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Γνωμοδότηση υπ' αριθμόν 228/2010 - 228 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 29/6/2010

Η ανάρτηση του πίνακα επιτυχόντων/αποτυχόντων σε 

διαγωνισμό άμισθων υποθηκοφυλάκων στην ιστοσελίδα 

του ΥΔΔΑΔ προσκρούει στις διατάξεις περί προσωπικών 

δεδομένων των αποτυχόντων υποψηφίων

Ενίσχυση της διαφάνειας: Ανάρτηση νόμων-

πράξεων στο διαδίκτυο - Επικαιροποιημένη 

Έκδοση

Α 112 3861 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 13/7/2010

Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι η εισαγωγή της 

υποχρέωσης ανάρτησης των νόμων, των προεδρικών 

διαταγμάτων, και των πράξεων που εκδίδουν τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 2 πρόσωπα και όργανα στο 

Διαδίκτυο και η δημιουργία των προϋποθέσεων και 

διαδικασιών για τη διασφάλιση ευρύτατης δημοσιότητας 

αυτών.

Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

“Πρόγραμμα Διαύγεια”

ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ. 

16752
16752 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22/7/2010

Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα 

Διαύγεια”

Συμπληρωματική εγκύκλιος για την ενίσχυση 

της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”

20868 20868 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29/9/2010

Συμπληρωματική εγκύκλιος για την ενίσχυση της 

διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα 

Διαύγεια”

Διαδικασία κοινοποίησης εγκυκλίων και άλλων 

πράξεων της Διοίκησης
10615 - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20/3/2012

Με δεδομένο το υφιστάμενο αρνητικό οικονομικό 

περιβάλλον, καθίσταται επιτακτική η συνεχής προσπάθεια 

μείωσης των δημόσιων δαπανών και του λειτουργικού 

κόστους της Διοίκησης.
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Γνωμοδότηση υπ' αριθμόν 46/2013 46/2013 46 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 12/3/2013 Συμβάσεις ΙΔΟΧ

Κωδικοποίηση Διατάξεων για την Πρόσβαση σε 

Δημόσια Έγγραφα και Στοιχεία
8207 - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 23/3/2015

Κωδικοποίηση Διατάξεων για την Πρόσβαση σε Δημόσια 

Έγγραφα και Στοιχεία

Έκδοση του Κώδικα για την πρόσβαση σε 

δημόσια έγγραφα και στοιχεία
ΔΗΔ/17740 - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5/6/2015

Έκδοση του Κώδικα για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία

https://et.diavgeia.gov.gr/legislation
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