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ΥΔΓΙΑΜΟΤ (ην πξψελ Τ.Γ.Σ&Π.η.Π.)
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ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ
Π. Καλειινπνχινπ 4-101 77 ΑΘΗΝΑ
ΑΡΜΟΓΙΟ: Δπηππξαγφο Δηξήλε Υξέιηα
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Αξηζ.Πξση.: ΓΓΟΔ/1/2/78

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓIKTYO

«Καηαγξαθή θαη θαηεγνξηνπνίεζε ζπλφισλ εγγξάθσλ, πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ ησλ
Τπεξεζηψλ πνπ ππάγνληαη ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο
(πξψελ Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε) ζην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 4305/2014 (Α΄237)».

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ
ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ
Έρνληαο ππφςε:

1. Σηο δηαηάμεηο:
α) Σεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3448/2006 «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηψλ
ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηε ξχζκηζε ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ,
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο» (Α΄57) φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 10
ηνπ Ν. 4305/2014 «Αλνηθηή δηάζεζε θαη πεξαηηέξσ ρξήζε εγγξάθσλ, πιεξνθνξηψλ θαη
δεδνκέλσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ 3448/2006 (Α΄57), πξνζαξκνγή ηεο
εζληθήο λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2013/37/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο, ξπζκίζεηο
ζεκάησλ Δηζαγσγηθνχ Γηαγσληζκνχ Δ..Γ.Α.Α θαη άιιεο δηαηάμεηο». (Α΄237)
γ) Σνπ π.δ/ηνο. 24/2015 «χζηαζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ(Α΄20)
δ) Σνπ π.δ/ηνο. 25/2015 «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ,
Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (Α΄ 21).
ε) Σνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά
Όξγαλα, πνπ θσδηθνπνηήζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ/ηνο.63/2005 (Α΄ 98).
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ζη) Σεο ππ’ αξηζ. Τ5/27-1-2015 απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ «χζηαζε ζέζεσλ
Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (Β΄ 204).
δ) Σεο ππ’ αξηζ. Τ97/20-02-2015 απφθαζεο Πξσζππνπξγνχ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ
Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Ισάλλε Παλνχζε».
(Β΄299
4. Σν ππ’ αξηζ. ΓΓΟΔ/1/2/79/27-04-2015 Δηζεγεηηθφ εκείσκα ηνπ Σκήκαηνο Ννκηθήο
Τπνζηήξημεο θαη Ννκνζεηηθήο Πξσηνβνπιίαο ηεο Γηεχζπλζεο Δπηηειηθήο Τπνζηήξημεο
ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ θαη Δπηηειηθνχ ρεδηαζκνχ.
5. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε
βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ.

