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Ι. Εισαγωγή Ι. Εισαγωγή Ι. Εισαγωγή Ι. Εισαγωγή     

    

1. Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης είναι 

αρμόδιος να διαμεσολαβεί για την επίλυση προβλημάτων 

κακοδιοίκησης κατόπιν καταγγελιών άμεσα θιγόμενων πολιτών και 

επιχειρήσεων, ενώ μπορεί -και άνευ καταγγελιών- να διατυπώνει 

«Ειδικές Προτάσεις» για την βελτίωση της περιφερειακής διοίκησης  και 

των σχέσεών της με το κοινό (άρθρο 179 παρ. 4 Ν.3852/2010). Κατ' 

εξοχήν περιπτώσεις κακοδιοίκησης είναι η αδικαιολόγητη ή νομικά 

αβάσιμη άρνηση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής να 

χορηγούν αντίγραφα των εγγράφων που κατέχουν, κατόπιν νόμιμων 

αιτημάτων των πολιτών ή ακόμη και η εκπρόθεσμη εκπλήρωση αυτής 

της υποχρέωσης. 
 

2. Το καθεστώς της πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα του δημόσιου 

τομέα διέπεται από εξαιρετικά σύνθετες διατάξεις, οι οποίες 

ερμηνεύονται περαιτέρω με αποφάσεις των δικαστηρίων (κυρίως του 

Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων), αλλά 

και με τις γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που 

έχει ασχοληθεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις με νομικά ζητήματα 

πρόσβασης στα έγγραφα. Μέσα από τον συνδυασμό κανονιστικού 

πλαισίου και δικαστηριακής εφαρμογής συντίθεται ένα ιδιαίτερα 

σύνθετο πλαίσιο που μπορεί να οδηγήσει εύλογα τους δημόσιους 

λειτουργούς σε αμηχανία για την απόφαση που πρέπει να λάβουν σε 

κάθε μεμονωμένο αίτημα. 
 

3. Πρόσφατα, η νομοθεσία που διέπει την πρόσβαση στα έγγραφα 

κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο, ήτοι στο Προεδρικό Διάταγμα 

28/2015 (ΦΕΚ Α 34/23.3.2015, Κωδικοποίηση διατάξεων για την 

πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία), με το οποίο κυρώθηκε ο 

«Κώδικας Πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία». Ωστόσο, η 

κωδικοποίηση αυτή δεν έλυσε ορισμένα πρακτικά προβλήματα, όπως 

το ζήτημα της ερμηνείας εννοιών που έχουν διαπλαστεί νομολογιακά 

(λ.χ. «άμεσο ενδιαφέρον» του αιτούντος αντίγραφο διοικητικού 

εγγράφου) και δεν έθεσε σαφέστερα κριτήρια για την στάθμιση στην 

οποία πρέπει να προβαίνει κάθε δημόσια υπηρεσία για να αποφασίσει 

εάν οφείλει ή όχι να ικανοποιήσει αιτήματα για πρόσβαση των 

πολιτών στα δημόσια έγγραφα.  
 

4. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 174 στοιχείο (θ) Ν.3852/2010, η Εκτελεστική 

Επιτροπή της Περιφέρειας εισηγείται το σχέδιο Κανονισμού 

Πληροφόρησης των Πολιτών. Από την αρχιτεκτονική της διάταξης, 

προκύπτει ότι η εισήγηση γίνεται προς το Περιφερειακό Συμβούλιο 

προκειμένου να περιβληθεί τον τύπο της απόφασης. Με το παρόν 
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κείμενο, ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της 

Επιχείρησης προτείνει στην Περιφερειάρχη Αττικής να κινήσει την 

διαδικασία για την θέσπιση του Κανονισμού Πληροφόρησης των θέσπιση του Κανονισμού Πληροφόρησης των θέσπιση του Κανονισμού Πληροφόρησης των θέσπιση του Κανονισμού Πληροφόρησης των 

ΠολιτώνΠολιτώνΠολιτώνΠολιτών, προτείνοντάς της και ένα σχετικό προ-σχέδιο για την μορφή 

που θα μπορούσε να έχει αυτός ο Κανονισμός. 

 

5. Η παρούσα πρόταση επιδιώκει να δοθούν πρακτικές λύσεις για την 

καθημερινότητα της επεξεργασίας τέτοιων αιτημάτων από τις 

Υπηρεσίες και τα όργανα διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής. Γι’ αυτό 

τον σκοπό, πέρα από την διεξοδική νομική ανάλυση που ακολουθεί, η 

πρόταση συνοδεύεται και από την θέσπιση ενός «καταλόγου ελέγχου» ενός «καταλόγου ελέγχου» ενός «καταλόγου ελέγχου» ενός «καταλόγου ελέγχου» 

((((checkcheckcheckcheck        ----    listlistlistlist)))), δηλαδή ενός πρακτικού οδηγού, μέσω του οποίου οι 

αρμόδιοι μπορούν, συμπληρώνοντας ένα test, να καταλήξουν σε 

θετική ή αρνητική απόφαση για το αν πρέπει να χορηγήσουν 

αντίγραφο ενός εγγράφου ή όχι και, με ποια διαδικασία και 

προϋποθέσεις θα ικανοποιήσουν ή θα απορρίψουν το αίτημα.  

 

6.  Παράλληλα, η παρούσα πρόταση υποστηρίζει μια πρωτότυπη αλλά 

δόκιμη άποψη, κατά την οποία, ειδικά για τα έγγραφα που 

προβλέπεται η υποχρεωτική ανάρτησή στους στο διαδίκτυο 

(Πρόγραμμα «Διαύγεια»), δεν υφίσταται υποχρέωση της υπηρεσίας για 

έλεγχο του κατά πόσον συντρέχει «εύλογο ενδιαφέρον» στο πρόσωπο 

του αιτούντος. Αυτή η θέση έχει ήδη υποστηριχθεί με θετικό 

αποτέλεσμα στο πλαίσιο του διαμεσολαβητικού έργου του 

Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης1 και 

αποτελεί ένα περαιτέρω βήμα για την ενίσχυση της διαφάνειας και την 

άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων που περιορίζουν την πρόσβαση 

των πολιτών στα διοικητικά έγγραφα.  
 

7. H πληροφόρηση των πολιτών δεν εξαντλείται όμως στο δικαίωμά 

τους για πρόσβαση στα έγγραφα, αλλά θα πρέπει να εξεταστούν και 

άλλες παράμετροι, όπως η υποχρέωση ενημέρωσης από την 

Περιφέρεια με δελτία τύπου για ζητήματα π.χ. δημόσιας υγείας, καθώς 

και ο πλουραλισμός της ιστοσελίδας της2. Αυτές οι πτυχές πάντως δεν 

εξετάζονται στην παρούσα πρόταση, η οποία εστιάζει στο δικαίωμα 

πρόσβασης των πολιτών στα έγγραφα. 
 

                                                
1
 Διαμεσολάβηση 5/2016, η οποία αφορούσε πρόσβαση σε έγγραφα που τηρεί το 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής. Η διαμεσολάβηση έγινε δεκτή και χορηγήθηκαν 

αντίγραφα στον καταγγέλλοντα πολίτη.  
2
 Μια καλή πρακτική που εφαρμόζεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων είναι η 

αφιέρωση ειδικού χώρου για την ανάρτηση ανακοινώσεων από τις δημοτικές παρατάξεις.  
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8. Τέλος, η παρούσα πρόταση δεν ασχολείται με το θέμα της «περαιτέρω 

χρήσης πληροφοριών του δημόσιου τομέα» (Ν.3448/2006 και 

μεταγενέστερη νομοθεσία), η οποία χρήση, ούτως ή άλλως βασίζεται 

στις διατάξεις επί των οποίων επιτρέπεται η πρόσβαση. H σχετική 

Λευκή Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επαναχρησιμοποίηση 

των εγγράφων του δημόσιου τομέα διαχωρίζει το δικαίωμα 

πρόσβασης στα έγγραφα (αρμόδια για το οποίο είναι αμιγώς τα κράτη 

μέλη) σε σχέση με την περαιτέρω χρήση εγγράφων (για την οποία 

αναπτύσσεται αρμοδιότητα της Ε.Ε. λόγω του ότι τίθενται και 

ζητήματα ενιαίας αγοράς και ελεύθερου ανταγωνισμού).  
 

 

ΙΙ. Κανόνες που κατοχυρώνουν το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα ΙΙ. Κανόνες που κατοχυρώνουν το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα ΙΙ. Κανόνες που κατοχυρώνουν το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα ΙΙ. Κανόνες που κατοχυρώνουν το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα     

 

9. Οι υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν υπόψη ότι η πρόσβαση των πολιτών 

στα έγγραφα που τηρούν διέπεται από δεσμευτικές διατάξεις που 

καθορίζουν (α) το είδος των εγγράφων στα οποία επιτρέπεται η 

πρόσβαση, (β) την διαδικασία της αίτησης των πολιτών για την 

πρόσβαση, (γ) τις νόμιμες προϋποθέσεις για την ικανοποίηση του 

δικαιώματος πρόσβασης, (δ) τον τρόπο ικανοποίησης του 

δικαιώματος πρόσβασης, (ε) τις περιπτώσεις νόμιμης απόρριψης της 

πρόσβασης και (στ) την προθεσμία διεκπεραίωσης μιας τέτοιας 

υπόθεσης. Προκειμένου να γίνει σαφέστερη η κατηγοριοποίηση των 

διατάξεων, στο παρακάτω κεφάλαιο IV περιλαμβάνεται η μεθοδολογία 

που πρέπει να ακολουθούν οι υπηρεσίες, για να αποφασίζουν την 

χορήγηση ή μη του  εγγράφου (check list).  

 

10. Θεμελιώδεις κανόνες για την πρόσβαση στα έγγραφα που τηρούν οι 

υπηρεσίες περιλαμβάνονται στο Σύνταγμα. Κατά το άρθρο 5Α παρ. 1 

του Συντάγματος, καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπως ο 

νόμος ορίζει. Περιορισμοί στο δικαίωμά αυτό είναι δυνατόν να 

επιβληθούν με νόμο μόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι και 

δικαιολογούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας, καταπολέμησης του 

εγκλήματος ή προστασίας των δικαιωμάτων ή προστασίας 

δικαιωμάτων και συμφερόντων τρίτων. Επίσης, κατά το άρθρο 10 παρ. 

3 του Συντάγματος, ορίζεται ότι η αρμόδια υπηρεσία ή αρχή 

υποχρεούται να απαντά στα αιτήματα για παροχή πληροφοριών και 

χορήγηση εγγράφων, ιδίως πιστοποιητικών, δικαιολογητικών και 

βεβαιώσεων μέσα σε ορισμένη προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των 60 

ημερών, όπως νόμος ορίζει. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της 

προθεσμίας αυτής ή παράνομης άρνησης, πέραν των άλλων 

κυρώσεων και έννομων συνεπειών, καταβάλλεται και ειδική 

χρηματική ικανοποίηση στον αιτούντα όπως νόμος ορίζει.  
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11. Ευρωπαϊκού δικαίου κανόνες για την πρόσβαση σε έγγραφα 

περιλαμβάνονται στο άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), κατά την οποία, το δικαίωμα της 

ελευθερίας της έκφρασης περιλαμβάνει και την ελευθερία «λήψεως 

πληροφοριών», άνευ επεμβάσεως δημοσίων αρχών. Σύμφωνα με την 

νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου, από την διατύπωση αυτή προκύπτει ότι η ΕΣΔΑ 

κατοχυρώνει δικαίωμα πρόσβασης στα δημόσια έγγραφα. Ειδικά για 

τα έγγραφα που τηρούν τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 

δικαίωμα πρόσβασης κατοχυρώνεται από το άρθρο 16 της Συνθήκης 

της Λισαβόνας (πρώην άρθρο 255 ΣυνθΕΚ). Ειδικότεροι κανόνες 

διεθνούς δικαίου για το δικαίωμα πρόσβασης του κοινού στα επίσημα 

έγγραφα προβλέπονται από την σχετική Σύμβαση του Συμβουλίου της 

Ευρώπης3, την οποία όμως η Ελλάδα δεν έχει ακόμη υπογράψει, ενώ 

χρειάζεται να κυρωθεί από άλλες δύο (2) χώρες προκειμένου να τεθεί 

σε ισχύ.  

