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1. Εισαγωγή
Στη σύγχρονη εποχή της πληροφοριακής έκρηξης, όπου η πληροφορία 

θεωρείται σημαντικό οικονομικό κεφάλαιο, οι κυβερνήσεις και οι δημόσιες διοικήσεις 

παγκοσμίως έχουν στρέψει την προσοχή τους στις μεθόδους αποτελεσματικότερης 

διαχείρισης και εκμετάλλευσης των πληροφοριών, τις οποίες οι ίδιες συλλέγουν και/ή 

διαθέτουν στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους. Υπό αυτό το πρίσμα, οι δημόσιοι 

φορείς διατηρούν και διαχειρίζονται δεδομένα και πληροφορίες για τους πολίτες 

σχετικά με τη φορολογία, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια, την ασφάλιση και όλες 

γενικά τις πτυχές της δημόσιας ζωής ενός ατόμου. Παρά το γεγονός ότι η δημόσια 

διοίκηση είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πληροφοριών παγκοσμίως, είναι εξαιρετικά 

σύνηθες, τα υποκείμενα αυτών των πληροφοριών να μην έχουν πρόσβαση στις 

πληροφορίες που τα αφορούν ή περαιτέρω να υποχρεούνται να υποβάλουν τις ίδιες 

πληροφορίες επανειλημμένως σε διαφορετικούς δημόσιους φορείς με σκοπό τη 

διεκπεραίωση μιας διαδικασίας.

2. Η έννοια της δημόσιας πληροφορίας

2.1 Ερμηνεία του όρου «δημόσια πληροφορία»
Η ερμηνεία του όρου «δημόσια πληροφορία» δεν είναι εύκολο να αποδοθεί 

κυρίως λόγω του γεγονότος ότι συχνά αντί του όρου «δημόσια» χρησιμοποιείται ο 

όρος «κυβερνητική» οδηγώντας συνειρμικά σε εμπιστευτικές, συνήθως απόρρητες 

και σε κάθε περίπτωση μη προσβάσιμες πληροφορίες. Η βασική διαφορά έγκειται 

καθαρά στη βιβλιογραφική αναφορά δεδομένου ότι στη διεθνή βιβλιογραφία 

χρησιμοποιείται ο όρος κυβερνητική πληροφορία (government information), ενώ στην 
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Ελλάδα προτιμάται ο όρος «δημόσια πληροφορία». Παρόλα αυτά, οι όροι 

χρησιμοποιούνται εναλλακτικά φέροντας το ίδιο νόημα.

Ομολογουμένως, αρκετά ερωτήματα γεννώνται αναφορικά με το «τί είναι 

δημόσια πληροφορία;, ποιός την παράγει ή/και τη διαχειρίζεται;, ποιού ιδιοκτησία 

είναι;, ποιός μπορεί να έχει πρόσβαση και υπό ποιές προϋποθέσεις;». Μολονότι οι 

απαντήσεις σε αυτές και πολυάριθμες άλλες ερωτήσεις δεν είναι απόλυτες, ο γενικός 

κανόνας είναι ότι η δημόσια πληροφορία θα πρέπει να είναι ανοιχτή και προσβάσιμη 

γιατί πρωτίστως «…είναι ένα ενυπάρχον δικαίωμα ή τμήμα του κοινωνικού 

συμβολαίου ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους κυβερνούμενους να διατηρούν την 

κυβέρνηση υπεύθυνη προς τους πολίτες της»1 και δευτερευόντως γιατί παράγεται με 

δαπάνες των φορολογούμενων πολιτών. Η δημόσια πληροφορία είναι ένας δημόσιος 

πόρος και ένα δημόσιο αγαθό μολονότι έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τα υλικά 

αγαθά και τις άλλες πληροφοριακές πηγές, ανυπολόγιστης σημασίας τόσο για τις 

κυβερνήσεις όσο και για τους κυβερνώμενους2. Ως εκ τούτου, τα τελευταία χρόνια ως 

αποτέλεσμα της αυξανόμενης διείσδυσης των εφαρμογών και υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, οι περισσότερες κυβερνήσεις παγκοσμίως έστρεψαν 

την προσοχή τους στην καλύτερη διαχείριση της πληροφορίας που διατηρούν στην 

κατοχή τους.

2.2 Χαρακτηριστικά και φύση της δημόσιας πληροφορίας
Η δημόσια πληροφορία ως προαπαιτούμενο για την εγκατάσταση επιτυχημένων 

συστημάτων και εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προσφέρει αυθεντική και 

αξιόπιστη τεκμηρίωση των διοικητικών δραστηριοτήτων ενός δημόσιου οργανισμού, 

αυξάνει τη λογοδοσία και τη διαφάνεια των δημόσιων λειτουργών και της κυβέρνησης 

ως συνόλου, καθώς οι πολίτες έχουν καλύτερη γνώση κι έτσι έλεγχο των πράξεων 

των εκπροσώπων τους, εμπερικλείει οικονομική αξία και συνεισφέρει στην οικονομική 

ανάπτυξη του Κράτους, καθώς καμία επιχειρηματική δραστηριότητα δεν μπορεί να 

ολοκληρωθεί χωρίς ακριβή πληροφορία πάνω σε εξειδικευμένα θέματα και πεδία. 

Επιπρόσθετα, η δημόσια πληροφορία χρησιμεύει ως μέσο για την επικοινωνία 

ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους πολίτες διατυπώνοντας το πλαίσιο των 

δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των δυο πλευρών. Σε κάθε περίπτωση, η 

δημόσια πληροφορία ενδυναμώνει τη δημοκρατία δημιουργώντας καλύτερα 

πληροφορημένους και ενεργούς πολίτες, οι οποίοι συμμετέχουν πιο ενεργά στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων και ασκούν αποδοτικότερο έλεγχο στους διοικούντες.

1 Hernon, Peter. “Government Information Policy Principles.” Government Information Quarterly 8.4 

(1991): 393.
2 Στρατής, Ματθαίος Ν. «Δημιουργία Μοντέλου Διαχείρισης Κυβερνητικής Πληροφορίας και 

Υλοποίηση σε RDF.» Διπλωματική εργασία. Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2004. 1.



Ως εκ τούτου ως δημόσια πληροφορία ορίζεται  η πληροφορία που δημιουργείται, 

διατηρείται, διαχειρίζεται και φυλάσσεται από τους οργανισμούς της δημόσιας 

διοίκησης για την άσκηση των λειτουργικών τους καθηκόντων. Αυτό αυτομάτως 

σημαίνει ότι η περισσότερη πληροφορία αναφέρεται είτε στη λειτουργία των ίδιων των 

οργανισμών είτε στην επικοινωνία ανάμεσα σε έναν ιδιώτη με τους δημόσιους 

οργανισμούς.

Κατά το στάδιο της επικοινωνίας ενός φυσικού προσώπου είτε αυτό λειτουργεί 

για τον εαυτό του είτε εκπροσωπώντας άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, του ζητείται 

να υποβάλει πληροφορίες που σε πρώτο επίπεδο το ταυτοποιούν και σε δεύτερο 

επίπεδο προσδιορίζουν την αιτία και το σκοπό για την πρωτοβουλία της 

επικοινωνίας. Αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται χειρόγραφα ή με ηλεκτρονικό 

τρόπο, χρησιμοποιούνται και διατηρούνται από τον φορέα στον οποίο έχουν 

υποβληθεί, και αποτυπώνονται στο τελικό προϊόν, δηλαδή στο έγγραφο (έντυπο ή 

ηλεκτρονικό) που εκδίδεται από την υπηρεσία βάσει των πληροφοριών που παρείχε 

η οντότητα και το διατυπωμένο σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

2.3 Περιεχόμενο και διακρίσεις της δημόσιας πληροφορίας
Η δημόσια πληροφορία μπορεί να παρουσιάζεται υπό τη μορφή νομοθετικών 

πράξεων δημοσιευμένων από ένα επίσημο κυβερνητικό έντυπο– π.χ. Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως—, υπό τη μορφή ενημερωτικών φυλλαδίων εκτυπωμένων με σκοπό 

να ενημερώσουν τους πολίτες ή να τους βοηθήσουν στην επικοινωνία τους με τις 

δημόσιες υπηρεσίες3 ή σε κυβερνητικά έγγραφα που δημιουργούνται, διανέμονται και 

διατηρούνται από τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς με σκοπό την τεκμηρίωση 

των δραστηριοτήτων του και τις διενεργηθείσες υποθέσεις4.

Η δημόσια πληροφορία διακρίνεται σε δύο (2) κατηγορίες, τη διοικητική και τη 

μη-διοικητική πληροφορία. Η διοικητική πληροφορία σχετίζεται με τη λειτουργία και 

την καθημερινή διεκπεραίωση εργασιών τόσο της κυβέρνησης όσο και της δημόσιας 

διοίκησης εν γένει διαμορφώνοντας το πλαίσιο, νομοθετικό και ρυθμιστικό, που 

διέπει και ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση εκτελεί τα καθήκοντά της 

συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας, της νομολογίας, των κανονιστικών 

διατάξεων, των δημογραφικών στατιστικών δεδομένων, της χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης, της στατιστικής του εμπορίου, των διοικητικών εγγράφων όπως 

εγκύκλιοι, πρακτικά, πιστοποιήσεις κ.ά5. Η μη-διοικητική πληροφορία σχετίζεται με τις 

πληροφορίες που συλλέγονται από τους δημόσιους οργανισμούς κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης επιχειρησιακών καθηκόντων και κυρίως αναφέρονται στις οντότητες του 

3 Βλ. περίπτωση Εθνικού Κτηματολογίου.
4 Στρατής 5.
5 Allen, Kenneth B. “Access to Government Information.”  Government Information Quarterly 9.1 

(1992): 67.



έξω κόσμου –π.χ. επιχειρήσεις—  και δεν έχουν καμία άμεση σχέση με τις 

θεσμοθετημένες λειτουργίες της κυβέρνησης. Παραδείγματα είναι τα επιχειρησιακά 

μητρώα (http://www.businessportal.gr/index.php), τα γεωχωρικά δεδομένα 

(http://www.geodata.gov.gr/geodata/) κ.ο.κ6. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να 

υπογραμμιστεί ότι ένα έγγραφο που δημιουργείται από ένα δημόσιο φορέα ως 

απάντηση σε αίτημα κάποιου πολίτη και φέρει δεδομένα που αφορούν τον αιτούντα 

ως οντότητα –για παράδειγμα ένα πιστοποιητικό γεννήσεως ή μια άδεια οδήγησης— 

δεν αποτελεί κυβερνητική πληροφορία, αντιθέτως θεωρείται ιδιωτικό έγγραφο και 

περιορίζεται αυτομάτως από τη δημόσια πρόσβαση.

