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ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2018 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

ΣΥΖΗΤΑ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 
 

Άρθρο 1 
Πεδίο Εφαρμογής 

Το παρόν σχέδιο νόμου στοχεύει στον εκσυγχρονισμό, στην ανασυγκρότηση και ανοικοδόμηση των 
ηλεκτρονικών δομών της χώρας και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. 
 

Άρθρο 2 
Κάρτα του Πολίτη 

1.  Θεσπίζεται η Κάρτα του Πολίτη.  
2.  Η Κάρτα του Πολίτη φέρει 

(α)  το Ονοματεπώνυμο του κατόχου της,  
(β)  τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.),  
(γ)  τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.),  
(δ)  τον Αριθμό Άδειας Οδήγησης (εάν υπάρχει),  
(ε)  τον Ειδικό Εκλογικό Αριθμό και  
(στ)  την Ηλεκτρονική Υπογραφή του κατόχου της. 

3.  Η Κάρτα του Πολίτη είναι ατομική, προσωπική, προσωποποιημένη, αμεταβίβαστη και 
ανεκχώρητη. Φέρει στην επιφάνειά της τον Προσωποποιημένο Σειριακό Αριθμό Ταυτοποίησης 
(Π.Σ.Α.Τ.) και αποτελεί το μοναδικό μέσο διασταύρωσης των στοιχείων του Πολίτη.  

4.  Η Κάρτα του Πολιτή περιλαμβάνει τη ψηφιακή υπογραφή του κατόχου της και η εξατομίκευση 
της βασίζεται στην ανάλυση της ίριδας του ματιού και στην αποθήκευση των δαχτυλικών 
αποτυπωμάτων του κατόχου της.  

5.  Η Κάρτα του Πολίτη επιτρέπει την πρόσβαση σε πληροφορίες για την περιουσιακή, οικονομική 
και οικογενειακή κατάσταση καθώς και για το ιατρικό ιστορικό του κατόχου της. 

6.  Η Κάρτα του Πολίτη παρέχει πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες συνδιαλλαγής με το 
Ελληνικό Κράτος και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κατόπιν σύνδεσής της με ηλεκτρονικό 
υπολογιστή και εισόδου του χρήστη στο αντίστοιχο πεδίο της ιστοσελίδας του Υπουργείου 
Εσωτερικών.  

7.  Κατά την πρώτη σύνδεση της με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του κατόχου της και εισόδου του 
στο αντίστοιχο πεδίου της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εσωτερικών ο χρήστης διαμορφώνει τον 
Προσωπικό του Κωδικό Ασφαλείας ο οποίος και είναι απόρρητος, ανεκχώρητος και αυστηρά 
προσωπικός.  

8.  Ο Προσωπικός Κωδικός Ασφαλείας μαζί με τον Προσωποποιημένο Σειριακό Αριθμό 
Ταυτοποίησης (Π.Σ.Α.Τ.) επιτρέπουν τη χρήση και διασύνδεση του χρήστη με τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συνδιαλλαγής με το Ελληνικό Κράτος μέσω διαδικασίας διπλής 
επιβεβαίωσης της δηλούμενης ταυτότητας του χρήστη.  
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9.  Η σχετική διαδικασία επιβεβαίωσης γνησιότητας της δηλούμενης ταυτότητας του χρήστη 
ανατίθεται σε αρμόδιο για τη τεχνική επεξεργασία φορέα που θα επιλεγεί από την Γενική 
Γραμματεία του Υπουργείου Εσωτερικών, εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης του παρόντος Νόμου. 

10.  Η Κάρτα του Πολίτη αντικαθιστά το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.  
11.  Από την 1η Ιανουαρίου του 2019 αποτελεί επίσημο έγγραφο προσωποποιημένης ταυτοποίησης 

των φυσικών προσώπων με Ελληνική Ιθαγένεια και μέσο αναγνώρισης και συναλλαγής τους με 
την Ελληνική Δημοκρατία.  

12.  Όλοι οι πολίτες που συμπληρώνουν το 12ο έτος της ηλικίας τους από την 1η Ιανουαρίου 2019 
υποχρεούνται σε έκδοση της προσωποποιημένης Κάρτας του Πολίτη.  

13.  Οι κάτοχοι Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας οφείλουν να τις αντικαταστήσουν μέχρι την ως άνω 
ημερομηνία. 

14.  Από την 1η Ιανουαρίου 2019 η ταυτοποίηση, η εργασιακή απασχόληση, η έκδοση ή ανανέωση 
βιβλιαρίου ασθενείας, η είσπραξη συντάξεων, μισθών, επιδομάτων, και η άσκηση του εκλογικού 
δικαιώματος διενεργούνται με την Κάρτα του Πολίτη.  

15.  Η Κάρτα του Πολίτη από την ως άνω ημερομηνία αποτελεί επίσημο ταξιδιωτικό έγγραφο της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, ανάλογο του Διαβατηρίου. 

16.  Η εποπτεία και ο έλεγχος της εφαρμογής της νομοθεσίας για τη Κάρτα του Πολίτη ανήκει στον 
Υπουργό Εσωτερικών.  

17.  Η αρμοδιότητα για την έκδοση και χορήγηση των καρτών του πολίτη ανατίθεται αποκλειστικά 
στην αρμόδια Υπηρεσία έκδοσης Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας.  

18.  Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται το τέλος έκδοσης της ηλεκτρονικής κάρτας 
ταυτοποίησης του πολίτη που δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό (100) ευρώ. 

19.  Η έκδοση της Κάρτας του Πολίτη τεκμαίρει αμάχητα την αναντίρρητη, αμετάκλητη, αποδοχή εκ 
μέρους του πολίτη, των όρων λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ταυτοποίησης «Μητρώο 
του Πολίτη».  

20.  Ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται, με απόφασή του, να τροποποιήσει τους όρους λειτουργίας της 
Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ταυτοποίησης. 

 
 

Άρθρο 3 
Κάρτα Μετανάστη-Πρόσφυγα 

1.  Θεσπίζεται η Κάρτα του Μετανάστη-Πρόσφυγα.  
2.  Η Κάρτα φέρει 

(α)  το Ονοματεπώνυμο,  
(β)  τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.),  
(γ)  τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.),  
(δ)  τον Αριθμό Άδειας Οδήγησης (εάν υπάρχει),  
(ε)  τον Ειδικό Εκλογικό Αριθμό,  
(στ)  τον Αριθμό της Άδειας Παραμονής και  
(ζ)  την Ηλεκτρονική Υπογραφή του κατόχου της. 

3.  Η Κάρτα του Μετανάστη αποτελεί τεκμήριο της νόμιμης παραμονής του κατόχου της στην Χώρα 
για όσο χρονικό διάστημα του έχει παρασχεθεί το δικαίωμα παραμονής στην Ελληνική 
Επικράτεια.  

4.  Η Κάρτα Μετανάστη ακολουθεί τη λειτουργία της Κάρτας του Πολίτη, όπως περιγράφεται στο 
παρόν. 

5.  Από την 1η Ιανουαρίου 2019, οι νομίμως διαμένοντες στην Ελληνική Επικράτεια, μετανάστες ή 
πρόσφυγες, οφείλουν να αντικαταστήσουν τα έγγραφα που πιστοποιούν την νόμιμη παραμονή-
διαμονή τους στην χώρα, με την Κάρτα του Μετανάστη-Πρόσφυγα.  

