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Πεπίλητη 

 

 

 

Ζ εηζαγσγή ηνπ Νφκνπ 3861/2010, ήηαλ κηα θαηλνηνκία ζην ζθεληθφ ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Ο λφκνο εληάζζεηαη ζηε γεληθφηεξε νκπξέια 

πεξί  ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. θνπφο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ απνηέιεζε ε 

αλάξηεζε ζην Γηαδίθηπν θαζψο θαη ε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ γηα ηε δηαζθάιηζε 

επξχηαηεο δεκνζηφηεηαο ησλ πξάμεσλ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ, λφκσλ θαη 

απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη απφ ηνλ Πξσζππνπξγφ, ηα ζπιινγηθά θπβεξλεηηθά 

φξγαλα, ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, ηνπο Τπνπξγνχο, Αλαπιεξσηέο Τπνπξγνχο, 

Τθππνπξγνχο, Δηδηθνχο Γξακκαηείο Τπνπξγείσλ, Γεληθνχο Γξακκαηείο Τπνπξγείσλ 

θαη Πεξηθεξεηψλ, θαζψο θαη νξγάλσλ δηνίθεζεο θνξέσλ ηνπ ζηελνχ θαη ηνπ 

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα (ΦΔΚ112/Α'/13-7-2010).  

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ην αληηθείκελν 

εθαξκνγήο ηνπ ππφ εμέηαζε λφκνπ ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Δπηπιένλ λα εμεηάζεη, αλ 

επεξεάδεη θαη πσο, ηνλ έιεγρν ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ ε 

δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ πεξί δεκνζίνπ ηνκέα πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ εθαξκνγή 

ηνπ «Πξνγξάκκαηνο Γηαχγεηα».   
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Δπραξηζηίεο:  ηελ Γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ Α.Π.Θ. θα Γεσξγία 

Πεηξίδνπ, γηα ηελ παξαρψξεζε άδεηαο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ case study.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΔΙΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

 

1.1 Ειζαγυγή  

 

ηηο 13 Ηνπιίνπ 2010 ηππψζεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ν λφκνο 

πεξί ηεο „Δλίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην 

δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα»‟ (ΦΔΚ112/Α'/13-7-2010, ζ. 2727). Ο λφκνο απηφο, 

σο ζηφρν είρε ηελ επξχηαηε δεκνζηφηεηα ζηνηρείσλ ηνπ ζηελνχ θαη επξχηεξνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα.  

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα εμεηάζεη ην 

αληηθείκελν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζηνλ έιεγρν ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Θα εμεηάζνπκε πεξηπησζηνινγηθά ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ απηφλ ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, ελψ ζα καο απαζρνιήζεη ε 

ηπρφλ δπλαηφηεηα παξαβίαζεο ηνπ πλεχκαηνο ηνπ λφκνπ. Ζ έξεπλά καο ζα 

επηθεληξσζεί έπεηηα, ζηελ ππνρξέσζε αλάξηεζεο δεκνζίσλ εγγξάθσλ πνπ πξνθχπηεη 

απφ ην «Πξφγξακκα Γηαχγεηα», γηα έλα δεκφζην νξγαληζκφ ζηελ πξάμε. Θα 

κειεηήζνπκε, παξαδείγκαηα απφ ηελ εθαξκνγή παξφκνηαο λνκνζεζίαο ζε άιιεο 

ρψξεο θαη ζα επηρεηξήζνπκε λα θαζνξίζνπκε ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε δηάρπζε 

πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα κέζσ ειεθηξνληθψλ κέζσλ. Δλ ζπλερεία ζα 

επηθεληξσζνχκε ζηελ πεξίπησζε δηάρπζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη 

ηε ζπκβνιή ηεο ζηνλ έιεγρν ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη νξγαληζκψλ.  