2.4 Η δημόσια πληροφορία σε περιβάλλον ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
Ένα από τα παλαιότερα και συνηθέστερα προβλήματα του δημόσιου τομέα 

παγκοσμίως είναι η διατήρηση των ίδιων πληροφοριών από διαφορετικούς φορείς 

για τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Η επαναχρησιμοποίηση και η διάχυση των 

πληροφοριών ανάμεσα στους δημόσιους φορείς είναι ένα βασικό ζήτημα για την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση και μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Η ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση έχει δραστικά αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι δημόσιοι φορείς 

ασκούν τις δραστηριότητες τους τόσο back όσο και front-office επηρεάζοντας την 

παραγωγή, διανομή και προσβασιμότητα της κυβερνητικά παραγόμενης 

πληροφορίας. Τα ηλεκτρονικά μέσα διάχυσης της πληροφορίας και η πρόσβαση 

στην κυβερνητική πληροφορία μέσω κυβερνητικών πυλών μιας στάσης (one-stop 

government portals) έχουν μετατοπίσει το ενδιαφέρον προς το ποιός μπορεί να έχει 

πρόσβαση σε τί είδους πληροφόρησης και σε ποιό βάθος παράλληλα με συζητήσεις 

σχετικά με την εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, την προστασία της ιδιωτικότητας και την 

ασφάλεια των περιεχόμενων προσωπικών δεδομένων. Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας 

& Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν τα μέσα με τα οποία διευκολύνεται η αποθήκευση, 

επεξεργασία, μεταφορά, διάχυση και δημοσίευση των πληροφοριών του δημόσιου 

τομέα, όπου η ανάπτυξη και η εγκατάσταση ολοκληρωμένων πληροφοριακών 

συστημάτων συνιστά το αναγκαίο προαπαιτούμενο για την επαναχρησιμοποίηση της 

δημόσιας πληροφορίας, γεγονός θεμελιώδες για την μετάβαση στην ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση.

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση εγγυάται πρόσβαση σε ένα τεράστιο εύρος 

κυβερνητικής πληροφορίας εκτεινόμενη από νομοθεσία μέχρι πληροφόρηση για τις 

δαπάνες και από πληροφόρηση για το πώς να εκδοθεί κάποιο πιστοποιητικό μέχρι 

την online αναμετάδοση των δημαρχιακών συμβουλίων από την άνεση της οθόνης 

ενός υπολογιστή, ενός tablet ή ενός έξυπνου τηλεφώνου. Έτσι, μετά από μια μακρά 

περίοδο περιορισμών αναφορικά με την πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία, οι 

κυβερνήσεις έχουν κατανοήσει ότι η αυξημένη πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία 

6 Allen 67-68.



διαμορφώνει καλύτερα πληροφορημένους και περισσότερο πολιτικοποιημένους 

πολίτες, γεγονός που οδηγεί σε μεγαλύτερο έλεγχο των δημόσιων λειτουργών, 

αυξημένη διαφάνεια και λογοδοσία και τελικά μια πιο δημοκρατική και συμμετοχική 

διακυβέρνηση.

2.4.1 Ανοιχτά δημόσια δεδομένα
Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ζωηρός διάλογος γύρω από τα ανοιχτά 

δημόσια δεδομένα. Σημειώνεται ότι, υπάρχει διαφορά στη χρήση της ορολογίας στην 

ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία από “open government data (OGD)”  σε «ανοιχτά 

δημόσια δεδομένα» και το «δικαίωμα στην πληροφορία» (Right To Information – 

RTI). Η συζήτηση όλη βασίζεται αφενός στην ανάγκη για επαναχρησιμοποίηση της 

συσσωρευμένης –και δυστυχώς «ανενεργούς»—  δημόσιας πληροφορίας με 

αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο προς χάριν της εγκατάστασης ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αφετέρου στην ανάγκη 

για οργανωσιακή αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης προς μια 

ανοιχτή και «φιλική» προς τους χρήστες, δηλαδή τους πολίτες, στην 

πραγματικότητα7. Το κίνημα RTI, ως κίνημα πολιτικών δικαιωμάτων, προβάλλει την 

πρόσβαση στη δημόσια/κυβερνητική πληροφορία ως ένα αναφαίρετο δημοκρατικό 

δικαίωμα των πολιτών και έχει παίξει ρυθμιστικό ρόλο στην υιοθέτηση νομοθεσίας 

σχετικής με την πρόσβαση στην κυβερνητική πληροφορία σε πάνω από 90 χώρες8 

παγκοσμίως, τις γνωστότερες ως Freedom of Information Acts (FOIAs)9.

Παράλληλα, τα OGD ως ένα κίνημα κυρίως τεχνολογικής προέλευσης έχει βρει 

ιδιαίτερη απήχηση στους κυβερνόντες παγκοσμίως ως ένας τρόπος μαζικής 

διάθεσης των δεδομένων που διατηρεί η δημόσια διοίκηση προς το κοινό με σκοπό 

την περαιτέρω επεξεργασία και τη δημιουργία νέων προϊόντων που θα ενισχύσουν 

την καινοτομία και θα στοχεύουν στην οικονομική ανάπτυξη10. Φυσικά υπάρχουν 

δεδομένα που φέρουν ένα ειδικό πολιτικό βάρος, όπως προϋπολογισμοί-

απολογισμοί Υπουργείων και δημόσιων φορέων, τα οποία αποτελούν το στόχο 

δημοσιοποίησης. Ταυτόχρονα υπάρχουν δεδομένα που δεν φέρουν ειδικό πολιτικό 

βάρος, αλλά η ανοιχτή δημοσιοποίησή και διάχυσή τους έχει σημαντικό αντίκτυπο 

7 Access Info. Beyond Access: Open Government Data & the Right to (Re)use Public Information. 

2011. <http://www.access-

info.org/documents/Access_Docs/Advancing/Beyond_Access_7_January_2011_web.pdf>. 5 Μαΐου 

2013.
8 “FOI Regimes.”  Freedominfo.org. Freedominfo.org, 2013. 

<http://www.freedominfo.org/regions/global/foi-regimes/>. 7 Μαΐου 2013.
9. Janssen, Katleen. “Open Government Data and the Right to Information: Opportunities and 

Obstacles.”  The Journal of Community Informatics 8.2 (2012): n. pag. <http://ci-

journal.net/index.php/ciej/article/view/952/954>. 7 Μαΐου 2013.
10 Janssen.



στην κοινωνία. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η συνεργασία της Βρετανικής 

εταιρίας ITO World με την Google για την παροχή online σε πραγματικό χρόνο 

ενημερώσεων για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει στον υπόγειο σιδηρόδρομο του 

Λονδίνου, εφαρμογή που έχει αποδειχτεί εξαιρετικά χρήσιμη σε εκατομμύρια 

επιβατών καθημερινά στο σχεδιασμό των διαδρομών τους11.

Παρ’ όλες τις διαφορετικές προελεύσεις και τις «ιδεολογικές» τους διαφορές, τα 

δύο αυτά κινήματα έχουν ταυτόσημο στόχο, δηλαδή την πρόσβαση και τη διάθεση 

της δημόσιας πληροφορίας προς τους νόμιμους χρήστες της, η οποία αποφέρει 

οικονομικά οφέλη σε όλους τους ενδιαφερόμενους, ενισχύει τη διαφάνεια και τη 

λογοδοσία της κυβέρνησης και της δημόσιας διοίκησης, δημιουργεί περισσότερο 

ενεργούς πολίτες άρα και πιο συμμετοχική διακυβέρνηση. Όμως ούτε η πρόσβαση 

ούτε η διάθεση μπορεί να είναι ανεξέλεγκτη και εκτός ρυθμιστικού και νομοθετικού 

πλαισίου, καθώς προκύπτουν σημαντικά ζητήματα προστασίας προσωπικών 

δεδομένων και ιδιωτικότητας. Η σημασία των ανοιχτών κυβερνητικών δεδομένων είχε 

υποτιμηθεί και είχε αντιμετωπιστεί μονοδιάστατα ως τώρα. Οι κυβερνήσεις και οι 

εταίροι παγκοσμίως έχουν αρχίσει να κατανοούν τη δύναμη των ανοιχτών 

κυβερνητικών δεδομένων για διαφάνεια, λογοδοσία, αποτελεσματικότητα, οικονομική 

ανάπτυξη και δημοκρατία «…καθώς συζητάμε για τίποτα λιγότερο από την 

ανθρώπινη γνώση εφαρμοσμένη στη δημοκρατία»12.

3 Το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τη δημόσια 
πληροφορία
Το ελληνικό νομοθετικό σύστημα συμμορφούμενο με τις απαιτήσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για ανοιχτή διακυβέρνηση προχώρησε στην ψήφιση 

νομοθετικών κειμένων με στόχο την πρόσβαση των πολιτών στη δημόσια 

πληροφορία υπό το πρίσμα των διατάξεων για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων που εμπεριέχονται σ’  αυτήν. Μολονότι το είδος της πληροφορίας που 

μπορεί να καθίσταται δημόσια αποδίδεται με αρκετή σαφήνεια από το νόμο, εντούτοις 

η πρόσφατη νομολογία καταδεικνύει ότι ο προσδιορισμός αυτής της «δημοσιότητας» 

δεν είναι πάντα ευχερής λαμβανομένων υπ’ όψιν των λεπτών ισορροπιών μεταξύ της 

υποχρέωσης δημοσιοποίησης της πληροφορίας και του δικαιώματος προστασίας της 

ιδιωτικότητας του υποκειμένου που αφορά η πληροφορία αυτή.

11 United Kingdom. Ministry of the State Open Data White Paper. Publication No. CM 8353. 2012. 

15.
12 Wonderlich, John. “Open Data Creates Accountability.”  Sunlight Foundation. Sunlight 

Foundation, 6 Ιουλίου 2012. < http://sunlightfoundation.com/blog/2012/07/06/open-data-creates-

accountability>. 5 Μαΐου 2013.



Την προστασία των προσωπικών δεδομένων όπως αυτά εμπεριέχονται στη 

δημόσια πληροφορία ρυθμίζεται καταρχήν από τον Ν.2472/199713, αντικείμενο του 

οποίου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα προς προστασία των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 

ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως της ιδιωτικής ζωής (Άρθρο 1). Ως 

«δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα» ορίζεται από το νόμο κάθε πληροφορία που 

αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων (Άρθρο 2§α). Ο Ν.2472/1997 ακολουθεί 

το πνεύμα της αντίστοιχης Οδηγίας 95/46/ΕΚ προσπαθώντας να “…διατηρήσει την 

ισορροπία ανάμεσα στην ελεύθερη διάθεση των προσωπικών δεδομένων και την 

προστασία της ιδιωτικότητας» χωρίς να απαγορεύει την επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων, αλλά αντιθέτως εγκαθιστά ένα πλαίσιο των κατάλληλων 

κανόνων επεξεργασίας ώστε να αποφευχθεί η οποιαδήποτε αυθαιρεσία14.

