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Σχέδιο  
 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 

«Ψηφιοποίηση Εγγράφων και Ηλεκτρονικό Αρχείο» 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

i. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως ισχύει, 

ii. του ν. 1946/1991, «Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) και άλλες διατάξεις» 

(Α΄69), όπως ισχύει, 

iii. του ν. 2472/1997 «Προστασία του Ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα» (Α’ 50), όπως ισχύει, 

iv. του v. 2846/2000 «Αρχεία Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών, και της 

Γενικής Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου» (Α’ 229), όπως ισχύει, 

v. του άρθρου 5 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 

και άλλες διατάξεις» (Α΄45), όπως ισχύει, 

vi. του ν.3448/2006 «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα 

και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Α’ 57), όπως ισχύει 

vii. του ν.3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις» (Α΄112), 

όπως ισχύει, 

viii. των άρθρων 14 και 15 του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και 

λοιπές διατάξεις» (Α΄138), όπως ισχύει 

ix. του άρθρου 9 του Π.Δ. 162/1979 "Περί Εκκαθαρίσεως των Αρχείων των 

Δημοσίων Υπηρεσιών" ( Α΄ 42’), όπως ισχύει 

x. του άρθρου 9 του Π.Δ. 768/1980 "Περί Εκκαθαρίσεως των Αρχείων των 

Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου" (Α΄186 ΄), όπως ισχύει 

xi. το Π.Δ. 87/1981 "Περί Εκκαθαρίσεως των Αρχείων των Δημοσίων Υπηρεσιών 

και Ν.Π.Δ.Δ." (Α΄ 27), όπως ισχύει 

xii. των άρθρων 3 και 9 του Π. Δ. 480/1985 "Εκκαθάριση των Αρχείων των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Ιδρυμάτων, Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου και Συνδέσμων αυτών" (Α΄ 173), όπως ισχύει. 

 

2. Την υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ40.4/1/989/10/4/2012 απόφαση του Υφυπουργού 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κύρωση 

Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Β΄1301). 
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3. Τα άρθρα 3 και 4 της υπ’  αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 απόφασης του 

Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

«Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο» (Β΄1317). 

4. Την απόφαση 2011/292/ΕΕ της 31 Μαρτίου 2011 σχετικά με τους κανόνες 

ασφάλειας για τη προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ.   

5. Ότι από την εφαρμογή του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού 

6. Την υπ’ αριθ. …/2013 γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Άρθρο 1 

Ορισμοί 

 

Για τους σκοπούς του παρόντος Διατάγματος ισχύουν οι σχετικοί ορισμοί του άρθρου 3 του Ν. 

3979/2011, καθώς και οι ορισμοί, τα πρότυπα και δομικά στοιχεία και η διαδικασία έκδοσης 

των ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων όπως περιγράφονται στα άρθρα 1 και 3 αντίστοιχα 

της Υ.Α. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 όπως ισχύουν: 

 

1. Ηλεκτρονικό αρχείο: κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων ή εγγράφων, τα οποία είναι 

προσιτά με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια και υποβάλλονται σε επεξεργασία με χρήση 

ΤΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3979/2011 (Α΄138). 

2. Ηλεκτρονικό έγγραφο: κάθε μέσο, το οποίο χρησιμοποιείται από υπολογιστικό – 

πληροφοριακό σύστημα, με ηλεκτρονικό, μαγνητικό ή άλλο τρόπο, για εγγραφή, 

αποθήκευση, παραγωγή ή αναπαραγωγή στοιχείων που δεν μπορούν να αναγνωστούν 

άμεσα, όπως και κάθε μαγνητικό, ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό, στο οποίο εγγράφεται 

οποιαδήποτε πληροφορία, εικόνα, σύμβολο ή ήχος, αυτοτελώς ή σε συνδυασμό, εφόσον 

το εν λόγω περιεχόμενο επιφέρει έννομες συνέπειες ή προορίζεται ή είναι πρόσφορο να 

αποδείξει γεγονότα που μπορούν να έχουν έννομες συνέπειες σύμφωνα με το άρθρο 3 του 

ν. 3979/2011 (Α΄138). 

3. Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο: κάθε ηλεκτρονικό έγγραφο, που εκδίδεται από τους 

φορείς του δημόσιου τομέα και του ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 3 του ν.3779 

από το οποίο προκύπτει με μηχαναγνώσιμο τρόπο η εκδούσα αρχή και η ημερομηνία 

έκδοσης. Οι φορείς που εκδίδουν ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα παρέχουν μηχανισμό για 

την επιβεβαίωση της γνησιότητας του εγγράφου με βάση τα πρότυπα που ορίζονται στην 

υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 Υπουργική Απόφαση «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό 

Δημόσιο Έγγραφο» (Β΄1317), όπως ισχύει κάθε φορά.  
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4. Ευρετηρίαση: η δημιουργία υποδομής για την ταχεία αναζήτηση πληροφοριών και 

δεδομένων σε ένα αρχείο ή συλλογή πληροφορίας και εγγράφων, σύμφωνα με το άρθρο 3 

του ν. 3979/2011 (Α΄138). 

5. Ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων: το σύνολο των ενεργειών που 

πραγματοποιούνται με χρήση ΤΠΕ και που αποσκοπούν στην καταχώριση, 

πρωτοκόλληση, οργάνωση, ταξινόμηση και συντήρηση των εγγράφων που 

δημιουργήθηκαν από τους φορείς δημόσιου τομέα ή των εγγράφων που περιήλθαν σε 

αυτούς από τρίτους σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3979/2011 (Α΄138). 

6. Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο: το πληροφοριακό σύστημα που εξυπηρετεί τη συλλογή, 

καταγραφή και διανομή των διακινούμενων εγγράφων με όποιο μέσο κι αν αυτά 

παράγονται, καταχωρίζονται ή διακινούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3979/2011 

(Α΄138). 

7. Προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ηλεκτρονική υπογραφή, που πληροί τους εξής 

όρους: α) συνδέεται μονοσήμαντα με τον υπογράφοντα, β) είναι ικανή να καθορίσει 

ειδικά και αποκλειστικά την ταυτότητα του υπογράφοντος, γ) δημιουργείται με μέσα τα 

οποία ο υπογράφων μπορεί να διατηρήσει υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο και δ) 

συνδέεται με τα δεδομένα στα οποία αναφέρεται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να μπορεί να 

εντοπισθεί οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλοίωση των εν λόγω δεδομένων. 

8. Μεταδεδομένα: Σύνολα πληροφορίας που συνοδεύουν και χαρακτηρίζουν τα 

ηλεκτρονικά έγγραφα, τους ηλεκτρονικού φακέλους και τα ηλεκτρονικά αρχεία και 

επιτρέπουν την ανεύρεση, κατανόηση και επιβεβαίωση της γνησιότητάς τους από 

ανθρώπους ή συστήματα. 

9. Κανόνες διαχείρισης αρχείων: Οι κανόνες διαχείρισης αρχείων αφορούν α) στο τρόπο 

οργάνωσης και ευρετηρίασης ενός αρχείου, β) στο τρόπο ταξινόμησης των εγγράφων σε 

ένα αρχείο, γ) στις ενέργειες που εκτελούνται στα αντικείμενα ενός ηλεκτρονικού 

αρχείου, όπως έγγραφα, φάκελοι και δεδομένα καθώς και δ) στο καθορισμό των 

δικαιωμάτων πρόσβαση και ενεργειών των χρηστών στα αντικείμενα του ηλεκτρονικού 

αρχείου. 

 

Άρθρο 2 

Πεδίο Εφαρμογής 

 

1. Οι διατάξεις του παρόντος έχουν εφαρμογή σε ηλεκτρονικά και έντυπα έγγραφα και 

αρχεία που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα του άρθρου 3 του νόμου 3979/2011 (Α΄138) με τη επιφύλαξη των διατάξεων του 

ν.3448/2006 (Α’ 57), όπως ισχύει. 

 

Άρθρο 3 
Βασικές αρχές ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης εγγράφων 

 
1. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα οργανώνονται και ταξινομούνται σε συναφείς ομάδες από τους 

φορείς που τα τηρούν με σκοπό τη βέλτιστη πρόσβαση, ανάκτηση, διαχείριση και τελική 
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διάθεση αυτών. Μια ομάδα ηλεκτρονικών εγγράφων όταν σχετίζεται με την ίδια 

οργανωτική δομή ή την ίδια λειτουργία ή την ίδια δραστηριότητα, κ.λπ. δύναται να 

ταξινομείται στην ίδια θεματική ενότητα ή φάκελο υπόθεσης και με τρόπο που θα 

διασφαλίζεται η χρονική αλληλουχία και συσχέτιση των εγγράφων, καθώς και η 

ακεραιότητα του περιεχομένου τους. 

2. Κάθε ηλεκτρονικό έγγραφο που αρχειοθετείται σε ηλεκτρονικό φάκελο αυτόματα αποκτά 

τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά του φακέλου που ανήκει. Εφόσον δεν έχει οριστεί κάτι 

διαφορετικό οι χρήστες αποκτούν στο ηλεκτρονικό έγγραφο τα ίδια δικαιώματα 

πρόσβασης και ενεργειών που έχουν για τον ηλεκτρονικό φάκελο. Τα ηλεκτρονικά 

έγγραφα εντός του ίδιου φακέλου δύναται να είναι διαβαθμισμένα με διαφορετικό βαθμό 

ασφάλειας και ως εκ τούτου η πρόσβαση σε αυτά να διέπεται από διαφορετικούς 

κανόνες. 

