
Αντικείμενο ανάρτησης (Διαύγεια). 

Τα όργανα διοίκησης νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),  καθώς επίσης 

και τα όργανα των φορέων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και 

δεύτερου βαθμού υποχρεούνται να αναρτούν στο Διαδίκτυο, όπως ορίζεται στην παρ.4 

του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 τα εξής: 

- πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα  

- προϋπολογισμούς, απολογισμούς, ισολογισμούς και τις επιμέρους δαπάνες καθόσον 

η διαφάνεια των δαπανών, του προϋπολογισμού και της εκτέλεσής του είναι κρίσιμο 

εργαλείο αποτελεσματικότητας και ελέγχου,  

-Πράξεις διορισμού μονομελών οργάνων και συγκρότησης συλλογικών οργάνων 

διοίκησης των φορέων των ΝΠΔΔ, και των φορέων των οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού καθώς και οι τροποποιήσεις αυτών.  

-πράξεις διορισμού, αποδοχής παραίτησης, αντικατάστασης ή παύσης μελών 

συλλογικών οργάνων διοίκησης φορέων των ΝΠΔΔ, και φορέων των οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, δεδομένου ότι η δημοσιοποίηση των 

πράξεων αυτής της κατηγορίας αποσκοπεί στη διασφάλιση της ανοιχτής 

διακυβέρνησης. 

- Πράξεις συγκρότησης αμειβόμενων ή μη επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου 

και συναφών οργάνων γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας, ανεξαρτήτως αν τα μέλη 

τους αμείβονται ή όχι.  

Στο υπ'αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.16752/22.07.2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. 

διευκρινίζεται ότι δεν αναρτώνται οι αποφάσεις συγκρότησης Επιτροπών οι οποίες, 

βάσει ειδικών διατάξεων ή για προφανείς λόγους διασφάλισης του κύρους και της 

αξιοπιστίας σχετικών ενεργειών δεν δημοσιεύονται με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. 

αποφάσεις συγκρότησης Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών του ΑΣΕΠ). 

- 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, ώστε να υπάρχει διαφάνεια 

τόσο ως προς τη δράση της διοίκησης όσο και ως προς το κόστος που συνεπάγεται 

για τον προϋπολογισμό η συγκρότηση και λειτουργία αυτών των επιτροπών. 

- Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων με διαγωνισμό ή με επιλογή, στις οποίες 

περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών 

στελεχών των ΝΠΔΔ, και των επιχειρήσεων και φορέων των οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και οι προκηρύξεις εξετάσεων 

υποψηφίων δικηγόρων, συμβολαιογράφων και αμίσθων υποθηκοφυλάκων, 

- Πίνακες επιτυχόντων, διοριστέων και επιλαχόντων των προκηρύξεων επιλογής 

προσωπικού, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η δημοσίευσή τους προβλέπεται από 

την κείμενη νομοθεσία,  

- Περιλήψεις πράξεων διορισμού, μετάταξης, διαθεσιμότητας, αποδοχής παραίτησης, 

λύσης της υπαλληλικής σχέσης ή υποβιβασμού υπαλλήλων, μόνιμων και μετακλητών, 

και διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης 

πρώτου και δευτέρου βαθμού καθώς και αντιστοίχων πράξεων που αφορούν δημόσιους 

λειτουργούς, των οποίων η δημοσίευση απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία, και 

περιλήψεις πράξεων διορισμού και συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή 

συμβάσεων έργου στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, και φορέων των οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, 

- Το σύνολο των συμβάσεων και των πράξεων που αναφέρονται σε αναπτυξιακούς 

νόμους, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι πράξεις υπαγωγής επενδύσεων σε 

διατάξεις αναπτυξιακών νόμων και οι αποφάσεις έναρξης παραγωγικής λειτουργίας 

επενδύσεων,  

- Περιλήψεις διακηρύξεων, αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών  των ΝΠΔΔ, και 

φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού. Εφόσον 

στην κείμενη ειδική νομοθεσία δεν προβλέπεται, ως υποχρεωτική η δημοσίευση, δεν 

είναι υποχρεωτική ούτε και η καθ' υποκατάσταση αυτής ανάρτηση στο διαδίκτυο, της 

σχετικής δημοσιότητας εξασφαλιζόμενης, σε κάθε περίπτωση, με την τήρηση της 

διαδικασίας που διαγράφεται από τις εφαρμοστέες διατάξεις, στα όρια και στην 

έκταση που κατά περίπτωση διαγράφεται. (ΓνΝΣΚ 28/2012) 
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- Πράξεις αποδοχής δωρεών στα ΝΠΔΔ, ή σε φορείς των οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και συμβάσεις πολιτιστικών 