 

12. Η νομοθεσία για την πρόσβαση του πολίτη στα έγγραφα που τηρούν 

οι δημόσιες υπηρεσίες έχει κωδικοποιηθεί με το προεδρικό διάταγμα 

28/2015. Στο άρθρο 1 του π.δ. 28/2015 αναπαράγεται το άρθρο 5 του 

Ν.2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), το οποίο κατοχυρώνει 

το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα και είναι η κεντρικής σημασίας 

διάταξη για το θέμα αυτή στην δημόσια διοίκηση. Ο Κώδικας 

Διοικητικής Διαδικασίας εφαρμόζεται στο Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. (άρα 

και στην Περιφέρεια Αττικής που αποτελεί Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού, σύμφωνα 

με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης», Ν.3852/2010) και στα ν.π.δ.δ. Με το 

άρθρο 7 παρ. 1 του Ν.4325/2015 (Α’ 47/11.5.2015) ορίστηκε ότι τα άρθρα 

4-7 του Κώδικα (επομένως και το άρθρο 5) εφαρμόζονται και στα 

νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) που ανήκουν στο κράτος 

ή χορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από 

κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου 

προϋπολογισμού τους, στα ν.π.ι.δ. και τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και 

Οργανισμούς (ΔΕΚΟ) του κεφαλαίου Α’ του Ν.3429/2005, καθώς και 

στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., εντός ή εκτός της 

Γενικής Κυβέρνησης. Το άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 

αφορά τα «διοικητικά έγγραφα» που ορίζονται στην πρώτη 

παράγραφό του4 και διαχωρίζονται από τα «ιδιωτικά έγγραφα» που 

                                                
3
 Council of Europe Convention on Access to Official Documents, CETS No.205  

4
 Η απαρίθμηση των κατηγοριών των διοικητικών εγγράφων στην παρ. 1 είναι ενδεικτική, 

ενώ στον όρο «διοικητικά έγγραφα» περιλαμβάνεται κάθε στοιχείο που υπάρχει στα αρχεία 

της Διοίκησης, όπως έχει δεχθεί το Ν.Σ.Κ. στην Γνωμ. 31/2014 και με περαιτέρω παραπομπές 

σε Ν.Σ.Κ. 93/2990 και 584/1987. 
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τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας. Το δικαίωμα πρόσβασης ασκείται 

και στις δύο περιπτώσεις με την υποβολή γραπτής αίτησης. Ενώ 

δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα έχει κάθε 

ενδιαφερόμενος, δικαίωμα πρόσβασης στα ιδιωτικά έγγραφα έχει 

μόνο όποιος έχει «ειδικό έννομο συμφέρον». Στην τρίτη παράγραφο, 

ορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες δεν ισχύει το δικαίωμα 

πρόσβασης. Στην παράγραφο 4 ορίζονται οι τρόποι ενάσκησης της 

πρόσβασης: α) επιτόπια μελέτη του εγγράφου στο κατάστημα της 

υπηρεσίας και β) χορήγηση αντιγράφου. Στην παράγραφο 5 ορίζεται 

ότι η άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης γίνεται με την επιφύλαξη 

δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Στην 

παράγραφο 6 ορίζεται ότι η απόφαση της υπηρεσίας, θετική ή 

(αιτιολογημένα) αρνητική, εκδίδεται εντός είκοσι (20) ημερών.  

 

13. Ειδικότερες διατάξεις ισχύουν όμως για τα έγγραφα τα οποία 

περιέχουν πληροφορίες, οι οποίες αναφέρονται στο πρόσωπο του 

αιτούντος. Σε αυτή την περίπτωση, δεν εφαρμόζεται το παραπάνω 

άρθρο, αλλά το ειδικότερο άρθρο 12 του Ν.2472/1997 (ΦΕΚ Α’ 50), περί 

του δικαιώματος πρόσβασης του υποκειμένου στα δεδομένα που το 

αφορούν. Σε αυτή την περίπτωση, η οποία κωδικοποιείται και στο 

άρθρο 28 του π.δ. 28/2015, αρκεί ο αιτών να επικαλεστεί και να 

αποδείξει ότι το έγγραφο περιλαμβάνει πληροφορίες που τον 

αφορούν, χωρίς να χρειάζεται να επικαλεστεί «εύλογο ενδιαφέρον» ή 

«ειδικό έννομο συμφέρον», αφού αρκεί η ιδιότητά του ως υποκείμενο 

των δεδομένων. Κατά το άρθρο 12 του Ν.2472/1997, η υπηρεσία, ως 

«υπεύθυνος επεξεργασίας», έχει υποχρέωση να χορηγήσει αντίγραφα 

των εν λόγω εγγράφων εντός δεκαπέντε (15) ημερών στον αιτούντα – 

υποκείμενο των δεδομένων, Εάν πρόκειται για δεδομένα που 

αφορούν την υγεία, αυτά γνωστοποιούνται στον ενδιαφερόμενο μέσω 

ιατρού. Όταν ζητείται η πρόσβαση σε έγγραφα τα οποία 

περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα άλλων ατόμων (όχι του 

αιτούντος), το αίτημα δεν απορρίπτεται εξ αρχής λόγω «προσωπικών 

δεδομένων»5, αλλά εξετάζεται κατά πόσον η χορήγηση αντιγράφου ή 

η επιτόπια μελέτη του εγγράφου επιτρέπεται δυνάμει των άρθρων 

4,5,7,7Α και, εφόσον επιτρέπεται, η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη πριν 

επιτρέψει την πρόσβαση να ενημερώσει εγγράφως τα πρόσωπα στα 

                                                
5
 Ο Ν.2472/1997 δεν προβλέπει «απόρρητο», όπως αναγνωρίζει και η απόφαση 3575/2013 του 

Πολυμελούς Πρωτοδικείο Πειραιώς (Δ/νη 2014/593, Α΄δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, στην οποία 

αναφέρεται και το εξής: «Αλλωστε ο Ν 2690/1999 είναι μεταγενέστερος του Ν 2472/1997 και 

εποµένως αν ο νοµοθέτης ήθελε να θεσπίσει απόρρητο ως προς την πρόσβαση στα έγγραφα, 

αµέσως συνδεόµενο µε το αντικείµενο του Ν 2472/1997, θα το όριζε ρητώς κατά τη θέσπιση 

του Ν 2690/1999 (1/2005 ΓνωµΕισΑΠ δηµ. στη «ΝΟΜΟΣ»).» Στην πραγματικότητα, τίποτε 

απολύτως δεν μαρτυρά ότι ο νομοθέτης του Ν.2690/1999 είχε όντως κατά νου τον 

Ν.2472/1997 και επί τούτου απέφυγε την μνεία σε αυτόν. 
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οποία αναφέρονται τα δεδομένα, όπως επιβάλλει το άρθρο 11 παρ. 3 

του Ν.2472/1997.  

 

14. Ειδικότερες διατάξεις ισχύουν επίσης και στην περίπτωση που τα 

έγγραφα περιέχουν περιβαλλοντικές πληροφορίες. Σε αυτή την 

περίπτωση, εφαρμοστέα είναι η Κοινή Υπουργική Απόφαση 

11764/653/2006, με την οποία ενσωματώθηκε στο εσωτερικό δίκαιο η 

Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Συμβουλίου ΕΕ για την πρόσβαση του κοινού 

στην περιβαλλοντική πληροφόρηση. Στο άρθρο 2 της Κ.Υ.Α. που 

κωδικοποιείται στο άρθρο 43 του π.δ. 28/2015 ορίζεται η έννοια της 

«περιβαλλοντικής πληροφορίας». Πρόκειται για ευρύτατο ορισμό, ο 

οποίος καλύπτει μεγάλο φάσμα εγγράφων που τηρούν οι υπηρεσίες 

της Περιφέρειας Αττικής. Κατά το άρθρο 3 της Κ.Υ.Α., ειδικά για την 

πρόσβαση στις περιβαλλοντικές πληροφορίες, κάθε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο έχει δικαίωμα ύστερα από γραπτή αίτηση να λαμβάνει 

γνώση ή/και να ζητά χορήγηση πληροφοριών, χωρίς να επικαλείται 

την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος. Ειδικά λοιπόν για αυτές τις 

κατηγορίες εγγράφων δεν συντρέχει η προϋπόθεση της επίκλησης 

εννόμου συμφέροντος, αλλά ούτε και «ευλόγου ενδιαφέροντος».  

 

15. H Περιφέρεια Αττικής, θεσπίζοντας την Χάρτα Δικαιωμάτων και 

Υποχρεώσεων Πολιτών6, πρόβλεψε στο Γ’ Μέρος αυτής τα Δικαιώματα 

Ενημέρωσης Πολιτών. Στο κεφάλαιο αυτό, η Χάρτα κατοχυρώνει τα 

εξής δικαιώματα: α) το δικαίωμα πληροφόρησης (άρθρο 10), β) το 

δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και περαιτέρω χρήσης 

αυτών (άρθρο 11), το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 12) και το δικαίωμα τήρησης της 

υπηρεσιακής εχεμύθειας (άρθρο 13).    
 

 

ΙΙΙ. Μη κωδικοποιημένοι νομολογιακοί και ερμηνευτικοί κανόνεςΙΙΙ. Μη κωδικοποιημένοι νομολογιακοί και ερμηνευτικοί κανόνεςΙΙΙ. Μη κωδικοποιημένοι νομολογιακοί και ερμηνευτικοί κανόνεςΙΙΙ. Μη κωδικοποιημένοι νομολογιακοί και ερμηνευτικοί κανόνες    

 

    

(α) (α) (α) (α) «Εύλογο ενδιαφέρον» «Εύλογο ενδιαφέρον» «Εύλογο ενδιαφέρον» «Εύλογο ενδιαφέρον»     

 

16. Τα διοικητικά δικαστήρια και το Συμβούλιο της Επικρατείας έχουν 

αναγνωρίσει ως προϋπόθεση για το δικαίωμα πρόσβασης στα 

έγγραφα την ύπαρξη «ευλόγου ενδιαφέροντος» του αιτούντος. 

Παρόλο που το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν.2690/1999 δεν αναφέρει ρητώς 

αυτή την προϋπόθεση, το «εύλογο ενδιαφέρον» αποτελεί κατά πάγια 

                                                
6
 Απόφαση 189/2016 του Περιφερειακού Συμβουλίου και απόφαση 44/2016 της Εκτελεστικής 

Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 174 (η) Ν.3852/2010. Το κείμενο της Χάρτας είναι 

προσβάσιμο σε: http://www.patt.gov.gr/site/attachments/article/20039/160727_harta.pdf  
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νομολογία μια προϋπόθεση για την ικανοποίηση του αιτήματος, κατ’ 

ερμηνεία της έννοιας του «ενδιαφερόμενου» («Κάθε ενδιαφερόμενος 

έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση 

των διοικητικών εγγράφων»). Η έννοια του «ευλόγου ενδιαφέροντος» 

είναι ευρύτερη από αυτή του εννόμου συμφέροντος και δεν ταυτίζεται 

με αυτό.     

    

17. Ως «εύλογο ενδιαφέρον» νοείται όόόόχχχχι το ι το ι το ι το ενδιαφέρονενδιαφέρονενδιαφέρονενδιαφέρον κάθε πολίτη για  κάθε πολίτη για  κάθε πολίτη για  κάθε πολίτη για 

την εύρυθμη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιώντην εύρυθμη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιώντην εύρυθμη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιώντην εύρυθμη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, αλλά εκείνο το 

οποίο προκύπτει κατά τρόπο αντικειμενικό από την ύπαρξη μιας 

συγκεκριμένης προσωπικής έννομης σχέσηςπροσωπικής έννομης σχέσηςπροσωπικής έννομης σχέσηςπροσωπικής έννομης σχέσης συνδεόμενης με το 

περιεχόμενο των διοικητικών στοιχείων, στα οποία ζητείται η 

πρόσβαση7.     

    

18. Η ύπαρξη του «εύλογου ενδιαφέροντος» προκειμένου για διοικητικά 

έγγραφα ή «ειδικού εννόμου συμφέροντος» προκειμένου για ιδιωτικά 

έγγραφα, πρέπει να προσδιορίζεται στπρέπει να προσδιορίζεται στπρέπει να προσδιορίζεται στπρέπει να προσδιορίζεται στην σχετική αίτηση του ην σχετική αίτηση του ην σχετική αίτηση του ην σχετική αίτηση του 

ενδιαφερομένουενδιαφερομένουενδιαφερομένουενδιαφερομένου8.      

    

19.  Η αιτούσα εταιρία που ζήτησε πρόσβαση σε διοικητικά έγγραφα που 

σχετίζονται με την αδειοδότηση άλλης εταιρίας εις βάρος της οποίας η 

πρώτη έχει καταθέσει καταγγελία για παρανομίες, κρίθηκε από το 

Ν.Σ.Κ. -κατά πλειοψηφία- ότι διαθέτει «εύλογο ενδιαφέρον» για να 

λάβει τα εν λόγω έγγραφα9. Η μειοψηφία έκρινε ότι δεν υφίσταται 

«εύλογο ενδιαφέρον» διότι τα διοικητικά έγγραφα που ζητήθηκαν δεν 

εκδόθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας επί της καταγγελίας, «οπότε θα 

εδικαιολογείτο, ενδεχομένως, το εύλογο ενδιαφέρον της εν λόγω 

εταιρίας για πρόσβαση στα έγγραφα αυτά».    

    

    

(β) (β) (β) (β) ΈγγραφηΈγγραφηΈγγραφηΈγγραφη αίτηση  αίτηση  αίτηση  αίτηση     

    

20. Η έγγραφη αίτηση κρίνεται ως προς την νομιμότητά της κατά το 

άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.2690/1999, δηλαδή δεν πρέπει να είναι εμφανώς 

παράλογη, αόριστη, ακατάληπτη ή να επαναλαμβάνεται κατά τρόπο 

καταχρηστικό.     