6.  Η εποπτεία και ο έλεγχος της εφαρμογής της νομοθεσίας για τη Κάρτα του Μετανάστη-Πρόσφυγα 
ανήκει στον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής.  

7.  Η αρμοδιότητα για την έκδοση και χορήγηση των καρτών ανατίθεται αποκλειστικά στην αρμόδια 
Υπηρεσία έκδοσης Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας.  
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8.  Με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής καθορίζεται το τέλος έκδοσης της 
ηλεκτρονικής κάρτας ταυτοποίησης του μετανάστη- πρόσφυγα, που δεν μπορεί να είναι 
μικρότερο των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. 

9.  Οι πρόσφυγες απαλλάσσονται από το τέλος έκδοσης της Κάρτας Μετανάστη-Πρόσφυγα. 
10.  Η έκδοση της Κάρτας Μετανάστη-Πρόσφυγα αποτελεί αμάχητο τεκμήριο αποδοχής, εκ μέρους 

του μετανάστη-πρόσφυγα, των όρων λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ταυτοποίησης 
«Μητρώο του Πολίτη».  

11.  Ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής δύναται, με απόφασή του, να τροποποιήσει της όρους 
λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ταυτοποίησης. 

 
Άρθρο 4 

Μητρώο του Πολίτη 
1.  Όλες οι ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες που περιέχονται στην Κάρτα του Πολίτη και κάρτα 

Μετανάστη-Πρόσφυγα αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων Μητρώο του Πολίτη, 
που τηρείται από την Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εσωτερικών και δεν δημοσιεύονται. 

2.  Η ελεύθερη πρόσβαση στις ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες είναι απαγορευμένη, εκτός αν 
Νόμος ορίζει διαφορετικά. 

 
Άρθρο 5 

Ηλεκτρονική Κάρτα Ταυτοποίησης Νομικών Προσώπων 
1.  Θεσπίζεται η Ηλεκτρονική Κάρτα Ταυτοποίησης Νομικών Προσώπων.  
2.  Η Κάρτα φέρει την ονομασία του Νομικού Προσώπου, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 

(Α.Φ.Μ.), την καταστατική του έδρα, το σκοπό και αντικείμενό του.  
3.  Η Κάρτα φέρει τον Αποκλειστικό Κωδικό Αριθμό Ταυτοποίησης του Νομικού Προσώπου (Α.Κ.Α.Τ.). 
4.  Η Ηλεκτρονική Κάρτα Ταυτοποίησης Νομικών Προσώπων είναι το μοναδικό μέσο ταυτοποίησης 

του Νομικού Προσώπου στις συναλλαγές του με το Ελληνικό Δημόσιο. 
5.  Από τη 1η Ιανουαρίου 2019, κάθε νομικό πρόσωπο υποχρεούται, ακολουθώντας την σχετική 

ηλεκτρονική διαδικασία όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του παρόντος, να εκδώσει τη σχετική Κάρτα 
Ταυτοποίησης.  

6.  Η έκδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας Ταυτοποίησης του Νομικού Προσώπου τεκμαίρει την ίδρυση του 
Νομικού Προσώπου σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 του παρόντος. 

 
Άρθρο 6 

Ηλεκτρονική Ίδρυση Επιχείρησης (e-business) 
1.  Κάθε ενδιαφερόμενο Νομικό Πρόσωπο δύναται να συσταθεί και μέσω της ηλεκτρονικής 

Διαδικασίας Ίδρυσης Επιχείρησης.  
2.  Η τεχνική επεξεργασία και διαμόρφωση της ηλεκτρονικής Διαδικασίας Ίδρυσης Επιχείρησης 

ανατίθεται από τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εσωτερικών σε αρμόδιο φορέα.  
3.  Η διαδικασία περιλαμβάνει υποχρεωτικά διπλή επιβεβαίωση της γνησιότητας της δηλούμενης 

ταυτότητας των ενδιαφερόμενων χρηστών και των απαιτούμενων στοιχείων της Κάρτας, που 
περιγράφονται στο άρθρο 5 του παρόντος. 

4.  Το Υπουργείο Εσωτερικών και το Γ.Ε.ΜΗ. συλλέγουν τα απαιτούμενα στοιχεία, που 
περιγράφονται στο άρθρο 5 του παρόντος και κατόπιν επεξεργασίας τους, αποστέλλουν 
ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, στον ενδιαφερόμενο/ους 
χρήστη/χρήστες,   
(α)  τον Αποκλειστικό Κωδικό Αριθμό Ταυτοποίησης του Νομικού Προσώπου (Α.Κ.Α.Τ.) και  
(β)  την Ηλεκτρονική Κάρτα Ταυτοποίησης Νομικών Προσώπων. 

5.  Μετά την ίδρυση της επιχείρησης, όλες οι συναλλαγές του νομικού προσώπου με το Ελληνικό 
Κράτος και τις ηλεκτρονικές του υπηρεσίες, θα γίνονται μόνο με την χρήση της Ηλεκτρονικής 
Κάρτας Ταυτοποίησης Νομικών Προσώπων. 

 
Άρθρο 7 

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Συνδιαλλαγής με το Ελληνικό Κράτος 
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1.  Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αποτελούν:  
(α)  η Ηλεκτρονική Δημόσια Υπηρεσία (e-πηρεσία),  
(β)  η Ηλεκτρονική Ψηφοφορία (e-voting),  
(γ)  η Διαύγεια (diavgeia),  
(δ)  το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού,  
(ε)  το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού και  
(στ)  η Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη (e-Justice).  

2.  Η πρόσβαση στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επιτρέπεται στα Φυσικά ή Νομικά 
Πρόσωπα κατόπιν διπλής διασταύρωσης των στοιχείων τους, μέσω της ηλεκτρονικής 
διασύνδεσης με τη χρήση Ηλεκτρονικής Κάρτας του Πολίτη ή της Ηλεκτρονικής Κάρτας 
Ταυτοποίησης Νομικού Προσώπου ή Κάρτας Μετανάστη-Πρόσφυγα. 

 
Άρθρο 8 

Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη (e-Justice) 
1.  Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δύναται να παρακολουθήσει ηλεκτρονικά οποτεδήποτε τη 

πορεία και εξέλιξη δικαστικών του υποθέσεων, κατόπιν εισόδου του στην ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων Σόλων (www.solon.gov.gr) με χρήση των στοιχείων της Κάρτας του Πολίτη, της Κάρτας 
Μετανάστη- Πρόσφυγαή της Κάρτας Ταυτοποίησης Νομικών Προσώπων, κατόπιν διπλής 
επιβεβαίωσης της γνησιότητας των δηλούμενων στοιχείων του και χρήσης του Ειδικού Κωδικού 
Αριθμού Κατάθεσης της παραγράφου 2. 

2.  Από την 1η Ιανουαρίου του 2020, η κατάθεση κάθε δικογράφου ενώπιον παντός Δικαστηρίου σε 
όλη την ελληνική επικράτεια, πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω της 
οικείας ιστοσελίδας του αρμόδιου Δικαστηρίου.  