Υπό το πρίσμα αυτό, μετά την ενημέρωση και τη λήψη συγκατάθεσης15 του 

υποκειμένου όπου αυτό προβλέπεται (άρθρα 5 § 1 & 11 § 1) η επεξεργασία των 

δεδομένων που το αφορούν πρέπει να γίνεται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο για 

καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς, τα δεδομένα να είναι συναφή, 

πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται εν όψει των σκοπών 

της επεξεργασίας, να είναι ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, να υποβάλλονται σε 

ενημέρωση και να διατηρούνται σε μορφή που να επιτρέπει τον προσδιορισμό της 

ταυτότητας των υποκειμένων τους μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που 

απαιτείται, κατά την κρίση της Αρχής, για την πραγματοποίηση των σκοπών της 

συλλογής τους και της επεξεργασίας τους (άρθρο 4 § 1). Αναφορικά με τον τομέα των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών ο Ν.3471/200616 για την προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής συμπληρώνει το Ν.2472/1997, 

εναρμονισμένος με την Οδηγία 2002/58/EΚ17. Το άρθρο 5 του νόμου18 καθορίζει τους 

κανόνες της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον πάροχο ενός 
13 Ελλάδα. Νόμος 2472 Προστασία του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα. ΦΕΚ Α’ 50. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1997.
14 Παπαστάμκου, Αριστούλα. «Η Πρόσβαση στα Δημόσια Έγγραφα και η Προστασία των 

Προσωπικών Δεδομένων.» Διπλωματική εργασία. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2009. 30.
15 Βλ. σχετικά Οδηγία 2/2011 της Αρχής αναφορικά με την ηλεκτρονική συγκατάθεση στο πλαίσιο 

του Άρθρου 11 του Ν.3471/2006.
16 Ελλάδα. Νόμος 3471 Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ιδιωτικής Ζωής 

στον Τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Τροποποίηση του Ν.2472/1997. ΦΕΚ Α’ 133. Αθήνα: 

Εθνικό Τυπογραφείο, 2006.
17 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οδηγία 2002/58/ΕΚ Επεξεργασία των Δεδοµένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα και την Προστασία της Ιδιωτικής Ζωής στον Τοµέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. ΕΕ L 

201. Βρυξέλλες, 2002.
18 Όπως ισχύει μετά την τροποποίηση αυτού με την §1 του Άρθρου 171 του Ν.4070/2012 

Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α’ 

82/10.4.2012.



δημόσιου δικτύου επικοινωνίας ή υπηρεσίας με προαπαιτούμενη την ενημέρωση του 

υποκειμένου σχετικά με την επικείμενη επεξεργασία και τη λήψη συγκατάθεσης αυτού 

όπου ο νόμος ορίζει.

3.1 Το άρθρο 5A του Συντάγματος 2001
Το αναθεωρημένο Σύνταγμα του 200119 ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της 

εποχής για ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών εισήγαγε το Άρθρο 5Α  που 

κατοχυρώνει το δικαίωμα των πολιτών στην πληροφόρηση αυξάνοντας τη λογοδοσία 

της δημόσιας διοίκησης και ενδυναμώνοντας τη συμμετοχή των πολιτών. 

Συγκεκριμένα, στην §1 του 5ΑΣ θεσμοθετείται το δικαίωμα στην πληροφόρηση, το 

οποίο περιορίζεται με νόμο μόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίο και δικαιολογείται 

για λόγους εθνικής ασφάλειας, καταπολέμησης του εγκλήματος ή προστασίας 

δικαιωμάτων και συμφερόντων τρίτων. Στην §2 του ίδιου Άρθρου υπάρχει ειδική 

πρόβλεψη για το δικαίωμα συμμετοχής των πολιτών στην Κοινωνία της Πληροφορίας 

υπογραμμίζοντας την υποχρέωση του Κράτους για τη διευκόλυνση στην πρόσβαση, 

παραγωγή, ανταλλαγή και διάθεση των πληροφοριών που διακινούνται ηλεκτρονικά20 

παράλληλα με τις περιοριστικές προβλέψεις των άρθρων 9, 9A και 19Σ που 

κατοχυρώνουν συνταγματικά το οικογενειακό άσυλο, την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων και το απόρρητο των επιστολών αντίστοιχα.

3.2 Ο Ν.2690/1999 για την κύρωση του Κώδικα Διοικητικών Διαδικασιών
Η δημοσιότητα που λαμβάνει μια πληροφορία στα πλαίσια της δημόσιας 

διοίκησης, προκύπτει κατά κύριο λόγο από τον ορισμό των «διοικητικών εγγράφων» 

που αποδίδεται στο άρθρο 5 § 1 του Ν.2690/199921 όπως ισχύει22 ως εκείνα «...που 

συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις23, μελέτες, πρακτικά, 

στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις της Διοίκησης, γνωμοδοτήσεις και 

19 Β' παράγραφος του Ψηφίσματος της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ' Αναθεωρητικής Βουλής των 

Ελλήνων, ΦΕΚ Α' 85/18.4.2001, Διόρθ. σφαλμ. ΦΕΚ A’/147/4.7.2001.
20 ΣτΕ 1616/2012 σύμφωνα με την οποία κρίθηκε νόμιμη η ψηφιοποίηση εγγράφων που περιέχουν 

ονομαστικούς καταλόγους δημοσιογράφων απασχολούμενων με αμοιβή στο δημόσιο τομέα και η 

περαιτέρω ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, δεχόμενη μάλιστα ότι παρέχεται δυνατότητα επεξεργασίας και 

δημοσιοποίησης των δεδομένων που αφορούν την απασχόλησή τους αυτή (στο δημόσιο τομέα) ακόμη 

και χωρίς τη συναίνεσή τους, από τρίτο, στον οποίο παρέχονται τα στοιχεία αυτά –όπως είναι η 

συνδικαλιστική τους οργάνωση— εφόσον, όμως, ζητηθούν ρητά για αυτό το σκοπό από τον τρίτο και όχι 

για άλλο επίσης θεμιτό σκοπό.
21 Ελλάδα. Νόμος 2690 Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και Άλλες Διατάξεις. ΦΕΚ Α' 

45. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1999.
22 Βλ. Άρθρο 8§2 Ν.2880/2001 «Πρόγραμμα "ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη μεταρρύθμιση και τον 

εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες  Διατάξεις», ΦΕΚ Α’ 9/30.1.2001.
23 ΓΝΜΔ ΝΣΚ (ΑΤΟΜΙΚΗ) 87/2004 σύμφωνα με την οποία, είναι νόμιμο το αίτημα χορήγησης 

αντιγράφου "εμπιστευτικής πορισματικής έκθεσης" στον αιτούντα, καθόσον αφορά άμεσα τον ίδιο και 

την εταιρεία που εκπροσωπεί.



αποφάσεις». Επιπλέον, σύμφωνα με την § 2 του ίδιου άρθρου, δημοσιότητα 

πληροφορίας προκύπτει και από τη δυνατότητα πρόσβασης του υποκειμένου στα 

ιδιωτικά έγγραφα που φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες και είναι σχετικά με 

υπόθεσή του, η οποία εκκρεμεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές, κατόπιν 

υποβολής αίτησής του και εφόσον αυτό έχει ειδικό έννομο συμφέρον24.

Διευκρινίζεται ωστόσο στην § 3 του ίδιου άρθρου ότι η πρόσβαση στα διοικητικά 

έγγραφα απαγορεύεται στην περίπτωση που το έγγραφο αφορά στην ιδιωτική25 ή την 

οικογενειακή ζωή τρίτου ή αν παραβλάπτεται απόρρητο το οποίο προβλέπεται από 

ειδικές διατάξεις, όπως για παράδειγμα το επιχειρηματικό26, το ιατρικό27, το 

φορολογικό28 ή το δικηγορικό29 απόρρητο. Ομοίως, το δικαίωμα πρόσβασης 

κάμπτεται και στην περίπτωση που η αρμόδια διοικητική αρχή αρνείται την 

ικανοποίησή του είτε γιατί το έγγραφο αναφέρεται στις συζητήσεις του Υπουργικού 

Συμβουλίου30 είτε γιατί ενδέχεται να δυσχεράνει ουσιωδώς την έρευνα δικαστικών, 

24 ΓΝΜΔ ΝΣΚ 266/2011 σύμφωνα με την οποία δεν επιτράπηκε να χορηγηθούν στον αιτούντα 

ιατρό Β.Κ. τα αντίγραφα των πρακτικών της ειδικής επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ., περί αναγνωρίσεως χρόνου 

εκπαιδεύσεως συνυποψηφίου του, καθώς και τα αντίγραφα των δικαιολογητικών που κατέθεσε ο 

τελευταίος για την αναγνώριση της εκπαιδεύσεως αυτής, διότι ο ενδιαφερόμενος αιτών δεν τεκμηρίωσε 

το έννομο συμφέρον του, κατά την έννοια του Άρθρου 5 παρ. 2 περ. ε’ του Ν. 2472/1997.
25 ΓΝΜΔ ΝΣΚ 384/2009 σύμφωνα με την  δεν χορηγήθηκαν στην αιτούσα μητέρα και έχουσα τη 

γονική μέριμνα ανηλίκων αντιγράφων αναφορικά με την παιδοψυχιατρική εκτίμηση των τέκνων αυτών 

από επιστήμονες του Κ.Π.Υγιεινής του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, κατόπιν αναφοράς του πατέρα και σχετικής 

εισαγγελικής παραγγελίας, διότι αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των ανηλίκων.
26 Αναφορικά με το επιχειρηματικό απόρρητο και τη δυνατότητα πρόσβασης σε διοικητικά έγγραφα, 

βλ. σε ΣτΕ 3717/2012 σύμφωνα με την οποία η αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού αρνήθηκε την 

πρόσβαση σε φάκελο από την αμυνόμενη εταιρεία επικαλούμενη επιχειρηματικό απόρρητο.
27 ΑΠΔΠΧ 27/2011, σύμφωνα με την οποία η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα αρνήθηκε να ικανοποιήσει αίτημα αιτούντος  για λήψη αντιγράφων εγγράφων που 

πιστοποιούν την ψυχολογική κατάσταση της εν διαστάσει συζύγου του από την υπηρεσία στην οποία η 

τελευταία υπηρετεί για δικαστική χρήση, δεδομένου ότι αν είναι νόμιμο το αίτημα κατά τις διατάξεις των 

άρθρων 7 παρ. 2 στοιχ. γ΄ του ν. 2472/1997, παραβιάζει ωστόσο την αρχή της αναλογικότητας των 

δεδομένων σε σχέση με την σκοπούμενη επεξεργασία κατά το Άρθρο 4 του Ν.2472/1997.
28 ΓΝΜΔ ΝΣΚ 628/2002 σύμφωνα με την οποία και μετά την θέση σε ισχύ των διατάξεων του 

άρθρου 5 του Ν.2690/1999, καλύπτονται από τις περί φορολογικού απορρήτου διατάξεις του άρθρου 85 

του Ν.2238/1994, τα φορολογικά στοιχεία, οι εκθέσεις ελέγχου, οι πράξεις προσδιορισμού 

αποτελεσμάτων, τα φύλλα ελέγχου κλπ, τα οποία λήφθηκαν υπόψη και απετέλεσαν αντικείμενο 

διοικητικής έρευνας σε βάρος φορολογουμένης επιχείρησης, που έλαβε χώρα μετά από καταγγελία 

τρίτου προς την επιχείρηση προσώπου. Αντίθετη η ΓΝΜΔ ΝΣΚ 330/2008 σύμφωνα με την οποία έναντι 

του μισθωτή το φορολογικό απόρρητο και δύναται να λάβει αυτός αντίγραφο του θεωρημένου, 

κατατεθειμένου και φυλασσομένου στο φορολογικό φάκελο του εκμισθωτή συμφωνητικού αστικής 

μίσθωσης ακινήτου.
29 Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ευγενία. «Η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων κατά την 

Άσκηση του Δικηγορικού Επαγγέλματος: Σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν.2472/1997.» Αρμενόπουλος 

ΞΓ (2009).