3. Οι κανόνες διαχείρισης του παρόντος δύναται να εξειδικεύονται από του φορείς για την 

κάλυψη ειδικών αναγκών διασφαλίζοντας τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ 

συστημάτων ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης. 

4. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα προκειμένου να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 5 του 

Ν.2690/1999 (Α΄45), όπως ισχύει, διακρίνονται σε διοικητικά έγγραφα και ιδιωτικά 

έγγραφα. Τα διαβαθμισμένα ηλεκτρονικά έγγραφα χαρακτηρίζονται με βάση τη 

απόφαση 2011/292/ΕΕ όπως ισχύει, ως άκρως απόρρητα (Top Secret), απόρρητα 

(Secret), εμπιστευτικά (Confidential) και περιορισμένης χρήσης. Τα ηλεκτρονικά 

έγγραφα που περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή ευαίσθητα δεδομένα με 

βάση το άρθρο 2 του ν. 2472/1997 χαρακτηρίζονται αντίστοιχα. Το περιεχόμενο και τα 

μεταδεδομένα των ηλεκτρονικών εγγράφων από την στιγμή της αρχειοθέτησης τους έως 

την εκκαθάριση τους παραμένουν αναλλοίωτα για όλη την περίοδο διατήρησης τους, 

όπως αυτή καθορίζεται για τα έντυπα έγγραφα. 

5. Τα ηλεκτρονικά αρχεία διακρίνονται, ανάλογα με την υπηρεσιακή τους χρήση, σε ενεργά, 

ημιενεργά, ανενεργά – ιστορικά. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα αναγράφουν το χρόνο 

διατήρησης που προβλέπει το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Μετά την παρέλευση του χρόνου 

διατήρησης των ηλεκτρονικών εγγράφων οι υπηρεσίες του δημοσίου εκκαθαρίζουν 

περιοδικά τα αρχεία τους μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα 

που εκκαθαρίζονται, αποθηκεύονται σε μέσα από τα οποία δύναται να μην είναι δυνατή η 

άμεση αναζήτηση και ανάκτησή τους. 

 

Άρθρο 4 

Συγκρότηση Ηλεκτρονικού Αρχείου 

 

Περιεχόμενο ηλεκτρονικού αρχείου είναι: 

1. Ένα ή περισσότερα ηλεκτρονικά έγγραφα, με βάση την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 

3979/2011 (Α΄138).  

2. Ένα η περισσότερα σύνολα δεδομένων που είναι οργανωμένα μεταξύ τους και 

χρησιμοποιούνται για την έκδοση διοικητικών πράξεων.  
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3. Ένας ή περισσότεροι ηλεκτρονικοί φάκελοι που περιλαμβάνουν τα ηλεκτρονικά έγγραφα 

είτε αυθύπαρκτα είτε μέσα σε άλλους φακέλους υποθέσεων με κοινό νοηματικό ή 

λειτουργικό περιεχόμενο.  

 

Άρθρο 5  

Τήρηση ηλεκτρονικών εγγράφων και αρχείων 

 

1. Ηλεκτρονικά έγγραφα τα οποία τηρούνται και αποθηκεύονται σε συστήματα 

ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης ως ηλεκτρονικά αρχεία δημιουργούνται ιδίως από : (α) 

εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου, (β) εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που 

μεταφέρουν μηνύματα με ή χωρίς συνημμένα αρχεία, (γ) εφαρμογές και πληροφοριακά 

συστήματα ειδικού σκοπού που χρησιμοποιούνται στο φορέα, (δ) σαρωτές.  

2. Οι προδιαγραφές των συστημάτων ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης διασφαλίζουν την 

αποθήκευση, αναγνώριση, και εμφάνιση του περιεχομένου διαφορετικών τύπων 

ηλεκτρονικών αρχείων όπως α) έγγραφα και φόρμες xml, β) αρχεία επεξεργαστών 

κειμένου, γ) ηλεκτρονικά μηνύματα με ή χωρίς επισυναπτόμενα αρχεία, δ) ιστοσελίδες, ε) 

παρουσιάσεις, στ) αρχεία pdf, ζ) αρχεία εικόνων, η) αρχεία πολυμέσων, θ) αρχεία από 

πληροφοριακά συστήματα χαρτογράφησης – γεωγραφικών πληροφοριών (GIS), ι) 

αρχεία από περιβάλλοντα ηλεκτρονικής συνεργασίας και/η ηλεκτρονικής διαχείρισης 

εγγράφων. 