3.  Κάθε εισαγωγικό της Δίκης δικόγραφο λαμβάνει κατά την κατάθεσή του τον Ειδικό Αριθμό 
Ηλεκτρονικής Κατάθεσης (ΕΑΗΚ). 

4.  Η προσκόμιση των αποδεικτικών εγγράφων ενώπιον παντός Δικαστηρίου γίνεται ηλεκτρονικά. 
Εξαιρούνται τα αποδεικτικά έγγραφα που λόγω της ιδιαίτερης μορφής τους (ενδεικτικά λόγω 
παλαιότητας ή όγκου) δεν δύνανται να προσκομιστούν σε ηλεκτρονική μορφή. 

 
Άρθρο 9 

Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού 
1.  Θεσπίζεται Ηλεκτρονικό Ενιαίο Σύστημα Ανθρώπινου Δυναμικού στο οποίο περιλαμβάνονται 

ψηφιοποιημένα όλα τα στοιχεία των Δημοσίων Υπαλλήλων που αφορούν την πρόσληψη, την 
υπηρεσιακή εξέλιξη, την μετακίνηση, τις σπουδές, τις επιδόσεις, την αξιολόγηση και τις απολαβές 
τους.  

2.  Το Σύστημα αυτό υπάγεται στην εποπτεία της αρμόδιας Υπηρεσίας Διαχείρισης Ανθρωπίνου 
Δυναμικού του Υπουργείου Εργασίας. 

3.  Από τη 1η Ιανουαρίου 2019 η ηλεκτρονική καταχώρηση του συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων 
στο Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού είναι υποχρεωτική. 

 
Άρθρο 10 

Ανεξάρτητη Αρχή Αξιολόγησης Δημοσίων Υπαλλήλων 
1.  Συνιστάται Ανεξάρτητη Αρχή Αξιολόγησης Δημοσίων Υπαλλήλων, με στόχο την διασφάλιση της 

εύρυθμης λειτουργίας του Δημοσίου, τη διαφύλαξη της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της 
παράλληλης βελτίωσης της αποδοτικότητας των δημοσίων υπαλλήλων και της συνεχούς 
εκπαίδευσής τους.  

2.  Η αρχή αυτή εφαρμόζει τα κριτήρια αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων του άρθρου 17 του νόμου 
4369/2016. 

3.  Η Ανεξάρτητη Αρχή Αξιολόγησης Δημοσίων Υπαλλήλων έχει διοικητική και οικονομική 
αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών ως προς τον έλεγχο της νομιμότητας 
των πράξεών της και την κίνηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των μελών της. 
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4.  Η Ανεξάρτητη Αρχή Αξιολόγησης Δημοσίων Υπαλλήλων συγκροτείται από πέντε (5) μέλη, τα οποία 
διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους ικανότητα και 
διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα αρμοδιότητάς τους. 

5.  Τα μέλη της Ανεξάρτητης Αρχής Αξιολόγησης Δημοσίων Υπαλλήλων επιλέγονται ύστερα από 
προκήρυξη, που δημοσιεύεται σε τρεις τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιες 
κυκλοφορίας.  

6.  Ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και 
Διαφάνειας της Βουλής, τρία από τα ανώτερα μέλη της Ανεξάρτητης Αρχής, επιλέγονται από το 
Υπουργικό Συμβούλιο και διορίζονται με πράξη του στις θέσεις του Προέδρου και των Α’ και Β’ 
Αντιπροέδρων της Αρχής αυτής. Τα λοιπά μέλη της διορίζονται με απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών. 
 

Άρθρο 11 
Ηλεκτρονική Αξιολόγηση και Παρατηρητήριο Δημόσιας Διοίκησης (ΠΑ.Δ.Δ.) 

1.  Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι υποχρεούνται σε ετήσια αξιολόγηση όπως αυτή περιγράφεται στο 
Ν. 4369/2016 και επί τη βάση των κριτηρίων του άρθρου 17.  

2.  Η αξιολόγηση διενεργείται από τους αξιολογητές του άρθρου 15 του νόμου 4369/2016, σε 
συνεργασία με το Παρατηρητήριο Δημόσιας Διοίκησης (ΠΑ.Δ.Δ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) του άρθρου 24 και της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
του άρθρου 21 του Ν.4369/2016, επί τη βάση των ψηφιοποιημένων πληροφοριών του 
Ηλεκτρονικού Ενιαίου Συστήματος Ανθρώπινου Δυναμικού.  

3.  Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δημοσιεύονται στη διαύγεια στις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους. 
4.  To Παρατηρητήριο Δημόσιας Διοίκησης (ΠΑ.Δ.Δ.) σε συνεργασία με το Α.Σ.Ε.Π. και Υπουργείο 

Εσωτερικών, μέσω του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού και λαμβάνοντας 
υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων επανεκπαιδεύει τους 
δημοσίους υπαλλήλους που έχουν αξιολογηθεί ως «μερικώς επαρκείς υπάλληλοι», «μέτριοι 
υπάλληλοι» και «ανεπαρκείς υπάλληλοι», με βαθμό χαμηλότερο του πενήντα εννέα (59), σαράντα 
εννέα (49) και είκοσι εννέα (29), αντίστοιχα.  

5.  Η οργανική θέση των δημόσιων υπάλληλων που αξιολογούνται ως «ακατάλληλοι για τη 
συγκεκριμένη υπηρεσία» με βαθμό χαμηλότερο του είκοσι τέσσερα (24), καταργείται αυτοδικαίως 
και οι εργαζόμενοι παύονται από την εργασία τους. 

6.  Η επανεκπαίδευση των μη επιτυχόντων δημοσίων υπαλλήλων είναι υποχρεωτική.  
7.  Ο κάθε υπάλληλος δύναται να επανεκπαιδευτεί έως δύο (2) φορές.  
8.  Σε περίπτωση άρνησης του δημοσίου υπαλλήλου να επανεκπαιδευτεί, παύεται από την εργασία 

του και η οργανική του θέση καταργείται αυτοδικαίως.  
 

Άρθρο 12 
Αξιολογητές – Τροποποίηση του άρθρου 15 ν. 4369/2016 

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του Ν.4369/2016 προστίθεται ως επιπλέον αξιολογητής και ένας 
εκπρόσωπος ένας εκπρόσωπος της Ανεξάρτητης Αρχής Αξιολόγησης Δημοσίων Υπαλλήλων του άρθρου 
10 του παρόντος Νόμου. 
 

Άρθρο 13 
Ηλεκτρονική Αξιολόγηση Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανωτέρων 

Τεχνικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.) 
1.  Από την 1η Ιανουαρίου 2019 η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανωτάτη 

Εκπαίδευση (Α.Δ.Ι.Π.) υποχρεούται κατά τη λήξη κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς να αποστέλλει στο 
Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και στο Υπουργείο Εσωτερικών τη συνολική 
βαθμολογία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας (Α.Ε.Ι.) που προκύπτει από την 
εσωτερική και εξωτερική τους αξιολόγηση σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4009/2011 και 
νόμου 3374/2005.  
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2.  Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας κατατάσσονται σε βαθμολογική σειρά 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους στον επίσημο ηλεκτρονικό κατάλογο Α.Ε.Ι 
της χώρας.  