6. Σελ αλάγθε θαηαγξαθήο θαη θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ζπλφισλ εγγξάθσλ, πιεξνθνξηψλ
θαη δεδνκέλσλ ησλ Τπεξεζηψλ πνπ ππάγνληαη ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη
Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο (πξψελ Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ
Πνιίηε) ζην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 4305/2014 θαη ηεο
ελ ζπλερεία αλάξηεζεο ησλ πξνο δηάζεζε (ειεχζεξε ή ππφ φξνπο) ζπλφισλ εγγξάθσλ,
πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο ζηνλ ηζηφηνπν «www.data.gov.gr».
Απνθαζίδνπκε
Άξζξν 1
ύλνια εγγξάθωλ, πιεξνθνξηώλ θαη δεδνκέλωλ αξκνδηόηεηαο
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο
Σα ζχλνια εγγξάθσλ, πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ αξκνδηφηεηαο Διιεληθήο
Αζηπλνκίαο θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3448/2006 (Α΄ 57) φπσο
αληηθαηαζηάζεθε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4305/2014 (Α΄ 237) αλά θαηεγνξία είλαη ηα
αθφινπζα:
Α. ύλνια εγγξάθωλ, πιεξνθνξηώλ θαη δεδνκέλωλ πνπ θαηέρεη ε Διιεληθή
Αζηπλνκία.
1. Γηνηθεηηθέο Πξάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπεξεζηψλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο.
2. Δθζέζεηο Απνινγηζκνχ Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ.
3. ηαηηζηηθά ζηνηρεία εγθιεκαηηθφηεηαο.
4. ηαηηζηηθή Δπεηεξίδα.
5. Γξάζεηο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο.
6. Καηαγγειίεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο.
7. Σξνραία αηπρήκαηα.
8. Αλάιπζε ζαλαηεθφξσλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ.
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9. Δπηθίλδπλεο παξαβάζεηο.
10. Σξνραία αηπρήκαηα θαη παζφληεο αλά Γεληθή Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε.
11. Παξαβάζεηο.
12. πγθξηηηθφο πίλαθαο ζπιιεθζέλησλ αιινδαπψλ γηα παξάλνκε είζνδν θαη παξακνλή
απφ Αζηπλνκηθέο θαη Ληκεληθέο Αξρέο.
13. πγθξηηηθφο πίλαθαο ζπιιεθζέλησλ Γηαθηλεηψλ κε λνκίκσλ κεηαλαζηψλ απφ
Αζηπλνκηθέο θαη Ληκεληθέο Αξρέο.
14. Πίλαθαο ζπιιεθζέλησλ αιινδαπψλ γηα παξάλνκε είζνδν θαη παξακνλή απφ
Αζηπλνκηθέο θαη Ληκεληθέο Αξρέο αλά κεζφξην.
15. Πίλαθαο ζπιιεθζέλησλ κε λφκηκσλ κεηαλαζηψλ γηα παξάλνκε είζνδν θαη παξακνλή
απφ Αζηπλνκηθέο θαη Ληκεληθέο Αξρέο πξνεξρνκέλσλ απφ Σνπξθία.
16. Πίλαθαο ζπιιεθζέλησλ αιινδαπψλ γηα παξάλνκε είζνδν θαη παξακνλή απφ
Αζηπλνκηθέο θαη Ληκεληθέο Αξρέο αλά ππεθνφηεηα.
17. Πίλαθαο ζπιιεθζέλησλ δηαθηλεηψλ κε λνκίκσλ κεηαλαζηψλ απφ Αζηπλνκηθέο θαη
Ληκεληθέο Αξρέο αλά ππεθνφηεηα.
18. Απειάζεηο κε λφκηκσλ κεηαλαζηψλ αλά ππεθνφηεηα.
19. Αλαγθαζηηθέο θαη εζεινχζηεο απειάζεηο κε λφκηκσλ κεηαλαζηψλ.
20. Γειηία δχλακεο (Πεξηνδηθά 1 έσο 6).
21. Τπεξεζηαθέο κεηαβνιέο (Πεξηνδηθά 7 έσο 9).
22. Πίλαθεο δχλακεο.
23. Καηαζηάζεηο Γλψζεσλ.
24. ηαηηζηηθά ηνηρεία Γχλακεο ζε Πξαγκαηηθφ Υξφλν.
25. Αζζελείο εκέξαο.
26. Δπεηεξίδεο Αζηπλνκηθνχ πξνζσπηθνχ.
27. Αλαιπηηθά ζηνηρεία αζηπλνκηθνχ πξνζσπηθνχ.
28. Καηάζηαζε παζφλησλ αζηπλνκηθψλ.
29. Αξρείν πνιηηηθψλ ππαιιήισλ πνπ ππεξεηνχλ ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία.
30. Αξρείν δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ πξφζιεςε κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ
ςπρνιφγσλ, θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ θαη κεηαθξαζηψλ - δηεξκελέσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο
Γ/λζεο Γίσμεο Παξάλνκεο Μεηαλάζηεπζεο/ Α.Δ.Α..
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31. Αξρείν δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ αζθαιείαο ηνπ
άξζξνπ 19 ηνπ λ.1339/1983 γηα ηηο αλάγθεο αζθάιεηαο ή θξνχξεζεο εγθαηαζηάζεσλ ή
ρψξσλ δηαθφξσλ θνξέσλ.
32. Αξρείν ππαιιήισλ πξψελ αγξνθπιαθήο πνπ ζπληαμηνδνηήζεθαλ.
33. Δθπαηδεχζεηο πξνζσπηθνχ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο.
34. ηνηρεία Διιήλσλ πνιηηψλ αηηνχλησλ - θαηφρσλ ειιεληθφ δηαβαηήξην.
35. Γηθαηνινγεηηθά έθδνζεο ειιεληθψλ δηαβαηεξίσλ,
36. Βηνκεηξηθά ζηνηρεία θαηφρσλ ειιεληθνχ δηαβαηεξίνπ.
37. Σαθηηθέο επηζεσξήζεηο.
38. Δηδηθέο επηζεσξήζεηο.
39. Έθηαθηεο επηζεσξήζεηο.
40. ηαηηζηηθά ηνηρεία Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ.
41. ηαηηζηηθά ηνηρεία Δ.Φ. 43-110 "ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ" ζηελ Διιεληθή
ηαηηζηηθή Αξρή.
42. Γεκφζηεο πκβάζεηο Πξνκεζεηψλ & Τπεξεζηψλ ΔΛ.Α..
43. Απφξξεηεο πκβάζεηο Πξνκεζεηψλ ΔΛ.Α..
Β. ύλνια εγγξάθωλ, πιεξνθνξηώλ θαη δεδνκέλωλ πνπ ζα δηαηεζνύλ ζε αλνηθηό θαη
κεραλαγλώζηκν κνξθόηππν, εθαξκόδνληαο ηελ αξρή ηεο αλνηθηήο δηάζεζεο ηεο
δεκόζηαο πιεξνθνξίαο.
1. Γηνηθεηηθέο Πξάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπεξεζηψλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο.
2. Δθζέζεηο Απνινγηζκνχ Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ.
3. ηαηηζηηθά ζηνηρεία εγθιεκαηηθφηεηαο.
4. ηαηηζηηθή Δπεηεξίδα.
5. Γξάζεηο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο.
6. Καηαγγειίεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο.
7. Σξνραία αηπρήκαηα.
8. Αλάιπζε ζαλαηεθφξσλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ.
9. Δπηθίλδπλεο παξαβάζεηο.
10. Σξνραία αηπρήκαηα θαη παζφληεο αλά Γεληθή Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε.
11. Παξαβάζεηο.
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12. πγθξηηηθφο πίλαθαο ζπιιεθζέλησλ αιινδαπψλ γηα παξάλνκε είζνδν θαη παξακνλή
απφ Αζηπλνκηθέο θαη Ληκεληθέο Αξρέο.
13. πγθξηηηθφο πίλαθαο ζπιιεθζέλησλ Γηαθηλεηψλ κε λνκίκσλ κεηαλαζηψλ απφ
Αζηπλνκηθέο θαη Ληκεληθέο Αξρέο.
14. Πίλαθαο ζπιιεθζέλησλ αιινδαπψλ γηα παξάλνκε είζνδν θαη παξακνλή απφ
Αζηπλνκηθέο θαη Ληκεληθέο Αξρέο αλά κεζφξην.
15. Πίλαθαο πιιεθζέλησλ κε λφκηκσλ κεηαλαζηψλ γηα παξάλνκε είζνδν θαη παξακνλή
απφ Αζηπλνκηθέο θαη Ληκεληθέο Αξρέο πξνεξρνκέλσλ απφ Σνπξθία.
16. Πίλαθαο πιιεθζέλησλ αιινδαπψλ γηα παξάλνκε είζνδν θαη παξακνλή απφ
Αζηπλνκηθέο θαη Ληκεληθέο Αξρέο αλά ππεθνφηεηα.
17. Πίλαθαο ζπιιεθζέλησλ δηαθηλεηψλ κε λνκίκσλ κεηαλαζηψλ απφ Αζηπλνκηθέο θαη
Ληκεληθέο Αξρέο αλά ππεθνφηεηα.
18. Απειάζεηο κε λφκηκσλ κεηαλαζηψλ αλά ππεθνφηεηα.
19. Αλαγθαζηηθέο θαη εζεινχζηεο απειάζεηο κε λφκηκσλ κεηαλαζηψλ.
Γ. ύλνια εγγξάθωλ, πιεξνθνξηώλ θαη δεδνκέλωλ πνπ ζα δηαηεζνύλ κε επηβνιή
όξωλ κέζω αδεηνδόηεζεο ή ηειώλ, ζύκθωλα κε ηα άξζξα 7 έωο 9 ηνπ λ.3448/2006.
Γελ ππάξρνπλ ζχλνια ηα νπνία ζα δηαηίζεληαη κε επηβνιή φξσλ κέζσ αδεηνδφηεζεο ή
ηειψλ.
Γ. ύλνια εγγξάθωλ πιεξνθνξηώλ θαη δεδνκέλωλ πνπ ππόθεηληαη ζηνπο
πεξηνξηζκνύο πνπ ηίζεληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.3448/2006 θαη δελ
δηαηίζεληαη γηα πεξαηηέξω αμηνπνίεζε θαη ρξήζε.
1. Γειηία δχλακεο (Πεξηνδηθά 1 έσο 6) (παξ.1 πεξ.. α' θαη γ' ππνπεξ.. i) ηνπ αξ. 3 ηνπ
λ.3448/2006).
2. Τπεξεζηαθέο κεηαβνιέο (Πεξηνδηθά 7 έσο 9). (παξ.1 πεξ. α', εδ. γ' ππνπεξ.. i) θαη εδ.
γγ' ηνπ αξ. 3 ηνπ λ.3448/2006).
3. Πίλαθεο δχλακεο. (παξ.1 πεξ. α' θαη πεξ. γ' ππνπεξ.i) ηνπ αξ. 3 ηνπ λ.3448/2006)
4. Καηαζηάζεηο Γλψζεσλ. (παξ.1 πεξ. α', πεξ. γ' ππνπεξ i) θαη πεξ. γγ' ηνπ άξ 3 ηνπ
λ.3448/2006)
5. ηαηηζηηθά ηνηρεία Γχλακεο ζε Πξαγκαηηθφ Υξφλν. (παξ.1 πεξ. α', πεξ. γ' ππνπεξ i)
θαη πεξ. γγ' ηνπ άξ 3 ηνπ λ.3448/2006).
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6. Αζζελείο εκέξαο.(παξ.1 πεξ. α', πεξ. γ' ππνπεξ i) θαη πεξ. γγ' ηνπ άξ 3 ηνπ
λ.3448/2006).
7. Δπεηεξίδεο Αζηπλνκηθνχ πξνζσπηθνχ. (παξ.1 πεξ. α', πεξ. γ' ππνπεξ i) θαη πεξ. γγ' ηνπ
αξ. 3 ηνπ λ.3448/2006.
8. Αλαιπηηθά ζηνηρεία αζηπλνκηθνχ πξνζσπηθνχ. (παξ.1 πεξ. α', πεξ. γ' ππνπεξ i) θαη πεξ
. γγ' ηνπ αξ. 3 ηνπ λ.3448/2006.
9. Καηάζηαζε παζφλησλ αζηπλνκηθψλ. (παξ.1 πεξ. α', πεξ. γ' ππνπεξ i) θαη πεξ. γγ' ηνπ
αξ. 3 ηνπ λ.3448/2006).
10. Αξρείν πνιηηηθψλ ππαιιήισλ πνπ ππεξεηνχλ ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία. (παξ.1 πεξ.
α' θαη πεξ γγ' ηνπ αξ. 3 ηνπ λ.3448/2006).
11. Αξρείν δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ πξφζιεςε κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ
ςπρνιφγσλ, θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ θαη κεηαθξαζηψλ - δηεξκελέσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο
Γ/λζεο Γίσμεο Παξάλνκεο Μεηαλάζηεπζεο/ Α.Δ.Α.. (παξ.1 πεξ. α' θαη γγ' ηνπ αξ.3 ηνπ
λ.3448/2006.
12. Αξρείν δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ αζθαιείαο ηνπ
άξζξνπ 19 ηνπ λ.1339/1983 γηα ηηο αλάγθεο αζθάιεηαο ή θξνχξεζεο εγθαηαζηάζεσλ ή
ρψξσλ δηαθφξσλ θνξέσλ. (παξ.1 πεξ α', πεξ. γ' ππνπεξ i) θαη πεξ. γγ' ηνπ αξ.3 ηνπ
λ.3448/2006.
13. Αξρείν ππαιιήισλ πξψελ αγξνθπιαθήο πνπ ζπληαμηνδνηήζεθαλ. (παξ.1 πεξ. α' θαη
πεξ γγ' ηνπ αξ.3 ηνπ λ.3448/2006.
14. Δθπαηδεχζεηο πξνζσπηθνχ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. (παξ.1 πεξ γ' ππνπεξ i) θαη πεξ.
γγ' ηνπ αξ. 3 ηνπ λ.3448/2006).
15. ηνηρεία Διιήλσλ πνιηηψλ αηηνχλησλ - θαηφρσλ ειιεληθφ δηαβαηήξην. (παξ.1 πεξ. γ'
ππνπεξ i θαη πεξ. γγ' ηνπ αξ. 3 ηνπ λ.3448/2006).
16. Γηθαηνινγεηηθά έθδνζεο ειιεληθψλ δηαβαηεξίσλ, (παξ.1 πεξ. γ' ππνπεξ i) θαη πεξ.
γγ' ηνπ αξ.3 ηνπ λ.3448/2006.
17. Βηνκεηξηθά ζηνηρεία θαηφρσλ ειιεληθνχ δηαβαηεξίνπ. (παξ.1 πεξ. γ' ππνπεξ i) θαη
πεξ. γγ' ηνπ αξ. 3 ηνπ λ.3448/2006).
18. Σαθηηθέο επηζεσξήζεηο. ( παξ.1 πεξ. γα' θαη γγ' ηνπ αξ.3 ηνπ λ.3448/2006).
19. Δηδηθέο επηζεσξήζεηο. (παξ.1 πεξ. γα' θαη γγ' ηνπ αξ. 3 ηνπ λ.3448/2006).
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Άξζξν 2
ύλνια εγγξάθωλ, πιεξνθνξηώλ θαη δεδνκέλωλ αξκνδηόηεηαο
Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο
Σα ζχλνια εγγξάθσλ, πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ αξκνδηφηεηαο Ππξνζβεζηηθνχ
ψκαηνο θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3448/2006 (Α΄ 57) φπσο
αληηθαηαζηάζεθε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4305/2014 (Α΄ 237) αλά θαηεγνξία είλαη ηα
αθφινπζα:
Α. ύλνια εγγξάθωλ, πιεξνθνξηώλ θαη δεδνκέλωλ πνπ θαηέρεη ην Ππξνζβεζηηθό
ώκα.