3. Κατά την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση τα ηλεκτρονικά έγγραφα ταξινομούνται με βάση 

ενιαίο σύστημα ταξινόμησης του φορέα Φορέα που περιλαμβάνει ιδίως αλφαβητική, 

γεωγραφική και θεματική ταξινόμηση. Οι θεματικές ταξινομήσεις καθορίζονται με βάση 

την αρμοδιότητα των οργανικών μονάδων, το περιεχόμενο / υπόθεση που συσχετίζονται 

τα ηλεκτρονικά έγγραφα και τη λίστα κυβερνητικών κατηγοριών που καθορίζεται στην 

υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ40.4/1/989/10/4/2012  Υπουργική Απόφαση «Κύρωση Πλαισίου 

Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Β΄1301), όπως κάθε φορά ισχύει. 

Τα υπουργεία και οι ανεξάρτητες αρχές συντηρούν και δημοσιεύουν στο διαδικτυακό 

τους τόπο, ενιαίο ηλεκτρονικό κατάλογο με τις κατηγορίες και τον τρόπο οργάνωσης των 

συστημάτων ταξινόμησης των αρχείων τους και των αρχείων των εποπτευόμενων φορέων 

τους.    

4. Το σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης ευρετηριάζει τα ηλεκτρονικά έγγραφα με βάση 

τις κατηγορίες που αυτά έχουν ταξινομηθεί, τις λέξεις κλειδιά, τα μεταδεδομένα που 

έχουν προσδιοριστεί και παράγει πίνακα περιεχομένων για κάθε ηλεκτρονικό αρχείο.  

5. Κάθε σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης διασφαλίζει ότι τα αρχεία παραμένουν 

αξιόπιστα σύμφωνα με τις διαδικασίες που τα παρήγαγαν και λαμβάνει μέριμνα για την  

προστασία των τεκμηρίων από απώλεια ή καταστροφή για όλο το χρόνο διατήρησής τους. 

 
 

Άρθρο 6 

Επεξεργασία και διαχείριση 
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1. Ρόλοι, δικαιώματα πρόσβασης και ενεργειών: 

α) Το σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης υποστηρίζεται από μηχανισμό 

αυθεντικοποίησης, ο οποίος ελέγχει την πρόσβαση στο σύστημα, πιστοποιεί, παρακολουθεί 

και καταγράφει τις ενέργειες του κάθε χρήστη, συνδέοντας τα αναγνωριστικά της ταυτότητας 

του χρήστη με προφίλ δικαιωμάτων για ανάγνωση, εγγραφή, διαχείριση εκδόσεων αρχείου, 

διαγραφή, αλλαγή μεταδεδομένων κλπ. Ελάχιστη απαίτηση αυθεντικοποίησης είναι η χρήση 

αναγνωριστικών που βασίζονται σε όνομα λογαριασμού και κωδικό πρόσβασης με βάση τα 

οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ40.4/1/989/10/4/2012  Υπουργική Απόφαση «Κύρωση 

Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Β΄1301), όπως κάθε φορά 

ισχύει. 

β) Το σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης επιτρέπει τη δημιουργία χρηστών με δικαιώματα 

διαχείρισης (διαχειριστές), οι οποίοι ανά πάσα στιγμή μπορούν να α) ορίζουν και 

ταυτοποιούν νέους χρήστες, β) απενεργοποιούν και διαγράφουν χρήστες γ) ορίζουν 

δικαιώματα προσθήκης εγγράφων ή νέων εκδόσεων αυτών σε συγκεκριμένους φακέλους 

(διαχειριστές φακέλων) δ) να ορίζουν το ενιαίο σύστημα ταξινόμησης του φορέα.  

γ) Το σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας 

υποστηρικτικής ομάδας χρηστών, οι οποίοι παρέχουν προκαθορισμένα, από τους 

διαχειριστές, δικαιώματα πρόσβασης σε επιλεγμένους ηλεκτρονικούς φακέλους.  

δ) Το σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης: αα) υποστηρίζει τον καθορισμό κανόνων 

πρόσβασης και ενεργειών λαμβάνοντας υπόψη τη διαβαθμισμένη πρόσβαση των χρηστών 

ανάλογα με την ιεραρχία, το ρόλο και το επίπεδο ασφάλειας, ββ) επιτρέπει στους διαχειριστές 

την αντιστοίχιση των κανόνων πρόσβασης σε χρήστες, ρόλους, φακέλους ή αρχεία, γγ) 

παρέχει στους διαχειριστές τη δυνατότητα ελέγχου της εφαρμογής των κανόνων πρόσβασης 

και ενεργειών, δδ) παρέχει σε προκαθορισμένες ομάδες χρηστών ή/και μεμονωμένους 

χρήστες, δικαιώματα πρόσβασης και ενεργειών που προκύπτουν από την ανωτέρω 

αντιστοίχιση, ούτως ώστε να ελέγχονται η πρόσβαση και οι ενέργειες των χρηστών ανά 

ηλεκτρονικό αρχείο και φάκελο, εε) επιτρέπει στους χρήστες να ανήκουν σε πολλές ομάδες 

χρηστών ανάλογα με τον υπηρεσιακό και επιχειρησιακό τους ρόλο. 