3.  Το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων 
δημοσιεύει ηλεκτρονικά τον επίσημο κατάλογο των Α.Ε.Ι, τις βαθμολογίες αυτών και την σειρά 
κατάταξης των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, τον Σεπτέμβριο 
κάθε νέου ακαδημαϊκού έτους στην ιστοσελίδα του. 

4.  Από την 1η Ιανουαρίου 2019 η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανωτάτη 
Εκπαίδευση διενεργεί αντίστοιχη αξιολόγηση και προβαίνει στη δημιουργία αντίστοιχου 
ηλεκτρονικού Καταλόγου για τα Ανώτατα Τεχνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Τ.Ε.Ι.) της χώρας. 

 
 

Άρθρο 14 
Ηλεκτρονική Δημόσια Υπηρεσία (e-πηρεσία) 

1.  Ιδρύεται Ηλεκτρονική Δημόσια Υπηρεσία (e-πηρεσία), στην οποία υπάγονται όλες οι 
αρμοδιότητες, οι οποίες μέχρι την έκδοση του παρόντος Νόμου ανήκαν στις αρμοδιότητες του 
Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).  

2.  Επίσης παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής συναλλαγής του πολίτη με οποιαδήποτε Δημόσια 
Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) για πληρωμή ή ρύθμιση επιβεβαιωμένης οφειλής και για τη λήψη 
οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου ή πιστοποιητικού 

3.  Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ηλεκτρονικής Δημόσιας 
Υπηρεσίας, μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ιστοσελίδας του Υπουργείου 
Εσωτερικών και της χρήσης της Κάρτας του Πολίτη, Μετανάστη-Πρόσφυγα και της Κάρτας 
Ταυτοποίησης Νομικών Προσώπων και κατόπιν διπλής επιβεβαίωσης της γνησιότητας της 
δηλούμενης ταυτότητας του. 

4.  Οι πληρωμές κατά τις συναλλαγές των φυσικών ή νομικών προσώπων που γίνονται διά της 
Ηλεκτρονικής Δημόσιας Υπηρεσίας γίνονται  ηλεκτρονικά. 

 
Άρθρο 15 

Επανεγκαθίδρυση της Διαύγειας (diavgeia) - Τροποποίηση του Άρθρου 31 ν. 4325/2015 
Η περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 4325/2015 τροποποιείται ως εξής: 
«Ανάρτηση πράξεων ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 
(α)  Πράξεις ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητικές πράξεις) που εκδίδονται με 

ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου εκάστου του έτους ισχύουν από την ημερομηνία 
δημοσίευσής και ανάρτησης τους στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» η οποία και δεν μπορεί να 
γίνει ύστερα από είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες. Η ανάρτηση στο διαδίκτυο Νόμων και 
Πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων και στο πρόγραμμα 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» γίνεται όπως περιγράφεται στο νόμο 3861/2010.» 

 
Άρθρο 16 

Ηλεκτρονική Υπογραφή 
Το Ελληνικό Δημόσιο από την 1η Ιανουαρίου 2019 αναγνωρίζει πλήρως ιδιόχειρες ηλεκτρονικές 
υπογραφές των πολιτών στις συναλλαγές τους με αυτό υπό τη προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν δηλωθεί 
και καταχωρηθεί στην Κάρτα του Πολίτη ή στην Κάρτα Μετανάστη-Πρόσφυγα. 
 

Άρθρο 17 
Ηλεκτρονική Ψηφοφορία (e-voting) 

1.  Από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση ύστερα από την 1η Ιανουαρίου του 2022 ακολουθείται η 
διαδικασία διενέργειας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία σε 
εθνικό, περιφερειακό ή δημοτικό επίπεδο καθώς και για δημοψηφίσματα, όπως περιγράφεται στο 
παρόν. 
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2.  Το Υπουργείο Εσωτερικών είναι υπεύθυνο για τη διενέργεια των Εθνικών, Περιφερειακών, 
Δημοτικών εκλογών, Ευρωεκλογών και Δημοψηφισμάτων με ηλεκτρονικό τρόπο και διασφαλίζει 
το αδιάβλητο της διαδικασίας. 

3.  Η επιλογή της εταιρείας για τη δημιουργία του συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα γίνει 
ύστερα από προκήρυξη Δημοσίου Διαγωνισμού κατά τις ισχύουσες διατάξεις.  

4.  Ο Υπουργός Εσωτερικών μαζί με την Επιτροπή Ηλεκτρονικής Μεταρρύθμισης των Εκλογικών 
Υποδομών επιλέγουν την περισσότερο συμφέρουσα οικονομικά και τεχνικά προσφορά και 
αναθέτουν το έργο στην πλειοδοτούσα εταιρεία.  

5.  Οι όροι του Διαγωνισμού τίθενται με την προκήρυξη του κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 
 

Άρθρο 18 
Επιτροπή Ηλεκτρονικής Μεταρρύθμισης των Εκλογικών Δομών 

1.  Συνίσταται εντός του Υπουργείου Εσωτερικών η «Επιτροπή Ηλεκτρονικής Μεταρρύθμισης των 
Εκλογικών δομών» (Ε.Η.Μ.Ε.Δ.) που απαρτίζεται από 21 μέλη. 

2.  Μέλη της Επιτροπής μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα εγνωσμένου κύρους: 
(α)  Ακαδημαϊκοί (ενεργοί ή τέως) Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, και λοιπών 

συναφών θεμάτων, 
(β)  Γενικοί Διευθυντές ή ιδρυτές καταξιωμένων εντός ή και εκτός της Ελληνικής επικράτειας 

εταιρειών τεχνολογίας, πληροφορικής, ή σχετικών υποδομών, 
(γ)  Νομικοί καταξιωμένοι σε ζητήματα Συνταγματικού δικαίου και εκλογικής Νομοθεσίας. 

3.  Η Ε.Η.Μ.Ε.Δ. υποχρεούται εντός 2 χρόνων από την οργάνωση της να ετοιμάσει και να προτείνει 
ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών και της σχετικής επιτροπής του Ελληνικού Κοινοβουλίου μία 
εκτενή και αναλυτική έκθεση που περιλαμβάνει κάθε απαραίτητο βήμα, τεχνολογικά και νομικά 
αιτιολογημένη καθώς και μία οικονομοτεχνική μελέτη για την σταδιακή μετατροπή του τωρινού 
εκλογικού συστήματος σε ηλεκτρονικό, ώστε να συμφωνεί με τα κριτήρια της επόμενης 
παραγράφου. 

4.  Το προτεινόμενο σύστημα θα πρέπει να διασφαλίζει το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας. Στο 
εν λόγω σύστημα δεν παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής κάθε ψήφου.  

5.  Οι ψήφοι συλλέγονται στο τέλος της εκλογικής διαδικασίας. Το ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί 
να βασίζεται στη χρήση, μερική ή ολική, του Διαδικτύου.  

6.  Το ηλεκτρονικό σύστημα θα βασίζεται σε δικό του, κρυπτογραφημένο, και απολύτως ιδιωτικό 
δίκτυο. 

7.  Κάθε εκλογική περιφέρεια έχει την υποχρέωση να διατηρεί το δικό της δίκτυο,να συλλέγει και να 
προωθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, τα εκλογικά αποτελέσματα.  

8.  Το δίκτυο κάθε Περιφέρειας λειτουργεί με αυτόνομο τρόπο και κανένα τέτοιο δίκτυο δεν 
βασίζεται μερικώς ή ολικώς σε άλλο παρόμοιο δίκτυο. 