διοικητικών31, αστυνομικών ή στρατιωτικών αρχών σχετικώς με την τέλεση 

εγκλήματος ή διοικητικής παράβασης.

3.3 Ο Ν.3448/2006 για την περαιτέρω χρήση της πληροφορίας του 
δημόσιου τομέα

Ο Ν. 3448/200632 για την περαιτέρω χρήση της πληροφορίας του δημόσιου 

τομέα εναρμονίζει την εθνική νομοθεσία με την αντίστοιχη Κοινοτική Οδηγία 

2003/98/EΚ33, αποτελεί τη βάση για την επαναχρησιμοποίηση της δημόσιας 

πληροφορίας και ανοίγει το δρόμο προς την υιοθέτηση πρακτικών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης34. Σύμφωνα με το κείμενο του νόμου (‘αρθρο 4 § 3) «έγγραφο προς 

περαιτέρω χρήση» είναι κάθε έγγραφο, το οποίο εκδίδεται ή κατέχεται από τους 

φορείς του δημόσιου τομέα και ιδίως μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιοι 

οδηγίες, απαντήσεις των διοικητικών αρχών, γνωμοδοτήσεις, αποφάσεις, αναφορές, 

ανεξάρτητα από το μέσο αποτύπωσης που χρησιμοποιείται (π.χ. αποτύπωση σε 

χαρτί, αποθήκευση σε ηλεκτρονική μορφή ή ηχητική, οπτική, οπτικοακουστική 

εγγραφή), καθώς και τμήμα τέτοιου εγγράφου.

Ως «έγγραφα» για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του νόμου λογίζονται και 

τα ιδιωτικά έγγραφα που βρίσκονται σε αρχεία (φακέλους) φορέων του δημόσιου 

τομέα και χρησιμοποιήθηκαν ή λήφθηκαν υπόψη για τον καθορισμό της διοικητικής 

τους δράσης. Ως «περαιτέρω χρήση» σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 4 § 4) λογίζεται η 

χρήση, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή 

φορέων του δημόσιου τομέα, για εμπορικούς ή μη σκοπούς, πέραν του αρχικού 

σκοπού της εκπλήρωσης δημόσιας αποστολής, για τον οποίο εκδόθηκαν τα έγγραφα 

αυτά, ενώ διευκρινίζεται ότι η ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ φορέων του δημόσιου 

30 ΣτΕ 1116/2009 σύμφωνα με την οποία η γνωστοποίηση των πρακτικών του Υπουργικού 

Συμβουλίου απαγορεύεται λόγω του απορρήτου χαρακτήρα των, εκτός εάν το περιεχόμενό τους αφορά 

ευθέως το πρόσωπο του αιτούντος και εφ` όσον η Διοίκηση, κατ` ενάσκηση της διακριτικής της 

ευχέρειας, κρίνει ότι υπερτερεί το συμφέρον του εν λόγω προσώπου προς το δημόσιο συμφέρον 

διατηρήσεως του απορρήτου των επίμαχων πρακτικών.
31 ΓΝΜΔ ΝΣΚ 454/2012 σύμφωνα με την οποία η αρμόδια υπηρεσία αρνήθηκε να χορηγήσει 

αντίγραφο  καταγγελίας στον καθ’ ού ελεγχόμενο καθηγητή κατά τη διάρκεια εξέλιξης της ΕΔΕ, λόγω της 

αρχής της μυστικότητας της ΕΔΕ.
32 Ελλάδα. Νόμος 3448 για την Περαιτέρω Χρήση Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα και τη 

Ρύθμιση Θεμάτων Αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 

ΦΕΚ Α΄ 57. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 2006.
33 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οδηγία 2003/98/ΕΚ για την Περαιτέρω Χρήση Πληροφοριών του 

Δημόσιου Τομέα. L 345. Βρυξέλλες, 2003. 90-96.
34 Ιγγλεζάκης, Ιωάννης. «Περαιτέρω Χρήση των Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα: Η Οδηγία 

2003/98 και η Προοπτική Ενσωμάτωσης στο Ελληνικό Δίκαιο.» Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού 

Δικαίου 25.1 (2005): 221-235.



τομέα κατά την άσκηση της δημόσιας αποστολής τους δεν συνιστά περαιτέρω 

χρήση.

Στο άρθρο 2 ο νόμος υπογραμμίζει την υποχρέωση του δημόσιου τομέα να 

μεριμνά ώστε τα έγγραφα τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του να μπορούν να 

επαναχρησιμοποιηθούν για εμπορικούς ή μη σκοπούς, σύμφωνα με τους όρους 

αυτού του νόμου και μάλιστα όπου αυτό είναι δυνατόν, τα έγγραφα διατίθενται και με 

ηλεκτρονικά μέσα35. Ενδεικτική είναι η περίπτωση ανάρτησης στο διαδίκτυο των 

δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης πολιτικών προσώπων κατόπιν γνωμοδότησης 

της Αρχής36, η οποία ωστόσο έθεσε χρονικό περιορισμό στην ανάρτηση και πρότεινε 

τη διασφάλιση των αναρτώμενων δεδομένων με τη μέθοδο της κρυπτογράφησης 

κάθε δήλωσης με μορφότυπο swf ανά βουλευτή, με κλειδί (κρυπτογράφησης) που θα 

ανακτάται αυτόματα, όταν ο χρήστης εμφανίζει το αρχείο της δήλωσης μέσω του 

λογισμικού φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί. Στην ίδια λογική κινήθηκε και 

η γνωμοδότηση της Αρχής37 αναφορικά με την ανάρτηση  στο διαδίκτυο στοιχείων 

οφειλετών ληξιπρόθεσμων οφειλών άνω των 150.000 € προς το Δημόσιο, κρίνοντας 

αυτή πρόσφορο μέτρο αναφορικά με την εμπέδωση της φορολογικής δικαιοσύνης, 

θέτοντας ωστόσο τους απαραίτητους περιορισμούς στο Υπουργείο Οικονομικών που 

είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας αναφορικά με την προστασία των προς ανάρτηση 

προσωπικών δεδομένων.

Χρήσιμο ωστόσο είναι να τονιστεί, ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 § 1 δεν ανήκουν 

στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου και ως εκ τούτου δεν 

35 Γιαννόπουλος, Γιώργος Ν. «Το Δικαίωμα Πρόσβασης σε Ηλεκτρονικές Βάσεις Νομικών 

Δεδομένων που Δημιουργούνται από Κρατικούς Φορείς.» Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 

12 (2006): 478 ; Τουντόπουλος, Βασίλειος Δ. «Ναυτική Δημοσιότητα και Νέες Τεχνολογίες: Ιδίως η 

Ηλεκτρονική Τήρηση των Νηολογίων.» Επιθεώρηση Ναυτικού Δικαίου (2007): 161.
36 ΑΠΔΠΧ (ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ) 7/2011 η οποία επέτρεψε  την ανάρτηση στο διαδίκτυο των 

δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης πολιτικών προσώπων στα πλαίσια  της διαφάνειας στην άσκηση 

δημόσιας εξουσίας.
37 ΑΠΔΠΧ (ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ) 4/2011 η οποία επέτρεψε την ανάρτηση στο διαδίκτυο στοιχείων 

οφειλετών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, αλλά έθεσε τους εξής περιορισμούς: α. η 

δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά οφειλές 

από φόρους, δασμούς και λοιπά βάρη, β. θα πρέπει να υπάρχει οριστικοποίηση της φορολογικής 

ενοχής, γ. θα πρέπει να υπάρχει προηγούμενη έγκαιρη έγγραφη ενημέρωση του εκάστοτε 

ενδιαφερόμενου οφειλέτη για τη σκοπούμενη δημοσιοποίηση, δ. θα πρέπει να ταυτοποιείται 

προσηκόντως και επαρκώς ο εκάστοτε αναφερόμενος οφειλέτης, με τη δημοσιοποίηση του επωνύμου 

του, του ονόματός του, του ΑΦΜ του και του ονόματος του πατέρα του, αποκλειόμενης της χρήσης 

οποιουδήποτε άλλου προσδιοριστικού της ταυτότητάς του στοιχείου, ε. δεν θα πρέπει να δημοσιεύονται 

ονόματα οφειλετών χρεών που είναι ανεπίδεκτα είσπραξης, στ. δεν θα πρέπει να δημοσιεύονται στοιχεία 

ανηλίκων οφειλετών και ζ. δεν θα πρέπει να γίνεται δημοσιοποίηση των στοιχείων αποβιωσάντων 

οφειλετών, καθόσον ενδέχεται μετά το θάνατο του κληρονομουμένου οφειλέτη το χρέος του να έχει 

διαιρεθεί κατά τρόπο ώστε στον καθέναν από τους κληρονόμους του να αναλογεί,σύμφωνα με τα άρθρα 

1885 και 480 ΑΚ, χρέος μικρότερο των 150.000 Ευρώ.



επαναχρησιμοποιούνται για περαιτέρω χρήση όσα έγγραφα δεν εμπίπτουν στη 

δημόσια αποστολή των οικείων φορέων του δημόσιου τομέα, όσα προστατεύονται 

από πνευματική ιδιοκτησία ή εμπίπτουν στις περιπτώσεις της εθνικής ασφάλειας και 

του στατιστικού, εμπορικού και βιομηχανικού απορρήτου. Επιπλέον, στην παρ. 2 του 

ίδιου άρθρου διατυπώνεται ότι οι διατάξεις σχετικά με την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να εφαρμόζονται σε αντιστοιχία με τον σχετικό Ν. 

2472/1997 και σε κάθε περίπτωση, ύστερα από ειδική επεξεργασία, προκειμένου να 

απαλειφθούν τα παραπάνω στοιχεία38.

Στα πλαίσια εξυπηρέτησης των σκοπών του νόμου, υπογραμμίζεται στο άρθρο 

6, ότι η διάθεση των εγγράφων από το δημόσιο τομέα, όπου αυτό είναι δυνατό και 

ενδεδειγμένο, γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα, ωστόσο η περαιτέρω χρήση των 

εγγράφων υπόκειται στον περιορισμό ότι το περιεχόμενό τους δεν πρέπει να 

αλλοιωθεί ούτε να διαστρεβλωθεί με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και ότι πρέπει να 

γίνεται αναφορά στην πηγή προέλευσής τους και στην ημερομηνία τελευταίας 

επικαιροποίησής τους.