στ) Το σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης: αα) παρέχει τη δυνατότητα στους διαχειριστές 

του συστήματος να αντιστοιχίζουν επίπεδα ασφαλείας με ομάδες χρηστών και χρήστες, ββ) 

εξασφαλίζει ότι οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά έγγραφα και φακέλους με 

επίπεδο ασφάλειας χαμηλότερο από αυτό των χρηστών, γγ) εξασφαλίζει ότι ο χρήστης δεν 

ανακτά καμία πληροφορία ή πρόσβαση μέσω αναζήτησης και άλλα εργαλεία του συστήματος 

αρχειοθέτησης για το περιεχόμενο ηλεκτρονικών φακέλων, υποφακέλων, αρχείων, για τα 

οποία δεν έχει πρόσβαση δδ) εξασφαλίζει ότι οι υποφάκελοι έχουν το ίδιο επίπεδο ασφάλειας 

ή μεγαλύτερο από αυτό που έχει ο φάκελος που ανήκουν,  εε) δεν επιτρέπει στους χρήστες να 

έχουν πρόσβαση σε λειτουργίες του συστήματος οι οποίες δεν δικαιολογούνται με βάση το 

ρόλο τους.  
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ζ) Το σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης δύναται να επιτρέπει τον προσδιορισμό 

τμημάτων εγγράφων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα και τη δημιουργία νέων εκδόσεων 

αυτών με ανωνυμοποίηση των προσωπικών δεδομένων.  

 

2. Παρακολούθηση και εποπτεία: 

Το σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης καταγράφει, αποθηκεύει και παράγει αναφορές για 

τους διαχειριστές και εξουσιοδοτημένους χρήστες ή ομάδες χρηστών με πληροφορίες όπως α) 

την κάθε ενέργεια που εκτελείται, β) το αντικείμενο πάνω στο οποίο εκτελείται η κάθε 

ενέργεια, γ) τον χρήστη που εκτελεί την ενέργεια, δ) την ημερομηνία και ώρα που 

πραγματοποιήθηκε η ενέργεια, ε) τις αλλαγές και ενέργειες που γίνονται στις ρυθμίσεις για 

τους ηλεκτρονικούς φακέλους, για τα αρχεία και τα μεταδεδομένα τους, στ) τις αλλαγές και 

ενέργειες που γίνονται στις ρυθμίσεις για τους χρήστες, τις ομάδες χρηστών και τους ρόλους, 

ζ) τις ενέργειες που εκτελούνται από όλους τους χρήστες και ομάδες χρηστών, η) τις αλλαγές 

που γίνονται στον μηχανισμό παρακολούθησης όλων των ανωτέρω θ) την λειτουργία, 

κατάσταση και χρήση πόρων του συστήματος. Τα εν λόγω στοιχεία και αναφορές τηρούνται 

για όλο το διάστημα τήρησης του αρχείου μέχρι αυτό να καταστεί ανενεργό. 

 
Άρθρο 7 

Αποθήκευση 

 

1. Ακεραιότητα δεδομένων - Επαλήθευση γνησιότητας ηλεκτρονικού εγγράφου 

α) Τα ηλεκτρονικά έγγραφα αποθηκεύονται ψηφιακά υπογεγραμμένα με βάση τα τεχνικά 

πρότυπα που ορίζονται στην υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 Υπουργική Απόφαση «Ρυθμίσεις 

για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο» (Β΄1317), όπως ισχύει κάθε φορά.  

β) Το ηλεκτρονικό σύστημα αρχειοθέτησης συλλέγει αυτόματα τις πληροφορίες που 

απαιτούνται για την επικύρωση της γνησιότητας της ψηφιακής υπογραφής και του 

ηλεκτρονικού εγγράφου - αρχείου.  

γ) Η ακεραιότητα των δεδομένων σε μη ψηφιακά υπογεγραμμένα έγγραφα εξασφαλίζεται με 

ηλεκτρονική υπογραφή του ηλεκτρονικού συστήματος αρχειοθέτησης.  

δ) Εναλλακτικά το σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης δύναται να προσθέτει σε ένα 

ηλεκτρονικό έγγραφο, ηλεκτρονικό υδατογράφημα ή άλλα ηλεκτρονικά στοιχεία για την 

επιβεβαίωση της γνησιότητας ενός εγγράφου ή αρχείου, να αναγνωρίζει ηλεκτρονικά 

έγγραφα που φέρουν τέτοια στοιχεία και να αποθηκεύει τις πληροφορίες για αυτά τα 

στοιχεία. 