9.  Το νέο ηλεκτρονικό σύστημα πρέπει να έχει τις απαραίτητες ηλεκτρονικές πιστοποιήσεις 
ασφάλειας. 

 
Άρθρο 19 

Παραβίαση της Μυστικότητας της Ψηφοφορίας 
Το Άρθρο 163 του Ποινικού Κώδικα τροποποιείται ως εξής: 

«(1)  Όποιος, σε μυστική εκλογή, κατορθώνει με οποιονδήποτε τρόπο να μάθει είτε ο ίδιος είτε 
τρίτος την ψήφο που έδωσε ο εκλογέας ή παρέμβει με οποιονδήποτε τρόπο στην 
ηλεκτρονική ή μη ψηφοφορία τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τεσσάρων (4) ετών. 

(2)  Εάν η Παραβίαση της Μυστικότητας της Ψηφοφορίας γίνεται με οργανωμένο τρόπο 
αντιμετωπίζεται με Κάθειρξη τουλάχιστον επτά (7) ετών.» 

 
Άρθρο 20 

Διατάραξη της Εκλογής 
Το Άρθρο 166 του Ποινικού Κώδικα τροποποιείται ως εξής 
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«(1)  Όποιος με πρόθεση παρεμποδίζει ή αλλοιώνει τη διεξαγωγή κάποιας ηλεκτρονικής ή μη 
εκλογής που αναφέρει το άρθρο 166 ή τη διαταράσσει προκαλώντας θόρυβο ή αταξία ή με 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο τιμωρείται με Φυλάκιση μέχρι τεσσάρων (4) ετών. 

(2)  Εάν η Διατάραξη της Εκλογής της Ψηφοφορίας γίνεται με οργανωμένο τρόπο 
αντιμετωπίζεται με Κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών.» 

 
Άρθρο 21 

Ηλεκτρονική Ψηφοφορία σε Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και Σωματεία 
1.  Από την 1η Ιανουαρίου 2019 οι αποφάσεις των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και Σωματείων της 

χώρας θα λαμβάνονται μόνο ηλεκτρονικά.  
2.  Κάθε Συνδικαλιστική Οργάνωση και Σωματείο είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή και οργάνωση της 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και δύναται να ζητήσει την αρωγή και παροχή των μέσων του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

3.  Κάθε Συνδικαλιστική Οργάνωση, Σωματείο οφείλει να διατηρεί ηλεκτρονικό κατάλογο 
εγγεγραμμένων μελών. 

4.  Για τη λήψη αποφάσεων απαιτείται η συναίνεση της απόλυτης πλειοψηφίας των ηλεκτρονικά 
εγγεγραμμένων μελών του Σωματείου και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων. 

 
Άρθρο 22 

Ειδική Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εύρεσης Εργασίας (e-recruitment) 
1.  Θεσπίζεται Ειδική Πλατφόρμα Εύρεσης Εργασίας, (e-recruitment) στην οποία όποιος πολίτης 

επιθυμεί δύναται να δημοσιεύει το βιογραφικό του σημείωμα και πληροφορίες αναφορικά με τα 
προσόντα και τις γνώσεις του.  

2.  Η χρήση της υπηρεσίας είναι δυνατή κατόπιν χρήσης των στοιχείων της Κάρτας του Πολίτη και 
διπλής επιβεβαίωση της γνησιότητας των δηλούμενων στοιχείων του. 

 
Άρθρο 23 

Ειδικός Φόρος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Μέριμνας 
1.  Από 1η Ιανουαρίου του 2019 επιβάλλεται Ειδικός Φόρος Αλληλεγγύης και Μέριμνας (Ε.Φ.Α.Μ.) για 

την στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στα πρόσωπα της παραγράφου 3.  
2.  Το ύψος του φόρου προσδιορίζεται στο μισό τοις εκατό (0.5%) επί της υπάρχουσας φορολογητέας 

περιουσίας αυτών, όπως αυτή ορίζεται. 
3.  Υπόχρεοι σε καταβολή του φόρου αυτού είναι όσα Φυσικά Πρόσωπα που έχουν την Ελληνική 

Ιθαγένεια έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 65.000 ευρώ και Νομικά Πρόσωπα με καταστατική έδρα 
στην Ελληνική Επικράτεια και μετοχικό κεφάλαιο ύψους 100.000 ευρώ και άνω.  

4.  Υπόχρεα Φυσικά Πρόσωπα σε καταβολή του Ειδικού Φόρου Αλληλεγγύης και Μέριμνας 
απαλλάσσονται κατόπιν αιτήματός τους και απόδειξης της πρόδηλης οικονομικής αδυναμίας 
λόγω απρόβλεπτης μεταβολής της οικονομικής τους κατάστασης εντός του έτους, στην αρμόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών. 

5.  Υπόχρεα Νομικά Πρόσωπα σε καταβολή του Ειδικού Φόρου Αλληλεγγύης και Μέριμνας 
απαλλάσσονται από την καταβολή του φόρου αυτού εφόσον ποσοστό άνω του τρία τοις εκατό 
(3%) του προσωπικού τους έχει προσληφθεί μέσω της Ειδικής Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας 
Εύρεσης Εργασίας. 

 
Άρθρο 24 

Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί 
1.  Από την 1η Μαΐου του 2018 οι πλειστηριασμοί για κάθε οφειλή διενεργούνται μόνο ηλεκτρονικά 

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-auction και του Ιστοτόπου https://www.e-
publicrealestate.gr. 

2.  Ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας όπως 
τροποποιήθηκε από το νόμο 4472/2017.  

3.  Απαγορεύεται ο πλειστηριασμός της κατοικίας που χρησιμοποιείται ως κύρια και μοναδική 
κατοικία του οφειλέτη ανεξαρτήτως αντικειμενικής οικονομικής αξίας. 
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Άρθρο 25 

Παρακώλυση Πλειστηριασμών 
1.  Όποιος με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο παρακωλύει, εμποδίζει ή διακόπτει την διαδικασία του 

πλειστηριασμού εντός των Ειρηνοδικείων ή χώρων που αυτός διενεργείται ή την διεκπεραίωση 
του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ή παρακινεί άλλους σε παρακώλυση της διαδικασίας του 
πλειστηριασμού (ηλεκτρονικού ή μη) τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έντεκα (11) 
μηνών. 

2.  Όποιος προβαίνει στις παραπάνω ενέργειες κατ΄εξακολούθηση τιμωρείται με φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών (3) ετών.  

3.  Η οργανωμένη τέλεση τέτοιων πράξεων κατ’ εξακολούθηση τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον 
έξι (6) ετών. 

4.  Η δίωξη των παραπάνω ενεργειών είναι αυτεπάγγελτη. 
 

Άρθρο 26 
Κατάργηση Μονάδων Αποκατάστασης Τάξης (Μ.Α.Τ.) & Ηλεκτρονική Εποπτεία 

1.  Από την 1η Ιανουαρίου 2019 οι Μονάδες Αποκατάστασης της Τάξης (Μ.Α.Τ.) που διοικητικά 
υπάγονται στην Υποδιεύθυνση Αποκατάστασης της Τάξης (Υ.Α.Τ.) καταργούνται.  