    

21. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι ένας δήμαρχος που δεν 

χορήγησε αντίγραφα αποφάσεων μεταδημότευσης σε υποψήφιους για 

                                                
7
 ΣτΕ 1214/2000 ΔΔίκη 2001, σελ. 1200, ΟλΝΣΚ 535/2008, 354/2006, Γνωμ ΝΣΚ 548/2008, ΝΣΚ 

63/2008, ΝΣΚ 12/2011, ΑτομΓνωμΝΣΚ 344/2011, 251/2011. 
8
 3575/2013 Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιώς (Δ/νη 2014/593, Α΄δημοσίευση ΝΟΜΟΣ) 

9
 ΝΣΚ (Τμήμα Β) 105/2012. 
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να ασκήσουν ενστάσεις κατά του κύρους των δημοτικών εκλογών 

αβάσιμα παβάσιμα παβάσιμα παβάσιμα πρόβαλε ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων ήταν αόριστεςρόβαλε ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων ήταν αόριστεςρόβαλε ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων ήταν αόριστεςρόβαλε ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων ήταν αόριστες 

επειδή δεν ανέφεραν τα στοιχεία των δημοτών που είχαν 

μεταδημοτεύσει παρανόμως, «δεδομένου ότι η διαπίστωση αυτών η διαπίστωση αυτών η διαπίστωση αυτών η διαπίστωση αυτών 

των ονομάτων και στοιχείων ήταν ακριβώς το αντικείμενο των των ονομάτων και στοιχείων ήταν ακριβώς το αντικείμενο των των ονομάτων και στοιχείων ήταν ακριβώς το αντικείμενο των των ονομάτων και στοιχείων ήταν ακριβώς το αντικείμενο των 

αιτήσεωναιτήσεωναιτήσεωναιτήσεων»10.  Αυτό σημαίνει ότι ο βαθμός στον οποίο πρέπει να είναι 

ορισμένη η αίτηση δεν σημαίνει ότι πρέπει να φτάνει μέχρι του σημείου 

να υποκαθιστά τελικά το ίδιο το έγγραφο που αιτείται ο 

ενδιαφερόμενος.     

    

22. Η έγγραφη αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά 

(Ν.3979/2011) και να αποστέλλεται με e-mail ή με fax στην υπηρεσία από 

την οποία ζητούνται τα αντίγραφα (Ν.2672/1998). Πάντως η αίτηση για 

πρόσβαση στα έγγραφα δεν μπορεί να είναι προφορική.     

    

    

(γ) (γ) (γ) (γ) Ιδιωτικά έγγραφα σε υπηρεσιακά αρχείαΙδιωτικά έγγραφα σε υπηρεσιακά αρχείαΙδιωτικά έγγραφα σε υπηρεσιακά αρχείαΙδιωτικά έγγραφα σε υπηρεσιακά αρχεία    

    

23. Διοικητικά έγγραφα θεωρούνται και τα έγγραφα που δεν εκδόθηκαν 

μεν από δημόσια υπηρεσία, αλλά χρησιμοποιήθηκαν ή ελήφθησαν 

υπόψη για τον καθορισμό της διοικητικής δράσης ή τη διαμόρφωση 

γνώμης ή κρίσης διοικητικού οργάνου11. Κατ’ άλλη διατύπωση, δημόσια 

έγγραφα θεωρούνται και εκείνα τα οποία δεν συντάχθηκαν μεν από 

όργανα της Διοίκησης αλλά υποβλήθηκαν από ιδιώτες και βρίσκονται 

σε αρχεία (φακέλους) δημόσιας υπηρεσίας, επειδή απαιτούνται κατά 

νόμο ως δικαιολογητικά (αιτιολογική βάση) για την έκδοση μιας 

διοικητικής πράξης, οπότε ως διαμορφωτικά ή επιβοηθητικά της 

κρίσης του διοικητικού οργάνου έχουν αποτελέσει στοιχεία της 

διοικητικής δράσης και έτσι έχουν καταστεί δημόσια έγγραφα12. 

 

24. Για την πρόσβαση στα ιδιωτικά έγγραφα απαιτείται, κατά την παρ. 2 

του άρθρου 5, η ύπαρξη «ειδικού εννόμου συμφέροντος» και συνάφεια 

των εγγράφων αυτών με υπόθεση του αιτούντος, η οποία εκκρεμεί 

στις δημόσιες υπηρεσίες ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές. Το «ειδικό 

έννομο συμφέρον» που απαιτείται για την πρόσβαση σε ιδιωτικά 

έγγραφα, αυτό ταυτίζεται με το έννομο συμφέρον του άρθρου 902 του 

Αστικού Κώδικα και υπάρχει όταν το έγγραφο συντάχθηκε για το το έγγραφο συντάχθηκε για το το έγγραφο συντάχθηκε για το το έγγραφο συντάχθηκε για το 

συμφέρον αυτού που το ζητεί ή όταν πιστοποιεί έννομη σχέση που συμφέρον αυτού που το ζητεί ή όταν πιστοποιεί έννομη σχέση που συμφέρον αυτού που το ζητεί ή όταν πιστοποιεί έννομη σχέση που συμφέρον αυτού που το ζητεί ή όταν πιστοποιεί έννομη σχέση που 

                                                
10

 ΟλΣτΕ 94/2013 (Α΄ δημοσίευση ΝΟΜΟΣ).  
11
 3575/2013 Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιώς (Δ/νη 2014/593, Α΄δημοσίευση ΝΟΜΟΣ), με 

περαιτέρω παραπομπές σε ΓνωμΕισΑΠ 2/2003 και ΓνωμΝΣΚ 243/2000.  
12

 ΝΣΚ 12/2011, 535/2008, 589/2005, 326/2005, 727/2001.  
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αφορά και αυτόναφορά και αυτόναφορά και αυτόναφορά και αυτόν13. Σε κάθε περίπτωση δεν αρκεί η αόριστη επίκληση 

ότι θα γίνει νόμιμη χρήση των αιτούμενων στοιχείων χωρίς αναφορά 

ειδικότερου λόγου που θα θεμελίωνε αντίστοιχα έννομο συμφέρον14.  

    

(δ) (δ) (δ) (δ) Ανύπαρκτα έγγραφα Ανύπαρκτα έγγραφα Ανύπαρκτα έγγραφα Ανύπαρκτα έγγραφα     

    

25. Το αίτημα για έκδοση εγγράφου στο οποίο να περιλαμβάνονται π.χ. 

στατιστικά δεδομένα για κάποια διοικητική ενέργεια, ενώ το έγγραφο 

αυτό δεν υπάρχει, δεν συνεπάγεται υποχρέωση της διοίκησης για 

κατάρτιση νέου εγγράφου. Αίτημα που αφορά μη ήδη συντεταγμένα 

και άρα μη υπαρκτά έγγραφα δεν είναι υποχρεωτικώς ικανοποιητέο 

και η διοίκηση μπορεί να αρνηθεί την χορήγηση αυτών των 

στοιχείων15. Αυτό δεν αναιρεί πάντως την υποχρέωση της Διοίκησης 

για παροχή εγγράφων απαντήσεων σε ερωτήματα ή αιτήματα 

πολιτών. 

 

(ε) (ε) (ε) (ε) Καταγγελίες τρίτωνΚαταγγελίες τρίτωνΚαταγγελίες τρίτωνΚαταγγελίες τρίτων    

 

26. Ένα συνηθισμένο ερώτημα είναι κατά πόσον πρέπει να χορηγηθεί σε 

έναν πολίτη (συνήθως «θιγόμενο»), η καταγγελία που έχει υποβληθεί 

από άλλον πολίτη εναντίον του. Η έγγραφη καταγγελία, αν και εκ 

πρώτης όψεως δεν είναι διοικητικό έγγραφο, αφού δεν την συντάσσει 

όργανο του δημόσιου τομέα, αλλά είναι ιδιωτικό έγγραφο 

υποβαλλόμενο από τον καταγγέλλοντα, καθίσταται διοικητικό 

έγγραφο εάν αυτή καθαυτή στηρίζει διοικητική πράξη της υπηρεσίας 

(π.χ. περί επιβολής σε βάρος του καταγγελλόμενου των 

προβλεπόμενων από τον νόμο για την καταγγελλόμενη παράβαση 

κυρώσεων), οπότε αποτελεί στοιχείο της αιτιολογίας της πράξης 

αυτής. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που γίνεται αναφορά ή 

επίκληση της καταγγελίας σε οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο της 

υπηρεσίας (π.χ. μηνυτήρια αναφορά του εισαγγελέα), δηλαδή και σε 

αυτές τις περιπτώσεις η καταγγελία έχει καταστεί διοικητικό έγγραφο. 

Αντίθετα, αν η καταγγελία αποτελεί απλό έναυσμα για 

πραγματοποίηση σχετικής έρευνας από τις αρμόδιες υπηρεσίες, η 

τυχόν δε διαπίστωση της τέλεσης παραβάσεων και η επιβολή των 

προβλεπόμενων κυρώσεων στηρίζεται αποκλειστικά στις έρευνες και 

τους ελέγχους των αρμοδίων κρατικών οργάνων και στα πραγματικά 

περιστατικά που αυτά διαπίστωσαν, τότε η συγκεκριμένη καταγγελία 

δεν μπορεί να θεωρηθεί διοικητικό έγγραφο16. Αυτό όμως από μόνο 

                                                
13

 ΝΣΚ 12/2011. 
14

 ΝΣΚ 12/2011, 63/2008, 589/2005.  
15

 Ν.Σ.Κ. (ατομική) Γνωμοδότηση 31/2014. 
16

 ΝΣΚ 11/2012.  
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του δεν σημαίνει ότι δεν χορηγείται αντίγραφό της στον 

καταγγελλόμενο αιτούντα, καθώς σε αυτή την περίπτωση ο 

καταγγελλόμενος είναι «υποκείμενο των δεδομένων» και έχει 

δικαίωμα πρόσβασης στην εις βάρος του καταγγελία δυνάμει του 

άρθρου 12 του Ν.2472/1997. Με το θέμα αυτό έχει ασχοληθεί η Αρχή 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην απόφαση 

73/2010, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της17. Σύμφωνα με 

την απόφαση αυτή, αντίγραφα των καταγγελιών χορηγούνται στους 

καταγγελλόμενους εκτός από τέσσερις περιπτώσεις: 

 

1) όταν η χορήγηση δεν επιτρέπεται για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για 

την διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων, 

2) όταν η καταγγελία αφορά την υπό στενή έννοια ιδιωτική ή 

οικογενειακή ζωή του καταγγέλλοντος (π.χ. ενδοοικογενειακές έριδες) 

ή αν με την χορήγησή της παραβλάπετεται το απόρρητο που 

προβλέπεται από ειδικές διατάξεις και αν η χορήγηση δύναται να 

δυσχεράνει ουσιωδώς την διοικητική ή ανακριτική έρευνα της 

υόθεσης,  

3) όταν ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας επιβάλλουν απόλυτη ή 

μερική τήρηση μυστικότητας και  

4) όταν με τη γνωστοποίηση των στοιχείων του καταγγέλλοντος 

απειλείται το υπέρτατο έννομο αγαθό της ζωής του.  

    

    

(στ) (στ) (στ) (στ) Μερική πρόσβαση σε έγγραφο Μερική πρόσβαση σε έγγραφο Μερική πρόσβαση σε έγγραφο Μερική πρόσβαση σε έγγραφο     

 

27. Παρόλο που στον νόμο δεν αναφέρεται ρητά, αναγνωρίζεται ότι 

υπάρχει περίπτωση το αίτημα χορήγησης αντιγράφου να 

ικανοποιείται και με χορήγηση αποσπάσματος εγγράφου. Την 

δυνατότητα αυτή την έχει αναγνωρίσει ρητώς και το Νομικό 

Συμβούλιο του Κράτους18.  

 

 

(ζ) (ζ) (ζ) (ζ) YYYYπέρμετρη διοικητική προσπάθεια πέρμετρη διοικητική προσπάθεια πέρμετρη διοικητική προσπάθεια πέρμετρη διοικητική προσπάθεια     

 

28. Ένα σύνηθες πρόβλημα αφορά τον προσδιορισμό του εγγράφου που 

ζητάει ο ενδιαφερόμενος να του χορηγηθεί σε αντίγραφο. Οι πολίτες 

μπορεί να μην έχουν υπηρεσιακό προσδιορισμό του εγγράφου (αριθμό 

πρωτοκόλλου, θέμα, ημερομηνία, συντάκτη κ.τ.λ.), ωστόσο, θα πρέπει 

να προσδιορίζουν σε επαρκή βαθμό το έγγραφο που ζητούν, έτσι 

ώστε να μην δημιουργείται αμφιβολία για το ποιο είναι το αντικείμενο 

                                                
17

 Η ιστοσελίδα της ΑΠΔΠΧ είναι www.dpa.gr  
18

 ΝΣΚ 62/2012 
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της αίτησής τους.  Εάν όμως η αίτησή τους είναι αόριστη, τότε αυτή 

μπορεί να απορριφθεί με βάση το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.2690/1990. Ο 

προσδιορισμός του εγγράφου πρέπει να είναι σαφής, «καθόσον η 

Διοίκηση δεν υποχρεούται, κατά τις ανωτέρω διατάξεις, να προβαίνει 

σε χρονοβόρες και επίπονες αναζητήσεις προς εντοπισμό του»19.  