1.2 Ανάπηςξη ηηρ επεςνηηικήρ ππόηαζηρ και μεθοδολογία 

 

Ο Νφκνο 3861/2010 ηεο 13
εο

 Ηνπιίνπ 2010, γλσζηφο θαη σο «Πξφγξακκα 

Γηαχγεηα» έκειε λα αιιάμεη θαηά πνιχ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, 

φπσο ήηαλ γλσζηή κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή. Σν θαηλνηφκν ζηνηρείν ηνπ Νφκνπ πεξί 

Γηαχγεηαο, είλαη φηη νπζηαζηηθά ππνρξεψλεη ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνχο 

ηνπ ζηελνχ θαη επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα λα αλαξηνχλ ζην Γηαδίθηπν κηα κεγάιε 
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γθάκα πξάμεσλ θαη απνθάζεσλ απηψλ ησλ νξγαληζκψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

δηεπθνιχλεηαη ε δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ αλάκεζα ζην πιήζνο ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ θαη δπλεηηθά ζε φινπο ηνπο πνιίηεο ηεο ρψξαο ππφ θάπνηεο 

πξνυπνζέζεηο. 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα απαληήζεη ζην παξαθάησ εξεπλεηηθφ 

εξψηεκα (Δ.Δ.): 

Δ.Δ. 1: Δπεξεάδεη ηνλ έιεγρν ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ ε 

εηζαγσγή ηνπ Νφκνπ 3861/2010 γλσζηφο σο «Πξφγξακκα Γηαχγεηα»; 

Πξνθεηκέλνπ λα απαληεζεί ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηα Αληηθείκελα Έξεπλαο 

(Α.Δ.) ηεο εξγαζίαο ζα είλαη: 

Α.Δ. 1: Να εμεηάζεη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηνπ Νφκνπ 3861/2010. 

Α.Δ. 2: Να εμεηάζεη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπ ζε θάπνην δεκφζην νξγαληζκφ. 

Α.Δ. 3: Να εμεηάζεη ηελ εθαξκνγή παξφκνησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ ζε 

άιιεο ρψξεο, θπξίσο θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Α.Δ. 4: Να νξίζνπκε ηηο αξρέο ηεο δηάρπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα κέζσ ειεθηξνληθψλ κέζσλ 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο έξεπλαο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε αλάιπζε κε 

πνηνηηθά δεδνκέλα, κε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα αιιά θαη εμέηαζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ 

νπνίν εθαξκφδεηαη ν Νφκνο ζηελ πξάμε ζε κηα δεκφζηα επηρείξεζε (case study). ηα 

πνηνηηθά δεδνκέλα ρξεζηκνπνηνχληαη κε αξηζκεηηθέο κέζνδνη ζπγθέληξσζεο ή κε 

αξηζκεηηθέο ηερληθέο αλάιπζεο (Thomas, 2004). 

Ο Burns (2000), ζεκεηψλεη φηη ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε έρεη σο επηζηεκνληθφ 

έξεηζκα ηε ζέζε φηη δελ κπνξνχκε λα πεξηβάιινπκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα κέζα ζε 

αξηζκεηηθή θαηεγνξηνπνίεζε. Ζ πνηνηηθή έξεπλα φπσο ζεκεηψλεη «δίλεη έκθαζε 

ζηελ εγθπξφηεηα ησλ δνκψλ κε πνιιαπιή έλλνηα θαη ηελ νιηζηηθή αλάιπζε, ζε 

αληίζεζε κε ηα θξηηήξηα ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο ζηαηηζηηθήο ζηεγαλνπνίεζεο ηεο 

πνζνηηθήο έξεπλαο» (ζ. 11).  χκθσλα κε ηνλ Creswell (1994), θαηά ηε ζπγθέληξσζε 

ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ νη δηαδηθαζίεο πεξηιακβάλνπλ ηέζζεξηο βαζηθέο κεζφδνπο: 

έγγξαθα, παξαηήξεζε, ζπλεληεχμεηο θαη νπηηθέο εηθφλεο. Οη δχν πξψηνη ηχπνη έρνπλ 

επηιεγεί ζε απηή ηελ έξεπλα, κέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο θαη ηεο παξαηήξεζεο 