2.  Από την ως άνω ημερομηνία απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ειδικών δυνάμεων για τη καταστολή 
κινητοποιήσεων, συγκεντρώσεων ή διαδηλώσεων.  

3.  Το προσωπικό που απασχολείται στις Μονάδες Αποκατάστασης της Τάξης (Μ.Α.Τ.) θα ενταχθεί 
είτε στα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας είτε στην ταχυκίνητη Αστυνομία κατόπιν επιλογής της 
Διοίκησης. 

4.  Η διασφάλιση της τάξης κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, συγκεντρώσεων, κινητοποιήσεων 
θα γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα εποπτείας και με την παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) 
στους χώρους, όπου αυτές πραγματοποιούνται.  

5.  Η επέμβαση της Ελληνικής Αστυνομίας θα γίνεται μόνο κατόπιν διαπίστωσης πραγματοποίησης 
έκνομων ενεργειών. 

6.  Θεσπίζεται Ηλεκτρονικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου των δημοσίων χώρων.  
7.  Το σύστημα περιλαμβάνει την ηλεκτρονική εποπτεία δημοσίων χώρων για λόγους ασφαλείας και 

πρόληψης τέλεσης εγκλημάτων. Μέσω του Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου επιτρέπεται η 
καταγραφή εικόνας και λήψη δεδομένων από την Ελληνική Αστυνομία για λόγους δημοσίας 
ασφάλειας μέσω ηλεκτρονικών μέσων παρακολούθησης και εποπτείας (κάμερες).  

8.  Περιλαμβάνεται και η επέκταση και διεύρυνση του ήδη υπάρχοντος Συστήματος Ελέγχου των 
περισσότερο ευάλωτων δημοσίων χώρων.  

9. Το σύστημα λειτουργεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ). 
 

Άρθρο 27 
Ανεξάρτητη Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ελέγχου Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικού 

Σώματος 
1.  Συνιστάται Ανεξάρτητη Υπηρεσία Αξιολόγησης και Ελέγχου της Ελληνικής Αστυνομίας και 

Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Υ.Α.Ε.).  
2.  Η Ανεξάρτητη Υπηρεσία Ελέγχου συλλέγει τις καταγγελίες πολιτών για κατάχρηση εξουσίας, 

τέλεσης ποινικών αδικημάτων και περιστατικών αυθαιρεσίας από τους υπηρετούντες στα 
σώματα ασφαλείας και ερευνά την βασιμότητα αυτών.  

3.  Η Ανεξάρτητη Υπηρεσία Ελέγχου καλεί σε ακρόαση τον καταγγέλοντα εφόσον κριθεί αναγκαίο για 
τη διακρίβωση της βασιμότητας της καταγγελίας. 

4.  Η Ανεξάρτητη Υπηρεσία Αξιολόγησης και Ελέγχου της Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικού 
Σώματος (Α.Υ.Α.Ε.) έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό 
Εσωτερικών ως προς τον έλεγχο της νομιμότητας των πράξεών της και την κίνηση πειθαρχικού 
ελέγχου κατά των μελών της. 

5.  Η Ανεξάρτητη Υπηρεσία Αξιολόγησης και Ελέγχου της Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικού 
Σώματος (Α.Υ.Α.Ε.) συγκροτείται από δεκαπέντε (15) μέλη τα οποία διακρίνονται για την 
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επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους ικανότητα και διαθέτουν εξειδικευμένη 
εμπειρία σε θέματα αρμοδιότητάς τους. 

6.  Τα μέλη της Ανεξάρτητη Υπηρεσίας Αξιολόγησης και Ελέγχου της Ελληνικής Αστυνομίας και 
Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Υ.Α.Ε.) επιλέγονται ύστερα από προκήρυξη που δημοσιεύεται στο 
Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.  

7.  Ύστερα από πρόταση του υπουργού εσωτερικών και γνώμη της επιτροπής θεσμών και διαφάνειας 
της Βουλής τρία από τα ανώτερα μέλη της ανεξάρτητης αρχής επιλέγονται από το υπουργικό 
συμβούλιο και διορίζονται με πράξη του στις θέσεις του Προέδρου και των Α’ και Β’ Αντιπροέδρων 
της Αρχής αυτής.  

8.  Τα λοιπά μέλη της διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 
9.  Οι πολίτες από τη 1η Ιανουαρίου 2019 δύνανται να αξιολογούν την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ) 

και Πυροσβεστική Υπηρεσία και να καταγγέλουν τυχόν περιστατικά κατάχρησης εξουσίας 
ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού Ιστότοπου του Υπουργείου Εσωτερικών.  

10.  Η καταγγελία γίνεται επώνυμα με χρήση του Προσωποποιημένου Σειριακού Αριθμού 
Ταυτοποίησης του Πολίτη (Π.Σ.Α.Τ.) που συνοδεύει την Κάρτα του Πολίτη.  

11.  Τα στοιχεία του καταγγέλοντα δεν γνωστοποιούνται. 
12.  Σε περίπτωση βάσιμης καταγγελίας περί κατάχρησης εξουσίας ή αποδεδειγμένης τέλεσης 

οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος από τους υπηρετούντες στην Ελληνική Αστυνομία ή 
Πυροσβεστικό Σώμα, η Υπηρεσία Αξιολόγησης και Ελέγχου διαβιβάζει την καταγγελία στο 
Συμβούλιο Αξιολόγησης εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών. 

 
Άρθρο 28 

Συμβούλιο Αξιολόγησης της Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Σ.Η.Α.Ε.Π) 
1.  Συνιστάται Συμβούλιο Αξιολόγησης της Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 

(Υ.Α.Ε.Π.). Αρμοδιότητά του είναι ο έλεγχος της λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας και 
Πυροσβεστικής και η αποτροπή ή καταστολή περιστατικών αυθαιρεσίας, κατάχρησης εξουσίας ή 
τέλεσης ποινικών αδικημάτων από τους υπηρετούντες στα σώματα αυτά. 

2.  Στο Συμβούλιο Αξιολόγησης της Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικής συμμετέχει 
εκπρόσωπος των εργαζομένων στην Ελληνική Αστυνομία και Πυροσβεστική, ο Υπουργός 
Εσωτερικών και οι Τομεάρχες-Βουλευτές των εκλεγμένων Κομμάτων του Ελληνικού 
Κοινοβουλίου.  

3.  Η αξιολόγηση της δράσης της Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικής γίνεται επί τη βάση του 
Συστήματος Αξιολόγησης της Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικού Σώματος. 

4.  Το Συμβούλιο Αξιολόγησης της Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Υ.Η.Α.Ε.Π.) 
ερευνά και εξετάζει την καταγγελία και καλεί σε απολογία τον υπάλληλο που φέρεται να υπέπεσε 
στο καταγγελθέν παράπτωμα.  

5.  Σε περίπτωση διαπίστωσης με αυξημένη βεβαιότητα από την υπηρεσία της τέλεσης των εν λόγω 
παραπτωμάτων ο υπηρετών στα Σώματα Ασφαλείας τίθεται σε διαθεσιμότητα.  

6.  Με το πέρας της αποκλειστικής προθεσμίας άσκησης ένστασης εφόσον ο υπηρετών στα σώματα 
αυτά δεν ασκήσει ένσταση ή η ένσταση του απορριφθεί κατά την παράγραφο 5, θεωρείται 
αποδεδειγμένη η τέλεση των αποδιδόμενων πράξεων και παύεται. 

