
Αθήνα, 17ί Μαΐου 2012

Σημαντικότερο Νομοθετικό Έργο

1. Προεδρικό Διάταγμα 25 (ΦΕΚ Α’ 53/12-3-2012) Ηλεκτρονική κατάθεση 
δικογράφων, χορήγηση πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων από τα 
Δικαστήρια της χώρας

2. Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 989/10-4-2012 «Κύρωση πλαισίου παροχής 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» ΦΕΚ Β' 1301/12-4-2012.

3. Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 1031/23-4-2012 «Ρυθμίσεις για το ηλεκτρονικό 
δημόσιο έγγραφο», ΦΕΚ Β' 1317/23-4-2012.

4. Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. ΕΞ 604/2012 (Γ.Υφ.) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.Ι/οικ. 10885 
"Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την εφαρμογή του Ν. 
3861/2010 (ΦΕΚ Β' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Β' 1476/3-5-2012).

5. Προσυπογραφή ΚΥΑ για την ανάκτηση αχρεωστήτως και παρανόμως 
καταβληθέντων ποσών για έργα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των 
Φύλων ως δικαιούχου Επιχειρησιακών Προγραμμάτων περιόδου 2007-2013

6. Υπουργική Απόφαση υπ'αριθ. 916/30-3-2012 «Ψηφιακές υπογραφές και 
Αρχές Εγγραφής της ΑΠΕΔ»

7. Υπουργική Απόφαση «Παροχι) έγκρισης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για το έργο «Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες Καταστημάτων Κράτησης»

8. Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 759/24-2-2012 «Επιλογή του έργου 
«ΣΥΖΕΥΞΙΣ II» ως δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών σημαντικής οικονομικής 
ή τεχνολογικής αξίας»

9. Απόφαση, με αρ. πρωτ. 671/2012, σύναψης διεθνούς συμφωνίας με τον 
ΟΟΣΑ για την «Αποτίμηση Διοικητικών Βαρών σε νόμους και ρυθμιστικές 
διατάξεις στην Ελλάδα για επιλεγμένους τομείς της Ελληνικής Οικονομίας»

10. Τροποποίηση άρθρου 39 Ν. 3979/2011 με το Ν. 4048/2012 και έκδοση της ΥΑ
10/2012 (ΦΕΚ Β' 69/27-1-2012) «Ρύθμιση Θεμάτων Λειτουργίας Δικτύου 
Δημόσιου Τομέα και ένταξης φορέων»

11. ΚΥΑ για τον Καθορισμό της διαδικασίας διεκπεραίωσης μέσω των ΚΕΠ που 
λειτουργούν ως ΕΚΕ, των διαδικασιών για την πρόσβαση σε επαγγελματικές 
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του Ν. 3982/2011, σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2011

12. Επεξεργασία ΚΥΑ Δημιουργίας Εθνικού Μητρώου δικαιούχων κοινωνικών 
και προνοιακών επιδομάτων.

13. Πρόταση τροποποίησης του Ν. 3886/2010 για τη Δικαστική Προστασία κατά 
τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων με τη σύσταση Ειδικού Τμήματος στα



Διοικητικά Εφετεία που εκδικάζουν τις υποθέσεις που υπάγονται στο πεδίο 
εφαρμογής του νόμου.

14. Προώθηση καθιέρωσης της ρήτρας προσφυγής στη διαιτησία για τις διαφορές 
από την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων

15. Αξιοποίηση «option» στις δημόσιες συμβάσεις.
16. Υποστηρικτική Ομάδα Μητρώων: συνεχίζονται οι εργασίες της Ομάδας προς 

την κατεύθυνση της επίλυσης των βασικών θεμάτων με την Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και των συνεννοήσεων με 
τον ανάδοχο για την εκκαθάριση των μητρώων

17. Παρατηρήσεις στο Σχέδιο Π.Δ. «Κώδικας Πρόσβασης στα Δημόσια 
Έγγραφα»: θα πρέπει να συμπληρωθεί με τις διατάξεις της νομοθεσίας για 
την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

18. Παραπομπή στην Ολομέλεια του ΝΣΚ γνωμοδότησης υπ' αριθ. 460/2011 
σχετικά με την ανάρτηση στο Διαδίκτυο των Αποφάσεων Ανάληψης 
Υποχρέωσης και των Χρηματικών Ενταλμάτων

Εκκρεμότητες

1. Τροποποίηση του Σχεδίου Νόμου Αναδιοργάνωση Υπουργείων και ΝΠΔΔ 
στο Πρώτο Μέρος, Κεφ. Α' για το ΥΔΜΗΔ, άρθρο 4 «Αρμοδιότητες 
Οργανικών Μονάδων και Υπηρεσιών του ΥΔΜΗΔ», ως προς την παράλειψη 
αναγραφής της ΕΥΔ ΔΜ μετά την Ειδική Γραμματεία για τη Διοικητική 
Μεταρρύθμιση. Επίσης προσθήκη τροποποίησης για την υποχρεωτική 
διασύνδεση ηλεκτρονικών υπηρεσιών με την Εθνική Πύλη ΕΡΜΗΣ και 
υποχρεωτική ανάρτηση διοικητικών πληροφοριών

2. Δίκτυο Δημόσιου Τομέα: εκκρεμεί η έκδοση της διαπιστωτικής πράξης 
ένταξης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και η διακοπή των υπαρχουσών 
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών διότι: 1. Δεν έχει 
εκδοθεί η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών , δυνάμει του άρθρου 38 Ν. 
3979/2011 για τη δημιουργία του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών 2. Δεν έχει 
υλοποιηθεί το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ II με το οποίο θα συγκεντρωθεί η ζήτηση 
τηλεπικοινωνιακών αναγκών και έτσι θα επιτευχθεί η περιστολή των 
δαπανών.

3. Έκδοση εγκυκλίου για τη χρήση του Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης κατά 
τον ανασχεδιασμό διοικητικών διαδικασιών, σύμφωνα με τις προβλέψεις της 
σχετικής υπουργικής απόφασης.

4. Άτυπη ομάδα εργασίας στο πλαίσιο του νόμου για την καλή νομοθέτηση: η 
πρόοδος των εργασιών έχει προσωρινά ανακοπεί εκ μέρους της Γενικής 
Γραμματεία της Κυβέρνησης

5. Έκδοση Υπουργικής Απόφαση με θέμα «Καθορισμός διαδικασιών υποβολής 
αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης ψηφιακών πιστοποιητικών καθώς 
και ανάκτησης του ψηφιακού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης μέσω των 
ΚΕΠ (Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών), ως Εντεταλμένων Γραφείων»


