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ΘΕΜΑ: Πράξεις που αναρτώνται στο ∆ιαδίκτυο 

Σχετ.: Το υπ’ αριθµ. 19883/ 28.3.2011 έγγραφό σας 

 
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, αναφορικά µε το αντικείµενο του 

θέµατος, σας υπενθυµίζουµε, κατ’ αρχήν, ότι η ευθύνη για την εφαρµογή του Ν. 3861/ 

2010 ανήκει στον εκάστοτε υπόχρεο προς δηµοσίευση των πράξεων του φορέα, ο 

οποίος σε περίπτωση αµφιβολίας οφείλει να απευθυνθεί στο νοµικό του σύµβουλο. 

Μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει νοµική υποστήριξη στον φορέα, υποβάλλεται 

σχετικό επεξεργασµένο ερώτηµα στην Ο∆Ε του προγράµµατος ∆ι@ύγεια του 

εποπτεύοντας φορέα, έτσι ώστε αυτό να προωθηθεί στην αρµόδια υπηρεσία (σχετ. η 

υπ’ αριθµ. 2016/ 26.1.2011 εγκύκλιος της ∆ΙΣΚΟ του νυν Υπουργείου ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης). 

Επί των διαλαµβανοµένων στο σχετικό σας έγγραφο, και αναφορικά µε τις 

αρµοδιότητες των ∆ιευθύνσεων που µας έχετε επισηµάνει, σας γνωρίζουµε τα 

ακόλουθα, κατόπιν ενηµέρωσης από τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις του Υπουργείου: 

1. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

Πράξεις όπως εκµισθώσεις, δηµοπρασίες, αποφάσεις δηµοτικών συµβουλίων για 

ρύθµιση, µείωση, αναπροσαρµογή κλπ τελών, για παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων 

κλπ αναρτώνται στο διαδίκτυο.  

Σε ό,τι αφορά την απόφαση ∆ηµάρχου για επιβολή προστίµου, διευκρινίζεται ότι 

αυτή αποτελεί δυσµενή ατοµική διοικητική πράξη και, εφόσον δεν υφίσταται πρόβλεψη 
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δηµοσίευσής της από ειδική διάταξη νόµου, εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παρ. 22 

του άρθρου 2 του Ν. 3861/ 2010. Οµοίως για τις αποφάσεις δηµάρχου για καταλήψεις 

κοινοχρήστων χώρων, πεζοδροµίων κλπ που οδηγούν σε επιβολή προστίµου.  

Σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών, 

αυτές αποτελούν επί της ουσίας διατύπωση πρότασης προς το δηµοτικό συµβούλιο, το 

οποίο είναι το αποφασίζον όργανο και διαµορφώνει τον τρόπο ρύθµισης της 

φορολογικής διαφοράς. Επισηµαίνεται ωστόσο ότι η σχετική απόφαση του δηµοτικού 

συµβουλίου δεν είναι αναρτητέα, καθώς αποτελεί ατοµική διοικητική πράξη, η 

δηµοσίευση της οποίας δεν προβλέπεται από ειδική διάταξη νόµου.  

 

2. ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, αναρτώνται ενδεικτικά: 

1. δαπάνες µετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων 

2. διακηρύξεις δηµοσίων συµβάσεων 

3. αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων 

 

3. ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

Σύµφωνα µε την αριθµ. 502/ 1976 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του 

Κράτους, τα δηµοτολόγια ναι µεν δεν χαρακτηρίζονται ως απόρρητα υπό των κειµένων 

διατάξεων πλην όµως αυτά από τη φύση τους πρέπει να θεωρηθούν ως εµπιστευτικού 

χαρακτήρα, αφού περιλαµβάνουν στοιχεία προσωπικής υποστάσεως των δηµοτών τα 

οποία δεν είναι προορισµένα για δηµόσια εµφάνιση. Ως εκ τούτου επειδή οι εγγραφές, 

οι διαγραφές και οι πάσης φύσεως µεταβολές στο ∆ηµοτολόγιο, εφόσον συντρέχουν οι 

νόµιµες προϋποθέσεις, κατά το άρθρο 6 του πδ 497/ 1991, γίνονται µε πράξεις του 

δηµάρχου και επειδή οι πράξεις αυτές οφείλουν να κάνουν µνεία των νοµίµων 

προϋποθέσεων οι οποίες αποτελούν το έρεισµα των εν λόγω εγγραφών, διαγραφών κλπ 

και οι οποίες κατά περίπτωση δύναται να υποδεικνύουν υιοθεσία, αναγνώριση κλπ 

κρίνεται επιβεβληµένη η εξαίρεση εν γένει της ανάρτησης στο διαδίκτυο των πράξεων 

αυτών.  

Αναφορικά µε την έκδοση απόφασης του δηµάρχου περί αλλαγής επωνύµου, 

πρόσληψης πατρωνύµου και µητρωνύµου σε παιδιά αγνώστων γονέων, πρόσληψης 

πατρωνύµου σε παιδιά που γεννήθηκαν χωρίς γάµο των γονέων τους, εξελληνισµό του 

ονοµατεπωνύµου οµογενών αλλοδαπών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια ή 



Ελλήνων του εξωτερικού ως ατοµική διοικητική πράξη νοούµενη δεν εµπίπτει στην 

υποχρέωση ανάρτησης δυνάµει του Ν. 3861/ 2010 εφόσον δεν προβλέπεται από ειδική 

διάταξη νόµου η δηµοσίευσή της. 

Αναφορικά µε τα θέµατα της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, σας ενηµερώνουµε 

ότι επειδή τα προνοιακά επιδόµατα, αποφάσεις αναγνώρισης και διακοπής δικαιούχων 

επιδόµατος και έκδοσης βιβλιαρίων περίθαλψης ανασφαλίστων πολιτών αποτελούν 

ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα δεν χρήζουν ανάρτησης στο διαδίκτυο.  

Σας ενηµερώνουµε, επίσης, ότι οι πράξεις του δήµου σας που εκδίδονται στο 

πλαίσιο της διοικητικής υποστήριξης που παρέχετε στους υπόλοιπους δήµους του 

Νοµού Φθιώτιδας και χαρακτηρίζονται ως αναρτητέες, θα αναρτώνται τόσο στο 

δικτυακό τόπο του δήµου σας όσο και στο δικτυακό τόπο του δήµου, στον οποίο 

παρέχετε διοικητική υποστήριξη για την έκδοση της συγκεκριµένης πράξης.  

Τέλος, αναφορικά µε τα θέµατα της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας αρµόδιο να σας 

απαντήσει είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.  
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