7.  Σε περίπτωση αποδεδειγμένης τέλεσης ποινικών αδικημάτων από τον αστυνομικό με αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση εναντίον του, αυτοδικαίως παύεται από τα καθήκοντά του.  

8.  Ενόσω εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης ο υπόδικος αστυνομικός ή πυροσβέστης τίθεται 
σε διαθεσιμότητα.  

9.  Η διοίκηση δύναται να του επιβάλλει διοικητική ποινή μείωσης του μισθού του όχι περισσότερο 
από το είκοσι τοις εκατό (20%) αυτού. 

10.  Οι υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας έχουν τη δυνατότητα άσκησης ένστασης επί της 
απόφασης του Συμβουλίου Αξιολόγησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων 
ημερών από τη κοινοποίησή της.  

11.  Η έκδοση απόφασης περί της ουσιαστικής βασιμότητας της ένστασης κρίνεται από τον Υπουργό 
Εσωτερικών εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης.  
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12.  Εφόσον η ένσταση γίνει δεκτή ο υπηρετών στα Σώματα Ασφαλείας επιστρέφει κανονικά στην 
εργασία του και αίρεται αναδρομικά οποιαδήποτε ποινή του έχει επιβληθεί.  

13.  Σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης από τον Υπουργό Εσωτερικών ο υπάλληλος που έχει τεθεί 
σε διαθεσιμότητα, παύεται οριστικά. 

 
Άρθρο 29 

Συνήγορος του Αστυνομικού και Πυροσβέστη 
1.  Συνιστάται ανεξάρτητη αρχή ο «Συνήγορος του Αστυνομικού και Πυροσβέστη», η οποία αποτελεί 

εξωδικαστικό όργανο συναινετικής επίλυσης των διαφορών που σχετίζονται με την άσκηση των 
καθηκόντων των Αστυνομικών και Πυροσβεστών. 

2.  Ο Συνήγορος του Αστυνομικού και Πυροσβέστη εποπτεύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και 
κατά την άσκηση των καθηκόντων του απολαμβάνει προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. 

3.  Ο Συνήγορος του Αστυνομικού και Πυροσβέστη δεν διώκεται και δεν εξετάζεται για γνώμη που 
διατύπωσε ή πράξη που εκτέλεσε κατά την άσκηση των καθηκόντων του.  

4.  Δίωξη επιτρέπεται ύστερα από έγκληση μόνο για συκοφαντική δυσφήμιση, εξύβριση ή 
παραβίαση του απορρήτου. 

5.  Ο Συνήγορος του Αστυνομικού και Πυροσβέστη επικουρείται από δύο Βοηθούς Συνηγόρους. 
6.  Ο Συνήγορος του Αστυνομικού και Πυροσβέστη, οι Βοηθοί Συνήγοροι, οι ειδικοί επιστήμονες και 

οι αποσπασμένοι υπάλληλοι με προσόντα ειδικών επιστημόνων, σε περίπτωση που ενάγονται ή 
διώκονται για πράξη ή παράλειψη κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, μπορούν να 
παρίστανται ενώπιον των δικαστηρίων δια μελών του Νομικού Συμβουλίου του κράτους. 

7.  Ο Συνήγορος του Αστυνομικού και Πυροσβέστη υποστηρίζεται από είκοσι πέντε (25) ειδικούς 
επιστήμονες. 

8.  Ο Συνήγορος του Αστυνομικού και Πυροσβέστη είναι αρμόδιος για την υποστήριξη των 
Αστυνομικών και Πυροσβεστών σε περιπτώσεις που υφίστανται αδικίες, αυθαιρεσίες κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους ενώ τους υποστηρίζει έναντι τυχόν αυθαίρετων ή αβάσιμων 
καταγγελιών από τους πολίτες. 

 
Άρθρο 30  

Παράνομη Πρόσβαση στις δομές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Χώρας 
1.  Η παράνομη απόκτηση ευαίσθητων πληροφοριών, η κυβερνοεπίθεση και προσβολή των 

συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της χώρας τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη.  
2.  Η απόπειρα των πράξεων αυτών τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα πέντε (15) έτη. 
3.  Η κατ’ εξακολούθηση τέλεση τέτοιων ενεργειών συνιστά αποδεδειγμένη τέλεση Τρομοκρατικών 

Πράξεων του άρθρου 187Α του Ποινικού Κώδικα και τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα 
πέντε (15) ετών. 

 
Άρθρο 31  

Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Τρομοκρατών 
1.  Συνιστάται Ειδική Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης υπόπτων φυσικών προσώπων για 

την τέλεση Τρομοκρατικών Πράξεων ή φυσικών προσώπων που αποδεδειγμένα έχουν τελέσει 
τέτοιες πράξεις, όπως περιγράφονται στο Άρθρο 187Α του Ποινικού Κώδικα.  

2.  Η υπηρεσία αυτή υπάγεται στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) όπως ρυθμίζεται στο 
νόμο 3649/2008. 

3.  Αρμοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης είναι η συλλογή και 
εκτίμηση προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων για την αποτροπή ή αντιμετώπιση τέλεσης 
Τρομοκρατικών Πράξεων.  

4.  Η Ειδική Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης συλλέγει πληροφορίες και δεδομένα και για 
τα φυσικά πρόσωπα που εισέρχονται νόμιμα ή παράνομα στην Ελληνική Επικράτεια.  

5.  Η λήψη και συλλογή των δεδομένων αυτών στοχεύει στη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας, 
εθνικής άμυνας και ασφάλειας του Κράτους όπως ορίζονται στο Κανονισμό 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
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δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων).  

6.  Τα υποκείμενα των δεδομένων αυτών δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να εναντιωθούν στη 
λήψη τους από τις αρμόδιες αρχές. 

7.  Η Ειδικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης είναι αρμόδια για την παρακολούθηση 
υπόπτων προσώπων για τη τέλεση τρομοκρατικών πράξεων και τρομοκρατών που δρουν στην 
Ελληνική Επικράτεια αλλά και στο Εξωτερικό μέσω των αντίστοιχων τμημάτων της.  

8.  Τα τμήματα αυτά ενημερώνουν τον Διοικητή της Ε.Υ.Π. 
9.  Η Ειδική Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης ανταλλάσσει τις πληροφορίες και δεδομένα 

που έχει συλλέξει με τις αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων Κρατών αλλά και όλων των Διεθνών 
Οργανισμών στους οποίους το Ελληνικό Κράτος είναι μέλος. 

 
Άρθρο 32 

Ειδική Υπηρεσία Εποπτείας Πληροφοριών 
1.  Συνιστάται Ειδική Υπηρεσία Εποπτείας Πληροφοριών (Ε.Υ.Ε..Π.) εντός του Πρωτοδικείου Αθηνών 

με αποκλειστική αρμοδιότητα την άμεση έκδοση αποφάσεων, εντός το πολύ δέκα (10) ημερών.  
2.  Αντικείμενο της υπηρεσίας αποτελεί η παροχή έγκρισης της άρσης του απορρήτου των 

επιστολών και επικοινωνιών για τη συλλογή πληροφοριών από πρόσωπα ύποπτα για τέλεση 
τρομοκρατικών πράξεων σε περιπτώσεις διαπίστωσης διακινδύνευσης της δημόσιας ασφάλειας 

3.  Η Ε.Υ.Ε.Π. αποτελείται από 11 δικαστές οι οποίοι διορίζονται με τη σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου 
Δικαστικό Συμβούλιο.  