1. ηαηηζηηθά Αξρείνπ πκβάλησλ
2. Μεηξψν Τπαιιήισλ
3. Σειεθσληθφο Καηάινγνο Τπεξεζηψλ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο
4. Αζθήζεηο Δηνηκφηεηαο ησλ Τπεξεζηψλ θαη ηνπ Πξνζσπηθνχ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ
ψκαηνο
5. Γηνηθεηηθέο Δμεηάζεηο ηνπ Πξνζσπηθνχ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο
6. Γπλακνιφγην Πξνζσπηθνχ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο
7. Ηκεξήζηα ηειέρσζε Ππξνζβεζηηθψλ Τπεξεζηψλ & Κιηκαθίσλ
8. Υξενπίζησζε Καπζίκσλ
9. πλδξνκεηέο Πεξηνδηθνχ Ππξνζβεζηηθήο Δπηζεψξεζεο
10. Καηάινγνο Ππξνζβεζηηθνχ Τιηθνχ
11. Γηαρείξηζε Σέθλσλ
12. Ππξαζθάιεηα
13. Μηζζνιφγην Πνιηηηθψλ Τπαιιήισλ
14. Γηαρείξηζε Μεξηζκάησλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ (ΣΔΑΠΑΑ/ΣΔΑΤΠ)
15. Καηάινγνο Βηβιηνζήθεο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο
16. Μηζζνιφγην Υεηξηζηψλ Δλαεξίσλ Μέζσλ
17. Μηζζνιφγην Ππξνζβεζηηθνχ Πξνζσπηθνχ
18. Μηζζνιφγην Ππξνζβεζηψλ ΙΓ.Ο.Υ
19. Δπηκίζζηα Καζεγεηψλ Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο
20. Καηαγξαθή Ηιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ
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21. Γηαρείξηζε Δζεινληψλ Ππξνζβεζηψλ
22. Ορήκαηα
23. Γηαρείξηζε Αζχξκαηνπ Σειεπηθνηλσληαθνχ Τιηθνχ
24. πλεξγαζία κε άιινπο Φνξείο (Γεκφζηνπο & Ιδησηηθνχο), ΟΣΑ & Δζεινληηθέο
Οξγαλψζεηο
25. Σειεθσληθέο πλδέζεηο (Δλζχξκαησλ Δπηθνηλσληψλ)
26. Αξρεία Ππξνζβεζηηθψλ Πινίσλ
27. Αξρεία Φνπζθσηψλ ΔΜΑΚ
28. Γεληθφ Αξρείν Δκπξεζηψλ – Γηθνγξαθηψλ
29. Βηβιίν Αλαιψζηκσλ Τιηθψλ
30. Αηνκηθά Βηβιηάξηα Δθνδίσλ Τπαιιήισλ
31. Βηβιίν Καηαγξαθήο θαη Σαμηλφκεζεο Βηβιίσλ Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο
32. Αξρείν Διηθνπηέξσλ
33. Ννκνζεζία Ππξνπξνζηαζίαο
34. ηνηρεία Αθηλήησλ
35. Καηαλαιψζεηο Κηεξίσλ
36. Τπεξεζηαθέο Άδεηεο Οδήγεζεο Ορεκάησλ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο
37. Αληηθείκελα Δθπαίδεπζεο Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο
38. Σειεθσληθά Κέληξα

Β. ύλνια εγγξάθωλ, πιεξνθνξηώλ θαη δεδνκέλωλ πνπ ζα δηαηεζνύλ ζε αλνηθηό θαη
κεραλαγλώζηκν κνξθόηππν, εθαξκόδνληαο ηελ αξρή ηεο αλνηθηήο δηάζεζεο ηεο
δεκόζηαο πιεξνθνξίαο.
1. ηαηηζηηθά Αξρείνπ πκβάλησλ
2. Σειεθσληθφο Καηάινγνο Τπεξεζηψλ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο
3. Αληηθείκελα Δθπαίδεπζεο Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο
4. Καηάινγνο Ππξνζβεζηηθνχ Τιηθνχ
5. Καηάινγνο Βηβιηνζήθεο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο
6. Καηαγξαθή Ηιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ
7. Ννκνζεζία Ππξνπξνζηαζίαο
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Γ. ύλνια εγγξάθωλ, πιεξνθνξηώλ θαη δεδνκέλωλ πνπ ζα δηαηεζνύλ κε επηβνιή
όξωλ κέζω αδεηνδόηεζεο ή ηειώλ, ζύκθωλα κε ηα άξζξα 7 έωο 9 ηνπ λ.3448/2006.
Γελ ππάξρνπλ ζχλνια ηα νπνία ζα δηαηίζεληαη κε επηβνιή φξσλ κέζσ αδεηνδφηεζεο ή
ηειψλ.
Γ. ύλνια εγγξάθωλ πιεξνθνξηώλ θαη δεδνκέλωλ πνπ ππόθεηληαη ζηνπο
πεξηνξηζκνύο πνπ ηίζεληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.3448/2006 θαη δελ
δηαηίζεληαη γηα πεξαηηέξω αμηνπνίεζε θαη ρξήζε.
1.

Μεηξψν Τπαιιήισλ (παξ. 1, πεξ. γγ΄ αξ. 3 ηνπ λ. 3448/2006)

2.

Γηνηθεηηθέο Δμεηάζεηο (παξ. 1 πεξ. γγ’ αξ. 3 ηνπ λ. 3448/2006)

3.

Γπλακνιφγην Πξνζσπηθνχ (παξ. 1 πεξ. γγ’ αξ. 3 ηνπ λ. 3448/2006)

4.