 

29. Ακόμη κι αν απαιτείται υπέρμετρη διοικητική προσπάθεια που δεν θα 

επέτρεπε την ικανοποίηση του δικαιώματος χορήγησης αντιγράφου, 

αυτό θα πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς σε απορριπτική έγγραφη 

απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.2690/1999. Το Συμβούλιο της 

Επικρατείας έχει κρίνει απορριπτέο τον ισχυρισμό ότι ζητήθηκε 

μεγάλος αριθμός εγγράφων «με αποτέλεσμα την υπέρμετρη 

απασχόληση της υπηρεσίας και την παρακώλυση της ομαλής 

λειτουργίας της», ακριβώς επειδή ο δήμαρχος παρέλειψε να εκδώσει 

αιτιολογημένη απορριπτική απόφαση σύμφωνα με την παρ. 6 του 

άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας20. Αυτό σημαίνει όμως 

ότι αν είχε εκδοθεί η απορριπτική απόφαση με την ως άνω αιτιολογία, 

το ΣτΕ θα μπορούσε να την κρίνει βάσιμη. Ωστόσο, η υπέρμετρη 

διοικητική προσπάθεια δεν απαριθμείται από το άρθρο 5 του 

Ν.2690/1999 ως λόγος απόρριψης του αιτήματος.  

 

    

(η) Εισαγγελική παραγγελία (η) Εισαγγελική παραγγελία (η) Εισαγγελική παραγγελία (η) Εισαγγελική παραγγελία     

    

30. Πολύ συχνά οι υπηρεσίες θέτουν ως προϋπόθεση για την χορήγηση 

αντιγράφου την προσκόμιση σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας κατά 

το άρθρο 25 παρ. 4 του ΚΟΔΚΔΛ (Ν.1756/1988).  Όπως όμως έχει 

γνωμοδοτήσει κατ’ επανάληψη το Ν.Σ.Κ., η υποχρέωση των δημοσίων 

υπηρεσιών να επιτρέπουν σε κάθε ενδιαφερόμενο να λαμβάνει γνώση 

διοικητικών ή ιδιωτικών εγγράφων είναι άμεση και δεν τελεί υπό την 

προηγούμενη έγκριση ή εντολή του εισαγγελέα πρωτοδικών, κατά το 

άρθρο 25 παρ. 4 του Ν.1756/1988, η σχετική εξουσία του οποίου είναι 

αυτοτελής και ανεξάρτητη21.  

 

31. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι η έλλειψη εισαγγελικής 

παραγγελίας, όπως και η απόρριψη ως απαραδέκτου (άρα μη 

κριθέντος επί της ουσίας) σχετικού αιτήματος ασφαλιστικών μέτρων 

των αιτούντων, δεν είναι λόγοι που αίρουν την υποχρέωση δημάρχου 

να χορηγήσει αντίγραφα εγγράφων22. Η υποχρέωση του Δημάρχου να 

                                                
19

 ΝΣΚ 62/2012, ΓνωμΟλΝΣΚ 727/2001, 723/2000, 502/1997, 314/1996, ΑτομΓνωμΝΣΚ 256/2011. 
20

 ΟλΣτΕ 94/2013. 
21

 ΝΣΚ 62/2012, 125/2001, ΑτομΓνωμΝΣΚ 278/2009, Εγκ.ΕισΑΠ 5/1998 ΝοΒ 46/1511. 
22

 ΟλΣτΕ 93/2013. 
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τηρήσει τις διατάξεις χορήγησης αντιγράφων «υφίστατο ανεξαρτήτως 

της εισαγγελικής παραγγελίας» έκρινε το ΣτΕ. Στον δήμαρχο 

επιβλήθηκε ποινή αργίας 20 ημερών για μη χορήγηση αντιγράφων, 

παρά και τις επανειλημμένες έγγραφες παραγγελίες του Γενικού 

Γραμματέα της Περιφέρειας (τότε κρατικής), ποινή που κρίθηκε, κατά 

πλειοψηφία,  νόμιμη από το Συμβούλιο της Επικρατείας.  

    

(θ) (θ) (θ) (θ) Ανασύσταση Ανασύσταση Ανασύσταση Ανασύσταση φακέλου φακέλου φακέλου φακέλου         

 

32. Σε περίπτωση που έχει απολεσθεί φάκελος με έγγραφα, από 

υπαιτιότητα της υπηρεσίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 

114/2005 (ΦΕΚ Α’ 165/30.6.2005, Υποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο 

οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας). Εκεί 

προβλέπονται συγκεκριμένες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει 

η Υπηρεσία για την ανασύσταση του φακέλου.  

 

33. Στην Χάρτα Δικαιωμάτων & Υποχρεώσεων Πολιτών της Περιφέρειας 

Αττικής (άρθρο 2 παρ. 4) έχει προβλεφθεί ένα δικαίωμα ανασύστασης 

φακέλου, με κωδικοποίηση των παραπάνω διατάξεων.  
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ΙΙΙΙVVVV. Τυποποίηση μεθοδολογίας χορήγησης ή μη αντιγράφου (. Τυποποίηση μεθοδολογίας χορήγησης ή μη αντιγράφου (. Τυποποίηση μεθοδολογίας χορήγησης ή μη αντιγράφου (. Τυποποίηση μεθοδολογίας χορήγησης ή μη αντιγράφου (checkcheckcheckcheck    listlistlistlist))))    

 

 

Α. ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟΑ. ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟΑ. ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟΑ. ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ    

 

Α.1. Είναι Α.1. Είναι Α.1. Είναι Α.1. Είναι διοικητικόδιοικητικόδιοικητικόδιοικητικό έγγραφο; έγγραφο; έγγραφο; έγγραφο;    

 

Ναι:Ναι:Ναι:Ναι:    Επί των διοικητικών εγγράφων εφαρμόζονται οι κανόνες του 

άρθρου 1 π.δ. 28/2015, δηλαδή για την χορήγηση αντιγράφου αρκεί να 

υποβληθεί έγγραφη αίτηση από άτομο που έχει εύλογο ενδιαφέρονεύλογο ενδιαφέρονεύλογο ενδιαφέρονεύλογο ενδιαφέρον να 

λάβει αντίγραφο. Αν το έγγραφο είναι αναρτητέο στο Διαδίκτυο, δεν 

χρειάζεται να εξετάζεται κατά πόσον υφίσταται ή όχι εύλογο ενδιαφέρον. 

Η απάντηση στο αίτημα θα είναι θετική, εφόσον δεν αφορά την ιδιωτική ή την ιδιωτική ή την ιδιωτική ή την ιδιωτική ή 

οικογενειακή ζωή τρίτουοικογενειακή ζωή τρίτουοικογενειακή ζωή τρίτουοικογενειακή ζωή τρίτου (οπότε θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα 

μερικής ικανοποίησης του αιτήματος, με χορήγηση αποσπάσματος του χορήγηση αποσπάσματος του χορήγηση αποσπάσματος του χορήγηση αποσπάσματος του 

εγγράφουεγγράφουεγγράφουεγγράφου) ή απόρρητο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις (π.χ. 

φορολογικό ή τραπεζικό απόρρητο). Αν πρόκειται για προσωπικά 

δεδομένα, δεν υφίσταται απόρρητο, αλλά θα πρέπει να τηρηθούν οι 

κανόνες για την χορήγηση αντιγράφων προσωπικών δεδομένων (άρθρα 

21-29 π.δ. 28/2015). Η απάντηση στο αίτημα πρόσβασης στα έγγραφα, 

θετική ή αρνητική, πρέπει να χορηγείται εντός 20 ημερώνεντός 20 ημερώνεντός 20 ημερώνεντός 20 ημερών από την 

υποβολή του αιτήματος στην αρμόδια για την ικανοποίηση του αιτήματος 

υπηρεσία. Αν είναι αρνητική, πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς, με αναφορά 

στις διατάξεις που απαγορεύουν την πρόσβαση.  

 

Όχι:Όχι:Όχι:Όχι:    Εάν πρόκειται για ιδιωτικό έγγραφο, το οποίο φυλάσσεται στο αρχείο 

της Υπηρεσίας και έχει χρησιμοποιηθεί για την έκδοση διοικητικής πράξης, 

ισχύουν  οι ανωτέρω κανόνες, με την επισήμανση ότι απαιτείται «ειδικό 

έννομο συμφέρον», εκτός αν η διοικητική πράξη είναι αναρτητέα στο 

Διαδίκτυο. Εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την έκδοση διοικητικής 

πράξης, εξετάζεται μήπως η πρόσβαση προβλέπεται από ειδικότερες 

διατάξεις, όπως π.χ. από τις διατάξεις για την πρόσβαση στην 

περιβαλλοντική πληροφορία (άρθρα 42 – 49 π.δ. 28/2015) ή αν πρόκειται 

για αίτημα του υποκειμένου των δεδομένων για πρόσβαση στα δεδομένα 

που το αφορούν (άρθρα 21-29 π.δ. 28/2015).     

 

Α.2. Είναι έγγραφο που Α.2. Είναι έγγραφο που Α.2. Είναι έγγραφο που Α.2. Είναι έγγραφο που περιλαμβάνει περιβαλλοντική πληροφορίαπεριλαμβάνει περιβαλλοντική πληροφορίαπεριλαμβάνει περιβαλλοντική πληροφορίαπεριλαμβάνει περιβαλλοντική πληροφορία;;;;    

 

Ναι:Ναι:Ναι:Ναι:    Σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζονται οι ειδικότεροι κανόνες των 

άρθρων 42-49 π.δ. 28/2015, δηλαδή δεν απαιτείται καν «εύλογο δεν απαιτείται καν «εύλογο δεν απαιτείται καν «εύλογο δεν απαιτείται καν «εύλογο 

ενδιαφέρον»ενδιαφέρον»ενδιαφέρον»ενδιαφέρον» για την χορήγηση αντιγράφων (44 παρ. 1 π.δ. 28/2015), αλλά 
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υπάρχουν πρόσθετοι νόμιμοι λόγοι άρνησηςπρόσθετοι νόμιμοι λόγοι άρνησηςπρόσθετοι νόμιμοι λόγοι άρνησηςπρόσθετοι νόμιμοι λόγοι άρνησης της χορήγησης αντιγράφων 

(άρθρο 45).  

    

΄Όχι:΄Όχι:΄Όχι:΄Όχι:    Σε περίπτωση που το ζητούμενο έγγραφο δεν αφορά 

περιβαλλοντικές πληροφορίες, εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες 

πρόσβασης στα έγγραφα (άρθρο 1 π.δ. 28/2015, αν δεν εμπίπτει σε άλλη 

κατηγορία, όπως πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα), χωρίς να 

επιτρέπεται η αναλογική εφαρμογή των πρόσθετων λόγων νόμιμης 

άρνησης της χορήγησης αντιγράφων του άρθρου 45 του π.δ. 28/2015. 

 

Α.3. Είναι έγγραφο που περιλαμβάνΑ.3. Είναι έγγραφο που περιλαμβάνΑ.3. Είναι έγγραφο που περιλαμβάνΑ.3. Είναι έγγραφο που περιλαμβάνει ει ει ει προσωπικά δεδομέναπροσωπικά δεδομέναπροσωπικά δεδομέναπροσωπικά δεδομένα;;;;    

 

Ναι:Ναι:Ναι:Ναι: Εφαρμόζονται οι ειδικότεροι κανόνες των άρθρων 21-29 π.δ. 28/2015. 

Αν αποτελεί αίτημα του υποκειμένου των δεδομένων για χορήγηση των 

προσωπικών δεδομένων που το αφορούν, τότε δεν χρειάζεται 

διερεύνηση του «ευλόγου ενδιαφέροντος», αφού αρκεί η ιδιότητα του 

υποκειμένου των δεδομένων. Επίσης, η προθεσμία είναι συντομότερη, 

δηλαδή τα δεδομένα θα πρέπει να χορηγηθούν άμεσα και σε κάθε 

περίπτωση όχι πέραν των 15 ημερών από την υποβολή του αιτήματος. 