4.  Η διάρκεια της θητείας τους είναι 10 (δέκα) έτη με δικαίωμα για μια επαναληπτική περίοδο 
διάρκειας τεσσάρων (4) ετών.  

5.  Οι συνεδριάσεις, διαδικασίες, τα πρακτικά, και οι αποφάσεις της υπηρεσίας αποτελούν 
απόρρητες πληροφορίες και δεν δημοσιεύονται 

6.  Σε περίπτωση αυξημένων πιθανοτήτων τέλεσης Τρομοκρατικών Πράξεων από ύποπτα πρόσωπα 
και με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητή της Ε.Υ.Π., υποχρεούται το νομικό τμήμα της Ε.Υ.Π. να 
ζητήσει ολική άρση του απορρήτου επιστολών και επικοινωνιών των ύποπτων προσώπων ή 
τρομοκρατών από την αρμόδια υπηρεσία για την καταγραφή δραστηριοτήτων και συνομιλιών 
των προσώπων αυτών. 

 
Άρθρο 33  

Αυτόματο Ηλεκτρονικό Αρχείο Γενετικών Αποτυπωμάτων 
1.  Δημιουργείται Αυτόματο Ηλεκτρονικό Αρχείο Γενετικών Αποτυπωμάτων (Α.Η.Α.Γ.Α.) υπό την 

εποπτεία και αιγίδα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) και της Ελληνικής Αστυνομίας 
(ΕΛ.ΑΣ.).  

2.  Στο Αυτόματο Ηλεκτρονικό Αρχείο Γενετικών Αποτυπωμάτων αποθηκεύεται κάθε γενετικό υλικό 
που συλλέγεται σε τόπους τέλεσης εγκλημάτων.  

3.  Το συλλεχθέν γενετικό υλικό διατηρείται μέχρι την ταυτοποίηση του κατόχου του και την 
εξιχνίαση του εγκλήματος με το οποίο και έχει συνδεθεί.  

4.  Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να καταστραφεί μέχρι και την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής 
απόφασης.  

 
Άρθρο 34 

Ηλεκτρονικό Μητρώο των Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων και Εκκλησίας της Ελλάδος 
1.  Από την 1η Ιανουαρίου 2019 τα Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα και η Εκκλησία της Ελλάδος 

υποχρεούνται σε διατήρηση ηλεκτρονικού μητρώου κατοχύρωσης και δημοσίευσης του συνόλου 
των περιουσιακών στοιχείων τους και του μισθολογίου των λειτουργών τους που πρέπει να 
συμμορφώνεται με το Νέο Μισθολόγιο. 

2.  Τα Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα και η Εκκλησία της Ελλάδος υποχρεούνται σε διατήρηση ενός 
λογαριασμού μόνο σε μια συστημική Τράπεζα της Χώρας από τον οποίο και θα γίνονται οι 
πληρωμές των λειτουργών της, οι συναλλαγές με το Ελληνικό Δημόσιο και τους πολίτες.  
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3.  Τα Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα και η Εκκλησία της Ελλάδος υποχρεούνται να εκδώσουν τον 
μοναδικό κωδικό αριθμό και τη Κάρτα του Νομικού Προσώπου κατά τις διατάξεις του παρόντος. 

4.  Τα Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα και η Εκκλησία της Ελλάδος υποχρεούνται σε ηλεκτρονική 
παροχή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών εκδιδόμενων από αυτά και να δέχονται 
ηλεκτρονικές πληρωμές. 

 
Άρθρο 35 

Προσωπικά Δεδομένα 
1.  Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όπως συστάθηκε με τον νόμο 2472/1997 

και ασκεί τις αρμοδιότητές που περιγράφονται στο άρθρο 19 του νόμου 2472/1997 και όπως 
έχουν τροποποιηθεί με τον Ν. 3471/2006 εκδίδει οδηγίες με στόχο τη προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό μητρώο του Υπουργείου 
Εσωτερικών και απαιτούνται για τη χρήση της Κάρτας του Πολίτη, Μετανάστη-Πρόσφυγα και της 
Κάρτας Ταυτοποίησης Νομικών Προσώπων. 

2.  Κάθε ιστοσελίδα, φορέας συλλογής προσωπικών δεδομένων οφείλει να ενημερώνει πλήρως τα 
υποκείμενα των πληροφοριών για το τρόπο συλλογής τους, το σκοπό αυτής και το τρόπο χρήσης 
τους από το λήπτη προκειμένου τα υποκείμενα να παρέχουν έγκυρη συναίνεση στη λήψη των 
δεδομένων.  

 
Άρθρο 35  

Ηλεκτρονική Δημοσιότητα Οικονομικών Καταστάσεων Δημοσίων Λειτουργών & Πολιτικών 
Κομμάτων 

1.  Όλα τα νομίμως συσταθέντα και εγκεκριμένα από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου πολιτικά 
κόμματα υποχρεούνται να δημοσιοποιούν την οικονομική τους κατάσταση 
συμπεριλαμβανομένων των ετησίων δαπανών και ενισχύσεων ή άλλων εσόδων στην ιστοσελίδα 
«Διαύγεια».  

2.  Η δημοσίευση αυτή πραγματοποιείται εντός διμήνου από την ολοκλήρωση του προηγούμενου 
οικονομικού έτους. 

3.  Όλα τα μέλη της Κυβέρνησης και Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου υποχρεούνται να 
δημοσιοποιούν την πλήρη οικονομική και περιουσιακή τους κατάσταση, καθ’ όλη τη χρονική 
διάρκεια της θητείας τους, καθώς και για τέσσερα (4) έτη κατόπιν της λήξης αυτής, στην 
ιστοσελίδα «Διαύγεια».  

4.  Η δημοσίευση αυτή πραγματοποιείται εντός διμήνου από την ολοκλήρωση του προηγούμενου 
οικονομικού έτους.  

5.  Όλοι οι ασκούντες την Δικαστική εξουσία, Δικαστές υποχρεούνται να δημοσιοποιούν την πλήρη 
οικονομική και περιουσιακή τους κατάσταση, καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια της θητείας τους.  

6.  Η δημοσίευση αυτή πραγματοποιείται εντός διμήνου από την ολοκλήρωση του προηγούμενου 
οικονομικού έτους στην ιστοσελίδα «Διαύγεια». 

 
Άρθρο 36  

Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις 
1.  Η ισχύς του Νόμου άρχεται από τη δημοσίευσή του στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, 

εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικότερες διατάξεις του παρόντος.  
2.  Διατάξεις που αντιβαίνουν στα άρθρα του παρόντος καταργούνται.  
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Αθήνα, 3 Μαρτίου 2018 
 
 

Ο ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Δημήτριος-Γεώργιος Κοντογιάννης 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Δανιήλ Σουριανός 

 
 
 
 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Παναγιώτης Καρυτσιώτης 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Δημήτριος Μπαχούμας 
 