3.4 Ο Ν. 3861/2010 για την ενίσχυση της διαφάνειας και το «Πρόγραμμα 
Διαύγεια»

Με το Ν. 3861/201039 εισάγεται η υποχρέωση ανάρτησης πράξεων των 

κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο μέσω του προγράμματος 

«Διαύγεια»40 ως επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής 

πολιτικής και της διοικητικής δράσης. Σύμφωνα μάλιστα με την αιτιολογική έκθεση 

του νόμου41 η ευρεία διαδικτυακή δημοσιότητα ενισχύει τις πραγματικές δυνατότητες 

των πολιτών να απολαύσουν και να ασκήσουν τα συνταγματικά κατοχυρωμένα 

δικαιώματά τους όπως πρωτίστως το δικαίωμα πληροφόρησης – Άρθρο 5Α § 1 του 

Συντάγματος— και συνακόλουθα και τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα που 

συναρτώνται με ή και εξαρτώνται από την πληροφόρηση αυτή, όπως το δικαίωμα 

ανάπτυξης της προσωπικότητας, της συμμετοχής στην κοινωνική, οικονομική και 

πολιτική ζωή (άρθρο 5 § 1Σ) αλλά και το δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της 

Πληροφορίας (άρθρο 5Α  § 2Σ).

38 Γιαννόπουλος, Γιώργος Ν. «Μ., Α. και Λ. κατά Σ.; Η Ανωνυμοποίηση των Βάσεων Νομικών 

Δεδομένων.» Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 33 (2012): 21.
39 Ελλάδα. Νόμος 3861 Ενίσχυση της Διαφάνειας με την Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόμων και 

Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και Άλλες Διατάξεις. ΦΕΚ Α’ 112. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 2010.
40 Διαύγεια. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης n.d. 

<http://diavgeia.gov.gr/>. 10 Μαΐου 2013.
41 Σχέδιο Νόμου για την Ενίσχυση της Διαφάνειας, Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων Κυβερνητικών 

και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»: Αιτιολογική Έκθεση. 2010 

<http://diavgeia.gov.gr/site/AITIOLOGIKIEKTHESI2.pdf>. 11 Μαΐου 2013.



 Στο άρθρο 2§4 αναφέρεται αναλυτικά το είδος και το περιεχόμενο των 

αναρτητέων δεδομένων στο διαδίκτυο όπως πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και 

προεδρικά διατάγματα, κανονιστικές πράξεις και εγκύκλιοι, οικονομικά στοιχεία της 

κεντρικής κυβέρνησης και των αυτοδιοικητικών οργανισμών, κανονιστικές πράξεις 

που αφορούν τους δημοσίους λειτουργούς και υπαλλήλους, προκηρύξεις 

διαγωνισμών και αποτελέσματα διαγωνισμών επιλογής προσωπικού, προκηρύξεις 

και αναθέσεις δημόσιων συμβάσεων, πράξεις δωρεών προς το Δημόσιο και πράξεις 

περιβαλλοντικού και κτηματολογικού περιεχομένου σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις 

του Συντάγματος. 

Η ανάρτηση των πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο 

Διαδίκτυο καθώς και η οργάνωση της αναζήτησης πληροφοριών πραγματοποιείται 

σύμφωνα με το Άρθρο 5 του νόμου, με την επιφύλαξη των κρατικών απορρήτων 

όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, των κανόνων πνευματικής και 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και εταιρικού ή άλλου απορρήτου που προβλέπεται 

από ειδικότερες διατάξεις καθώς επίσης και των κανόνων για την προστασία του 

ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για το λόγο αυτό, 

διευκρινίζεται ότι δεν αναρτώνται πράξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται «ευαίσθητα» 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.

Εντούτοις, ακόμα και για τα «απλά» δεδομένα όταν αυτά δεν είναι ανάλογα προς 

τον επιδιωκόμενο σκοπό της διαφάνειας στη δημόσια δράση, η διοίκηση ως 

υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να εξετάσει42:

1. Αν τα δεδομένα αυτά είναι συναφή ή όχι προς τον επιδιωκόμενο σκοπό

2. Σε περίπτωση που είναι συναφή, αν είναι πρόσφορα ή απρόσφορα για την 

εξυπηρέτηση του επιδιωκόμενου σκοπού, και

3. Εφόσον κριθούν πρόσφορα, αν είναι επιπροσθέτως και αναγκαία  για την 

εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού.

3.5 Ο Ν.3979/2011 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Ο Ν. 3979/2011 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση43 θεσπίσθηκε με σκοπό να 

αναγνωρίζεται το δικαίωμα των φυσικών προσώπων και των Ν.Π.Ι.Δ. να 

επικοινωνούν και να συναλλάσσονται με τους φορείς του δημόσιου τομέα με τη 

χρήση ΤΠΕ (άρθρο 1 § 1). Για το λόγο αυτό γίνεται στο νόμο ειδική μνεία ως προς 

την πρόσβαση των φυσικών προσώπων ή των Ν.Π.Ι.Δ. σε δημόσια έγγραφα και τη 

διάθεση τους για περαιτέρω χρήση με χρήση ΤΠΕ (άρθρο 2 § 1δ). Στα πλαίσια της 

επεξεργασίας και της περαιτέρω διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας μέσω της 

42 ΓΝΜΔ ΝΣΚ 198/2011.
43 Ελλάδα. Νόμος 3979 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Λοιπές Διατάξεις. ΦΕΚ Α’  138. Αθήνα: 

Εθνικό Τυπογραφείο, 2011.



«ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων» (άρθρο 3), ο νόμος ορίζει την υποχρέωση των 

φορέων δημόσιου τομέα να δημοσιοποιούν και να καθιστούν προσιτές, ιδίως στους 

δικτυακούς τόπους τους, τις πληροφορίες που διαθέτουν και εμπίπτουν στο πεδίο 

της αρμοδιότητας και δραστηριότητας τους. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο νόμος στις 

γενικές αρχές που διέπουν την προστασία προσωπικών δεδομένων στις εφαρμογές 

των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ο οποίος διευκρινίζει στο άρθρο 7 

ότι:

1. Οι φορείς του δημόσιου τομέα παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης με σεβασμό του δικαιώματος προστασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικότητας των φυσικών προσώπων

2. Κατά το σχεδιασμό, διαμόρφωση και προμήθεια πληροφοριακών συστημάτων 

και υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης γίνεται αξιολόγηση των 

επιπτώσεων τους στην ιδιωτικότητα και στην προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα

3. Ο σχεδιασμός, η διαμόρφωση και η προμήθεια πληροφοριακών συστημάτων 

και υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης πρέπει να γίνεται, λαμβάνοντας 

υπόψη το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων και την ανάγκη 

διαμόρφωσης των συστημάτων και υπηρεσιών κατά τρόπο ώστε να 

διασφαλίζεται η επεξεργασία όσο το δυνατόν λιγότερων δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, και τέλος

4. Όπου ο νόμος απαιτεί τη συγκατάθεση του προσώπου για την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η σχετική δήλωση μπορεί να δίδεται και 

με χρήση ΤΠΕ. Ο φορέας του δημόσιου τομέα που είναι υπεύθυνος 

επεξεργασίας εξασφαλίζει ότι η δήλωση, η οποία καταγράφεται με ασφαλή 

τρόπο, είναι ανά πάσα στιγμή προσβάσιμη και μπορεί οποτεδήποτε να 

ανακληθεί χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα.

Ιδιαίτερης σημασίας σε επίπεδο διασφάλισης της προστασίας προσωπικών 

δεδομένων είναι η διάταξη του άρθρου 30 που ρυθμίζει την υποχρέωση 

ταυτοποίησης και επιβεβαίωσης ταυτότητας (αυθεντικοποίησης) των φυσικών 

προσώπων και Ν.Π.Ι.Δ. που επικοινωνούν και συναλλάσσονται με τους φορείς του 

δημόσιου τομέα, τα οποία περιέχουν ή σχετίζονται με δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα των φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται με τη διοίκηση είτε 

καλύπτονται από απόρρητο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, όπως το 

φορολογικό απόρρητο.

3.6 Η νομική ρύθμιση των ανοιχτών δημόσιων δεδομένων

Το ζήτημα των ανοιχτών δημόσιων δεδομένων δεν έχει ακόμα ρυθμιστεί στο 

ελληνικό νομικό σύστημα με ένα εξειδικευμένο νόμο ή ρύθμιση, αλλά ως τώρα η 



χρήση τους διέπεται από τους προαναφερθέντες νόμους μαζί με κάποιους άλλους σε 

συνδυασμό με το Ν 2121/1993 για την πνευματική ιδιοκτησία. Περαιτέρω, το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε 

το 2012 κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, περιλαμβάνει έργα για τη χρήση των 

ανοιχτών δεδομένων, προτύπων και της νεφολοπληροφορικής. Ορισμένες 

επιτυχημένες πρωτοβουλίες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης χρησιμοποιώντας 

ανοιχτά δημόσια δεδομένα είναι οι πλατφόρμες Διαύγεια, OpenGov.gr, 

Geodata.gov.gr και Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Τέλος, υπάρχει μια συνεχιζόμενη 

δημόσια διαβούλευση πάνω στο Open Government Partnership στην οποία τα 

ανοιχτά δημόσια δεδομένα είναι πρωταρχικό θέμα συζήτησης.

4 Προστασία προσωπικών δεδομένων και δημόσια πληροφορία

Από την παράθεση της νομικής ρύθμισης για τη δημόσια πληροφορία γίνεται 

αντιληπτό ότι το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων αναφέρεται στο δικαίωμα 

του πολίτη να μην καταστεί πληροφοριακό αντικείμενο αλλά να προσδιορίζει ποιά 

από τα δεδομένα που το αφορούν θα πρέπει τελικώς να δημοσιοποιούνται44. 

Γεννάται δηλαδή το ερώτημα πώς μπορούν να συνυπάρχουν αφενός η «ανοιχτή» 

πρόσβαση και η διάθεση της δημόσιας πληροφορίας και αφετέρου η προστασία των 

προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας; Πώς με άλλα λόγια δύο συνταγματικά 

κατοχυρωμένα δικαιώματα –το δικαίωμα στον πληροφοριακό αυτοκαθορισμό και το 

δικαίωμα στην πληροφόρηση—  μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για να 

προστατέψουν όσο και για να πληροφορήσουν χωρίς να αλληλοσυγκρούονται;

Η σχέση μεταξύ των παραπάνω δικαιωμάτων είναι αν μη τί άλλο 

αλληλοσυμπληρούμενη δεδομένου ότι και τα δύο στοχεύουν στο να διασφαλίσουν τη 

γνώση και τη διαφάνεια από διαφορετική ωστόσο οπτική γωνία το καθένα είτε όταν 

ένα δημόσιο έγγραφο περιέχει προσωπικά δεδομένα που αφορούν το υποκείμενο 

που αιτήθηκε την πληροφορία είτε όταν η δημόσια πληροφορία αναφέρεται σε 

προσωπικά δεδομένα τρίτου. Στην πρώτη περίπτωση, σαφώς και δεν υφίσταται 

σύγκρουση ανάμεσα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και στην 

πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία, δεδομένου ότι το υποκείμενο και ο αιτών είναι η 

ίδια οντότητα, κάτι που άλλωστε προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 

2472/1997 σύμφωνα με την οποία «ο καθένας έχει το δικαίωμα να γνωρίζει αν τα 

προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο 

επεξεργασίας».