χορηγιών του ν. 3525/2007 (ΦΕΚ 16 Α΄), 

- Πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης περιουσιακών στοιχείων από 

τα Ν.Π.Δ.Δ., τους φορείς των ΟΤΑ ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε φυσικά 

πρόσωπα, σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου, με σκοπό το δημόσιο έλεγχο της διαχείρισης και την προστασία της 

δημόσιας περιουσίας,  

- πράξεις α) παραχώρησης δημόσιων και δημοτικών κτημάτων, καθορισμού χρήσης γης 

παραχωρούμενου δημόσιου κτήματος, αλλαγής χρήσης γης κοινόχρηστου κτήματος,  

β) καθορισμού εθνικών δρυμών, δασών και δασικών εκτάσεων,  

γ) χαρακτηρισμού εκτάσεων ως αναδασωτέων,  

δ) καθορισμού αιγιαλού, παραλίας, λιμνών, ποταμών, ρεμάτων και χειμάρρων,  

ε) καθορισμού βιομηχανικών ζωνών, 

στ) καθορισμού λατομικών ζωνών,  

ζ) σύνταξης και έγκρισης πολεοδομικών μελετών και Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου, 

έγκρισης και τροποποίησης χωροταξικών και ρυμοτομικών σχεδίων, προσδιορισμού ή 

τροποποίησης ορίων οικισμού και έγκρισης της μεταφοράς αυτού,  

η) σύνταξης και έγκρισης Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ),  

θ) καθορισμού και τροποποίησης όρων δόμησης,  

ι) χορήγησης, αναστολής χορήγησης, τροποποίησης οικοδομικών αδειών,  

ια) χωροθέτησης,  

ιβ) καθορισμού αρχαιολογικών χώρων,  

ιγ) χαρακτηρισμών και αποχαρακτηρισμών κτιρίων ως διατηρητέων. Αναρτώνται επίσης 

οι πράξεις ανάκλησης και ακύρωσης των παραπάνω πράξεων, 

- Ατομικές διοικητικές πράξεις, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από ειδική 

διάταξη νόμου. (Σημ. Περιλαμβάνει οποιαδήποτε ατομική πράξη, πχ απόφαση 

Δημάρχου,  που από κάποια διάταξη νόμου είναι υποχρεωτική η δημοσίευσή της είτε 

στον τύπο, είτε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, είτε στο ίντερνετ κλπ. Ποιες 

ακριβώς είναι αυτές οι πράξεις που προβλέπεται δημοσίευση είναι δύσκολο θα γίνει 

μία πλήρης καταγραφή. Ανάλογα με την περίπτωση και το γενικό αυτόν κανόνα θα 

κρίνεται κάθε φορά εάν αναρτάται ή όχι μία ατομική πράξη)  

Ανάρτηση πράξεων που αφορούν δαπάνες 

Στο διαδίκτυο αναρτώνται και οι σχετικές πράξεις ανάληψης υποχρέωσης. Η ανάρτηση 

θα πρέπει να διενεργείται, από την αρμόδια Υπηρεσία του οικείου φορέα, μετά τη 

χορήγηση της βεβαίωσης της Υ.Δ.Ε. για την ύπαρξη πίστωσης, δεδομένου ότι η 

τελευταία αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της έκδοσης της απόφασης 

ανάληψης υποχρέωσης. Αντίθετα, δεν είναι αναγκαίο να ελέγχεται η ανάρτηση του 

εγγράφου της οικονομικής υπηρεσίας του Διατάκτη, με το οποίο διαβιβάζονται τα 

δικαιολογητικά της δαπάνης προς την Υ.Δ.Ε., αφού αυτό στερείται εκτελεστότητας. 

(Εγγ. Υπ. Οικ. 2/70809/0026/10/10.03.2011).  

Πληρωμή ταχυδρομικών τελών των λογαριασμών ύδρευσης των τοπικών διαμερισμάτων. H 

εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, διότι τόσο η απόφαση του Δημάρχου, με την 

οποία εγκρίθηκε η εν λόγω δαπάνη, όσο και η απόφαση του Αντιδημάρχου, με την 

οποία δεσμεύθηκε πίστωση, εκδόθηκαν σε χρόνο μεταγενέστερο της πραγματοποίησης 

της δαπάνης, χωρίς να αποδεικνύεται από τα υπάρχοντα στοιχεία του φακέλου ότι 

είχε προηγηθεί της εκτέλεσης της δαπάνης, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για 