ε) Τα αποθηκευτικά μέσα του συστήματος ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης είναι υψηλής 

διαθεσιμότητας και βασίζονται σε συστοιχίες αποθηκευτικών μέσων και εξυπηρετητών που 

επιτρέπουν τη συνέχιση της λειτουργίας του συστήματος στο χρονικό διάστημα που 

μεσολαβεί από τη δημιουργία και μέχρι την αποκατάσταση επιμέρους βλαβών. 

 

 
2. Κρυπτογράφηση 
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α) Το σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης αποθηκεύει τα δεδομένα σε κρυπτογραφημένη 

μορφή και δεν επιτρέπει σε διαχειριστές των βάσεων δεδομένων να έχουν πρόσβαση σε αυτά. 

Πρόσβαση δίνεται μόνο μέσα από τις εφαρμογές του συστήματος ηλεκτρονικής 

αρχειοθέτησης και μετά από αυθεντικοποίηση του χρήστη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 6 του παρόντος. 

β) Το σύστημα αρχειοθέτησης δύναται να αποθηκεύει και να αναγνωρίζει κρυπτογραφημένα 

αρχεία συλλέγοντας τα μεταδεδομένα που χρειάζονται για την αποκρυπτογράφηση και έχουν 

καθοριστεί από τις ρυθμίσεις του συστήματος. Πρόσβαση στα έγγραφα αυτά αποκτούν μόνο 

οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες που έχουν το κατάλληλο κλειδί αποκρυπτογράφησης. 

γ) Τα ελάχιστα μεταδεδομένα που χαρακτηρίζουν ένα κρυπτογραφημένο ηλεκτρονικό 

έγγραφο ή αρχείο είναι α) ο αλγόριθμος κρυπτογράφησης, β) οι παράμετροι για την 

ενεργοποίηση του αλγόριθμου αποκρυπτογράφησης. 

  

3. Ανάκτηση δεδομένων από  καταστροφή 

α) Το σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης δημιουργεί σε ημερήσια βάση αυτόματα 

αντίγραφα ασφαλείας για τους φακέλους, υποφακέλους, αρχεία και μεταδεδομένα τους, 

όπως και των κανόνων πρόσβασης και ενεργειών αλλά και των προκαθορισμένων αναφορών 

σε εξωτερική συστοιχία μονάδων αποθήκευσης υψηλής διαθεσιμότητας.  

β) Τα ανωτέρω στοιχεία συγχρονίζονται σε άλλο αποθηκευτικό χώρο σε κέντρο δεδομένων 

που είναι σε απόσταση ασφαλείας από το φυσικό χώρο εγκατάστασης του συστήματος 

ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και διαθέτει ανεξάρτητες συστοιχίες εξυπηρετητών και 

αποθηκευτικών μέσων υψηλής διαθεσιμότητας. 

γ) Το σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης παρέχει τη δυνατότητα στο διαχειριστή του 

συστήματος αα) να ανακτήσει τα συγχρονισμένα δεδομένα που είναι σε άλλο κέντρο 

δεδομένων, ή να ανακτήσει τα δεδομένα του συστήματος στην πιο πρόσφατη έκδοση 

αντιγράφου ασφαλείας, ββ) να ενημερωθεί για τα δεδομένα που δεν μπορούν να ανακτηθούν. 

 

4. Επεκτασιμότητα 

α) Το σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης παρέχει δυνατότητα επεκτασιμότητας ανάλογα 

με τις επιχειρησιακές ανάγκες και εξελίξεις σε περιπτώσεις όπως αα) αύξηση του αριθμού των 

χρηστών με ή χωρίς απομακρυσμένη πρόσβαση, ββ) αύξηση του μεγέθους του αποθετηρίου 

εγγραφών, γγ) οργανωτικές αλλαγές που απαιτούν μαζικές αλλαγές σε αρμοδιότητες, ρόλους 

χρήστες συστήματα ταξινόμησης, δδ) τεχνολογικές αλλαγές στα αποθηκευτικά μέσα, 

τηρώντας τις ελάχιστες απαιτήσεις για την απόδοση του συστήματος. 

β) Το σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης παρέχει διεπαφές για επικοινωνία με άλλα 

συστήματα αρχειοθέτησης και διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων ιδίως για θέματα 

αναζήτησης, μεταφοράς, επικύρωσης γνησιότητας κρυπτογραφημένων ή μη εγγράφων, 

ανάκτησης φακέλων και περιεχομένων ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης και το επίπεδο 

ασφάλειας. 

 
Άρθρο 8 
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Ευρετηρίαση 
 
1. Θέματα οργάνωσης φακέλων και εγγράφων. 

