσλ ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ απηνχο

 Οη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα επεμεξγάδνληαη, αμηνινγνχλ θαη αμηνπνηνχλ 

ηηο παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ απφ απηνχο



Πεδία έκδοζηρ κανονιζηικών ππάξεων ςλοποίηζηρ ηος 

νόμος : Το πςθμιζηικό ανηικείμενο ηος άπθπος 19 

 Καζνξηζκφο – πξνηππνπνίεζε – επηθαηξνπνίεζε αξρψλ, δηαδηθαζηψλ, 
πξνυπνζέζεσλ θαη φξσλ θνηλήο ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ππνδνκψλ, ΤΠΔ θαη 
δεδνκέλσλ (ΚΥΑ)

 Τήξεζε μηηπώων πιεξνθνξηαθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ θαη ζπζηεκάησλ 
ησλ θνξέσλ θαη θαζνξηζκφο γεληθψλ πξνδηαγξαθψλ, κνξθήο ηήξεζεο θαη 
πξφζβαζεο ζην πεξηερφκελφ ηνπο  (Υ.Α.)

 Γεκηνπξγία Εθνικού Αποθεηηπίος Πιεξνθνξηψλ θαη Πξντφλησλ Λνγηζκηθνχ ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα ζην Δζληθφ Τππνγξαθείν (Υ.Α.)

 Πξφβιεςε, θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ ζςμβάζεων, φηη ην πξντφλ ινγηζκηθνχ  
παξαδίδεηαη ζηνλ θνξέα  κε φξνπο πνπ επηηξέπνπλ ηελ επεμεξγαζία, βειηίσζε θαη 
αλαδηαλνκή αληηγξάθσλ 

 Υποσπέωζη πηηήρ και ειδικήρ αιηιολόγηζηρ έιιεηςεο ηεο δπλαηφηεηαο 
αμηνπνίεζεο αληίζηνηρσλ δηαζέζηκσλ ππνδνκψλ θαη ζπζηεκάησλ ζηνλ ίδην ή ζε άιιν 
θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαηά ηελ πξνκήζεηα, αλαβάζκηζε ή επηθαηξνπνίεζε 
ινγηζκηθνχ, ππνδνκψλ, πιεξνθνξηαθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ελ γέλεη 
ΤΠΔ 



Η αποηύπωζη ηηρ ηλεκηπονικήρ 

διακςβέπνηζηρ ζηο οπγανόγπαμμα ηων 

θοπέων μέζω ηηρ ζύζηαζηρ Γενικών 

Διεςθύνζεων Ηλεκηπονικήρ Διακςβέπνηζηρ

 Άξζξν 34 λ.3979/11, Έθδνζε Π.Γ. 

 Υπαγσγή πθηζηάκελσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ κε βάζε ην 

λειηοςπγικό θξηηήξην πινπνίεζεο δξάζεσλ Η.Γ.: φρη κφλν 

νξγαληθέο κνλάδεο αμηνπνίεζεο ΤΠΔ αιιά και κνλάδεο 

απινχζηεπζεο δηαδηθαζηψλ, ελίζρπζεο απνδνηηθφηεηαο, βειηίσζεο 

ζρέζεσλ θξάηνπο – πνιίηε θιπ.  

 Υηνζέηεζε ελφο λένπ ηξφπνπ δηαθπβέξλεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο



Σςλλογικέρ Δομέρ ςποζηήπιξηρ 

εθαπμογήρ ηος νόμος

 Η ζύζηαζη Διϋποςπγικήρ 
Επιηποπήρ Ηλεκηπονικήρ 

Διακςβέπνηζηρ

 Άξζξν 35, Υ.Α. : Σηφρνο ν 
ζπληνληζκφο εθαξκνγήο ηνπ 
λφκνπ, ε παξνρή ζπλδξνκήο ζηηο 
ΟΓΔ θαη ζηηο Γ.Γ.Η.Γ., ε 
πεξηνδηθή απνηίκεζε ηεο πνξείαο 
εθαξκνγήο θαη ε ζπλερήο 
βειηίσζε ησλ δξάζεσλ 

πινπνίεζεο ηνπ λφκνπ.

 Η ζςγκπόηηζη Ομάδων 
Διοίκηζηρ Έπγος 

 Άξζξν 36 : Σηφρνο ε 
νξγαλσηηθή, ηερληθή θαη 
δηαδηθαζηηθή ππνζηήξημε 
εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ 

 Πξφβιεςε γηα εζσηεξηθφ 
ππεχζπλν πξνζηαζίαο 
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ εληφο 
ησλ ΟΓΔ



Ηλεκηπονικέρ Επικοινωνίερ ζηην 

Δημόζια Διοίκηζη

 Ενιαίο Σύζηημα 
Πληπωμών 

Αθνξά δαπάλεο γηα 
παξνρή ππεξεζηψλ 
ειεθηξνληθψλ 
επηθνηλσληψλ θαη 
πξνκήζεηαο θαη 
ππνζηήξημεο 
πιεξνθνξηαθψλ 
ζπζηεκάησλ

 Δίκηςο ηος Δημόζιος 
Τομέα

-Δληαίν Σχζηεκα παξνρήο 
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ 
θαη πξνκήζεηαο ησλ 
αλαγθαίσλ 
πιεξνθνξηαθψλ 
ζπζηεκάησλ 

-Σθνπφο ε ζπγθέληξσζε 
ηεο δήηεζεο θαη, άξα, ε 
ελίζρπζε ηεο 
απνδνηηθφηεηαο 



Η βάζη

 Φξήζε ηνπ λνκνζεηηθνχ εξγαιείνπ ππφ φξνπο 
βησζηκφηεηαο θαη απφθξηζεο ηφζν ζηηο αλάγθεο 
ηνπ πνιίηε φζν θαη ζην δπλακηθφ ηερλνινγηθφ 
πεξηβάιινλ

 Γηαξθήο απνηίκεζε θαη πεξηνδηθή αμηνιφγεζε 
εθαξκνγήο 

 Αλακφξθσζε ηνπ ίδηνπ ηνπ πεξηβάιινληνο 
εθαξκνγήο 



Η πποοπηική

 Η ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπ πνιίηε

 Δλίζρπζε δηαθάλεηαο –

απνηειεζκαηηθφηεηαο 

 Αλακφξθσζε νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο 

ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 



Εςσαπιζηώ για ηην πποζοσή ζαρ!


