
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ 

ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ  
ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ  

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ  

ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΠΛΟΤΣΕΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ  
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣΗΣΑ 

ΣΜΗΜΑ ΤΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΙΑ  
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣΗΣΑ 

       Αθήνα,  5 Δεκεμβρίου  2012 

        Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.7/25610 

        Σχετ. 25245 
  
  
  
 
   ΠΡΟ:  
 1.Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
   Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας  
   Ερμούπολη, 84100 Σύρος 
   e-mail: gendief@1730.syzefxis.gov.gr 
 
 
 2.Τπουργείο Εσωτερικών  
   Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης   
   Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας  ΟΤΑ  
   Σταδίου 27, 10183 Αθήνα  
   e-mail: info@ypes.gr,  a.stratiki@ypes.gr 
 

 
   
 

Ταχ. Δ/νση
  

Πληροφορίες 
Τηλέφωνο 
e-mail 

: 
 
: 
 
        
 

Βασ. Σοφίας 15 
106 74 – Αθήνα 
Κωνσταντίνα Μαραγκού 
213 1313164 
k.maragou@ydmed.gov.gr 

 
ΘΕΜΑ: «υνεδρίαση Τπηρεσιακού υμβουλίου με τηλεδιάσκεψη»  
 
 

Σε απάντθςθ του με αρ. πρωτ. 102404/9211/30-10-2012 εγγράφου ςασ αναφορικά με το 

αντικείμενο του κζματοσ, κζτουμε υπόψθ ςασ τα ακόλουκα: 

 

Με τθν παρ.7 του άρκρου 6 του ν.3242/2004 (Αϋ102) προςτζκθκε θ παράγραφοσ  13 ςτο 

άρκρο 14  του ν. 2690/1999 (Αϋ45), θ οποία ορίηει ότι τα ςυλλογικά όργανα είναι δυνατό να 

ςυνεδριάηουν και με τθ χριςθ θλεκτρονικϊν μζςων, όπωσ θ τθλεδιάςκεψθ. 

 

Κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ ωσ άνω διάταξθσ, εκδόκθκε θ αρ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.4.2005 

(Βϋ539) απόφαςθ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ & Αποκζντρωςθσ (νυν 

Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ) και Οικονομίασ & 

Οικονομικϊν (νυν Οικονομικϊν).  

 

Στόχοσ τθσ τθλεδιάςκεψθσ είναι θ διευκόλυνςθ τθσ λειτουργίασ των ςυλλογικϊν οργάνων, 

ιδίωσ ςε περιπτϊςεισ που είναι δυςχερισ θ φυςικι παρουςία κάποιων ι και όλων των μελϊν 

των ςυλλογικϊν οργάνων, ιδίωσ λόγω αδυναμίασ προςζλευςθσ ςτον τόπο ςυνεδρίαςθσ του 

ςυλλογικοφ οργάνου, λόγω καιρικϊν ςυνκθκϊν, ζλλειψθσ ςυγκοινωνιακϊν μζςων, ανωτζρασ 

βίασ ι άλλων λόγων που ςυνικωσ υπάρχουν ςε απομακρυςμζνεσ ι νθςιωτικζσ περιοχζσ, με 

αποτζλεςμα να κακίςταται δυςχερισ ι ανζφικτθ θ ςφγκλθςθ ενόσ ςυλλογικοφ οργάνου. 
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Ειδικότερα με τθν ωσ άνω ΚΥΑ κακορίηονται: 

α) Ο τόποσ και ο χϊροσ ςυνεδρίαςθσ του ςυλλογικοφ οργάνου εντόσ του οποίου κα 
εγκαταςτακεί ο απαραίτθτοσ τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ 
β) Η τιρθςθ των μζτρων αςφάλειασ και επιτιρθςθσ που απαιτοφνται για τθν διαςφάλιςθ τθσ 
μυςτικότθτασ/εμπιςτευτικότθτασ των ςυνεδριάςεων (π.χ. θχομόνωςθ χϊρων, ζλεγχοσ 
πρόςβαςθσ ) 
γ) Η διαςφάλιςθ τθσ θλεκτρονικισ διακίνθςθσ των πλθροφοριϊν μζςω του ελζγχου τθσ 
ταυτότθτασ των ςυμμετεχόντων, τθσ εξουςιοδοτθμζνθσ πρόςβαςθσ, τθσ προςταςίασ των 
πλθροφοριϊν από μθ εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ και τθσ μθ τροποποίθςθσ των 
πλθροφοριϊν. 
 
Προβλζπεται επίςθσ, θ διαδικαςία τιρθςθσ των πρακτικϊν τθσ ςυνεδρίαςθσ, ςφμφωνα με 

τθν οποία, τα πρακτικά, προκειμζνου να υπογραφοφν, αποςτζλλονται εγγράφωσ με 

ςυςτθμζνθ επιςτολι ι μζςω ψθφιακά υπογεγραμμζνου και κρυπτογραφθμζνου e-mail 

από το δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» (ι από άλλο αντιςτοίχων προδιαγραφϊν δίκτυο) ςτα μζλθ που 

ςυμμετείχαν και κοινοποιοφνται ςε όλα τα υπόλοιπα μζλθ προσ ενθμζρωςι τουσ. Η 

διαδικαςία αυτι πρζπει να τθρείται απαρζγκλιτα και χωρίσ καμία διαφοροποίθςθ, 

προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ μυςτικότθτα και εμπιςτευτικότθτα των ςυνεδριάςεων. 

 

Κατόπιν των ανωτζρω, υπάρχει δυνατότθτα ςυνεδρίαςθσ του Υπθρεςιακοφ Συμβουλίου 

με τθλεδιάςκεψθ, τθρουμζνων των προχποκζςεων του κεςμικοφ πλαιςίου, και με τθν 

επιφφλαξθ τυχόν παρατθριςεων που κα τεκοφν από το Υπουργείο Εςωτερικϊν, ςτο 

οποίο αποςτζλλεται το παρόν. 

 

Σασ ευχαριςτοφμε για τθ ςυνεργαςία και είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ για περαιτζρω 

διευκρίνιςθ.  

 
 
 
 
 
 

Η Προϊσταμένη του Σμήματος   
 
 

                                                                                    
Κωνσταντίνα Καζάκου 

 
  

 
Εσωτερική διανομή: 
-Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού/ Τμήμα Υπαλληλικής Σχέσης και 
Σταδιοδρομίας  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο Προϊςτάμενοσ του Τμιματοσ 
Γραμματείασ του Υπουργείου 

Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και 
Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 

Γιϊργοσ Μπάμπαλθσ 
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