Αντιθέτως, η δεύτερη περίπτωση είναι πιο περίπλοκη, δεδομένου ότι ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας καλείται να συγκεράσει ή και να σταθμίσει τα δύο 

44 Μήτρου, Λίλιαν. «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.» Νέο Σύνταγμα. Επιμ. Ξενοφών 

Κονταξής, Ευάγγελος Βενιζέλος, Δημήτριος Τσάτσος. Αθήνα: Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2001.



συνταγματικά δικαιώματα φορείς των οποίων είναι διαφορετικά πρόσωπα και σε 

περίπτωση που τα δικαιώματα αυτά αλληλοσυγκρούονται να αποφανθεί ποιό από τα 

δύο βαρύνει ώστε αναλόγως να προβεί ή όχι στην επεξεργασία και τη διάθεση της 

δημόσιας πληροφορίας. Έτσι, το άρθρο 5 § 3 του Ν. 2690/1999 επιτρέπει την 

πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία που περιέχεται στο δημόσιο έγγραφο, το 

δικαίωμα αυτό όμως περιορίζεται όταν το έγγραφο αναφέρεται στην ιδιωτική και την 

οικογενειακή ζωή, το οποίο κρίνεται in concreto. To άρθρο 5 § 1 του Ν. 2472/1997 

επιτρέπει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αφού προηγουμένως έχει 

ενημερωθεί το υποκείμενο και κατά περίπτωση υπάρχει συγκατάθεση. Ωστόσο, η §2 

του ίδιου άρθρου εισάγει αρκετές εξαιρέσεις στις οποίες η επεξεργασία επιτρέπει 

ακόμα και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου (διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος, 

εκτέλεση δημοσίου έργου, ικανοποίηση υπέρτερου έννομου συμφέροντος από αυτό 

του αιτούντα).

Αναφορικά με τα ανοιχτά κυβερνητικά δεδομένα που εμπεριέχουν προσωπικά 

δεδομένα αυτά μπορούν να διανέμονται δημοσίως μόνο μετά τη συγκατάθεση του 

ατόμου στο οποίο αναφέρονται και χαρακτηρίζονται ως «δημοσίως διαθέσιμα 

προσωπικά δεδομένα»45. Έτσι συμβαίνει για παράδειγμα στην περίπτωση που το 

υποκείμενο καταθέτει ένα σχόλιο σε μια δημόσια διαβούλευση παρέχοντας το πλήρες 

όνομά του ή άλλα προσωπικά στοιχεία που τον προσδιορίζουν (όπως το επάγγελμα 

και η ηλικία) συναινεί αυτομάτως στη δημοσιοποίησή τους δεδομένου ότι η 

δημοσιοποίηση αυτή είναι αναπόσπαστο μέρος των όρων τους οποίους το 

υποκείμενο αποδέχθηκε εκ των προτέρων όταν κατέθετε το σχόλιο. Ειδικά για την 

περίπτωση των αποκαλούμενων «ευαίσθητων» δεδομένων ισχύει ο κανόνας της 

γενικής απαγόρευσης της επεξεργασίας (άρθρο 7§1), πλην των περιπτώσεων που 

προβλέπει ο νόμος και συνίστανται είτε στη συγκατάθεση του ίδιου του υποκειμένου 

και φορέα των ευαίσθητων δεδομένων είτε στην προηγούμενη άδεια της Αρχής που 

αποφαίνεται σχετικά και χορηγεί την απαιτούμενη άδεια για ορισμένο χρόνο ανάλογα 

με τον σκοπό της επεξεργασίας.

Παράλληλα, η ραγδαία πρόοδος που συντελείται στη διαχείριση και διακίνηση 

εγγράφων –άρα και διάχυση πληροφοριών του δημόσιου τομέα— με τη χρήση των 

ΤΠΕ αποτυπώνεται είτε με τη ψηφιοποίηση υλικού είτε με πιο προχωρημένα 

συστήματα όπως τα συστήματα εντοπισμού, τα οποία χρησιμοποιούν την τεχνολογία 

αυτόματης ταυτοποίησης με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων (RFID) προκειμένου να 

εντοπίζουν τα έγγραφα ασύρματα, εύκολα και γρήγορα. Η πιο μαζική εφαρμογή 

αυτής της τεχνολογίας καταγράφεται στο χώρο των βιβλιοθηκών, αλλά οι δημόσιες 

διοικήσεις παγκοσμίως τείνουν ή τουλάχιστον μελετούν την υιοθέτησή της.

45 Τσιαβός Πρόδρομος. Open Data. 2011. 

<http://conferences.ellak.gr/opendata2011/files/2011/12/%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE

%9A_03_12_11PDF.pdf>. 5 Μαΐου 2013.



4.1 Συστήματα εντοπισμού με RFID και δημόσια πληροφορία
Αναγνωρίζονται τέσσερις κυρίως τρόποι πρόσβασης στην κυβερνητική 

πληροφορία: 1) προενεργητική διάθεση (proactive dissemination) από τους 

δημόσιους φορείς, 2) δημοσιοποίηση κατόπιν αίτησης (reactive dissemination), όταν 

η πληροφορία από τους φορείς παρέχεται κατόπιν αίτησης, 3) διαρροή από 

πληροφοριοδότες (π.χ. WikiLeaks), και 4) ανοιχτές δημόσιες διαδικασίες, όπου η 

πληροφορία συζητιέται και δημοσιοποιείται σε δημόσιο χώρο46. Οι πολίτες απαιτούν 

με αυξανόμενους ρυθμούς την προενεργητική διάθεση από τους κυβερνητικούς 

φορείς, ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούν τις λειτουργίες των υπηρεσιών και τις 

δαπάνες, μια συμπεριφορά που επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις προσδοκίες 

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Η χρήση συστημάτων εντοπισμού εγγράφων με RFID στοχεύει περισσότερο 

στην εσωτερική διακίνηση εγγράφων ανάμεσα σε διαφορετικά γραφεία της ίδιας 

υπηρεσίας ή ανάμεσα σε διαφορετικές υπηρεσίες47 παρά χρησιμεύει σε αυτή 

καθεαυτή τη δημοσιοποίηση των εγγράφων. Όμως η σωστή αρχειοθέτηση και ο 

έγκαιρος εντοπισμός των δημόσιων εγγράφων αφενός είναι προαπαιτούμενο για την 

εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης –με καταφανή πλεονεκτήματα στη 

μείωση της γραφειοκρατίας και στο χρόνο διεκπεραίωσης των υποθέσεων—  και 

αφετέρου μπορεί να αποτελέσει εχέγγυο προστασίας της δημόσιας διοίκησης από 

την τρίτη κατηγορία δημοσιοποίησης δημόσιας πληροφορίας, δηλαδή τις διαρροές 

είτε εσκεμμένες από πληροφοριοδότες (whistleblowers) είτε από την απώλεια ή 

παρατοποθέτηση εγγράφων. Ιδιαίτερα για τα διαβαθμισμένα έγγραφα που εμπίπτουν 

στις ειδικές κατηγορίες της εθνικής άμυνας, στρατιωτικού σχεδιασμού, δημόσιας 

υγείας κ.ο.κ. πιθανή διαρροή τους μπορεί να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις48.

Τα δύο βασικά μέρη από τα οποία αποτελείται ένα σύστημα εντοπισμού 

εγγράφων με τη χρήση της τεχνολογίας RFID είναι οι έξυπνες ετικέτες και οι κινητοί 

αναγνώστες και η λειτουργία του συστήματος βασίζεται κυρίως στην αμφίδρομη 

επικοινωνία τους. Οι ετικέτες είναι μικρά chips τα οποία διαθέτουν μνήμη και κεραία 

και προσκολλούνται επάνω στα έγγραφα και οι αναγνώστες επικοινωνούν ασύρματα 

με τις ετικέτες και ανακτούν τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη 

46 Cuilier, David and Piotrowski, Suzanne J. “Internet Information Seeking and its Relation to Support 

for Access to Government Record.” Government Information Quarterly 26 (2009): 442. 441-449.

47 Παραδείγματα εσωτερικής διακίνησης εγγράφων μπορεί να είναι η διακίνηση του ατομικού 

φακέλου ενός υπαλλήλου από την παλιά του στην νέα του θέση σε περίπτωση μετάθεσης ή από την 

υπηρεσία του στο ΓΛΚ στην περίπτωση συνταξιοδότησης ή η μεταφορά ενός φακέλου από το αρχείο 

μιας υπηρεσίας σε κάποιο γραφείο για επεξεργασία κ.ο.κ.
48 Το πιο γνωστό παράδειγμα τέτοιου τύπου διαρροών είναι η υπόθεση του Julian Assange, ιδρυτή 

του site Wikileaks το οποίο είχε διαρρεύσει απόρρητα έγγραφα της Κυβέρνησης των ΗΠΑ σχετικά με 

διπλωματικά θέματα και την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στο World Trade Center.



τους. Έπειτα, οι αναγνώστες συνδέονται σε μία βάση δεδομένων από την οποία 

μπορούν να μάθουν όποια πληροφορία θέλουν για ένα συγκεκριμένο έγγραφο.

Το βασικό πλεονέκτημα αυτού του συστήματος είναι κυρίως το γεγονός ότι ο 

εντοπισμός του εγγράφου γίνεται ασύρματα από το ράφι χωρίς να χρειάζεται οπτική 

επαφή της ετικέτας με τον αναγνώστη. Επίσης, το κόστος των συγκεκριμένων 

ετικετών που προσκολλώνται πάνω στα έγγραφα είναι μικρό, η εγκατάσταση του 

συστήματος δεν είναι χρονοβόρα και η εκπαίδευση του προσωπικού είναι εύκολη.

Ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα χρήσης συστήματος εντοπισμού 

είναι αυτό του Florida State University49, όπου εγκαταστάθηκε ένα τέτοιο σύστημα 

στα Offices of Sponsored Research Services and Sponsored Research Accounting 

Services με σκοπό τη βελτιστοποίηση διαχείρισης των 3.500 φακέλων που επί 

καθημερινής βάσης διαχειριζόταν τα δύο (2) γραφεία. Με το νέο σύστημα όλοι οι 

υπάλληλοι είναι καταχωρημένοι στο σύστημα με τον προσωπικό τους κωδικό, έχει ο 

καθένας μία προσωπική κάρτα την οποία δείχνει στον αναγνώστη και ο καθένας 

μάλιστα μπορεί να έχει και διαφορετικά κριτήρια προσβασιμότητας στα έγγραφα. 