εθαξκνγήο ηνπ Νφκνπ ζε κηα δεκφζηα ππεξεζία, ψζηε λα απαληεζεί κε ηνλ θαιχηεξν 

δπλαηφ ηξφπν ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

2.1 O Νόμορ ηηρ Διαύγειαρ κάηυ από ηην ομππέλα ηηρ Ηλεκηπονικήρ 

διακςβέπνηζηρ 

 

Ζ ηερλνινγία έδσζε ηελ επθαηξία λα μεπεξαζηνχλ ηα φξηα ηνπ νξζνινγηζκνχ 

θαη λα ιακβάλνληαη θαιχηεξεο απνθάζεηο. Μέρξη ηελ εηζαγσγή ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη 

ηελ δηάδνζε ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ ζε επξεία θιίκαθα, ην θχξην αληηθείκελν 

ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο ηερλνινγίαο ζηελ δηαθπβέξλεζε, ήηαλ ε βειηίσζε ηελ 

δηνηθεηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ε αχμεζε ηεο 

θπβεξλεηηθήο παξαγσγηθφηεηαο (Simon ζην Yildiz, 1976). Πιένλ φκσο, ε 

πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία έρεη κπεη ζηελ θαξδηά ηεο θξαηηθήο δηαθπβέξλεζεο. Έηζη 

αλαπηχρζεθε ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε. Με ηνλ φξν ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε 

ελλννχκε ηελ «ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ γηα κεηαθνξά 

θπβεξλεηηθήο πιεξνθνξίαο θαη ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο» (UN & ASPA, 2002, ζ. 1).  

ηελ Διιάδα ηα ζεκαληηθφηεξα, αξρηθά έξγα πξνψζεζεο ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο ήηαλ ην «Γίθηπν χδεπμηο», έλα εζσηεξηθφ δίθηπν Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο, ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ πνπ ηδξχζεθαλ ην 2001 σο εξγαιείν 

εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε, θαη ην TAXISNET πνπ εηζήρζε ην 2000, απνηειψληαο έλα 

εζσηεξηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ππνζηήξημεο ησλ ιεηηνπξγηψλ θνξνινγηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ Γεκφζησλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ (Γ.Ο.Τ.) θαη θεληξηθά ηνπ 

Κέληξνπ Πιεξνθνξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (ΚΔ.Π.Τ.Ο.) (Ρνδνζζέλνπο, 

2005).   

Ζ πιένλ πξφζθαηε εμέιημε ζην πεδίν ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηε 

ρψξα καο, είλαη ε ςήθηζε ηνπ Νφκνπ 3979/2011 ηεο 16
εο

 Ηνπλίνπ 2011 «Γηα ηελ 

ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο». θνπφο ηνπ πξφζθαηνπ λφκνπ 

είλαη, ε αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

θαζψο θαη ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ λα ζπλαιιάζζνληαη θαη λα επηθνηλσλνχλ κε 
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θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κέζσ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. 

Παξάιιεια κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3979/2011 ξπζκίδεηαη ε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ απφ θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηελ ζπλεπηθνπξία ηεο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο 

(ΦΔΚ138/Α'/16-06-2011). 

Ο λφκνο ηεο δηαχγεηαο κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί θάησ απφ ηελ νκπξέια ηεο 

γεληθφηεξεο πνιηηηθήο πεξί ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Τπφ ην πξίζκα απηφ αμίδεη 

λα αλαθεξζνχκε επηγξακκαηηθά ζηνπο παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ εηνηκφηεηα 

ελφο θξάηνπο αλαθνξηθά κε ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε. Οη παξάγνληεο πνπ 

επηζεκαίλεη έξεπλα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (2008), είλαη: α. ε δηαζεζηκφηεηα ζε 

αλζξψπηλνπο, ηερλνινγηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο, β. ε ζέιεζε κηαο θπβέξλεζεο 

θαη ην ελδηαθέξνλ ηεο λα αθνπγθξαζηεί, λα θαηαλνήζεη θαη λα ππεξεηήζεη ηηο 

αλάγθεο ηνπ έζλνπο ηεο, γ. ε πξνζβαζηκφηεηα, δ. ε επάξθεηα ησλ ηερλνινγηθψλ 

ππνδνκψλ θαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ κέζσλ παξνρήο ππεξεζηψλ, ε. νη γιψζζεο, ζη. ε 

