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ΘΕΜΑ: Δημοσίευση κοινής απόφασης των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά με την
παράταση της έναρξης ισχύος του άρθρου 12 του ν.3979/2011 (138/Α’), όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 24 του ν.4440/2016 για το σύνολο των Υπουργείων.
Με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4440/2016 αντικαταστάθηκε το άρθρο
12 του ν.3979/2011 «για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση» (ΦΕΚ 138/Α’) και
προβλέφθηκε η έκδοση και διακίνηση πάσης φύσεως διοικητικών πράξεων με την
υποχρεωτική χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και χρονοσφραγίδας και
μάλιστα με ειδική πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία, μετά την παρέλευση της
καθορισμένης προθεσμίας (1ης Ιουλίου 2017 για το σύνολο των Υπουργείων) καμία
πράξη, ή απόφαση που εκδίδεται κατά παράβαση των ανωτέρω, δεν θα εκτελείται.
Η διάταξη αυτή προϋποθέτει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του ιδίου
νόμου για την λειτουργία «Ψηφιακού Οργανογράμματος» που θα συνεισφέρει στην
πλήρη αναμόρφωση των Οργανισμών των Υπουργείων, διαδικασία, η οποία
βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και εκκρεμεί. Ως εκ τούτου, για την εύρυθμη λειτουργία της
Διοίκησης, κρίθηκε αναγκαία και σκόπιμη η εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του
άρθρου 24 του ν.4440/2016, που προβλέπει την έκδοση κοινής απόφασης μεταξύ
των

Υπουργών

Διοικητικής

Ανασυγκρότησης

και

Ψηφιακής

Πολιτικής,

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με την οποία παρατάθηκε η έναρξη ισχύος
του εν λόγω άρθρου 12 του ν. 3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
24 του ν.4440/2016 για το σύνολο των Υπουργείων, έως την 1η Ιανουαρίου
2018.
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Η ΚΥΑ αυτή δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης την 30 Ιουνίου
2017 με αριθμό φύλλου 2254/Β’.
Για τους λοιπούς φορείς του Δημοσίου, όπως τα Ν.Π.Δ.Δ., οι ανεξάρτητες και
ρυθμιστικές αρχές, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και οι ΟΤΑ α` και β` βαθμού,
ισχύουν τα καθοριζόμενα με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ.8 του άρθρου
24 του ν.4440/2016, σύμφωνα με το οποίο, «η έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού
καθορίζεται με απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και σε κάθε
περίπτωση όχι αργότερα από τις 31 Δεκεμβρίου του 2018».
Σημειώνουμε, ότι όλοι οι φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
νόμου ν.4440/2016, για την πλήρη συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις του εν
λόγω άρθρου 24, μπορούν να αξιοποιούν τους εσωτερικούς κανονισμούς
ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του
άρθρου 10 του ν.3979/2010 (138/Α’), ή άλλων ειδικότερων διατάξεων, εφόσον,
βεβαίως, εξασφαλίσουν και την επάρκεια του φορέα τους σε ικανό για την εφαρμογή
των υποχρεώσεων του άρθρου 24 του ν.4440/2016, αριθμό εγκεκριμένων
ηλεκτρονικών υπογραφών και χρονοσφραγίδων (έως την 1η Ιανουαρίου 2018 για τα
Υπουργεία,

ή την έκδοση της κατά περίπτωση απόφασης έναρξης ισχύος της

Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τους λοιπούς φορείς).
Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι, όπως προβλέπεται από τις
διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 24 του ν.4440/2016 μετά την παρέλευση
των ανωτέρω ημερομηνιών, τόσο για το σύνολο των Υπουργείων (1η Ιανουαρίου
2018), όσο και από την ημερομηνία έναρξης ισχύος με βάση την έκδοση της κατά
περίπτωση απόφασης της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τους λοιπούς
φορείς της παραγράφου 8 του ν.4440/2016, τυχόν πράξεις και αποφάσεις που
εκδίδονται κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού, δηλαδή χωρίς τη
χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και χρονοσφραγίδας, δεν εκτελούνται.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι όπως προκύπτει από τις διατάξεις της παρ. 6
περ.β) του άρθρου 24 του ν.4440/2016, οι φορείς

που εμπίπτουν στο πεδίο

εφαρμογής του άρθρου 24 του νόμου 4440/2016, για τη διακίνηση των ψηφιακά
υπογεγραμμένων εγγράφων και πράξεων, μπορούν να κάνουν χρήση του δικού τους
Σ.Η.Δ.Ε, έως ότου καταστεί εφικτή η διασύνδεσή αυτού με το κεντρικό Σ.Η.Δ.Ε.
Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Όλγα Γεροβασίλη

Πίνακας Αποδεκτών

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής
Πληροφοριών
Του Υπουργείου Διοικητικής
Ανασυγκρότησης
Μαρίνα Χρύση
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1. Βουλή των Ελλήνων
2. Υπουργεία
Δ/νσεις Διοικητικού και Πληροφορικής
3. Γενικές & Ειδικές Γραμματείες
Δ/νσεις Διοικητικού και Πληροφορικής
4. Περιφέρειες
Δ/νσεις Διοικητικού και Πληροφορικής
5. Αποκεντρωμένες Περιφέρειες
Δ/νσεις Διοικητικού και Πληροφορικής
6. Δήμοι
Δ/νσεις Διοικητικού και Πληροφορικής
7. Ανεξάρτητες Αρχές
8. Ειδικές Υπηρεσίες Σχεδιασμού – Εφαρμογής Προγραμμάτων
(secretary.madc@mdc.gr)
9. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε (info@ktpae.gr)

Εσωτερική διανομή :
1. Γραφείο κας Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γενική Δ/νση Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής & Η.Δ.
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