
παρ.4 Άρθρο 2 ΝΟΜΟΣ 3861/2010

 . Στο διαδίκτυο αναρτώνται:4

1) νόμοι που εκδίδονται και δημοσιεύονται κατά το Σύνταγμα,

2) πράξεις νομοθετικού περιεχομένου του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος,

3) τα προεδρικά διατάγματα κανονιστικού χαρακτήρα,

4) λοιπές πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις κανονιστικές πράξεις 
που αφορούν την οργάνωση, διάρθρωση, σύνθεση, διάταξη, εφοδιασμό και εξοπλισμό 
των Ενόπλων ∆υνάμεων της Χώρας, καθώς και κάθε άλλη πράξη, η δημοσιοποίηση 
της οποίας προκαλεί βλάβη στην εθνική άμυνα και ασφάλεια της χώρας,

5) ερμηνευτικές εγκύκλιοι και εγκύκλιοι για την εφαρμογή της νομοθεσίας,

6) οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί των φορέων που υπάγονται στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου,

6α) οι πράξεις της ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, της απόφασης έγκρισης δαπάνης 
και της οριστικοποίησης της πληρωμής που περιέχει το ακριβές ποσό που θα 
πληρωθεί για κάθε επιμέρους δαπάνη των φορέων που υπάγονται στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος νόμου.Από την υποχρέωση πρωτογενούς ανάρτησης 
εξαιρούνται τα έγγραφα και τα στοιχεία δημοσίων συμβάσεων που καταχωρίζονται 
υποχρεωτικά στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) 
του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204). Τα στοιχεία αυτά αντλούνται αυτομάτως 
από το ΚΗΜ∆ΗΣ.

7) πράξεις διορισμού μονομελών οργάνων και συγκρότησης συλλογικών οργάνων 
διοίκησης των φορέων του ∆ημοσίου, των Ν.Π.∆.∆., των φορέων του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα και των φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου 
και δευτέρου βαθμού, καθώς και οι τροποποιήσεις αυτών,

8) πράξεις διορισμού, αποδοχής παραίτησης, αντικατάστασης ή παύσης Γενικών 
Γραμματέων Υπουργεί-ων και Περιφερειών, Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, 
μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης φορέων του ∆ημοσίου, των Ν.Π.∆.∆., των 
φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού,

9) 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,

10) 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,

11) προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων με διαγωνισμό ή με επιλογή, στις οποίες 
περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών 

στελεχών των Ν.Π.∆.∆., φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των 



στελεχών των Ν.Π.∆.∆., φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των 
επιχειρήσεων και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και 
δευτέρου βαθμού, καθώς και οι προκηρύξεις εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων, 
συμβολαιογράφων και άμισθων υποθηκοφυλάκων,

12) προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (∆ΕΠ) του 
πανεπιστημιακού τομέα και του εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΠ) του τεχνολογικού 
τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης,

13) πίνακες επιτυχόντων, διοριστέων και επιλαχόντων των προκηρύξεων επιλογής 
προσωπικού, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η δημοσίευση τους προβλέπεται από 
την κείμενη νομοθεσία,

14) περιλήψεις πράξεων διορισμού, μετάταξης, διαθεσιμότητας, αποδοχής 
παραίτησης, λύσης της υπαλληλικής σχέσης ή υποβιβασμού υπαλλήλων, μόνιμων και 
μετακλητών, και διευθυντικών στελεχών του ∆ημοσίου, των Ν.Π.∆.∆., φορέων του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα, φο-ρέων 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 ∆ημόσιο, τα Ν.Π.∆.∆., τους φορείς του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης 
πρώτου και δευτέρου βαθμού.Από την υποχρέωση πρωτογενούς ανάρτησης 
εξαιρούνται τα έγγραφα και τα στοιχεία δημοσίων συμβάσεων που καταχωρίζονται 
υποχρεωτικά στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) 
του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204). Τα στοιχεία αυτά αντλούνται αυτομάτως 
από το ΚΗΜ∆ΗΣ.

15) 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.Από την υποχρέωση πρωτογενούς ανάρτησης εξαιρούνται τα έγγραφα 
και τα στοιχεία δημοσίων συμβάσεων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του άρθρου 11 του 
ν. 4013/2011 (Α΄ 204). Τα στοιχεία αυτά αντλούνται αυτομάτως από το ΚΗΜ∆ΗΣ.

16) περιλήψεις διακηρύξεων, αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και ανάθεσης 
δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών του ∆ημοσίου, 
των Ν.Π.∆.∆., φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών 
τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού.Από την υποχρέωση 
πρωτογενούς ανάρτησης εξαιρούνται τα έγγραφα και τα στοιχεία δημοσίων 
συμβάσεων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
∆ημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204). Τα 
στοιχεία αυτά αντλούνται αυτομάτως από το ΚΗΜ∆ΗΣ.

17) πράξεις αποδοχής δωρεών στο Ελληνικό ∆ημόσιο, στα Ν.Π.∆.∆., σε φορέα του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα ή σε φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης 
πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και συμβάσεων πολιτιστικών χορηγιών του Ν. 
3525/2007 (ΦΕΚ 16 Α΄),



18) πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης περιουσιακών 
στοιχείων από το ∆ημόσιο, τα Ν.Π.∆.∆., τους φορείς των Ο.Τ.Α. ή φορείς του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 
και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,

19) οι πράξεις: α) παραχώρησης δημόσιων και δημοτικών κτημάτων, καθορισμού 
χρήσης γης παραχωρούμε-νου 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 κτιρίων ως 
διατηρητέων και αποχαρακτηρισμών αυτών. Αναρτώνται επίσης οι πράξεις 
ανάκλησης και ακύρωσης των παραπάνω πράξεων,

20) οι γνωμοδοτήσεις και τα πρακτικά γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους,

21) οι πράξεις και γνωμοδοτήσεις των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών διοικητικών 
αρχών, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,

22) ατομικές διοικητικές πράξεις, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από 
ειδική διάταξη νόμου.

Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 Άρθρο 197 ΝΟΜΟΣ 4281/2014 και ισχύει από 08/08/2014