Εάν το αίτημα αφορά προσωπικά δεδομένα τρίτων, θα πρέπει να 

εξεταστεί αν αυτά είναι σχετικά, αναγκαία και όχι περισσότερα απ’ όσα 

χρειάζεται ο αιτών, εάν υπάρχει νόμιμος λόγος χορήγησής τους (νόμιμη 

υποχρέωση της Περιφέρειας, εκτέλεση δημοσίου έργου ή καθήκοντος της 

Περιφέρειας ή αν το έννομο συμφέρον του αιτούντος υπερέχει προφανώς 

των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων). Σε περίπτωση που 

ζητούνται απλά προσωπικά δεδομένα τρίτων, το υποκείμενο των 

δεδομένων ενημερώνεται για την κοινοποίηση πριν την κοινοποίησή τους 

στους αιτούντες. Εάν το αίτημα αφορά πρόσβαση σε «ευαίσθητα 

δεδομένα» (βλ. άρθρο 21 (β) π.δ. 28/2015: φυλετική/ εθνική προέλευση, 

πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή 

σε συνδικαλιστική οργάνωση, υγεία, κοινωνική πρόνοια, ερωτική ζωή, 

σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, συμμετοχή σε συναφείς με τα 

ανωτέρω ενώσεις προσώπων), τότε η χορήγηση αντιγράφου 

απαγορεύεται εκτός αν υπάρχει άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα. Εάν όμως το αίτημα αφορά ευαίσθητα 

δεδομένα και συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 7Α του 

Ν.2472/1997, τότε επιτρέπεται η χορήγησή του χωρίς άδεια της Αρχής23.   

                                                
23

 Προσοχή: το άρθρο 7
Α
 του Ν.2472/1997 δεν έχει περιληφθεί στον Κώδικα Πρόσβασης του 

π.δ. 28/2015, αλλά εξακολουθεί να ισχύει και να απαλλάσσει την δημόσια διοίκηση από την 

υποχρέωση λήψης άδειας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μόνο 

για τις περιπτώσεις που περιοριστικά αναφέρουν οι διατάξεις του. Κατά τα υπόλοιπα, ως 

προς τα ευαίσθητα δεδομένα, εξακολουθούν να ισχύουν οι κανόνες του άρθρου 7 του 

Ν.2472/1997.  
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Όχι:Όχι:Όχι:Όχι:    Ακόμη κι αν δεν αφορά προσωπικά δεδομένα, θα πρέπει να 

εξετάζεται μήπως το έγγραφο αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή 

ενός ατόμου. Μπορεί δηλαδή να μην αναφέρεται το ίδιο το άτομο 

ονομαστικά («δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»), αλλά η χορήγησή του 

να θίγει ζητήματα που άπτονται της ιδιωτικής ή οικογενειακής ζωής (π.χ. 

αναφορά σε εχθρικές σχέσεις με συγγενείς του ατόμου). Σε αυτές τις 

περιπτώσεις θα πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα μερικής χορήγησης 

αντιγράφου, δηλαδή αποσπάσματος του εγγράφου, χωρίς τις επίμαχες 

πληροφορίες. 

 

Α.4. Είναι πρακτικά Α.4. Είναι πρακτικά Α.4. Είναι πρακτικά Α.4. Είναι πρακτικά του Περιφερειακού Συμβουλίου;του Περιφερειακού Συμβουλίου;του Περιφερειακού Συμβουλίου;του Περιφερειακού Συμβουλίου;    

 

Ναι:Ναι:Ναι:Ναι:  Για τα πρακτικά του Περιφερειακού Συμβουλίου εφαρμόζεται το 

άρθρο 40 του π.δ. 28/2015. Αυτό σημαίνει ότι αν το αίτημα υποβάλει 

οποιοσδήποτε περιφερειακός σύμβουλος, λαμβάνει γνώση ή αντίγραφο, 

χωρίς επίκληση άλλης ιδιότητας (εννόμου συμφέροντος κ.τ.λ). Όποιος έχει 

ειδικό έννομο συμφέρον μπορεί να λάβει κυρωμένο αντίγραφο, με 

έγγραφη αίτησή του.  Πέρα από αυτές τις διατάξεις πάντως, 

εξακολουθούν να ισχύουν οι γενικοί κανόνες: με εύλογο ενδιαφέρον 

καθένας μπορεί να λάβει αντίγραφο (είναι διοικητικά έγγραφα). Αν στα 

πρακτικά του Περιφερειακού Συμβουλίου περιέχονται περιβαλλοντικές 

πληροφορίες, εφαρμόζονται επ’ αυτών τα άρθρα 42-49 π.δ. 28/2015, ενώ 

αν κάποιος έχει αναφερθεί ονομαστικά στα πρακτικά, έχει δικαίωμα 

λήψης αντιγράφου βάσει της νομοθεσίας για την πρόσβαση του ατόμου 

στα δεδομένα που το αφορούν.  

 

Όχι:Όχι:Όχι:Όχι:    Για όλα τα υπόλοιπα έγγραφα των Υπηρεσιών της Περιφέρειας 

ισχύουν όλοι οι γενικοί και ειδικοί κανόνες. 

 

Β. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣΒ. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣΒ. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣΒ. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ    

 

Β.1. Το έγγραφο περιλαμβάνει πληροφορίες που τον αναφέρουν Β.1. Το έγγραφο περιλαμβάνει πληροφορίες που τον αναφέρουν Β.1. Το έγγραφο περιλαμβάνει πληροφορίες που τον αναφέρουν Β.1. Το έγγραφο περιλαμβάνει πληροφορίες που τον αναφέρουν 

ονομαστικάονομαστικάονομαστικάονομαστικά;;;;        

 

Ναι: Ναι: Ναι: Ναι:  Σε αυτή την περίπτωση, η αίτηση υποβάλλεται στο πλαίσιο του 

άρθρου 28 του π.δ. 28/2015 (12 του ν.2472/1997), δηλαδή το υποκείμενο 

των δεδομένων ασκεί το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που το 

αφορούν. Δεν χρειάζεται να αποδείξει «εύλογο ενδιαφέρον» ή «έννομο 

συμφέρον», ενώ η Υπηρεσία πρέπει να ικανοποιήσει το αίτημα εντός 15 εντός 15 εντός 15 εντός 15 

ημερώνημερώνημερώνημερών. 
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Όχι:Όχι:Όχι:Όχι:     Ακόμη κι αν το έγγραφο δεν αναφέρει ονομαστικά τον αιτούντα, θα 

πρέπει να εξετάζεται μήπως αυτό περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα που 

τον αφορούν. «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» είναι κάθε 

πληροφορία που αφορά ένα φυσικό πρόσωπο, η ταυτότητα του οποίου 

είναι γνωστή, “ή μπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή μπορεί να προσδιοριστεί ή μπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή μπορεί να προσδιοριστεί ή μπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή μπορεί να προσδιοριστεί ή μπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή μπορεί να προσδιοριστεί 

αμέσως ή εμμέσως, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός ή αμέσως ή εμμέσως, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός ή αμέσως ή εμμέσως, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός ή αμέσως ή εμμέσως, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός ή 

περισσότερων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την περισσότερων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την περισσότερων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την περισσότερων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την 

υπόστασή του υπόστασή του υπόστασή του υπόστασή του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, 

πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνικήπολιτιστική, πολιτική ή κοινωνικήπολιτιστική, πολιτική ή κοινωνικήπολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική» (άρθρο 2 β Ν.2472/1997).  Ακόμη 

δηλαδή κι αν δεν υπάρχει ονοματεπώνυμο, αλλά το έγγραφο αφορά το 

άτομο (π.χ. φωτογραφία προσώπου), τότε εφαρμόζεται η νομοθεσία για 

την προστασία προσωπικών δεδομένων και το δικαίωμα πρόσβασης 

διέπεται από το άρθρο 12 του Ν.2472/1997.  Πάντως, ο νόμος διευκρινίζει 

ότι δεν λογίζονται ως προσωπικά δεδομένα «τα στατιστικής φύσεως 

συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να 

προσδιοριστούν τα υποκείμενα των δεδομένων».  

 

Β.2. Β.2. Β.2. Β.2. Η/Η/Η/Η/Ο Ο Ο Ο αιτούσα/αιτώναιτούσα/αιτώναιτούσα/αιτώναιτούσα/αιτών έχει  έχει  έχει  έχει εύλογο ενδιαφέρον;εύλογο ενδιαφέρον;εύλογο ενδιαφέρον;εύλογο ενδιαφέρον;    

 

ΝαιΝαιΝαιΝαι:  Με απλό εύλογο ενδιαφέρον, ο αιτών έχει δικαίωμα πρόσβασης στα 

διοικητικά έγγραφα. Όχι όμως και στα ιδιωτικά έγγραφα, για τα οποία 

απαιτείται «ειδικό έννομο συμφέρον».      

 

Όχι:Όχι:Όχι:Όχι: Αν ο αιτών δεν έχει εύλογο ενδιαφέρον, το έγγραφο θα πρέπει να 

του χορηγηθεί εάν κατά τ’ άλλα είναι αναρτητέο στο Διαδίκτυο. Επίσης, 

δεν χρειάζεται να επικαλεστεί «εύλογο ενδιαφέρον», αν το αίτημα αφορά 

πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφορία ή σε προσωπικά δεδομένα 

που τον αφορούν.  

 

 

Β.4. Β.4. Β.4. Β.4. Η/Η/Η/Η/Ο Ο Ο Ο αιταιταιταιτούσα/αιτών ούσα/αιτών ούσα/αιτών ούσα/αιτών έχει ειδικό έννομο συμφέρον;έχει ειδικό έννομο συμφέρον;έχει ειδικό έννομο συμφέρον;έχει ειδικό έννομο συμφέρον;    

 

Ναι:Ναι:Ναι:Ναι:     Σε αυτή την περίπτωση επιτρέπεται πρόσβαση και σε ιδιωτικά 

έγγραφα που τηρεί η Υπηρεσία. Επίσης έχει δικαίωμα να λάβει κυρωμένο 

αντίγραφο των Πρακτικών Περιφερειακού Συμβουλίου κατά το άρθρο 40 

του π.δ. 28/2015. 

    

Όχι:Όχι:Όχι:Όχι:     Η έλλειψη ειδικού εννόμου συμφέροντος δεν στερεί τον 

ενδιαφερόμενο από πρόσβαση στα έγγραφα εάν είναι διοικητικά, εάν 

αφορούν περιβαλλοντική πληροφορία ή εάν ζητά αντίγραφα δεδομένων 

που τον αφορούν. Επίσης μπορεί να λάβει απλό (όχι επικυρωμένο) 

αντίγραφο των Πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου. 
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Β.4. Ο αιτούμενος έχει έννομο συμφέρον Β.4. Ο αιτούμενος έχει έννομο συμφέρον Β.4. Ο αιτούμενος έχει έννομο συμφέρον Β.4. Ο αιτούμενος έχει έννομο συμφέρον που υπερέχει προφανώςπου υπερέχει προφανώςπου υπερέχει προφανώςπου υπερέχει προφανώς έναντι  έναντι  έναντι  έναντι 

των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων;των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων;των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων;των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων;    

 

Ναι:Ναι:Ναι:Ναι: Αυτή είναι η προϋπόθεση για να χορηγηθούν στον αιτούντα έγγραφα 

με προσωπικά δεδομένα τρίτου (άρθρο 5 παρ. 2 ε Ν.2472/1997). Κατά 

κανόνα, τέτοιο είναι το έννομο συμφέρον του προσώπου που επιθυμεί να 

του γνωστοποιηθούν τα δεδομένα, προκειμένου να στραφεί δικαστικά 

εναντίον του υποκειμένου των δεδομένων. Στην περίπτωση που ο 

ενδιαφερόμενος στοιχειοθετεί το έννομο συμφέρον του, αναγράφοντας 

στην σχετική αίτηση ότι επιθυμεί να στραφεί δικαστικώς εναντίον του 

προσώπου του οποίου τα δεδομένα υπάρχουν στο ζητούμενο έγγραφο, 

τότε το εν λόγω έννομο συμφέρον υπερέχει προφανώς έναντι των 

δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων. Πριν όμως η Υπηρεσία 

χορηγήσει το αντίγραφο του εγγράφου στον αιτούντα, υποχρεούται να 

ενημερώσει το υποκείμενο των δεδομένων για την εν λόγω χορήγηση 

(άρθρο 11 παρ. 3 του Ν.2472/1997).  

 

Όχι:Όχι:Όχι:Όχι: Εάν ο αιτών δεν στοιχειοθετεί τέτοιο έννομο συμφέρον, σε αίτημά 

του επί εγγράφου που περιέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

τρίτων, θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον υπάρχει έτερη νομική βάση 

που επιτρέπει την χορήγηση των δεδομένων (άρθρο 5 παρ. 1 και 2 α-δ 

του Ν.2472/1997). Εάν, για παράδειγμα, πρόκειται για έγγραφο αναρτητέο 

στο Διαδίκτυο (π.χ. στην Διαύγεια κατά το Ν.3861/2010), τότε περιττεύει ο 

έλεγχος της υπάρξεως υπερέχοντος εννόμου συμφέροντος, αφού το 

έγγραφο είναι ήδη δημόσια προσβάσιμο.     