Ηκεξήζηα ηειέρσζε Ππξνζβεζηηθψλ Τπεξεζηψλ & Κιηκαθίσλ (παξ. 1 ππνπεξ. i)
πεξ. γ’ αζξ. 3 ηνπ λ. 3448/2006)

5.

Υξενπίζησζε Καπζίκσλ (παξ. 1 ππνπεξ. i) πεξ. γ’ αξ. 3 ηνπ λ. 3448/2006)

6.

πλδξνκεηέο Πεξηνδηθνχ Ππξνζβεζηηθήο Δπηζεψξεζεο (παξ. 1 πεξ. γγ’ αξ. 3 ηνπ λ.
3448/2006)

7.

Γηαρείξηζε Σέθλσλ (παξ. 1 πεξ. γγ’ αξ. 3 ηνπ λ. 3448/2006)

8.

Ππξαζθάιεηα (παξ. 1 ππνπεξ. iii) πεξ. γ΄ αξ. 3 ηνπ λ. 3448/2006)

9.

Μηζζνιφγην Πνιηηηθψλ Τπαιιήισλ (παξ. 1 πεξ. γγ’ αξ. 3 ηνπ λ. 3448/2006)

10. Γηαρείξηζε Μεξηζκάησλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ (παξ. 1 πεξ. γγ’ αξ. 3 ηνπ λ.
3448/2006)
11. Μηζζνιφγην Υεηξηζηψλ Δλαεξίσλ Μέζσλ (παξ. 1 πεξ. γγ’ αξ. 3 ηνπ λ. 3448/2006)
12. Μηζζνιφγην Ππξνζβεζηηθνχ Πξνζσπηθνχ (παξ. 1 πεξ. γγ’ αξ. 3 ηνπ λ. 3448/2006)
13. Μηζζνιφγην Ππξνζβεζηψλ ΙΓ.Ο.Υ (παξ. 1 πεξ. γγ’ αξ. 3 ηνπ λ. 3448/2006)
14. Δπηκίζζηα Καζεγεηψλ Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο (παξ. 1 πεξ. γγ’ αξ. 3 ηνπ λ.
3448/2006)
15. Γηαρείξηζε Δζεινληψλ Ππξνζβεζηψλ (παξ. 1 πεξ. γγ’ αξ. 3 ηνπ λ. 3448/2006)
16. Ορήκαηα (παξ. 1 ππνπεξ. i) πεξ. γ’ αξ 3 ηνπ λ. 3448/2006).
17. Γηαρείξηζε Αζχξκαηνπ Σειεπηθνηλσληαθνχ Τιηθνχ (παξ. 1 ππνπεξ. i) πεξ. γ΄ αξ. 3 ηνπ
λ.3448/2006)
18. Σειεθσληθέο πλδέζεηο (παξ. 1 ππνπεξ. i) πεξ. γ΄ αξ. 3 ηνπ λ. 3448/2006)
19. Γεληθφ Αξρείν Δκπξεζηψλ – Γηθνγξαθηψλ (παξ. 1 πεξ. γγ΄ αξ. 3 ηνπ λ. 3448/2006)
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20. Αζθήζεηο Δηνηκφηεηαο Τπεξεζηψλ θαη Πξνζσπηθνχ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο
(παξ.1. ππνπεξ. i) πεξ. γ΄ αξ.3 ηνπ λ. 3448/2006)
21. Σειεθσληθά Κέληξα (παξ. 1 ππνπεξ. i) πεξ. γ’ αξ. 3 ηνπ λ. 3448/2006)

Άξζξν 3
ύλνια εγγξάθωλ, πιεξνθνξηώλ θαη δεδνκέλωλ αξκνδηόηεηαο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Γ.Γ.Π.Π.)
Σα ζχλνια εγγξάθσλ, πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ αξκνδηφηεηαο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3448/2006
(Α΄ 57) φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4305/2014 (Α΄ 237) αλά
θαηεγνξία είλαη ηα αθφινπζα:

Α ύλνια εγγξάθωλ, πιεξνθνξηώλ θαη δεδνκέλωλ πνπ θαηέρεη ε Γ.Γ.Π.Π.

1) ηαηηζηηθά ζηνηρεία θιήζεσλ ζηνλ εληαίν επξσπατθφ αξηζκφ έθηαθηεο αλάγθεο
"112" εηψλ 2010-2014
2) Δλέξγεηεο ηνπ ΚΔΠΠ, θαηά κήλα, επί ησλ ζπκβάλησλ γηα ηα νπνία ην ΚΔΠΠ
ελεκεξψζεθε θαη ελήξγεζε αξκνδίσο (έηε 2008-2014) θαη θσδηθνπνίεζε
ζπκβάλησλ
3) Απνινγηζκνί δξάζεο ΚΔΠΠ (έηε 2006-2014)
4) Καηάινγνο Δζεινληηθψλ Οξγαλψζεσλ
5) Καηάινγνο Δηδηθεπκέλσλ Δζεινληψλ ελ ίδεη ηειεθσληθνχ θαηαιφγνπ
6) Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ηεο Γ.Γ.Π.Π. - 2014
7) Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ηεο Γ.Γ.Π.Π. - 2013
8) Οηθνλνκηθέο εληζρχζεηο πξνο ΟΣΑ απφ ηηο εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΓΓΠΠ, γηα ηελ πινπνίεζε ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο κέηξσλ
πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα έηε 2011 έσο 2014.
9) Δμέιημε Οηθνλνκηθψλ ηνηρεηψλ ηεο Γ.Γ.Π.Π. εηψλ 2013 -2015 (Δγθεθξηκκέλνη
πξνυπνινγηζκνί)
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Β. ύλνια εγγξάθωλ, πιεξνθνξηώλ θαη δεδνκέλωλ πνπ ζα δηαηεζνύλ ζε αλνηθηό
θαη κεραλαγλώζηκν κνξθόηππν, εθαξκόδνληαο ηελ αξρή ηεο αλνηθηήο δηάζεζεο
ηεο δεκόζηαο πιεξνθνξίαο.

Γελ ππάξρνπλ ζχλνια ηα νπνία ζα δηαηίζεληαη ζε αλνηθηφ θαη κεραλαγλψζηκν
κνξθφηππν.

Γ ύλνια εγγξάθωλ, πιεξνθνξηώλ θαη δεδνκέλωλ πνπ ζα δηαηεζνύλ ζε αλνηθηό
θαη κεραλαγλώζηκν κνξθόηππν κε επηβνιή όξωλ κέζω αδεηνδόηεζεο ζύκθωλα
κε ηα άξζξα 7 έωο 9 ηνπ λ.3448/2006
1) ηαηηζηηθά ζηνηρεία θιήζεσλ ζηνλ εληαίν επξσπατθφ αξηζκφ έθηαθηεο αλάγθεο
"112" εηψλ 2010-2014
2) Δλέξγεηεο ηνπ ΚΔΠΠ, θαηά κήλα, επί ησλ ζπκβάλησλ γηα ηα νπνία ην ΚΔΠΠ
ελεκεξψζεθε θαη ελήξγεζε αξκνδίσο (έηε 2008-2014) θαη θσδηθνπνίεζε
ζπκβάλησλ
3) Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ηεο Γ.Γ.Π.Π. - 2014
4) Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ηεο Γ.Γ.Π.Π. - 2013
5) Οηθνλνκηθέο εληζρχζεηο πξνο ΟΣΑ απφ ηηο εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΓΓΠΠ, γηα ηελ πινπνίεζε ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο κέηξσλ
πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα έηε 2011 έσο 2014.
6) Δμέιημε Οηθνλνκηθψλ ηνηρεηψλ ηεο Γ.Γ.Π.Π. εηψλ 2013 -2015 (Δγθεθξηκκέλνη
πξνυπνινγηζκνί)
Γ ύλνια εγγξάθωλ, πιεξνθνξηώλ θαη δεδνκέλωλ πνπ ππόθεηληαη ζηνπο
πεξηνξηζκνύο πνπ ηίζεληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4305/2014 θαη δελ
δηαηίζεληαη γηα πεξαηηέξω αμηνπνίεζε θαη ρξήζε:

1) Καηάινγνο Δζεινληηθψλ Οξγαλψζεσλ (παξ. 3, πεξ. γγ, άξζξνπ 3 ηνπ λ.
4305/2014)
2) Καηάινγνο Δηδηθεπκέλσλ Δζεινληψλ ελ ίδεη ηειεθσληθνχ θαηαιφγνπ (παξ. 3,
πεξ. γγ, άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4305/2014)
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Άξζξν 4
ύλνια εγγξάθωλ, πιεξνθνξηώλ θαη δεδνκέλωλ αξκνδηόηεηαο
Σ.Δ.Α.Π.Α..Α
Σα ζχλνια εγγξάθσλ, πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ αξκνδηφηεηαο Σ.Δ.Α.Π.Α..Α θαηά
ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3448/2006 (Α΄ 57) φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λ. 4305/2014 (Α΄ 237) αλά θαηεγνξία είλαη ηα αθφινπζα:

Α ύλνια εγγξάθωλ, πιεξνθνξηώλ θαη δεδνκέλωλ πνπ θαηέρεη ην Σ.Δ.Α.Π.Α..Α
1. Οξγαλφγξακκα ΣΔΑΠΑΑ
2. ηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ΣΔΑΠΑΑ (ηειέθσλα, email)
3. Έθδνζε βεβαηψζεσλ απνδνρψλ αζθαιηζκέλσλ ΣΔΑΠΑΑ γηα θνξνινγηθή ρξήζε κέζσ
ηεο ηζηνζειίδαο
4. Αξρείν πξαθηηθψλ-απνθάζεσλ Γ.. ΣΔΑΠΑΑ
5. Καηαζηάζεηο πξνζσπηθνχ ΣΔΑΠΑΑ
6. Δλεκεξσηηθά ζηνηρεία δηαγσληζκψλ πνπ πξνθεξχζζεη ην ΣΔΑΠΑΑ
7. Γεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ
8. Αξρείν θηλεηήο πεξηνπζίαο
9. Αξρείν αθίλεηεο πεξηνπζίαο
10. Αξρείν εζφδσλ ΣΔΑΠΑΑ
11. Αξρείν παξαθνινχζεζεο /είζπξαμεο δαλείσλ
12. Αξρείν αζθαιηζκέλσλ ΣΔΑΠΑΑ
13. Δλεκεξσηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην ζθνπφ ηνπ ΣΠΤΑΠ
14. Δλεκεξσηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε δηαδηθαζίεο (έληππα, δηθαηνινγεηηθά θαη αηηήζεηο) ηνπ
ΣΠΤΑΠ
15. Αξρείν δηθαηνχρσλ εθάπαμ ρξεκαηηθνχ βνεζήκαηνο (ελ ελεξγεία Αζηπλνκηθνί θαη
Πνιηηηθνί Τπάιιεινη πξνεξρφκελνη απφ ηελ πξψελ Αζηπλνκία Πφιεσλ)
16. Αξρείν αηηήζεσλ/δηθαηνινγεηηθψλ κειψλ γηα ρνξήγεζε δαλείσλ (ελ ελεξγεία Αζηπλνκηθνί
θαη Πνιηηηθνί Τπάιιεινη πξνεξρφκελνη απφ ηελ πξψελ Αζηπλνκία Πφιεσλ)
17. Αξρείν ρνξήγεζεο δαλείσλ ζε κέιε (ελ ελεξγεία Αζηπλνκηθνί θαη Πνιηηηθνί Τπάιιεινη
πξνεξρφκελνη απφ ηελ πξψελ Αζηπλνκίαο Πφιεσλ)
18. Δλεκεξσηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην ζθνπφ ηνπ ΣΠΑ
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19. Δλεκεξσηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε δηαδηθαζίεο (έληππα, δηθαηνινγεηηθά θαη αηηήζεηο) ηνπ
ΣΠΑ
20. Αξρείν δηθαηνχρσλ εθάπαμ ρξεκαηηθνχ βνεζήκαηνο (κέηνρνη Διιεληθήο Υσξνθπιαθήο)
21. Αξρείν αηηήζεσλ/δηθαηνινγεηηθψλ κειψλ γηα ρνξήγεζε δαλείσλ (κέηνρνη Διιεληθήο
Υσξνθπιαθήο)
22. Αξρείν ρνξήγεζεο δαλείσλ (κέηνρνη Διιεληθήο Υσξνθπιαθήο)
23. Δλεκεξσηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην ζθνπφ ηνπ ΣΠΤΠ
24. Δλεκεξσηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε δηαδηθαζίεο (έληππα, δηθαηνινγεηηθά θαη αηηήζεηο) ηνπ
ΣΠΤΠ
25. Αξρείν δηθαηνχρσλ εθάπαμ ρξεκαηηθνχ βνεζήκαηνο

(ππξνζβέζηεο θαη πνιηηηθνί

ππάιιεινη Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο)
26. Αξρείν αηηήζεσλ/δηθαηνινγεηηθψλ γηα ρνξήγεζε δαλείσλ (ππξνζβεζηηθνί θαη πνιηηηθνί
ππάιιεινη Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο)
27. Δλεκεξσηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην ζθνπφ ηνπ ΣΔΑΔΥ
28. Δλεκεξσηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε δηαδηθαζίεο (έληππα, δηθαηνινγεηηθά θαη αηηήζεηο) ηνπ
ΣΔΑΔΥ
29. Αξρείν ρνξήγεζεο ρξεκαηηθνχ βνεζήκαηνο ζην αζηπλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πξνζσπηθνχ ηεο
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ηέσο Διιεληθή Υσξνθπιαθή
30. Αξρείν ρνξήγεζεο κεξίζκαηνο ζην αζηπλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πξνζσπηθνχ ηεο Διιεληθήο
Αζηπλνκίαο, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ηέσο Διιεληθή Υσξνθπιαθή
31. Δλεκεξσηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην ζθνπφ ηνπ ΣΔΑΤΑΠ
32. Δλεκεξσηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε δηαδηθαζίεο (έληππα, δηθαηνινγεηηθά θαη αηηήζεηο) ηνπ
ΣΔΑΤΑΠ
33. Αξρείν ρνξήγεζεο κεξίζκαηνο ζην αζηπλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πξνζσπηθνχ ηεο Διιεληθήο
Αζηπλνκίαο, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ηέσο Αζηπλνκία Πφιεσλ
34. Δλεκεξσηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην ζθνπφ ηνπ ΣΔΑΤΠ
35. Δλεκεξσηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε δηαδηθαζίεο (έληππα, δηθαηνινγεηηθά θαη αηηήζεηο)
ηνπΣΔΑΤΠ
36. Αξρείν

ρνξήγεζεο

κεξίζκαηνο

ζηνπο

ππξνζβέζηεο

θαη

πνιηηηθνί

ππάιιεινη

Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο
37. Αξρείν αηηήζεσλ/δηθαηνινγεηηθψλ γηα ρνξήγεζε δαλείσλ (ππξνζβέζηεο θαη πνιηηηθνί
ππάιιεινη Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο)
38. Αξρείν ρνξήγεζεο δαλείσλ (ππξνζβέζηεο θαη πνιηηηθνί ππάιιεινη
ψκαηνο)
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Ππξνζβεζηηθνχ

39. Δλεκεξσηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην ζθνπφ ηνπ Κιάδνπ Τγείαο
40. Δλεκεξσηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε δηαδηθαζίεο (έληππα, δηθαηνινγεηηθά θαη αηηήζεηο) ηνπ
Κιάδν Τγείαο
41. Αξρείν άκεζα θαη έκκεζα αζθαιηζκέλσλ (αζηπλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πξνζσπηθνχ ηεο
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ηέσο Αζηπλνκία Πφιεσλ)
42. Αξρείν παξνρψλ (θάξκαθα, εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, επίδνκα ηνθεηνχ) ζηνπο άκεζα θαη
έκκεζα αζθαιηζκέλνπο (αζηπλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πξνζσπηθνχ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο,
πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ηέσο Αζηπλνκία Πφιεσλ)
43. Δλεκεξσηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην ζθνπφ ηνπ Απηνηεινχο Γξαθείνπ Δλζήκνπ
44. Δλεκεξσηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε δηαδηθαζίεο (έληππα, δηθαηνινγεηηθά θαη αηηήζεηο) ηνπ
Απηνηεινχο Γξαθείνπ Δλζήκνπ
45. Αξρείν δηαρείξηζεο ελζήκσλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο
46. Αξρείν λνκηθψλ ππνζέζεσλ ΣΔΑΠΑΑ
47. Αξρείν γλσκνδνηήζεσλ ζε εξσηήκαηα ππεξεζηψλ ηνπ ΣΔΑΠΑΑ
48. ηαηηζηηθά ηνηρεία Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ ΣΠΤΑΠ
49. ηαηηζηηθά ηνηρεία ζηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή ΣΠΤΑΠ
50. Αξρείν ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ΣΠΤΑΠ
51. Αξρείν παξαζηαηηθψλ ΣΠΤΑΠ
52. ηαηηζηηθά ηνηρεία Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ ΣΠΑ
53. ηαηηζηηθά ηνηρεία ζηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή ΣΠΑ
54. Αξρείν ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ΣΠΑ
55. Αξρείν παξαζηαηηθψλ ΣΠΑ
56. ηαηηζηηθά ηνηρεία Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ ΣΠΤΠ
57. ηαηηζηηθά ηνηρεία ζηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή ΣΠΤΠ
58. Αξρείν ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ΣΠΤΠ
59. Αξρείν παξαζηαηηθψλ ΣΠΤΠ
60. ηαηηζηηθά ηνηρεία Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ ΣΔΑΔΥ –Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ΣΔΑΔΥ
61. ηαηηζηηθά ηνηρεία ζηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή ΣΔΑΔΥ –Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ
ΣΔΑΔΥ
62. Αξρείν ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ΣΔΑΔΥ –Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ΣΔΑΔΥ
63. Αξρείν παξαζηαηηθψλ ΣΔΑΔΥ –Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ΣΔΑΔΥ
64. ηαηηζηηθά ηνηρεία Μεηξψνπ ΓεζκεχζεσλΣΔΑΤΑΠ
65. ηαηηζηηθά ηνηρεία ζηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή ΣΔΑΤΑΠ
66. Αξρείν ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ΣΔΑΤΑΠ
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67. Αξρείν παξαζηαηηθψλ ΣΔΑΤΑΠ
68. ηαηηζηηθά ηνηρεία Μεηξψνπ ΓεζκεχζεσλΣΔΑΤΠ
69. ηαηηζηηθά ηνηρεία ζηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή ΣΔΑΤΠ
70. Αξρείν ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ΣΔΑΤΠ
71. Αξρείν παξαζηαηηθψλ ΣΔΑΤΠ
72. ηαηηζηηθά ηνηρεία Μεηξψνπ ΓεζκεχζεσλΚιάδνπ Τγείαο
73. ηαηηζηηθά ηνηρεία ζηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή Κιάδνπ Τγείαο
74. Αξρείν ινγηζηηθψλ βηβιίσλ Κιάδνπ Τγείαο
75. Αξρείν παξαζηαηηθψλΚιάδνπ Τγείαο
76. ηαηηζηηθά ηνηρεία Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο
77. ηαηηζηηθά ηνηρεία ζηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο
78. Αξρείν ινγηζηηθψλ βηβιίσλ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο
79. Αξρείν παξαζηαηηθψλ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο

Β. ύλνια εγγξάθωλ, πιεξνθνξηώλ θαη δεδνκέλωλ πνπ ζα δηαηεζνύλ ζε αλνηθηό
θαη κεραλαγλώζηκν κνξθόηππν, εθαξκόδνληαο ηελ αξρή ηεο αλνηθηήο δηάζεζεο
ηεο δεκόζηαο πιεξνθνξίαο.

1. Οξγαλφγξακκα ΣΔΑΠΑΑ
2. ηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ΣΔΑΠΑΑ (ηειέθσλα, email)
3. Δλεκεξσηηθά ζηνηρεία δηαγσληζκψλ πνπ πξνθεξχζζεη ην ΣΔΑΠΑΑ
4. Γεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ
5. Αξρείν αθίλεηεο πεξηνπζίαο
6. Δλεκεξσηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην ζθνπφ ηνπ ΣΠΤΑΠ
7. Δλεκεξσηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε δηαδηθαζίεο (έληππα, δηθαηνινγεηηθά θαη αηηήζεηο)
ηνπ ΣΠΤΑΠ
8. Δλεκεξσηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην ζθνπφ ηνπ ΣΠΑ
9. Δλεκεξσηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε δηαδηθαζίεο (έληππα, δηθαηνινγεηηθά θαη αηηήζεηο)
ηνπ ΣΠΑ
10. Δλεκεξσηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην ζθνπφ ηνπ ΣΠΤΠ
11. Δλεκεξσηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε δηαδηθαζίεο (έληππα, δηθαηνινγεηηθά θαη αηηήζεηο)
ηνπ ΣΠΤΠ
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12. Δλεκεξσηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην ζθνπφ ηνπ ΣΔΑΔΥ
13. Δλεκεξσηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε δηαδηθαζίεο (έληππα, δηθαηνινγεηηθά θαη αηηήζεηο)
ηνπ ΣΔΑΔΥ
14. Δλεκεξσηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην ζθνπφ ηνπ ΣΔΑΤΑΠ
15. Δλεκεξσηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε δηαδηθαζίεο (έληππα, δηθαηνινγεηηθά θαη αηηήζεηο)
ηνπ ΣΔΑΤΑΠ
16. Δλεκεξσηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην ζθνπφ ηνπ ΣΔΑΤΠ
17. Δλεκεξσηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε δηαδηθαζίεο (έληππα, δηθαηνινγεηηθά θαη αηηήζεηο)
ηνπ ΣΔΑΤΠ
18. Δλεκεξσηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην ζθνπφ ηνπ Κιάδνπ Τγείαο
19. Δλεκεξσηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε δηαδηθαζίεο (έληππα, δηθαηνινγεηηθά θαη αηηήζεηο)
ηνπ Κιάδν Τγείαο
20. Δλεκεξσηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην ζθνπφ ηνπ Απηνηεινχο Γξαθείνπ Δλζήκνπ
21. Δλεκεξσηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε δηαδηθαζίεο (έληππα, δηθαηνινγεηηθά θαη αηηήζεηο)
ηνπ Απηνηεινχο Γξαθείνπ Δλζήκνπ

Γ ύλνια εγγξάθωλ, πιεξνθνξηώλ θαη δεδνκέλωλ πνπ ζα δηαηεζνύλ ζε αλνηθηό
θαη κεραλαγλώζηκν κνξθόηππν κε επηβνιή όξωλ κέζω αδεηνδόηεζεο ζύκθωλα
κε ηα άξζξα 7 έωο 9 ηνπ λ.3448/2006

Γελ ππάξρνπλ ζχλνια ηα νπνία ζα δηαηίζεληαη κε επηβνιή φξσλ κέζσ αδεηνδφηεζεο ή
ηειψλ.