α) Το σύστημα ταξινόμησης επιτρέπει ενέργειες όπως: αα) προσθήκη - δημιουργία νέων 

φακέλων, ββ) μοναδικό δείκτη αναφοράς των ηλεκτρονικών φακέλων και εγγράφων ώστε να 

βελτιστοποιούνται οι λειτουργίες του συστήματος ευρετηρίασης, γγ) ευρετηρίαση των 

φακέλων και εγγράφων με μία ή περισσότερες περιγραφές που περιλαμβάνουν στοιχεία όπως 

η εκδίδουσα αρχή, ημερομηνία έκδοσης εγγράφου, θέμα, κατάσταση του εγγράφου (όπως 

σχέδιο, ακριβές αντίγραφο, εξήλθε, ορθή επανάληψη), αριθμό πρωτοκόλλου, και άλλα 

πληροφοριακά στοιχεία, δδ) προσθήκη μιας  η περισσότερων ιεραρχικών ταξινομήσεων των 

φακέλων και των εγγράφων. 

β) Το σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης παρέχει τη δυνατότητα τροποποίησης, 

διαγραφής, μεταφοράς, αντιγραφής, εξαγωγής, συσχέτισης και αδρανοποίησης του 

ηλεκτρονικού φακέλου και των περιεχομένων του, βάσει των κανόνων που τίθενται από τη 

διατήρηση των αρχείων (π.χ. ενεργά, μη ενεργά, ιστορικά). 

 

2. Μεταδεδομένα φακέλων και εγγράφων 

α) Το σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης προσθέτει αυτόματα μεταδεδομένα ιδίως για το 

χρόνο δημιουργίας, τελευταίας προσθήκης, ανάκτησης και προβολής φακέλων, το χρόνο 

καταχώρισης ανάκτησης και προβολής των εγγράφων, τους κανόνες πρόσβασης και 

ενεργειών και την επικύρωση της γνησιότητας αυτών.  

β) Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες προσθέτουν μεταδεδομένα για τα έγγραφα όπως: τίτλος, 

θέμα, περιγραφή, εκδίδουσα αρχή, αποδέκτες, αρμόδιος για υπογραφή, κατάσταση 

εγγράφου, χρόνος διατήρησης, βαθμός ασφάλειας και προτεραιότητας, ύπαρξη προσωπικών 

δεδομένων, πνευματικών δικαιωμάτων, λέξεις - κλειδιά για την αναζήτηση. 

γ) Συμπληρωματικά μεταδεδομένα μπορούν να προστίθενται όταν αυτό κρίνεται ως 

απαραίτητο για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών.    

 
 

Άρθρο 9 

Αναζήτηση –  Προβολή αποτελεσμάτων 

 
1. Αναζήτηση 

 
α) Το σύστημα αρχειοθέτησης παρέχει μηχανισμούς και εργαλεία αναζήτησης με βάση την 

ευρετηρίαση και μεταδεδομένα του άρθρου 8 του παρόντος. Για την ανάκτηση και προβολή 

των ηλεκτρονικών φακέλων, των υποφακέλων και περιεχομένων τους, λαμβάνεται υπόψη η 

κατηγορία ασφαλείας των φακέλων και των εγγράφων σε σχέση με τα δικαιώματα 

πρόσβασης του χρήστη που αναζητά. 

β) Η αναζήτηση δύναται να γίνεται από έναν η περισσότερους χρήστες ταυτόχρονα με την 

χρήση ενός η περισσότερων όρων αναζήτησης όπως φράσεις, λέξεις - κλειδιά, 

προκαθορισμένους όρους και με τη χρήση μεταδεδομένων. Η αναζήτηση εκτελείται στο 
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πλήρες περιεχόμενο του αρχείου, των φακέλων, των υποφακέλων και των μεταδεδομένων 

αυτών. 

γ) Το σύστημα αρχειοθέτησης επιτρέπει την αποθήκευση παλαιότερων αναζητήσεων για 

επαναχρησιμοποίηση από τον τελικό χρήστη και δίνει τη δυνατότητα περαιτέρω 

αναζητήσεων στα αποτελέσματα της αρχικής αναζήτησης.  

 
2. Προβολή αποτελεσμάτων 

 
α) Το σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης εμφανίζει τα αποτελέσματα αναζήτησης με την 

μορφή καταλόγου, ο οποίος περιλαμβάνει τα περιεχόμενα των φακέλων, υποφακέλων που 

είναι σχετικά με τους όρους αναζήτησης και ενημερώνει τον χρήστη όταν δεν υπάρχουν 

αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα αναζήτησης για ίδιους όρους και μεταδεδομένα σε 

διαφορετικούς χρήστες δύναται να διαφέρουν ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης των 

χρηστών και τη διαβάθμιση των εγγράφων. Έγγραφα που περιλαμβάνουν προσωπικά 

δεδομένα δύναται να παρουσιάζονται ανωνυμοποιημένα σε χρήστες που δεν έχουν 

δικαιώματα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα. 