    

Β.5Β.5Β.5Β.5. Η/ο αιτούσα/αιτών. Η/ο αιτούσα/αιτών. Η/ο αιτούσα/αιτών. Η/ο αιτούσα/αιτών είναι  είναι  είναι  είναι περιφερειακός σύμβουλος;περιφερειακός σύμβουλος;περιφερειακός σύμβουλος;περιφερειακός σύμβουλος;    

    

ΝαιΝαιΝαιΝαι: Σύμφωνα με το άρθρο 40 του π.δ. 28/2015 (170 παρ. 5-8 Ν.3852/2010, 

οποιοσδήποτε περιφερειακός σύμβουλος ζητήσει μπορεί να λάβει 

αντίγραφα των πρακτικών συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ή 

να λάβει πλήρη γνώση αυτών ή ηλεκτρονικό αντίγραφο αν είναι 

δυσχερής η έκδοση των αντιγράφων.  

 

ΌχιΌχιΌχιΌχι: Η πρόσβαση των πολιτών στα εν λόγω πρακτικά διέπεται από τις 

γενικές διατάξεις (με προϋπόθεση το εύλογο ενδιαφέρον), ενώ αν ζητείται 

«κυρωμένο αντίγραφο», απαιτείται «ειδικό έννομο συμφέρον», κατά το 

ανωτέρω άρθρο 40. Εάν όμως πρόκειται για αίτημα του υποκειμένου των 

δεδομένων για πρόσβαση στα δεδομένα που το αφορούν, αντίγραφα των 

πρακτικών πρέπει να χορηγηθούν σύμφωνα με το άρθρο 12 του 

Ν.2472/1997.  
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Β.6. Ο αιτούμενος είναι φυσικό πρόσωπο;Β.6. Ο αιτούμενος είναι φυσικό πρόσωπο;Β.6. Ο αιτούμενος είναι φυσικό πρόσωπο;Β.6. Ο αιτούμενος είναι φυσικό πρόσωπο;    

 

ΝαιΝαιΝαιΝαι: Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον είναι το 

φυσικό πρόσωπο το οποίο αφορά το έγγραφο, οπότε έχει δικαίωμα 

πρόσβασης ως υποκείμενο των δεδομένων. Σημειωτέον ότι η νομοθεσία 

για  τα προσωπικά δεδομένα αφορά μόνο πληροφορίες φυσικών 

προσώπων κι όχι νομικών προσώπων. 

 

ΌχιΌχιΌχιΌχι: Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, ισχύουν όλες οι 

διατάξεις για την πρόσβαση των πολιτών στα έγγραφα της Υπηρεσίας, με 

την εξαίρεση του δικαιώματος πρόσβασης του υποκειμένου στα δεδομένα 

που το αφορούν, διότι ως υποκείμενο δεδομένων νοείται μόνο φυσικό 

πρόσωπο.  

 

 

Γ. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑΓ. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑΓ. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑΓ. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ    

 

Γ.1. Αφορά το έγγραφο την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου;Γ.1. Αφορά το έγγραφο την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου;Γ.1. Αφορά το έγγραφο την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου;Γ.1. Αφορά το έγγραφο την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου;    

 

ΝαιΝαιΝαιΝαι: Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί εξ ορισμού η 

χορήγηση του αντιγράφου. Θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα να 

χορηγηθεί απόσπασμα του εγγράφου, χωρίς το μέρος που εν δυνάμει 

αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου. Εάν όμως αυτό δεν είναι 

εφικτό, θα πρέπει στην αιτιολογημένη απόφαση απόρριψης του 

αιτήματος, η οποία κατά τον νόμο πρέπει να εκδίδεται εντός 20 ημερών, 

να εξηγείται για ποιο λόγο η Υπηρεσία δεν επιτρέπεται να ικανοποιήσει το 

αίτημα και να προτείνονται τυχόν εναλλακτικές λύσεις.  

 

ΌχιΌχιΌχιΌχι: Ακόμη κι αν ένα έγγραφο δεν αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή 

ζωή τρίτου, θα πρέπει να εξετάζεται μήπως περιλαμβάνει «δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα», οπότε δεν αποκλείεται μεν η χορήγηση, αλλά 

θα πρέπει να τηρηθούν οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. Αυτό 

αναφέρεται διότι υπάρχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δεν 

εμπίπτουν στην έννοια της «ιδιωτικής ή οικογενειακής ζωής», αλλά 

παραμένουν προσωπικά δεδομένα, όπως, για παράδειγμα, πληροφορίες 

για την υπηρεσιακή κατάσταση δημοσίου υπαλλήλου.  
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Γ.2. ΥφίστΓ.2. ΥφίστΓ.2. ΥφίστΓ.2. Υφίσταται απόρρητο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις;αται απόρρητο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις;αται απόρρητο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις;αται απόρρητο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις;    

 

ΝαιΝαιΝαιΝαι:  Τέτοια περίπτωση είναι το τραπεζικό απόρρητο, το φορολογικό 

απόρρητο, το απόρρητο των τηλεπικοινωνιών. Σε τέτοια περίπτωση, 

κανονικά για την χορήγηση χρειάζεται δικαστική πράξη ή εισαγγελική 

παραγγελία για την άρση του απορρήτου. Το απόρρητο δεν μπορεί να 

αντιταχθεί έναντι των υποκειμένου των δεδομένων, όταν αυτό ζητάει 

πρόσβαση σε στοιχεία που το αφορούν. Επίσης, τα προσωπικά δεδομένα 

τρίτων δεν αποτελούν «απόρρητο», αφού οι διατάξεις για τα προσωπικά 

δεδομένα επιτρέπουν, υπό προϋποθέσεις, την χορήγησή τους σε τρίτους. 

Τέλος, δεν αποτελεί απόρρητο η πνευματική ιδιοκτησία, δηλαδή το 

γεγονός ότι σε ένα έγγραφο περιλαμβάνεται ένα πρωτότυπο πνευματικό 

δημιούργημα λόγου ή τέχνης, αφού και σε αυτή την περίπτωση 

επιτρέπεται η χορήγηση, με την μνεία της επιφύλαξης των δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας.  

 

ΌχιΌχιΌχιΌχι: Ακόμη κι αν δεν υπάρχει απόρρητο που προβλέπεται από ειδικές 

διατάξεις, θα πρέπει να εξετάζεται πάντοτε εάν συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις χορήγησης αντιγράφων ή επιτόπιας μελέτης. 

 

    

Γ.Γ.Γ.Γ.3333. Η ικανοποίηση του δικαιώματος είναι δυνατόν να δυσχεράνει . Η ικανοποίηση του δικαιώματος είναι δυνατόν να δυσχεράνει . Η ικανοποίηση του δικαιώματος είναι δυνατόν να δυσχεράνει . Η ικανοποίηση του δικαιώματος είναι δυνατόν να δυσχεράνει 

ουσιωδώς την έρευνα δικαστικών, διοικητικώνουσιωδώς την έρευνα δικαστικών, διοικητικώνουσιωδώς την έρευνα δικαστικών, διοικητικώνουσιωδώς την έρευνα δικαστικών, διοικητικών, α, α, α, αστυνομικών ή στυνομικών ή στυνομικών ή στυνομικών ή 

στρατιωτικών αρχών σχετικώς με την τέλεση εγκλήματος ή διοικητικής στρατιωτικών αρχών σχετικώς με την τέλεση εγκλήματος ή διοικητικής στρατιωτικών αρχών σχετικώς με την τέλεση εγκλήματος ή διοικητικής στρατιωτικών αρχών σχετικώς με την τέλεση εγκλήματος ή διοικητικής 

παράβασης;παράβασης;παράβασης;παράβασης;    

 

Ναι: Αν η χορήγηση αντιγράφου ή η επιτόπια μελέτη μπορεί να 

δυσχεράνει τέτοια έρευνα κάποιας υπηρεσίας της Περιφέρειας, τότε η 

απόρριψη πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη, δηλαδή να αναφέρει 

στην/στον πολίτη για ποιόν ειδικά λόγο μπορεί να δυσχερανθεί η εν λόγω 

έρευνα.    

 

Όχι: Αν απορριφθεί αίτημα για χορήγηση αντιγράφου ή για επιτόπια 

μελέτη με το σκεπτικό αυτό, χωρίς όμως να συντρέχει πραγματικά τέτοια 

περίπτωση, υπάρχει το δικαίωμα του πολίτη να προσφύγει στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ή και στην Δικαιοσύνη και να κριθεί εκεί 

κατά πόσον ήταν ορθή η απόρριψη ή όχι. Γι’ αυτό τον λόγο, η εφαρμογή 

αυτής της διάταξης πρέπει να διενεργείται με εξαιρετικά προσεκτικό 

τρόπο και σε κάθε περίπτωση, η αιτιολογημένη απόφαση πρέπει να είναι 

αναλυτική και να μην περιορίζεται σε αναπαραγωγή της νομοθετικής 

διάταξης.  
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Γ.Γ.Γ.Γ.4444. Υπάρχουν δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί . Υπάρχουν δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί . Υπάρχουν δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί . Υπάρχουν δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί 

του εγγράφουτου εγγράφουτου εγγράφουτου εγγράφου; 

 

ΝαιΝαιΝαιΝαι: Τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας δεν 

απαγορεύουν την χορήγηση αντιγράφου. Αντιθέτως, το άρθρο 24 του 

Ν.2121/1993 (περί πνευματικής ιδιοκτησίας) αναφέρει:  «επιτρέπεται χωρίς 

την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή, η αναπαραγωγή έργου για 

να χρησιμοποιηθεί σε δικαστική ή διοικητική διαδικασία, στο μέτρο που 

δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο σκοπό». Επομένως, η «επιφύλαξη 

δικαιωμάτων» που αναφέρει ο νόμος συνίσταται στο γεγονός ότι η 

χορήγηση αντιγράφου ενός πρωτότυπου έργου λόγου ή τέχνης (π.χ. μιας 

μετάφρασης24) δεν συνοδεύεται και από μεταβίβαση των δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας στον πολίτη, οπότε μαζί με την χορήγηση 

αντιγράφου, οι υπηρεσίες πρέπει να επισημαίνουν ότι επί του έργου 

υφίστανται δικαιώματα πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας που 

πρέπει να σέβεται η/ο πολίτης στον οποίο χορηγείται το αντίγραφο. 

 

ΌχιΌχιΌχιΌχι: Ακόμη κι όταν δεν υπάρχουν δικαιώματα πνευματικής ή 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας όμως, πρέπει να γίνεται σαφές στους πολίτες 

ότι η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των εγγράφων που τους 

χορηγούνται επιτρέπεται (ακόμη και για εμπορική χρήση), στο πλαίσιο 

των διατάξεων του Ν.3448/2006 («Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του 

δημόσιου τομέα») όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Δηλαδή πέρα από την 

ίδια την πρόσβαση της/του πολίτη, η χρήση του εγγράφου που θα 

πραγματοποιήσει διέπεται πάντοτε από ειδικότερες διατάξεις.  

                                                
24

 «Η πνευµατική ιδιοκτησία δεν είναι είδος απορρήτου, αλλ’  έννοµο πλέγµα προστασίας 

περιουσιακών και ηθικών δικαιωµάτων, ως παραβίαση των οποίων νοείται η άνευ αδείας 

χρήση, κάρπωση, επίδειξη ή επέµβαση επί του έργου (άρθρα 3 παρ. 1 & 4 παρ. 1 ν. 2121/93: 

«εγγραφή… αναπαραγωγή… µετάφραση… διασκευή… διανοµή… εκµίσθωση… δηµόσια 

εκτέλεση… µετάδοση ή αναµετάδοση… παρουσίαση στο κοινό… απόφαση για τον χρόνο, 

τόπο και τρόπο δηµοσίευσης… παραµόρφωση, περικοπή ή τροποποίηση»), όχι όµως η απλή 

θέαση αυτού από µη δικαιούχο, πόσο µάλλον από δικαιούχο κατ’ εφαρµογή του Κώδικα 

∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας ή του ν. 1599/86, σύµφωνα µε τους οποίους, κατά τα ανωτέρω, το 

δικαίωµα πρόσβασης ασκείται «µε την επιφύλαξη» τυχόν πνευµατικής ιδιοκτησίας, ήτοι το 

ίδιο µεν ασκείται απρόσκοπτα, πλην όµως δεν συνεπιφέρει άρση ή διαβίβαση των 

δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας. Μάλιστα, κατά ρητή διάταξη (άρθρο 24) του ίδιου 

του ν. 2121/93, «επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δηµιουργού …, η αναπαραγωγή έργου για 

να χρησιµοποιηθεί σε δικαστική ή διοικητική διαδικασία, στο µέτρο που δικαιολογείται από 

τον επιδιωκόµενο σκοπό», εν προκειµένω δε ως «διοικητική διαδικασία» θα µπορούσε να 

νοηθεί η κατόπιν αιτήσεως παροχή δυνατότητας για αντιπαραβολή των µεταφράσεων προς 

επαλήθευση των µεταξύ τους διαφορών.» Συνήγορος του Πολίτη, Πόρισμα 21.11.2007, 

«Ευθύνη δημοσίου φορέα σε περίπτωση αμφισβήτησης πνευματικής ιδιοκτησίας». 