Όταν λοιπόν ένα έγγραφο αφαιρείται από το ράφι και το παίρνει κάποιος μαζί του 

εκτός γραφείου, καταχωρείται στο σύστημα ποιός το πήρε και πότε και όταν το 

επιστρέφει αρκεί να το δείξει στον αναγνώστη και γίνεται και πάλι διαθέσιμο. Με αυτό 

τον τρόπο, στο τέλος της ημέρας, αφού διαβαστούν όλα τα ράφια με τον αναγνώστη, 

εντοπίζονται ποιά έγγραφα λείπουν χωρίς να έχει καταχωρηθεί ότι κάποιος τα πήρε 

μαζί του. Έπειτα, ελέγχεται μήπως αυτά τα έγγραφα έχουν επιστραφεί τη 

συγκεκριμένη μέρα και δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμη στο ράφι, φορτώνεται στον 

αναγνώστη η λίστα με τα έγγραφα τα οποία τελικά δεν είναι ούτε στο καλάθι 

επιστροφών ούτε στο ράφι και ο αρμόδιος υπάλληλος ψάχνει στο χώρο με τη 

βοήθεια του αναγνώστη να εντοπίσει πού βρίσκονται τα συγκεκριμένα έγγραφα.

Η εύκολη εγκατάσταση και χρήση του συστήματος είχε ως αποτέλεσμα να μη 

χάνονται τόσο έγγραφα όσο και εργατοώρες ψάχνοντας τα έγγραφα, τα οποία 

χρειαζόταν οι υπάλληλοι για να διεκπεραιώσουν την εργασίας τους. Έτσι, αυξήθηκε η 

παραγωγικότητα και η αποδοτικότητα των υπαλλήλων, ενώ ταυτόχρονα μειώθηκε το 

λειτουργικό κόστος του γραφείου.

5 Τελικά συμπεράσματα
Αν και μεμονωμένα και τα δύο ζητήματα της πρόσβασης στη δημόσια 

πληροφορία και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων αντιμετωπίζονται 

επαρκώς, ο συνδυασμός και των δύο χρήζει νομικής ρύθμισης, καθώς προς το 

παρόν αντιμετωπίζεται ανά περίπτωση βασιζόμενη στο κατά πόσο κάθε περίπτωση 

εμπίπτει ή όχι στις εξαιρέσεις ενός από τους βασικούς νόμους (Ν. 2690/1999 και Ν. 

49 O’ Connor, Mary Catherine. “RFID Brings Order to a Chaotic Office.” RFID Journal. RFID Journal 

LLC., 12 Ιουλίου 2006. <http://www.rfidjournal.com/articles/view?2374>. 10 Μαΐου 2013.



2472/1997). Αντιθέτως, το ρυθμιστικό πλαίσιο φαίνεται να είναι πιο καινοτόμο στην 

υιοθέτηση νέων προτύπων και ιδεών και προσαρμοσμένο στις εξελίξεις της 

τεχνολογίας χωρίς απαραίτητα να αποτυπώνεται στη νομοθεσία και αυτό γιατί έχει 

παρατηρηθεί στροφή της ελληνικής δημόσιας διοίκησης τα τελευταία χρόνια προς την 

υιοθέτηση μιας πιο ανοιχτής συλλογιστικής αναφορικά με την εισαγωγή υπηρεσιών 

και εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, την υιοθέτηση ανοιχτών προτύπων και 

τη βελτίωση των οργανωτικών δομών. Το ζητούμενο είναι πώς αυτές οι 

πρωτοβουλίες, οι οποίες είναι πρωτίστως τεχνολογικές και αυτορρυθμιζόμενες προς 

το παρόν, θα αποτυπωθούν σε ένα ενοποιημένο νομικό πλαίσιο, το οποίο θα 

διευθετεί και ταυτοχρόνως θα προωθεί εξίσου την πρόσβαση στη δημόσια 

πληροφορία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ένας τρόπος εξασφάλισης της πρόσβασης σε αυτό τον όγκο πληροφοριών είναι 

τα συστήματα εντοπισμού με τη χρήση τεχνολογίας RFID. Συγκεκριμένα, θα ήταν 

αποδοτικό όλα τα έγγραφα των δημοσίων υπηρεσιών να έχουν την προσωπική τους 

ταυτότητα, να δηλωθεί ένα συγκεκριμένο γραφείο δημόσιας υπηρεσίας στο οποίο 

ανήκουν και να καταχωρηθούν σε μία βάση δεδομένων ομαδοποιημένα βάσει 

διάφορων πιθανών κριτηρίων αναζήτησης. Κάθε φορά που κάποιος υπάλληλος 

απομακρύνει ένα έγγραφο από τη φυσική του θέση –όπως αυτή θα είναι 

καταχωρημένη στο σύστημα— θα σαρώνει στον αναγνώστη ετικετών το έγγραφο και 

η κίνηση του αυτή θα καταχωρείται σε μία βάση δεδομένων και θα χρεώνεται το 

έγγραφο. Έπειτα υπάρχουν δύο εναλλακτικές, είτε όλοι οι υπάλληλοι να έχουν την 

προσωπική τους κάρτα και βγαίνοντας από το γραφείο με το έγγραφο, αυτόματα θα 

καταχωρείται στο σύστημα ότι το μεν έγγραφο μετακινήθηκε και ο δε υπάλληλος θα 

πρέπει εκείνη τη στιγμή στην έξοδο να επιδεικνύει την κάρτα του στον αναγνώστη, 

είτε να φοράει και ο ίδιος ένα βραχιόλι το οποίο θα έχει RFID chip και θα 

καταχωρείται απευθείας αυτόματα και ταυτόχρονα ποιός βγήκε από το γραφείο με το 

συγκεκριμένο έγγραφο. Έτσι λοιπόν, ο επόμενος που θα αναζητήσει το συγκεκριμένο 

έγγραφο, εφόσον αυτό δεν έχει επιστραφεί στη θέση του, θα ξέρει σε ποιά υπηρεσία 

βρίσκεται και από ποιόν μπορεί να το ζητήσει.

Ο τρόπος αυτός, πέραν του ότι εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των εγγράφων, 

κυρίως προλαμβάνει καταστάσεις δημοσιοποίησης δεδομένων που εμπίπτουν στις 

εξαιρέσεις του νόμου περί απορρήτου, αλλά παράλληλα δημιουργεί μια κουλτούρα 

χρηστής διαχείρισης και διάχυσης των πληροφοριών στους ίδιους τους υπαλλήλους 

που καθημερινά διαχειρίζονται όγκους πληροφόρησης.

Το δικαίωμα στην ελευθερία της πληροφορίας είναι άλλωστε ένα διεθνώς 

κατοχυρωμένο δικαίωμα, καθώς εμπεριέχεται αφενός στο Άρθρο 19 της 

Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Universal Declaration of 



Human Rights –  UDHR)50, που αφορά την ελευθερία έκφρασης και αναζήτησης 

πληροφοριών με κάθε μέσο όπου και βρίσκονται και αφετέρου στο Άρθρο 19 § 2 του 

Διεθνούς Συμφώνου για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα (International Covenant 

on Civil & Political Rights –  ICCPR)51, το οποίο αναφέρεται εξίσου στην ελευθερία 

αναζήτησης, λήψης και μετάδοσης πληροφοριών κάθε είδους και με κάθε μέσο. Το 

δικαίωμα στην πρόσβαση στην πληροφορία του δημόσιου τομέα συμπεριλαμβάνεται 

στο δικαίωμα στην ελευθερία της πληροφορίας, καθώς η δημιουργία ενημερωμένων 

πολιτών αποτελεί προαπαιτούμενο για καλή διακυβέρνηση, καθώς οι ενήμεροι 

πολίτες είναι πιο συμμετοχικοί στη λήψη αποφάσεων και ασκούν καλύτερο έλεγχο 

στα πεπραγμένα κυβέρνησης και δημόσιας διοίκησης, άρα εξασφαλίζεται μεγαλύτερη 

λογοδοσία και διαφάνεια. 

Ο Οργανισμός του Άρθρου 1952 εξέδωσε ένα σύνολο διεθνών αρχών με τις 

οποίες θα πρέπει να συνάδουν οι εθνικές νομοθεσίες ώστε να παρέχουν πρόσβαση 

στη δημόσια πληροφορία, καθώς οι κυβερνήσεις αποτελούν το μεγαλύτερο 

παραγωγό πληροφόρησης παγκοσμίως και θα πρέπει να παρέχουν πρόσβαση σε 

αυτό τον πλούτο πληροφοριών ελαχιστοποιώντας τους απαγορευτικούς 

περιορισμούς πρόσβασης σε αυτόν53. Η βάση της απαίτησης αυτής έγκειται στο 

γεγονός ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά χωρίς την 

ελευθερία στην πληροφόρηση, ενώ η πρόσβαση στην κυβερνητικά παραγόμενη 

πληροφορία αποτελεί θεμελιώδες κομμάτι της δημοκρατικής διαδικασίας.

Ομολογουμένως οι τυχόν περιορισμοί που τίθενται θα πρέπει να είναι οι κατά το 

δυνατόν ελάχιστοι και κυρίως να μην χρησιμοποιείται η προστασία της ιδιωτικότητας 

ως δικαιολογία για την παρεμπόδιση ή απαγόρευση πρόσβασης και διάθεσης της 

δημόσιας πληροφορίας. Η ιδιωτικότητα και η προστασία των προσωπικών 

δεδομένων δεν είναι περιφερειακά ζητήματα στο σχεδιασμό της πολιτικής 

πρόσβασης στη δημόσια πληροφορία, αλλά αντιθέτως είναι σημαντικά και κεντρικά 

ζητήματα στην προσπάθεια εξισορρόπησης της ιδιωτικότητας με τη δημοσιοποίηση, 

τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να 

50 Καθένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης, που σημαίνει το δικαίωμα 

να μην υφίσταται δυσμενείς συνέπειες για τις γνώμες του και το δικαίωμα να αναζητά, να παίρνει και να 

διαδίδει πληροφορίες και ιδέες, με οποιοδήποτε μέσο έκφρασης και από όλο τον κόσμο.
51 Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την 

ελευθερία της αναζήτησης, της λήψης και της μετάδοσης πληροφοριών και απόψεων κάθε είδους, 

ανεξαρτήτως συνόρων, προφορικά, γραπτά, σε έντυπα, σε κάθε μορφή τέχνης ή με κάθε άλλο μέσο της 

επιλογής του.
52 Ο Οργανισμός του Άρθρου 19 (Article 19) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 

1987 με στόχο την διεθνή αναγνώριση του δικαιώματος για την ελευθερία της πληροφορίας σύμφωνα με 

το Άρθρο 19 της Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
53 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Article 19. The Public’s Right to Know: Principles of Freedom 

of Information Legislation. London: Article 19, 1999.



αναθεωρηθεί το ισχύον νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο προσπαθώντας πρώτον 

να εναρμονιστεί με την κουλτούρα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των ανοιχτών 

δεδομένων, και δεύτερον να μετριαστούν οι κίνδυνοι της περιττής δημοσιοποίησης 

ατομικών πληροφοριών. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται το όλως πρόσφατο 

σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος αναφορικά με την ψηφιοποίηση των εγγράφων και 

την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου54, νομοθέτημα άκρως ενθαρρυντικό αναφορικά με 

τη σύγχρονη αντίληψη της χρηστής διοίκησης.