Γ ύλνια εγγξάθωλ, πιεξνθνξηώλ θαη δεδνκέλωλ πνπ ππόθεηληαη ζηνπο
πεξηνξηζκνύο πνπ ηίζεληαη ζηελ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4305/2014 θαη δελ
δηαηίζεληαη γηα πεξαηηέξω αμηνπνίεζε θαη ρξήζε:
1. Έθδνζε βεβαηψζεσλ απνδνρψλ αζθαιηζκέλσλ ΣΔΑΠΑΑ γηα θνξνινγηθή ρξήζε κέζσ
ηεο ηζηνζειίδαο
2. Καηαζηάζεηο πξνζσπηθνχ ΣΔΑΠΑΑ
3. Αξρείν θηλεηήο πεξηνπζίαο
4. Αξρείν εζφδσλ ΣΔΑΠΑΑ
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5. Αξρείν παξαθνινχζεζεο /είζπξαμεο δαλείσλ
6. Αξρείν αζθαιηζκέλσλ ΣΔΑΠΑΑ
7. Αξρείν δηθαηνχρσλ εθάπαμ ρξεκαηηθνχ βνεζήκαηνο (ελ ελεξγεία Αζηπλνκηθνί θαη
Πνιηηηθνί Τπάιιεινη πξνεξρφκελνη απφ ηελ πξψελ Αζηπλνκία Πφιεσλ)
8. Αξρείν αηηήζεσλ/δηθαηνινγεηηθψλ κειψλ γηα ρνξήγεζε δαλείσλ (ελ ελεξγεία
Αζηπλνκηθνί θαη Πνιηηηθνί Τπάιιεινη πξνεξρφκελνη απφ ηελ πξψελ Αζηπλνκία
Πφιεσλ)
9. Αξρείν ρνξήγεζεο δαλείσλ ζε κέιε (ελ ελεξγεία Αζηπλνκηθνί θαη Πνιηηηθνί Τπάιιεινη
πξνεξρφκελνη απφ ηελ πξψελ Αζηπλνκίαο Πφιεσλ)
10. Αξρείν δηθαηνχρσλ εθάπαμ ρξεκαηηθνχ βνεζήκαηνο (κέηνρνη Διιεληθήο Υσξνθπιαθήο)
11. Αξρείν αηηήζεσλ/δηθαηνινγεηηθψλ κειψλ γηα ρνξήγεζε δαλείσλ (κέηνρνη Διιεληθήο
Υσξνθπιαθήο)
12. Αξρείν ρνξήγεζεο δαλείσλ (κέηνρνη Διιεληθήο Υσξνθπιαθήο)
13. Αξρείν δηθαηνχρσλ εθάπαμ ρξεκαηηθνχ βνεζήκαηνο (ππξνζβέζηεο θαη πνιηηηθνί
ππάιιεινη Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο)
14. Αξρείν αηηήζεσλ/δηθαηνινγεηηθψλ γηα ρνξήγεζε δαλείσλ (ππξνζβεζηηθνί θαη πνιηηηθνί
ππάιιεινη Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο)
15. Αξρείν

ρνξήγεζεο

ρξεκαηηθνχ

βνεζήκαηνο

ζην

αζηπλνκηθφ

θαη

πνιηηηθφ

πξνζσπηθνχ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ηέσο Διιεληθή
Υσξνθπιαθή
16. Αξρείν ρνξήγεζεο κεξίζκαηνο ζην αζηπλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πξνζσπηθνχ ηεο Διιεληθήο
Αζηπλνκίαο, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ηέσο Διιεληθή Υσξνθπιαθή
17. Αξρείν ρνξήγεζεο κεξίζκαηνο ζην αζηπλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πξνζσπηθνχ ηεο Διιεληθήο
Αζηπλνκίαο, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ηέσο Αζηπλνκία Πφιεσλ
18. Αξρείν

ρνξήγεζεο

κεξίζκαηνο

ζηνπο

ππξνζβέζηεο

θαη

πνιηηηθνί

ππάιιεινη

Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο
19. Αξρείν αηηήζεσλ/δηθαηνινγεηηθψλ γηα ρνξήγεζε δαλείσλ (ππξνζβέζηεο θαη πνιηηηθνί
ππάιιεινη Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο)
20. Αξρείν ρνξήγεζεο δαλείσλ (ππξνζβέζηεο θαη πνιηηηθνί ππάιιεινη Ππξνζβεζηηθνχ
ψκαηνο)
21. Αξρείν άκεζα θαη έκκεζα αζθαιηζκέλσλ (αζηπλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πξνζσπηθνχ ηεο
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ηέσο Αζηπλνκία Πφιεσλ)
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22. Αξρείν παξνρψλ (θάξκαθα, εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, επίδνκα ηνθεηνχ) ζηνπο άκεζα θαη
έκκεζα

αζθαιηζκέλνπο

(αζηπλνκηθφ

θαη

πνιηηηθφ

πξνζσπηθνχ ηεο

Διιεληθήο

Αζηπλνκίαο, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ηέσο Αζηπλνκία Πφιεσλ)
23. Αξρείν δηαρείξηζεο ελζήκσλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο
24. Αξρείν λνκηθψλ ππνζέζεσλ ΣΔΑΠΑΑ
25. Αξρείν γλσκνδνηήζεσλ ζε εξσηήκαηα ππεξεζηψλ ηνπ ΣΔΑΠΑΑ
26. Λνγηζηήξην Σνκέα Πξφλνηαο Τπαιιήισλ Αζηπλνκίαο Πφιεσλ (ΣΠΤΑΠ)
27. ηαηηζηηθά ηνηρεία Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ ΣΠΤΑΠ
28. ηαηηζηηθά ηνηρεία ζηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή ΣΠΤΑΠ
29. Αξρείν ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ΣΠΤΑΠ
30. Αξρείν παξαζηαηηθψλ ΣΠΤΑΠ
31. ηαηηζηηθά ηνηρεία Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ ΣΠΑ
32. ηαηηζηηθά ηνηρεία ζηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή ΣΠΑ
33. Αξρείν ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ΣΠΑ
34. Αξρείν παξαζηαηηθψλ ΣΠΑ
35. ηαηηζηηθά ηνηρεία Μεηξψνπ ΓεζκεχζεσλΣΠΤΠ
36. ηαηηζηηθά ηνηρεία ζηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή ΣΠΤΠ
37. Αξρείν ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ΣΠΤΠ
38. Αξρείν παξαζηαηηθψλ ΣΠΤΠ
39. ηαηηζηηθά ηνηρεία Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ ΣΔΑΔΥ –Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ΣΔΑΔΥ
40. ηαηηζηηθά ηνηρεία ζηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή ΣΔΑΔΥ –Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ
ΣΔΑΔΥ
41. Αξρείν ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ΣΔΑΔΥ –Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ΣΔΑΔΥ
42. Αξρείν παξαζηαηηθψλ ΣΔΑΔΥ –Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ΣΔΑΔΥ
43. ηαηηζηηθά ηνηρεία Μεηξψνπ ΓεζκεχζεσλΣΔΑΤΑΠ
44. ηαηηζηηθά ηνηρεία ζηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή ΣΔΑΤΑΠ
45. Αξρείν ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ΣΔΑΤΑΠ
46. Αξρείν παξαζηαηηθψλ ΣΔΑΤΑΠ
47. ηαηηζηηθά ηνηρεία Μεηξψνπ ΓεζκεχζεσλΣΔΑΤΠ
48. ηαηηζηηθά ηνηρεία ζηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή ΣΔΑΤΠ
49. Αξρείν ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ΣΔΑΤΠ
50. Αξρείν παξαζηαηηθψλ ΣΔΑΤΠ
51. ηαηηζηηθά ηνηρεία Μεηξψνπ ΓεζκεχζεσλΚιάδνπ Τγείαο
52. ηαηηζηηθά ηνηρεία ζηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή Κιάδνπ Τγείαο
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53. Αξρείν ινγηζηηθψλ βηβιίσλ Κιάδνπ Τγείαο
54. Αξρείν παξαζηαηηθψλΚιάδνπ Τγείαο
55. ηαηηζηηθά ηνηρεία Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο
56. ηαηηζηηθά ηνηρεία ζηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο
Γηαρείξηζεο
57. Αξρείν ινγηζηηθψλ βηβιίσλ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο
58. Αξρείν παξαζηαηηθψλ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο
Σα αλσηέξσ ζηνηρεία δελ κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ γηα πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε θαη ρξήζε, θαζψο
εκπεξηέρνληαη ζην ζχλνιν «πξνζσπηθά δεδνκέλα», γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ ην
ΣΔΑΠΑΑ έρεη ιάβεη άδεηα απφ ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ (αξ. πξση.
ΓΝ/ΔΞ/1293/ 12-09-2013). Δπίζεο ζπληξέρνπλ θαη νη ινηπνί πεξηνξηζκνί ηνπ αξ.3 ηνπ
Ν.4305/2014.