Προσβάσιμο σε: http://www.synigoros.gr/resources/docs/200161.pdf  
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Γ.Γ.Γ.Γ.5555. Η αίτηση είναι εμφανώς παράλογη, υπερβολικά . Η αίτηση είναι εμφανώς παράλογη, υπερβολικά . Η αίτηση είναι εμφανώς παράλογη, υπερβολικά . Η αίτηση είναι εμφανώς παράλογη, υπερβολικά αόριστη, ακατάληπτη, αόριστη, ακατάληπτη, αόριστη, ακατάληπτη, αόριστη, ακατάληπτη, 

προδήλως αβάσιμη ή επαναλαμβάνεται κατά τρόπο καταχρηστικόπροδήλως αβάσιμη ή επαναλαμβάνεται κατά τρόπο καταχρηστικόπροδήλως αβάσιμη ή επαναλαμβάνεται κατά τρόπο καταχρηστικόπροδήλως αβάσιμη ή επαναλαμβάνεται κατά τρόπο καταχρηστικό    

 

ΝαιΝαιΝαιΝαι:  Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει καν υποχρέωση απάντησης της 

Υπηρεσίας. Εμφανώς παράλογη είναι η αίτηση όταν δεν υπάρχει λογικός 

ειρμός στο κείμενό της. Υπερβολικά αόριστη είναι η αίτηση όταν από το 

κείμενο δεν μπορεί να προσδιοριστεί ούτε κατά προσέγγιση το αιτούμενο 

έγγραφο. Προδήλως αβάσιμη είναι η αίτηση όταν δεν βασίζεται σε κάποιο 

δικαίωμα της/του πολίτη ή όταν είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχει το 

έγγραφο που ζητείται. Η καταχρηστική επανάληψη, όπως έχει διατυπωθεί 

και στο άρθρο  υφίσταται όταν το αίτημα υποβάλλεται για τρίτη φορά 

 

ΌχιΌχιΌχιΌχι: Δεν είναι όμως καταχρηστικό ένα επαναλαμβανόμενο αίτημα, όταν η 

υπηρεσία δεν έχει ανταποκριθεί με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση ή δεν 

δύναται να αιτιολογήσει την απόφασή της. Η/ο πολίτης μπορεί να 

επανέλθει με νέα αίτηση, όσες φορές η Διοίκηση απλώς αποφεύγει να 

απαντήσει με υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στους κανόνες 

δικαίου και περιορίζεται σε απλή επίκληση της καταχρηστικότητας.  

 

Γ.Γ.Γ.Γ.6666. Η αίτηση αφορά ημιτελές υλικό ή ημιτελή έγγραφα και δεδομένα;. Η αίτηση αφορά ημιτελές υλικό ή ημιτελή έγγραφα και δεδομένα;. Η αίτηση αφορά ημιτελές υλικό ή ημιτελή έγγραφα και δεδομένα;. Η αίτηση αφορά ημιτελές υλικό ή ημιτελή έγγραφα και δεδομένα;    

 

Ολοκληρωμένο έγγραφο είναι αυτό που περιλαμβάνει ημερομηνία και 

υπογραφή του συντάκτη του. Οποιοδήποτε έγγραφο παρουσιάζει αυτά 

τα στοιχεία, ακόμη κι αν είναι απλή εισήγηση ή «σχέδιο», πρέπει να 

χορηγείται στον ενδιαφερόμενο κατά τις γενικές διατάξεις. 

 

ΌμωςΌμωςΌμωςΌμως: αν το αίτημα αφορά έγγραφα με προσωπικά δεδομένα, τότε θα 

πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον η χορήγηση του εγγράφου είναι 

σύμφωνη με το άρθρο 23 παρ. 1 (γ) του π.δ. 28/2015 (δηλαδή το άρθρο 4 

παρ. 1 (γ) του Ν.2472/1997), κατά το οποίο, για να είναι νόμιμη η 

επεξεργασία τα δεδομένα πρέπει να είναι επικαιροποιημένα και ακριβή.  

 

ΕπίσηςΕπίσηςΕπίσηςΕπίσης: εάν το αίτημα αφορά πρόσβαση στην περιβαλλοντική 

πληροφορία, εφαρμόζεται το άρθρο 45 1 (β) του π.δ. 28/2015, κατά το 

οποίο η υπηρεσία έχει την δυνατότητα απόρριψης της αίτησης αν αφορά 

ημιτελές υλικό ή ημιτελή έγγραφα και δεδομένα. Όμως, το άρθρο 

συνεχίζει ως εξής: «Στην περίπτωση αυτή, η δημόσια αρχή αναφέρει το 

όνομα της αρχής που επεξεργάζεται το υλικό και τον εκτιμώμενο χρόνο 

που χρειάζεται για την ολοκλήρωσή του.  
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Γ.Γ.Γ.Γ.7777. Αφορά εσωτερικές επικοινωνίες . Αφορά εσωτερικές επικοινωνίες . Αφορά εσωτερικές επικοινωνίες . Αφορά εσωτερικές επικοινωνίες –––– ανακοινώσεις των δημόσιων  ανακοινώσεις των δημόσιων  ανακοινώσεις των δημόσιων  ανακοινώσεις των δημόσιων 

αρχών λαμβανομένου υπόψη του δημοσίου συμφέροντος που αρχών λαμβανομένου υπόψη του δημοσίου συμφέροντος που αρχών λαμβανομένου υπόψη του δημοσίου συμφέροντος που αρχών λαμβανομένου υπόψη του δημοσίου συμφέροντος που 

εξυπηρετείται από τη δημοσιοποίηση των πλεξυπηρετείται από τη δημοσιοποίηση των πλεξυπηρετείται από τη δημοσιοποίηση των πλεξυπηρετείται από τη δημοσιοποίηση των πληηηηροφοριών αυτών;ροφοριών αυτών;ροφοριών αυτών;ροφοριών αυτών;    

 

 Κανονικά η πρόσβαση επιτρέπεται και επ’ αυτών των εγγράφων, εφόσον 

βέβαια δεν καλύπτεται από το τηλεπικοινωνιακό απόρρητο (π.χ. 

εσωτερικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν έχουν 

πρωτοκολληθεί).  

 

Όμως, εάν το αίτημα αφορά περιβαλλοντική πληροφορία, τότε, κατά το 

άρθρο 45 παρ. 1 (γ) του π.δ. 28/2015, η υπηρεσία μπορεί να απορρίψει την 

πρόσβαση 

 

 

 

Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣΔ. ΤΡΟΠΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣΔ. ΤΡΟΠΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣΔ. ΤΡΟΠΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ    

 

Δ.1. Η αναπαραγωγή του εγγράφου ενδέχεται να βλάψει το πρωτότυπο;Δ.1. Η αναπαραγωγή του εγγράφου ενδέχεται να βλάψει το πρωτότυπο;Δ.1. Η αναπαραγωγή του εγγράφου ενδέχεται να βλάψει το πρωτότυπο;Δ.1. Η αναπαραγωγή του εγγράφου ενδέχεται να βλάψει το πρωτότυπο;    

 

Ναι:Ναι:Ναι:Ναι:  Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να χορηγηθεί ηλεκτρονικό 

αντίγραφο (εάν υπάρχει) ή να ικανοποιηθεί το δικαίωμα με επιτόπια 

μελέτη. 

 

Όχι:Όχι:Όχι:Όχι:  Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να χορηγείται αντίγραφο του 

εγγράφου.  

 

    

Ε. ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Ή ΤΗΝ Ε. ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Ή ΤΗΝ Ε. ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Ή ΤΗΝ Ε. ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Ή ΤΗΝ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ    

 

Ε.1. Πρόσβαση σε διοικητικά έγγΕ.1. Πρόσβαση σε διοικητικά έγγΕ.1. Πρόσβαση σε διοικητικά έγγΕ.1. Πρόσβαση σε διοικητικά έγγραφα και περιβαλλοντική πληροφορίαραφα και περιβαλλοντική πληροφορίαραφα και περιβαλλοντική πληροφορίαραφα και περιβαλλοντική πληροφορία    

 

Η προθεσμία για την χορήγηση ή την αιτιολογημένη απόρριψη είναι 20 

ημερών. Εάν δεν μπορεί να τηρηθεί, πέντε (5) μέρες πριν την εκπνοή τους, 

η υπηρεσία ενημερώνει εγγράφως την/τον πολίτη για τους λόγους της 

αντικειμενικής αδυναμίας, καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου του χειριστή 

και στη συνέχεια διεκπεραιώνεται η υπόθεση, σε διάστημα που δεν πρέπει 

να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες. Μετά από το διάστημα αυτό, η 

υπηρεσία είναι υπεύθυνη για καταβολή ειδικής αποζημιωσης στον πολίτη 

(άρθρο 10 παρ. 3 του Συντάγματος).  
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Ε.2. Πρόσβαση του υποκειμένου στα δεδομένα που το αφορούν.Ε.2. Πρόσβαση του υποκειμένου στα δεδομένα που το αφορούν.Ε.2. Πρόσβαση του υποκειμένου στα δεδομένα που το αφορούν.Ε.2. Πρόσβαση του υποκειμένου στα δεδομένα που το αφορούν.    

 

Όταν ο αιτών ζητά αντίγραφο των εγγράφων που τον αφορούν 

προσωπικά, το δικαίωμά του πρέπει να ικανοποιείται εντός 15 ημερών, 

διότι, μετά από αυτή την αποκλειστική προθεσμία η/ο πολίτης έχει 

δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα 
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VVVV. Προτεινόμενο . Προτεινόμενο . Προτεινόμενο . Προτεινόμενο προπροπροπροσχέδιο Κανονισμού Πληροφόρησης Πολιτών Περιφέρειας σχέδιο Κανονισμού Πληροφόρησης Πολιτών Περιφέρειας σχέδιο Κανονισμού Πληροφόρησης Πολιτών Περιφέρειας σχέδιο Κανονισμού Πληροφόρησης Πολιτών Περιφέρειας 

Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής     

 

34. Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης 

προτείνει με την παρούσα ειδική πρόταση, σε εφαρμογή του άρθρου 174 

στοιχείο θ του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), να εισηγηθεί η 

Εκτελεστική Επιτροπή προς το Περιφερειακό Συμβούλιο την θέσπιση 

Κανονισμού Πληροφόρησης Πολιτών. Σημειώνεται ότι ο Κανονισμός 

Πληροφόρησης Πολιτών είναι κανονιστική πράξη, εντελώς διακριτή από την 

Χάρτα Δικαιωμάτων & Υποχρεώσεων του Πολίτη που αποτελεί διακηρυκτικό 

κείμενο, καθώς και από τον Οδηγό του Πολίτη που αποτελεί έγγραφο 

επιβοηθητικό για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων από τις υπηρεσίες.  

 

35. Ένας τέτοιος Κανονισμός Πληροφόρησης πρέπει προεχόντως να ορίζει το 

ποιος είναι υπεύθυνοςποιος είναι υπεύθυνοςποιος είναι υπεύθυνοςποιος είναι υπεύθυνος για την πρόσβαση των πολιτών στην πληροφόρηση. 

Καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας ορίζει ότι η χορήγηση αντιγράφων ή η 

σιωπηρή απόρριψη των αιτημάτων πρόσβασης στα έγγραφα είναι ατομική είναι ατομική είναι ατομική είναι ατομική 

διοικητική πράξηδιοικητική πράξηδιοικητική πράξηδιοικητική πράξη, είναι σαφές ότι υπεύθυνο για τον χειρισμό των υποθέσεων 

αυτών καθίσταται το όργανο που παράγει ατομικές διοικητικές πράξεις. Ως 

εκ τούτου, δεν πρέπει να αναζητείται η ευθύνη προς τους υπαλλήλους ή το 

λοιπό προσωπικό της Περιφέρειας Αττικής, αλλά στους υπογράφοντες τις 

ατομικές διοικητικές πράξεις. Αυτή η αναγνώριση της ευθύνης μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με την θέσπιση του προτεινόμενου Κανονισμού 

Πληροφόρησης Πολιτών, καθώς είναι γνωστό στον νομοθέτη ότι οι 

Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας συνήθως δεν περιλαμβάνουν ρητή 

διάταξη για την αρμοδιότητα πρόσβασης στα έγγραφα, ενώ η σχετική 

αρμοδιότητα υφίσταται απευθείας από τον νόμο.  

