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Πανωραία πθλιοποφλου 

Δικθγόροσ



διλωςθ 
βοφλθςθσ τθσ 
διοίκθςθσ

(internum)

Ζκδοςθ

-

Πρωτόκολλο

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

ζννομα 
αποτελζςματα



κανονιςτικζσ πράξεισ              δθμοςίευςθ ςτθν ΕτΚ

(ΦΕΚ)

τοιχοκόλλθςθ ι 

εγκφκλιοσ+ τοιχοκόλλθςθ

 42 παρ.1,  35 παρ.1 και 18 ΚΔΔ/ςίασ

!!!!    ΕΑΝ ΔΕΝ ΔΗΜΟΙΕΤΘΟΤΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΠΟΣΑΣΕ

Σο ίδιο ιςχφει και για τισ γενικζσ ατομικζσ πράξεισ



ατομικζσ πράξεισ                 δθμοςίευςθ μόνο εάν  

προβλζπεται ςτο νόμο

κοινοποίθςθ ςτον 
αποδζκτθ

!!! Η πράξθ είναι υποςτατι ακόμα κι εάν δεν κοινοποιθκεί
αλλά δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ

Σι γίνεται με τθ δθμοςιότθτα των 
ςιωπθρϊν πράξεων;



 τεκμιριο γνϊςθσ «άγνοια νόμου δεν ςυγχωρείται»

 δυνατότθτα δικαςτικοφ ελζγχου νομιμότθτασ

φανερι δράςθ τθσ διοίκθςθσ: δθμιουργία ςχζςθσ
εμπιςτοςφνθσ μεταξφ τθσ διοίκθςθσ και του
διοικοφμενου

 ζλεγχοσ τθσ διοίκθςθσ από τον διοικοφμενο-
λογοδοςία τθσ διοίκθςθσ

 επίτευξθ χρθςτισ δθμόςιασ διοίκθςθσ



Για τον περιοριςμό τθσ διακριτικισ ευχζρειασ τθσ διοίκθςθσ και
με τθ ςυνδρομι τθσ τεχνολογίασ

ανάπτυξθ και εφαρμογι τθσ κεωρίασ τθσ ανοικτότθτασ

επιτρζπει ςτουσ πολίτεσ να ζχουν πρόςβαςθ ςτα δθμόςια δεδομζνα,
να τα επεξεργάηονται και ζτςι να μετζχουν ςτθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ διοίκθςθσ



ΑΝΟΙΚΤΟΤΗΤΑ

- ο πολίτθσ γίνεται πιο ενεργόσ
- απαιτεί περιςςότερθ και ςε καλφτερθ «ποιότθτα» δθμοςιότθτα εκ μζρουσ

τθσ διοίκθςθσ

Και αυτό αντανακλάται ςτο φνταγμα του 2001
Άρκρο 5Α

1. Κακζνασ ζχει δικαίωμα ςτθν πλθροφόρθςθ, όπωσ νόμοσ ορίηει.
Περιοριςμοί ςτο δικαίωμα αυτό είναι δυνατόν να επιβλθκοφν με νόμο μόνο
εφόςον είναι απολφτωσ αναγκαίοι και δικαιολογοφνται για λόγουσ εκνικισ
αςφάλειασ, καταπολζμθςθσ του εγκλιματοσ ι προςταςίασ δικαιωμάτων και
ςυμφερόντων τρίτων.
2. Κακζνασ ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ. Η
διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτισ πλθροφορίεσ που διακινοφνται
θλεκτρονικά, κακώσ και τθσ παραγωγισ, ανταλλαγισ και διάδοςθσ τουσ
αποτελεί υποχρζωςθ του Κράτουσ, τθρουμζνων πάντοτε των εγγυιςεων των
άρκρων 9, 9Α και 19.



Δθμοςιότθτα (υπό το φωσ τθσ ανοικτότθτασ)    

μζςω ανάρτθςθσ ςε επεξεργάςιμθ μορφι ςτο 
διαδίκτυο 

κανονιςτικϊν

γενικϊν ατομικϊν και 

ατομικϊν πράξεων

κακϊσ και εγκυκλίων, γνωμοδοτιςεων κτλ



ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ πλθροφοριακι δράςθ του Κράτουσ
ι ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

-χωρίσ να απαιτείται αίτθςθ εκ μζρουσ του διοικουμζνου

Ομοίωσ ενδεικτικά: 

http://aepo.ypeka.gr

www.promitheus.gov.gr

http://aepo.ypeka.gr
http://www.promitheus.gov.gr


• Δυςκολία ςτθν επεξεργαςία των δεδομζνων αν και
το αδειοδοτικό κακεςτϊσ creative commons το
επιτρζπει. Άλλωςτε, για αυτό επελζγθ.

• Άρκρο 3 παρ. 5 : «Η μθ ανάρτθςθ ι θ μθ ζγκαιρθ
ανάρτθςθ ςτο διαδίκτυο των πράξεων που
αναφζρονται ςτο άρκρο 2 του παρόντοσ ςυνιςτά
πεικαρχικό παράπτωμα για το όργανο που τθν
εξζδωςε ι για τον υπάλλθλο που ζχει τθν ευκφνθ
για τθν ανάρτθςθ»



ΝΟΜΙΚΑ ΟΡΙΑ?



 Εκνικι αςφάλεια και άμυνα

 Κρατικά απόρρθτα

Προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων, ιδίωσ των
ευαίςκθτων

 Κίνδυνοσ ματαίωςθσ δράςθσ οριςμζνων αρχϊν

 Κανόνεσ πνευματικισ και βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ
κακϊσ και εταιρικοφ ι άλλου απορριτου



Προςωπικά Δεδομζνα 

(Ν. 2472/1997)

Η χριςθ νεϊν τεχνολογιϊν αυξάνει τον κφκλο των αποδεκτϊν τθσ
πλθροφοριακισ δράςθσ του Κράτουσ και ςυνακόλουκα τθν ζνταςθ
τθσ ενδεχόμενθσ προςβολισ των προςωπικϊν δεδομζνων

- Απαγορεφεται θ δθμοςίευςθ ευαίςκθτων προςωπικϊν δεδομζνων

- Για τα άλλα προςωπικά δεδομζνα χρειάηεται ad hoc ΣΤΑΘΜΙΣΗ κι
επίκλθςθ τθσ Αρχής της Αναλογικότητας.



ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ

ευχαριςτώ πολφ