ολόκληρο το ποσό της εγγεγραμμένης πίστωσης, κατά την έναρξη του οικονομικού 

έτους. Εφόσον η πληρωμή της συγκεκριμένης δαπάνης με τακτικό ένταλμα δεν ήταν 

δυνατή, θα μπορούσε επιτρεπτώς ο Δήμος να προβεί στην προκαταβολή, με την έκδοση 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, της σχετικής δαπάνης Τυχόν αδυναμία ανάρτησης 

των οικείων χρηματικών ενταλμάτων στο πρόγραμμα Διαύγεια, δεν συνεπάγεται τη 

δυνατότητα των Ο.Τ.Α.  να εξοφλούν τις απαιτήσεις των πιστωτών τους χωρίς την 

έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος. Μη νόμιμη δαπάνη. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 

3/2012) 

 

Περαιτέρω με την Εγγ. Υπ. Οικ. 2/70809/0026/10/10.03.2011 γίνονται δεκτά τα 

εξής:  

"α) Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 2 του νόμου 3861/2010, οι 
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ρυθμίσεις του εφαρμόζονται σε νόμους, προεδρικά διατάγματα, αποφάσεις και 

πράξεις που εκδίδουν τα αρμόδια όργανα, όπως αυτές προσδιορίζονται, αναλυτικά, 

στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου. Ειδικότερα, στην περ. 6 της παραγράφου αυτής, 

ορίζεται ότι, στο διαδίκτυο αναρτώνται και οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί, 

ισολογισμοί και οι επί μέρους δαπάνες των εκεί αναφερόμενων φορέων. 

β) Κατά το διοικητικό δίκαιο, ως διοικητική πράξη νοείται η δήλωση της βούλησης 

του διοικητικού οργάνου, με την οποία θεσπίζεται μονομερώς ένας κανόνας δικαίου. 

2. Από το συνδυασμό των ανωτέρω και δεδομένου ότι, με τις προαναφερόμενες 

διατάξεις δεν προσδιορίζεται ποιες συγκεκριμένες διοικητικές πράξεις εμπίπτουν 

στην έννοια της δαπάνης, θεωρούμε ότι, αναρτητέες στο διαδίκτυο είναι οι 

εκτελεστές αποφάσεις και πράξεις των αρμοδίων οργάνων, με τις οποίες δηλώνεται η 

βούληση τους για την πραγματοποίηση αυτής."  

 

Συνεπώς σύμφωνα με την ανωτέρω θεώρηση αναρτώνται όλες οι εκτελεστές αποφάσεις 

και πράξεις των αρμοδίων οργάνων, με τις οποίες δηλώνεται η βούληση τους για την 

πραγματοποίηση δαπανών. 

Με την έννοια αυτή θα αναρτώνται όσες πράξεις αφορούν: 

- ανάληψης υποχρέωσης (όλες οι αναλήψεις υποχρέωσης)  

- περίληψη διακήρυξης 

- απόφαση κατακύρωσης 

- απόφαση ανάθεσης  

 

Δεν αναρτώνται 

- Σύμφωνα με τα παραπάνω ΔΕΝ αναρτώνται πράξεις οι οποίες αφορούν π.χ. έγκριση 

τευχών μελετών και κατάρτισης όρων αφού αυτές από μόνες τους στερούνται 

εκτελεστότητας. Επίσης δεν αναρτώνται όλες γενικά οι αποφάσεις των οργάνων των 

ΟΤΑ παρά μόνο όσες περιλαμβάνονται στην παρ 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 

(π.χ. κανονιστικές, επιβολής τελών κλπ). Επίσης κατά τη γνώμη μας εάν γενικά 

προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία η δημοσίευση πράξεων και αποφάσεων στον 

τύπο, αυτές να αναρτώνται και στη διαύγεια άσχετα εάν δεν προβλέπονται ρητά στο 

ν. 3861/2010.  

- Οι συμβάσεις έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών δεν αναρτώνται αφού 

αναρτάται η απόφαση κατακύρωσης. Στην περίπτωση 16 της παρ.4 του άρθρου 2 του Ν. 