 

36. Ο Κανονισμός Πληροφόρησης Πολιτών είναι χρήσιμο να καθιερώνει ως 

γενικό κανόναγενικό κανόναγενικό κανόναγενικό κανόνα ότι επιτρέπεται η πρόσβαση στα έγγραφα, με αίτηση, χωρίς 

περαιτέρω διατυπώσεις. Ότι δηλαδή η γενική αρχή είναι η πρόσβαση και οι 

αποκλεισμοί της πρόσβασης είναι οι εξαιρέσεις, που προβλέπονται ρητά και 

περιοριστικά. Χρήσιμο είναι να διατυπωθεί και ότι δεν υφίσταται ως 

προϋπόθεση για την χορήγηση εγγράφων η ύπαρξη εισαγγελικής 

παραγγελίας, αφού όπως έχει κριθεί παγίως, η υποχρέωση χορήγησης 

αντιγράφων είναι άμεση εκ του νόμου και ανεξάρτητη από την σχετική 

εισαγγελική αρμοδιότητα. Έτσι, όλες οι εξαιρέσεις όλες οι εξαιρέσεις όλες οι εξαιρέσεις όλες οι εξαιρέσεις –––– περιορισμοί από την  περιορισμοί από την  περιορισμοί από την  περιορισμοί από την 

πρόσβαση προτείνεται να κωδικοποιηθούν σε μία παράγραφο, ώστε να είναι πρόσβαση προτείνεται να κωδικοποιηθούν σε μία παράγραφο, ώστε να είναι πρόσβαση προτείνεται να κωδικοποιηθούν σε μία παράγραφο, ώστε να είναι πρόσβαση προτείνεται να κωδικοποιηθούν σε μία παράγραφο, ώστε να είναι 

σαφής η κατ’ εξαίρεση εφαρμογή τουςσαφής η κατ’ εξαίρεση εφαρμογή τουςσαφής η κατ’ εξαίρεση εφαρμογή τουςσαφής η κατ’ εξαίρεση εφαρμογή τους. 

 

37.  Ένας πλήρης κανονισμός δεν μπορεί παρά να προβλέπει και διασφαλίσεις 

για την τήρησης των διατάξεών του. Εδώ οι μηχανισμοί για την διασφάλιση 

είναι η αναγνώριση της μη τήρησης των προθεσμιών ως λόγος πειθαρχικού ως λόγος πειθαρχικού ως λόγος πειθαρχικού ως λόγος πειθαρχικού 
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ελέγχου ελέγχου ελέγχου ελέγχου από τα αρμόδια όργανααπό τα αρμόδια όργανααπό τα αρμόδια όργανααπό τα αρμόδια όργανα, αλλά και η εξατομικευμένη ενημέρωση των 

πολιτών για την δυνατότητα ακύρωσης της απορριπτικής απόφασης με 

προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς και η δυνατότητα για 

διαμεσολαβητική επίλυση της διαφοράς με καταγγελία στον Περιφερειακό 

Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης.  

 

38. Για την έμπρακτη διευκόλυνση της ενάσκησης αυτής της αρμοδιότητας 

της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Περιφερειακού Συμβουλίου, προτείνουμε 

ένα προσχέδιο Κανονισμού Πληροφόρησης Πολιτών, σύμφωνου με τις 

αρμοδιότητες της Περιφέρειας και στο πλαίσιο της παραπάνω ανάλυσης της 

νομοθεσίας και της νομολογίας του θεσμικού πλαισίου:  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ …/…  

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, έχοντας υπόψη της: 

1. Το άρθρο 10 παρ. 3 του Συντάγματος 

2. Τον Ν.3852/2010 και ιδίως το άρθρο 174 περ. θ αυτού. 

3. Το π.δ. 28/2015 (Κώδικας Πρόσβασης στα Δημόσια Έγγραφα) 

 

Εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής το παρακάτω 

σχέδιο κανονισμού πληροφόρησης πολιτών:  

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ    

 

Άρθρο 1Άρθρο 1Άρθρο 1Άρθρο 1    

Υπεύθυνοι χειρισμού αιτημάτωνΥπεύθυνοι χειρισμού αιτημάτωνΥπεύθυνοι χειρισμού αιτημάτωνΥπεύθυνοι χειρισμού αιτημάτων πρόσβασης στα έγγραφα πρόσβασης στα έγγραφα πρόσβασης στα έγγραφα πρόσβασης στα έγγραφα    

    

1. Υπεύθυνοι για τον χειρισμό των αιτημάτων των πολιτών για την 

πρόσβασή τους στα έγγραφα που τηρούνται στην Περιφέρεια Αττικής 

είναι οι προϊστάμενοι των διοικητικών μονάδων που τηρούν τα οικεία 

αρχεία (προϊστάμενοι τμημάτων, αυτοτελών γραφείων, διευθύνσεων, 

γενικών διευθύνσεων). Οι ως άνω υπεύθυνοι εκδίδουν την σχετική 

ατομική διοικητική πράξη περί έγκρισης ή μη των αιτημάτων των 

πολιτών για πρόσβασή τους στα έγγραφα.  

 

2. Οι ως άνω υπεύθυνοι μεριμνούν για την ύπαρξη προτύπων αιτήσεων 

στις υπηρεσίες, αλλά και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας, ώστε οι 

πολίτες να διευκολύνονται στην υποβολή των αιτημάτων. Οι 

υπεύθυνοι οφείλουν να διευκολύνουν τους πολίτες με αναπηρία ή που 

αντιμετωπίζουν δυσχέρεια, στην συμπλήρωση των αιτήσεων.  

 

Άρθρο 2Άρθρο 2Άρθρο 2Άρθρο 2    

Αρχή της ελεύθερης πρόσβασης στα έγγραφαΑρχή της ελεύθερης πρόσβασης στα έγγραφαΑρχή της ελεύθερης πρόσβασης στα έγγραφαΑρχή της ελεύθερης πρόσβασης στα έγγραφα    
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1. Η κατόπιν γραπτής ή ηλεκτρονικά υποβληθείσας αίτησης πρόσβαση 

των πολιτών στα έγγραφα που τηρούνται στα αρχεία της Περιφέρειας 

είναι κατ’ αρχήν ελεύθερη (με χορήγηση αντιγράφου ή επιτόπια 

μελέτη), εκτός εάν συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου 3 

 

2. Για την χορήγηση αντιγράφων δεν απαιτείται η προσκόμιση 

Εισαγγελικής Παραγγελίας.  

 

Άρθρο 3Άρθρο 3Άρθρο 3Άρθρο 3    

Περιπτώσεις περιορισμού της πρόσβασης στα έγγραφαΠεριπτώσεις περιορισμού της πρόσβασης στα έγγραφαΠεριπτώσεις περιορισμού της πρόσβασης στα έγγραφαΠεριπτώσεις περιορισμού της πρόσβασης στα έγγραφα    

 

1. Όταν το έγγραφο δεν είναι αναρτητέο στο Διαδίκτυο ή δεν αφορά 

περιβαλλοντική πληροφορία ή δεν αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

του αιτούντος προσώπου, η πρόσβαση στα έγγραφα απορρίπτεται με 

αιτιολογημένη απόφαση, εκτός εάν το αιτούμενο πρόσωπο εκθέτει και 

τεκμηριώνει το εύλογο ενδιαφέρον του για την πρόσβαση σε διοικητικό 

έγγραφο ή, εφόσον το αίτημα αφορά ιδιωτικό έγγραφο, το ειδικό έννομο 

συμφέρον του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες απαιτείται η έκθεση 

και τεκμηρίωση ευλόγου ενδιαφέροντος ή ειδικού εννόμου συμφέροντος, 

επιτρέπεται η πρόσβαση, εκτός αν συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις της 

επόμενης παραγράφου.  

 

2. Η πρόσβαση σε έγγραφο δεν επιτρέπεται, όταν αυτό αφορά την ιδιωτική ή 

οικογενειακή ζωή τρίτου, γεγονός το οποίο θα πρέπει να τεκμηριώνεται 

ειδικώς στην σχετική απορριπτική απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της 

εξέτασης της δυνατότητας για χορήγηση αποσπάσματος μόνο του εγγράφου 

χωρίς τα συγκεκριμένα στοιχεία. Εάν όμως το έγγραφο περιέχει απλώς 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τότε, αφού εξεταστεί η ύπαρξη εννόμου 

συμφέροντος του αιτούμενου προσώπου, χορηγούνται τα αντίγραφα, αφού 

προηγουμένως ενημερωθεί εγγράφως το υποκείμενο των δεδομένων, κατά το 

άρθρο 11 παρ. 3 του Ν.2472/1997. Σε περίπτωση που το έγγραφο περιέχει 

«ευαίσθητα δεδομένα» κατά την έννοια του άρθρου 2 (β) του Ν.2472/1997, η 

χορήγηση αντιγράφου προϋποθέτει, εκτός από την προηγούμενη ενημέρωση 

του υποκειμένου και  άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, η οποία δεν είναι απαραίτητη μόνο εφόσον η χορήγηση του 

εγγράφου εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις του άρθρου 7Α του Ν.2472/1997. 

Σε περίπτωση που η πρόσβαση αποκλείεται λόγω απορρήτου που 

προβλέπεται από ειδικές διατάξεις (φορολογικού, τραπεζικού, 

τηλεπικοινωνιακού), ή σε περίπτωση που η πρόσβαση δύναται να δυσχεράνει 

ουσιωδώς την έρευνα των αρχών σε σχέση με την διαπίστωση τέλεσης 

εγκλήματος ή διοικητικής παράβασης, ή σε περίπτωση που η πρόσβαση 

περιορίζεται λόγω άλλων διατάξεων νόμου, η απορριπτική απόφαση πρέπει 
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να περιλαμβάνει σαφή αιτιολογία για την υπαγωγή της υπόθεσης σε αυτή την 

περίπτωση.  

 

3. Σε περίπτωση που αίτημα για πρόσβαση στο ίδιο έγγραφο υποβάλλεται για 

τρίτη φορά, απορρίπτεται ως καταχρηστικώς επαναλαμβανόμενο. 

 

4. Σε κάθε απόφαση απόρριψης πρόσβασης, οι πολίτες ενημερώνονται 

εγγράφως ότι έχουν δικαίωμα προσφυγής εντός δεκαπέντε (15) ημερών για 

λόγους νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, η οποία έχει την 

αρμοδιότητα εάν κρίνει ότι η απόρριψη είναι παράνομη, να ακυρώσει την 

σχετική ατομική διοικητική πράξη, καθώς και δικαίωμα καταγγελίας στον 

Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης εάν επιθυμούν 

να διαμεσολαβήσει για την επανεξέταση της υπόθεσης. Επίσης, οι πολίτες 

ενημερώνονται εγγράφως ότι η προθεσμία αυτή δεν αναστέλλει την 

προθεσμία για προσφυγή τους στην Δικαιοσύνη με αίτημα την ακύρωση της 

απόφασης κατά τις ισχύουσες διατάξεις.  

 

Άρθρο 4Άρθρο 4Άρθρο 4Άρθρο 4    

Αποκλειστική προθεσμίαΑποκλειστική προθεσμίαΑποκλειστική προθεσμίαΑποκλειστική προθεσμία    

 

1. Εφόσον το αίτημα πρόσβασης σε έγγραφο έχει υποβληθεί στην αρμόδια 

υπηρεσία, αυτή οφείλει εντός είκοσι (20) ημερών, με την επιφύλαξη της 

επόμενης παραγράφου, να εκδώσει την σχετική απόφαση χορήγησης 

εγγράφων ή αιτιολογημένης απόρριψης του αιτήματος. Σε περίπτωση που 

υπάρχει αντικειμενική αδυναμία να τηρηθεί αυτή η προθεσμία, η υπηρεσία 

ενημερώνει εγγράφως την/τον αιτούσα/αιτούντα, τουλάχιστον πέντε (5) 

ημέρες πριν την εκπνοή της αποκλειστικής προθεσμίας για τους λόγους της 

καθυστέρησης, καθώς και για το τηλέφωνο του χειριστή της υπόθεσης. Η 

προθεσμία εκπλήρωσης σε αυτή την περίπτωση δεν επιτρέπεται να 

παραταθεί πέραν των τριών (3) μηνών. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η 

προβλεπόμενη προθεσμία, κινείται η πειθαρχική διαδικασία για να εξεταστούν 

οι λόγοι της καθυστέρησης.  

 

2. Εφόσον το αίτημα αφορά πρόσβαση του υποκειμένου στα δεδομένα που το 

αφορούν, η προθεσμία είναι δεκαπέντε (15) ημερών. 

 

Άρθρο 5Άρθρο 5Άρθρο 5Άρθρο 5    

Ιστοσελίδα και ηλεκτρονικά αντίγραφαΙστοσελίδα και ηλεκτρονικά αντίγραφαΙστοσελίδα και ηλεκτρονικά αντίγραφαΙστοσελίδα και ηλεκτρονικά αντίγραφα    

 

1. Κάθε υπηρεσία μεριμνά για την ταχύτερη δυνατή ανάρτηση των εγγράφων 

της που αφορούν γενικά τους πολίτες στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 

Αττικής, παράλληλα και πέραν της υποχρέωσης ανάρτησης των αναρτητέων 
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στο πρόγραμμα «Διαύγεια», με σκοπό την κατά το δυνατόν μείωση των 

αιτημάτων των πολιτών για χορήγηση αντιγράφων.  

 

2. Όταν τα αιτήματα υποβάλλονται διαδικτυακά ή μέσω τηλεομοιοτυπίας, με 

τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να ικανοποιείται το αίτημα, δηλαδή με χορήγηση 

ηλεκτρονικών αντιγράφων ή αποστολή τηλεομοιοτυπίας.» 

 

    

 

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2016  

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

 

Βασίλης Σωτηρόπουλος 

 

 

 

 

 

 

 
 