Άξζξν 5
ύλνια εγγξάθωλ, πιεξνθνξηώλ θαη δεδνκέλωλ αξκνδηόηεηαο
Ιδξύκαηνο «Δμνρέο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο»
Σα ζχλνια εγγξάθσλ, πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ αξκνδηφηεηαο Ιδξχκαηνο «Δμνρέο
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο» θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3448/2006 (Α΄ 57) φπσο
αληηθαηαζηάζεθε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4305/2014 (Α΄ 237) αλά θαηεγνξία είλαη ηα
αθφινπζα:
Α ύλνια εγγξάθωλ, πιεξνθνξηώλ θαη δεδνκέλωλ πνπ θαηέρεη ην Ιδξπκα «Δμνρέο
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο».
1 Γηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζέκαηα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ ελ ελεξγεία θαη
απφζηξαησλ αζηπλνκηθψλ ,θαζψο θαη ησλ πνιηηηθψλ ππαιιήισλ ηνπ Τπνπξγείνπ καο
θαη κειψλ ησλ νηθνγέλεηψλ ηνπο ιφγσ ζνβαξψλ αζζελεηψλ ή ζαλάησλ.
2 Δθζέζεηο απνινγηζκνχ πνπ αθνξνχλ ηελ παξνπζίαζε ηνπ εηήζηνπ έξγνπ ησλ Παηδηθψλ
Δμνρψλ.
3 Δθζέζεηο απνινγηζκνχ πνπ αθνξνχλ ηελ
Λνγαξηαζκνχ Αξσγήο.
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παξνπζίαζε ηνπ εηήζηνπ έξγνπ ηνπ

4 Δθζέζεηο απνινγηζκνχ ηνπ Ιδξχκαηνο ''Δμνρέο ΔΛ.Α'' πνπ αθνξνχλ ζέκαηα
νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο

ησλ νξθαλψλ ηέθλσλ ηνπ αζηπλνκηθνχ θαη πνιηηηθνχ

πξνζσπηθνχ ηεο ΔΛ.Α θαη ηνπ ππξνζβεζηηθνχ πξνζσπηθνχ.

Β. ύλνια εγγξάθωλ, πιεξνθνξηώλ θαη δεδνκέλωλ πνπ ζα δηαηεζνύλ ζε αλνηθηό θαη
κεραλαγλώζηκν κνξθόηππν, εθαξκόδνληαο ηελ αξρή ηεο αλνηθηήο δηάζεζεο ηεο
δεκόζηαο πιεξνθνξίαο.

1 Δθζέζεηο απνινγηζκνχ πνπ αθνξνχλ ηελ
Παηδηθψλ Δμνρψλ.

παξνπζίαζε ηνπ εηήζηνπ έξγνπ ησλ

2 Δθζέζεηο απνινγηζκνχ πνπ αθνξνχλ ηελ
Λνγαξηαζκνχ Αξσγήο.

παξνπζίαζε ηνπ εηήζηνπ έξγνπ ηνπ

3 Δθζέζεηο απνινγηζκνχ ηνπ Ιδξχκαηνο ''Δμνρέο ΔΛ.Α'' πνπ αθνξνχλ ζέκαηα
νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο
ησλ νξθαλψλ ηέθλσλ ηνπ αζηπλνκηθνχ θαη πνιηηηθνχ
πξνζσπηθνχ ηεο ΔΛ.Α θαη ηνπ ππξνζβεζηηθνχ πξνζσπηθνχ.

Γ ύλνια εγγξάθωλ, πιεξνθνξηώλ θαη δεδνκέλωλ πνπ ζα δηαηεζνύλ ζε αλνηθηό θαη
κεραλαγλώζηκν κνξθόηππν κε επηβνιή όξωλ κέζω αδεηνδόηεζεο ζύκθωλα κε ηα
άξζξα 7 έωο 9 ηνπ λ.3448/2006

Γελ ππάξρνπλ ζχλνια ηα νπνία ζα δηαηίζεληαη κε επηβνιή φξσλ κέζσ αδεηνδφηεζεο ή
ηειψλ.

Γ ύλνια εγγξάθωλ, πιεξνθνξηώλ θαη δεδνκέλωλ πνπ ππόθεηληαη ζηνπο
πεξηνξηζκνύο πνπ ηίζεληαη ζηελ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4305/2014 θαη δελ δηαηίζεληαη
γηα πεξαηηέξω αμηνπνίεζε θαη ρξήζε.

Δθζέζεηο απνινγηζκνχ πνπ αθνξνχλ ηελ παξνπζίαζε ηνπ εηήζηνπ έξγνπ ησλ Παηδηθψλ
Δμνρψλ
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Άξζξν 6
ύλνια εγγξάθωλ, πιεξνθνξηώλ θαη δεδνκέλωλ αξκνδηόηεηαο
Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπξωπαϊθώλ θαη Αλαπηπμηαθώλ Πξνγξακκάηωλ
(Τ.Γ.Δ.Α.Π.)
Σα ζχλνια εγγξάθσλ, πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ αξκνδηφηεηαο ηεο Τπεξεζίαο
Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ θαηά ηελ έλλνηα ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3448/2006 (Α΄ 57) φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.
4305/2014 (Α΄ 237) αλά θαηεγνξία είλαη ηα αθφινπζα:
Α ύλνια εγγξάθωλ, πιεξνθνξηώλ θαη δεδνκέλωλ πνπ θαηέρεη ην Ιδξπκα «Δμνρέο
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο

1. Πίλαθεο δχλακεο πξνζσπηθνχ
2. Δθπαηδεχζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ
3. Γεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ.
4. Σαμίδηα ηνπ πξνζσπηθνχ ζην Δζσηεξηθφ.
5. Σαμίδηα ηνπ πξνζσπηθνχ ζην Δμσηεξηθφ.

Β. ύλνια εγγξάθωλ, πιεξνθνξηώλ θαη δεδνκέλωλ πνπ ζα δηαηεζνύλ ζε αλνηθηό θαη
κεραλαγλώζηκν κνξθόηππν, εθαξκόδνληαο ηελ αξρή ηεο αλνηθηήο δηάζεζεο ηεο
δεκόζηαο πιεξνθνξίαο
Γελ ππάξρνπλ ζχλνια ηα νπνία ζα δηαηίζεληαη ζε αλνηθηφ θαη κεραλαγλψζηκν
κνξθφηππν.
Γ ύλνια εγγξάθωλ, πιεξνθνξηώλ θαη δεδνκέλωλ πνπ ζα δηαηεζνύλ ζε αλνηθηό θαη
κεραλαγλώζηκν κνξθόηππν κε επηβνιή όξωλ κέζω αδεηνδόηεζεο ζύκθωλα κε ηα
άξζξα 7 έωο 9 ηνπ λ.3448/2006
Γελ ππάξρνπλ ζχλνια ηα νπνία ζα δηαηίζεληαη κε επηβνιή φξσλ κέζσ αδεηνδφηεζεο ή
ηειψλ.
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Γ ύλνια εγγξάθωλ, πιεξνθνξηώλ θαη δεδνκέλωλ πνπ ππόθεηληαη ζηνπο
πεξηνξηζκνύο πνπ ηίζεληαη ζηελ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4305/2014 θαη δελ δηαηίζεληαη
γηα πεξαηηέξω αμηνπνίεζε θαη ρξήζε.
1. Πίλαθεο δχλακεο πξνζσπηθνχ (παξ.1 πεξ. γ' ππνπεξ i) αξ.3 Ν.3448/2006)
2. Δθπαηδεχζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ (παξ.1 πεξ. ζη’ αξ 3 Ν. 3448/2006)
3. Γεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ. (παξ.1 πεξ .γγ’ θαη ζη’ άξ 3 Ν.
3448/2006)
4. Σαμίδηα ηνπ πξνζσπηθνχ ζην Δζσηεξηθφ (παξ.1 πεξ. ζη΄ αξ 3 Ν. 3448/2006)
5. Σαμίδηα ηνπ πξνζσπηθνχ ζην Δμσηεξηθφ (παξ.1 πεξ. ζη΄ αξ 3 Ν. 3448/2006).

Αζήλα, 30-04-2015

Για την αντιγραφή
Αθήνα, 30-04-2015
Η
ΤΝΣΑΚΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΟΤΗ

ΣΕΡΓΙΑΝΗ ΓΚΟΓΚΟΤ
ΤΠΑΣΤΝΟΜΟ Α΄
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