3861/2010 ορίζονται μόνο οι αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών και όχι οι 

συμβάσεις. (Ελ.Συν. VI Τμ. αποφ. 894/2012, IV Τμ. πραξ. 42, 50/2012, Πράξη 13/2012 

Κλιμ. Τμ. 7) 
- Οι ατομικές διοικητικές πράξεις για τις άδειες καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, περιπτέρων κλπ για τις οποίες δεν προβλέπεται δημοσίευση από 

ειδική διάταξη νόμου δεν αναρτώνται στη διαύγεια. Το ίδιο ισχύει για όλες τις 

αποφάσεις οργάνων πχ του Δημάρχου,  εφόσον δεν προκύπτει από κάποια διάταξη 

νόμου να είναι υποχρεωτική η δημοσίευσή της είτε στον τύπο, είτε στο ίντερνετ 

κλπ. Στην έννοια της δημοσίευσης εμπίπτει και η ανάρτηση στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Δήμου. Οι πράξεις πχ για τις άδειες καταστημάτων, αναρτώνται 

μόνο στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος αλλά από τον υπεύθυνο του 

καταστήματος και όχι με ευθύνη του δήμου, δηλαδή δεν προβαίνει ο ίδιος ο δήμος 

σε δημοσίευση ή ανάρτηση.  

- Δεν είναι υποχρεωτική, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.4 περ.6 του Ν 

3861/2010, η ανάρτηση στο πρόγραμμα «Διαύγεια» των χρηματικών ενταλμάτων που 

εκδίδουν οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου ή τα κατά νόμο αρμόδια όργανα. 

(ομοφ.) (Γνωμ. ΝΣΚ 460/2011)  

- Δεν αναρτώνται στη Διαύγεια οι κλήσεις σε απολογία. (εγγ. Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Γ/ΕΞ/3615-1/29-05-2012). 

- Οι εκδιδόμενες κατά το N.2685/1999 εντολές μετακίνησης των προσώπων που 

υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του, δεν περιλαμβάνονται στις αναρτητέες κατά το Ν 

. 3861/2010 στo «Πρόγραμμα Διαύγεια» διοικητικές πράξεις. (Γνωμ. ΝΣΚ 377/2012)  

 

Κάθε υπηρεσία ή φορέας του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι φορείς του ευρύτερου 
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δημόσιου τομέα, οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές διοικητικές αρχές, καθώς και οι 

φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού οφείλουν 

να αναρτούν στο δικτυακό τόπο τους το οργανόγραμμα και τη διάθρωση των υπηρεσιών 

και μονάδων, την περιγραφή των αρμοδιοτήτων και των οργανικών θέσεων, καθώς και 

τα ονόματα, τις ιδιότητες και τα πρόσφορα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρετούντων 

σε αυτούς τους φορείς με οποιαδήποτε μορφή ή σχέση εργασίας και απασχόλησης. 

(άρθρο 8 Ν. 3861/2010) 

Ιδιαιτέρως τονίζεται ότι απαγορεύεται η ανάρτηση πράξεων στις οποίες 

περιλαμβάνονται ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται 

στην κείμενη νομοθεσία, ακόμη και εάν το είδος της συγκεκριμένης πράξης 

προβλέπεται από την παράγραφο 4 του άρθρου 2 Ν. 3861/2010. (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. 

20868/29.09.2010) 

Ευαίσθητα χαρακτηρίζονται τα προσωπικά δεδομένα ενός ατόμου που αναφέρονται στη 

φυλετική ή εθνική του προέλευση, στα πολιτικά του φρονήματα, στις θρησκευτικές ή 

φιλοσοφικές του πεποιθήσεις, στη συμμετοχή του σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην 

υγεία του, στην κοινωνική του πρόνοια, στην ερωτική του ζωή, τις ποινικές 

διώξεις και καταδίκες του, καθώς και στη συμμετοχή του σε συναφείς με τα ανωτέρω 

ενώσεις προσώπων. Τα ευαίσθητα δεδομένα προστατεύονται από τον Νόμο με 

αυστηρότερες ρυθμίσεις από ότι τα απλά προσωπικά δεδομένα. 
Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε και περιγράφει ένα 

άτομο, όπως: στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, 

οικογενειακή κατάσταση κλπ.), φυσικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση, εργασία 

(προϋπηρεσία, εργασιακή συμπεριφορά κλπ), οικονομική κατάσταση (έσοδα, 

περιουσιακά στοιχεία, οικονομική συμπεριφορά), ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, 

συνήθειες. Το άτομο (φυσικό πρόσωπο) στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 

ονομάζεταιυποκείμενο των δεδομένων. 

 
Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή αποφάσεων ή πράξεων που υποχρεωτικά αναρτώνται στην 

ιστοσελίδα του δήμου, βάσει του Νόμου 3852/2010, δεν εξαρτάται από την 

προηγούμενη ανάρτηση τους στην ιστοσελίδα του δήμου παρά μόνο αν  εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 παρ. 4 του Νόμου 3861/2010. (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ. 

59/74896/30.12.2010) 
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