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  Αρ. Πρωτ. Δ10Β0012045/7375ΕΞ2014 
 

 
          ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ    ΠΙΝΑΚΑ 

 
 
                     ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

       ΘΕΜΑ :  Ανάρτηση  πράξεων  λήψης  μέτρων  προστασίας  στο  «ΔΙΑΥΓΕΙΑ  ΙΙ» 

ΣΧΕΤ.  :  Η  υπ΄ αρ. πρωτ. Δ10Β/6890 ΕΞ2014/ΠΟΛ. 1197/27-8-2014  εγκύκλιός  μας 
  

         Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής εγκυκλίου μας, μετά από σχετικό ερώτημα  της  
υπηρεσίας  μας  στην  αρμόδια  ΟΔΕ  Διαύγεια του  Υπουργείου  μας,  αναφορικά με   το θέμα  
της  ανάρτησης των πράξεων, που αφορούν στη λήψη μέτρων προστασίας , για τα δημόσια και 

ανταλλάξιμα κτήματα, καθώς και τους κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού, παραλίας και θαλασσίου 
χώρου, όπως Πρωτόκολλα Διοικητικής Αποβολής, Πρωτόκολλα Καθορισμού Αποζημίωσης 

Αυθαίρετης Χρήσης και Πρωτόκολλα Κατεδάφισης Άρσης και Απομάκρυνσης  στο  «ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
ΙΙ»,  σας  ενημερώνουμε   ότι   η  ΟΔΕ  με  το  υπ΄ αριθ.  25/2014/23-9-2014  έγγραφό  της, 
φωτοαντίγραφο  του  οποίου  επισυνάπτουμε  στο  παρόν,  διατύπωσε  τα  παρακάτω:  

          «Σύμφωνα με  την περ. 22 της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.3861/2010, «στο διαδίκτυο 
αναρτώνται οι ατομικές διοικητικές πράξεις, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από ειδική 

διάταξη νόμου».    
           Δημοσίευση της διοικητικής πράξης είναι, κατ΄ εφαρμογή της αρχής της διαφάνειας, η 

ενέργεια με την οποία η πράξη γίνεται γνωστή στο κοινό και όχι μόνο σε ορισμένα πρόσωπα. Με 
τη δημοσίευση πρέπει το κείμενο της πράξης να γίνεται προσιτό σε καθένα που ενδιαφέρεται να 
λάβει γνώση της. Η δημοσίευση των διοικητικών πράξεων ενεργείται με καταχώρισή τους  στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ωστόσο, με νομοθετικές διατάξεις μπορεί να προβλέπονται άλλοι 
τρόποι δημοσίευσης, αντί για την καταχώριση αυτή, εφόσον είναι πρόσφοροι ή και παράλληλοι 

προς αυτήν».    

          Ενδεικτικά, στην  υπ΄  αριθμ. ΕΞ604/2012(Γ.Υφ.)ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ.10885/2.5.2012  
Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 

1476/τ. Β΄/3.5.2012), αναφέρεται ότι «στην κατηγορία «λοιπές ατομικές διοικητικές πράξεις» 
εντάσσονται μόνον οι ατομικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες δημοσιεύονται σύμφωνα ειδική 

διάταξη νόμου είτε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, είτε στον ημερήσιο τύπο, είτε στην ιστοσελίδα ή 
στο κατάστημα του φορέα.».                                  ./. 
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           Στο πλαίσιο αυτό, οι αναφερόμενες πράξεις των Προϊσταμένων των αρμόδιων Κτηματικών 
Υπηρεσιών, εφόσον  δημοσιεύονται υποχρεωτικά, είτε αυτούσιες είτε σε περίληψη, 
τότε υφίσταται υποχρέωση του φορέα για ανάρτηση στο  πρόγραμμα  Διαύγεια (Σχετικό  το  υπ΄ 

αριθ.  ΥΑΠ/Φ.40/5100/18-9-2014  έγγραφο  της  Υπηρεσίας  Ανάπτυξης Πληροφορικής  του 
Υπουργείου  Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,  φωτοαντίγραφο  του  

οποίου  επίσης  επισυνάπτεται  στο  παρόν).                

   Επιπλέον,  ως προς τις αναρτητέες στο Διαδίκτυο πράξεις, ισχύει η επιφύλαξη της παρ. 1 του 

άρθρου 5 του Ν. 3861/2010, σύμφωνα με την οποία «Η ανάρτηση των πράξεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 2 στο Διαδίκτυο και η οργάνωση της αναζήτησης πληροφοριών πραγματοποιείται με την 

επιφύλαξη των κανόνων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Δεν αναρτώνται πράξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται 
ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία».   

   
                                                                                                        Ο Γενικός  Διευθυντής  
                                                                                                              Κ.  Μασούρας    
   ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  :2    
 

Ακριβές  Αντίγραφο 

Ο  Προϊστάμενος  της  Γραμματείας 

 

 

 

 

 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 
 

        Για   ενέργεια : 
 

       Όλες   τις  Κτηματικές  Υπηρεσίες – έδρες  τους  
 

         Για   ενημέρωση : 
 

     1. Υπουργείο  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης 

          και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης 

         Υπηρεσία  Ανάπτυξης  Πληροφορικής 

         Φιλοξένου  2-4   και  Σπινθάρου - 11636 – ΑΘΗΝΑ 

 

     2. Υπουργείο Εσωτερικών 

    Γενική  Διεύθυνση  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης 

    Διεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών 

    Τμήμα  Γενικών  Υποθέσεων  

    Ευαγγελιστρίας  2 -  10563 – ΑΘΗΝΑ 
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    ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ: 
 

1. Γραφείο  Υπουργού (για  ενημέρωση)  

    2.  Γραφείο  Γενικού  Γραμματέα  
         Δημόσιας  Περιουσίας  κ.  Αβραάμ Γούναρη 
         (για  ενημέρωση)                               

    3.  Γενικό  Διευθυντή  Δημ. Περιουσίας  &  Εθν. Κληρ/των 
         (για  ενημέρωση)   

    4.  Δ/νση    Τεχνικών  Υπηρεσιών  &  Στέγασης   Ιδίου  Υπουργείου        
    5.  Δ/νση  10η  -  Τμήμα  Β΄    (3 αντίγραφα) 
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