β) Το σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης παρέχει όλες τις λειτουργίες προβολής και 

επεξεργασίας των εγγράφων, των φακέλων, των μεταδεδομένων με ομοιογενή τρόπο, όσον 

αφορά τις διεπαφές των χρηστών, κατευθείαν από τα αποτελέσματα της αναζήτησης.  

γ) Το σύστημα αρχειοθέτησης έχει τους αναγκαίους μηχανισμούς-εργαλεία προβολής και 

εκτύπωσης όλων των τύπων ηλεκτρονικών αρχείων που υποστηρίζονται και ιδίως αυτών που 

αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος. 

 

Άρθρο 10 

Διαδικασία Ψηφιοποίησης Έντυπων Εγγράφων 

 
1. Κάθε προϊστάμενος οργανικής μονάδας που τηρεί αρχείο, ορίζει έναν ή περισσότερους 

υπαλλήλους από κάθε τμήμα για τη συλλογή των έντυπων εγγράφων που θα 

ψηφιοποιηθούν. 

2. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ψηφιοποιούν έντυπα έγγραφα 

και υπογράφουν με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή τα ηλεκτρονικά αρχεία αυτών, 

εφόσον πληρούνται οι προδιαγραφές των άρθρων 3 και 4 της υπ’ αριθμ. 

ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο» 

(Β΄1317) όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. Ακολούθως οι αρμόδιοι υπάλληλοι αρχειοθετούν 

τα ψηφιοποιημένα έγγραφα προσθέτοντας τα απαραίτητα μεταδεδομένα με βάση το 

σύστημα ταξινόμησης τους. 

3. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου ολοκληρώνεται προσθέτοντας τυχόν αναφορές των 

ηλεκτρονικών εγγράφων σε αξιόπιστες πηγές διάθεσης τους όπως π.χ. ο διαδικτυακός 

τόπος του Προγράμματος  Διαύγεια ή αναφορές σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημόσιου 

τομέα για τον έλεγχο της γνησιότητας τους.  
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Άρθρο 11 

Καταστροφή Έντυπων Εγγράφων. 

 

1. Κάθε προϊστάμενος οργανικής μονάδας που τηρεί αρχείο, ορίζει έναν ή περισσότερους 

υπαλλήλους από κάθε τμήμα για την καταγραφή του προς καταστροφή έντυπου 

αρχειακού υλικού το οποίο έχει ψηφιοποιηθεί. 

2. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της παρ. 1 του παρόντος άρθρου αναζητούν τα ψηφιοποιημένα 

έγγραφα στο ηλεκτρονικό αρχείο και επιβεβαιώνουν ότι αυτά είναι ευανάγνωστα και  

φέρουν την ψηφιακή υπογραφή των υπαλλήλων που τα ψηφιοποίησαν. Ακολούθως 

συντάσσεται ηλεκτρονικός κατάλογος με τον τίτλο της εκδίδουσας αρχής, τον αριθμό 

φακέλου, τη χρονολογία και την περίληψη του θέματος, που αφορά ο φάκελος.   

3. Ακολούθως συντάσσεται πρωτόκολλο καταστροφής εντύπων αρχείων το οποίο 

περιλαμβάνει τον κατάλογο της προηγούμενης παραγράφου και το οποίο φέρει την 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή των αρμοδίων υπαλλήλων και των προϊσταμένων της 

οργανικής μονάδας που τηρεί το αρχείο. 

4. Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία επιλογής ιστορικού ενδιαφέροντος αρχείων από 

τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και με την 

επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού Ασφαλείας Εθνικού Διαβαθμισμένου Υλικού. 

5. Στην περίπτωση που κριθεί από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους ότι το έντυπο αρχείο δεν 

χρήζει διατήρησης στο διηνεκές, ο φορέας λαμβάνει άδεια καταστροφής με βάση τις 

κείμενες διατάξεις των Γενικών Αρχείων του Κράτους όπως αυτές ισχύουν. 

 
Άρθρο 12 

Μεταβατικές Διατάξεις 

 

Οι φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος εφαρμόζουν τις διατάξεις : α) 

του άρθρου 8 του παρόντος σε ένα (1) χρόνο από την έναρξη ισχύος του παρόντος, β) της 

παραγράφου 2 του άρθρου 6, της παραγράφου 4 περίπτωσης (β) του άρθρου 7 του παρόντος 

σε διάστημα δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, γ) των παραγράφων 1, 2 και 3 

περίπτωση β του άρθρου 7 σε διάστημα τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

 

 

Άρθρο 13 

Έναρξη Ισχύος 

 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Στον 

Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναθέτουμε τη 

δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
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ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ                                       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

 