54 Ελλάδα. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Σχέδιο 

Προεδρικού Διατάγματος «Ψηφιοποίηση Εγγράφων και Ηλεκτρονικό Αρχείο.» Αθήνα, 2013.



6. Βιβλιογραφία
1. Access Info. Beyond Access: Open Government Data & the Right to (Re)use 

Public Information. 2011. <http://www.access-

info.org/documents/Access_Docs/Advancing/Beyond_Access_7_January_2011_

web.pdf>. 5 Μαΐου 2013.

2. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ευγενία. «Η Επεξεργασία Προσωπικών 

Δεδομένων κατά την Άσκηση του Δικηγορικού Επαγγέλματος: Σύμφωνα με τις 

Διατάξεις του Ν.2472/1997.» Αρμενόπουλος ΞΓ (2009): 1293-1310.

3. Allen, Kenneth B. “Access to Government Information.”  Government Information 

Quarterly 9.1 (1992): 67-80.

4. Article 19.org. Article 19: Defending Freedom of Expression and Information. 

Article 19.org, 2013. <http://www.article19.org/>. 11 Μαΐου 2013.

5. Αshan, Kamran, Shah, Ηanifa and Kingston, Paul. “RFID Applications: An 

Introductory and Exploratory Study.”  International Journal of Computer Science 

Issues 7.1 (2010): 1-7.

6. Cuilier, David and Piotrowski, Suzanne J. “Internet Information Seeking and its 

Relation to Support for Access to Government Record.”  Government Information 

Quarterly 26 (2009): 441-449.

7. Γιαννόπουλος, Γιώργος Ν. «Το Δικαίωμα Πρόσβασης σε Ηλεκτρονικές Βάσεις 

Νομικών Δεδομένων που Δημιουργούνται από Κρατικούς Φορείς.» Δίκαιο Μέσων 

Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 12 (2006): 478-486.

8. Γιαννόπουλος, Γιώργος Ν. «Μ., Α. και Λ. κατά Σ.; Η Ανωνυμοποίηση των Βάσεων 

Νομικών Δεδομένων.» Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 33 (2012): 

21-27.

9. Domdouzis, Konstantinos, Kumar, Bimal and Anumba, Chimay. “Radio-Frequency 

Identification (RFID) Applications: A Brief Introduction.”  Advanced Engineering 

Informatics 21.4 (2007): 350-355.

10. Διαύγεια. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

n.d. <http://diavgeia.gov.gr/>. 10 Μαΐου 2013.

11. Ελλάδα Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Απόφαση 

27/2011. 2011.

12. Ελλάδα. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Γνωμοδότηση 

4/2011. 2011.

13. Ελλάδα. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Γνωμοδότηση 

7/2011. 2011.

14. Ελλάδα. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Γνωμοδότηση 628/2002. 2002.



15. Ελλάδα. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Γνωμοδότηση (Ατομική) 87/2004. 

2004.

16. Ελλάδα. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Γνωμοδότηση 198/2011. 2011.

17. Ελλάδα. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Γνωμοδότηση 266/2011. 2011.

18. Ελλάδα. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Γνωμοδότηση 384/2009. 2009.

19. Ελλάδα. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Γνωμοδότηση 454/2012. 2012.

20. Ελλάδα. Νόμος 2472 Προστασία του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα. ΦΕΚ Α’ 50. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1997.

21. Ελλάδα. Νόμος 2690 Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και Άλλες 

Διατάξεις. ΦΕΚ Α' 45. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1999.

22. Ελλάδα. Νόμος 2880 Πρόγραμμα Πολιτεία για τη Μεταρρύθμιση και τον 

Εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και Άλλες Διατάξεις. ΦΕΚ Α΄ 9. Αθήνα: 

Εθνικό Τυπογραφείο, 2001.

23. Ελλάδα. Νόμος 3448 για την Περαιτέρω Χρήση Πληροφοριών του Δημόσιου 

Τομέα και τη Ρύθμιση Θεμάτων Αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. ΦΕΚ Α΄ 57. Αθήνα: Εθνικό 

Τυπογραφείο, 2006.

24. Ελλάδα. Νόμος 3471 Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της 

Ιδιωτικής Ζωής στον Τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Τροποποίηση 

του Ν.2472/1997. ΦΕΚ Α’ 133. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 2006.

25. Ελλάδα. Νόμος 3861 Ενίσχυση της Διαφάνειας με την Υποχρεωτική Ανάρτηση 

Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών 

Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και Άλλες Διατάξεις. ΦΕΚ Α’ 

112. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 2010.

26. Ελλάδα. Νόμος 3979 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Λοιπές Διατάξεις. ΦΕΚ Α’ 

138. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 2011.

27. Ελλάδα. Νόμος 4070 Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, 

Δημοσίων Έργων και Άλλες Διατάξεις. ΦΕΚ Α’ 82. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 

2012.

28. Ελλάδα Συμβούλιο της Επικρατείας. Απόφαση 1116/2009. 2009.

29. Ελλάδα. Συμβούλιο της Επικρατείας. Απόφαση 1616/2012. 2012.

30. Ελλάδα. Συμβούλιο της Επικρατείας. Απόφαση 3717/2012. 2012.

31. Ελλάδα. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης. Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Ψηφιοποίηση Εγγράφων και 

Ηλεκτρονικό Αρχείο.» Αθήνα, 2013.



32. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οδηγία 2002/58/ΕΚ Επεξεργασία των Δεδοµένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα και την Προστασία της Ιδιωτικής Ζωής στον Τοµέα των 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. ΕΕ L 201. Βρυξέλλες, 2002.

33. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οδηγία 2003/98/ΕΚ για την Περαιτέρω Χρήση 

Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα. L 345. Βρυξέλλες, 2003.

34. “FOI Regimes.”  Freedominfo.org. Freedominfo.org, 2013. 

<http://www.freedominfo.org/regions/global/foi-regimes/>. 7 Μαΐου 2013.

35. Hernon, Peter. “Government Information Policy Principles.”  Government 

Information Quarterly 8.4 (1991): 393-398.

36. Ιγγλεζάκης, Ιωάννης. «Περαιτέρω Χρήση των Πληροφοριών του Δημόσιου 

Τομέα: Η Οδηγία 2003/98 και η Προοπτική Ενσωμάτωσης στο Ελληνικό Δίκαιο.» 

Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 25.1 (2005): 221-235.

37. Janssen, Katleen. “Open Government Data and the Right to Information: 

Opportunities and Obstacles.” The Journal of Community Informatics 8.2 (2012): 

n. pag. <http://ci-journal.net/index.php/ciej/article/view/952/954>. 7 Μαΐου 2013.

38. Mendel, Tony. “Freedom of Information: An Internationally Protected Human 

Right.”  Comparative Media Law Journal. 1 (2003): n.pag. 

<http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/comlawj/cont/1/cts/cts3.htm>. 11 

Μαΐου 2013.

39. Μήτρου, Λίλιαν. «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.» Νέο Σύνταγμα. Επιμ. 

Ξενοφών Κονταξής, Ευάγγελος Βενιζέλος, Δημήτριος Τσάτσος. Αθήνα: Αντ. Ν. 

Σάκκουλας, 2001.

40. O’  Connor, Mary Catherine. “RFID Brings Order to a Chaotic Office.”  RFID 

Journal. RFID Journal LLC., 12 Ιουλίου 2006. 

<http://www.rfidjournal.com/articles/view?2374>. 10 Μαΐου 2013.

41. Organization for Economic Cooperation & Development. Directorate for Science, 

Technology and Industry. Committee for Information, Computer and 

Communications Policy. Radio Frequency Identification: OECD Policy Guidance. 

Seoul: OECD Ministerial Meeting, 2008.

42. Παπαστάμκου, Αριστούλα. «Η Πρόσβαση στα Δημόσια Έγγραφα και η 

Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.» Διπλωματική εργασία. Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2009.

43. Roberts, Chris M. “Radio Frequency Identification (RFID).”  Computers & 

Security 25.1 (2006): 18-26.

44. Sing, Jay, Brar, Navjit and Fong, Carme. "The State of RFID Applications in 

Libraries." Information Technology and Libraries 25.1 (2013): 24-32.



45. Στρατής, Ματθαίος Ν. «Δημιουργία Μοντέλου Διαχείρισης Κυβερνητικής 

Πληροφορίας και Υλοποίηση σε RDF.» Διπλωματική εργασία. Ιόνιο 

Πανεπιστήμιο, 2004.

46. Σχέδιο Νόμου για την Ενίσχυση της Διαφάνειας, Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων 

Κυβερνητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια»: Αιτιολογική Έκθεση. 2010. 

<http://diavgeia.gov.gr/site/AITIOLOGIKIEKTHESI2.pdf>. 11 Μαΐου 2013.

47. Τουντόπουλος, Βασίλειος Δ. «Ναυτική Δημοσιότητα και Νέες Τεχνολογίες: Ιδίως 

η Ηλεκτρονική Τήρηση των Νηολογίων.» Επιθεώρηση Ναυτικού Δικαίου (2007): 

161.

48. Τσιαβός Πρόδρομος. Open Data. 2011. 

http://conferences.ellak.gr/opendata2011/files/2011/12/%CE%95%CE%9B%CE

%9B%CE%91%CE%9A_03_12_11PDF.pdf. 5 Μαΐου 2013.

49. United Kingdom. Ministry of the State Open Data White Paper. Publication No. 

CM 8353. 2012..κ

50. Wonderlich, John. “Open Data Creates Accountability.”  Sunlight Foundation. 

Sunlight Foundation, 6 Ιουλίου 2012. 

<http://sunlightfoundation.com/blog/2012/07/06/open-data-creates-

accountability>. 5 Μαΐου 2013.


	1. Εισαγωγή
	2. Η έννοια της δημόσιας πληροφορίας
	2.1 Ερμηνεία του όρου «δημόσια πληροφορία»
	2.2 Χαρακτηριστικά και φύση της δημόσιας πληροφορίας
	2.3 Περιεχόμενο και διακρίσεις της δημόσιας πληροφορίας
	2.4 Η δημόσια πληροφορία σε περιβάλλον ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
	2.4.1 Ανοιχτά δημόσια δεδομένα


	3 Το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τη δημόσια πληροφορία
	3.1 Το άρθρο 5A του Συντάγματος 2001
	3.2 Ο Ν.2690/1999 για την κύρωση του Κώδικα Διοικητικών Διαδικασιών
	3.3 Ο Ν.3448/2006 για την περαιτέρω χρήση της πληροφορίας του δημόσιου τομέα
	3.4 Ο Ν. 3861/2010 για την ενίσχυση της διαφάνειας και το «Πρόγραμμα Διαύγεια»
	3.5 Ο Ν.3979/2011 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
	3.6 Η νομική ρύθμιση των ανοιχτών δημόσιων δεδομένων

	4 Προστασία προσωπικών δεδομένων και δημόσια πληροφορία
	4.1 Συστήματα εντοπισμού με RFID και δημόσια πληροφορία

	5 Τελικά συμπεράσματα
	6. Βιβλιογραφία