θαηαιιειφηεηα θαη ε αλάπηπμε ςεθηαθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη  

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, δ. ε εκπηζηεπηηθφηεηα θαη, ε. ε εκπηζηνζχλε. χκθσλα κε 

ηνλ Khalil (2011), ζεκαίλνληα ξφιν ζηελ εηνηκφηεηα ελφο θξάηνπο γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο δηαδξακαηίδεη ε εζληθή θνπιηνχξα ηνπ. Ηδηαίηεξα ε 

ζεκαζία πνπ απνδίδεη ζηελ ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ, ηηο πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο γηα 

ηελ απνθπγή ηεο αβεβαηφηεηαο, ηνλ ζεζκηθφ θνιεθηηβηζκφ θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ 

πνπ έρεη γηα ην κέιινλ.  

 Ζ δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ππφθεηηαη 

φκσο θαη ζε πεξηνξηζκνχο. Όπσο ζεκεηψλεη ν  Yildiz (2007), έλα πνιχπινθν ζεζκηθφ 

θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ απνηειεί ζπλήζσο εκπφδην γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή 

ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Σξνρνπέδε απνηειεί επίζεο, ε έιιεηςε 

πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο κειεηψλ, ελψ 

ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο αξλεηηθφο είλαη ν ξφινο ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θαη 

ησλ ηδησηηθψλ εηαηξηψλ αλάπηπμεο θαη πψιεζεο πιεξνθνξηαθψλ ηερλνινγηψλ. 

  

2.2 Η Διαύγεια μέζα από ηη διεθνή βιβλιογπαθία 

 

Ζ ζεκαζία ηεο δηαχγεηαο ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ πνιηηψλ θαη δεκφζηαο δηνίθεζεο 

απμάλεηαη ζπλερφκελα ζηα λέα κνληέια δεκφζηαο δηνίθεζεο πνπ μεπήδεζαλ ζηελ 
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θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο έρνληαο σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο ηνλ πινπξαιηζκφ, 

ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ πεξηπινθφηεηα (Kooiman, 1993). Δπηπξφζζεηα, ε δηαχγεηα 

γίλεηαη απαηηνχκελν ζην λα παξζνχλ δεκφζηεο απνθάζεηο. Οη δξψληεο πνπ 

ιακβάλνπλ κέξνο ζην δίθηπν δεκφζηαο πνιηηηθήο αληηιακβάλνληαη ηελ πιεξνθνξία 

ζαλ πεγή πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζπλεξγαζία θαη βειηίσζε ησλ ζρέζεψλ 

ηνπο. Δλ θαηαθιείδα, ε δηαχγεηα απνηειεί δσηηθφ ζηνηρείν ηεο θαιήο δηαθπβέξλεζεο 

(European Commission, 2001).  

Ζ δηαχγεηα βαζίδεηαη ζηε γλψζε πνπ θαηέρεη ν δήκνο γηα πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνχλ ηνλ δεκφζην ηνκέα θαη θαηά ζπλέπεηα απνθαιχπηεη ηη ππάξρεη ζηελ άιιε 

πιεπξά απφ ηηο πφξηεο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ (Cerrillo-i-Martinez, 2011). Όπσο 

ζεκεηψλεη ν Stiglitz (1999), ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νξγαλψλεηαη 

κηα επηρείξεζε, ην αλ θξαηάεη επηρεηξεζηαθά κπζηηθά, δελ παίδεη ζεκαίλνληα ξφιν. 

Φπζηθά κηα ηδησηηθή επηρείξεζε πξέπεη λα απνθαιχπηεη κέζσ ησλ δεκνζηεπκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ ηεο θαηαζηάζεσλ θάπνηα ζηνηρεία, φκσο νη πειάηεο ελδηαθέξνληαη 

θπξίσο γηα ηηο ηηκέο θαη ηα πξντφληα. Αλ ηα πξντφληα κηαο επηρείξεζεο είλαη θαιήο 

πνηφηεηαο θαη πξνζθέξνληαη ζε ρακειέο ηηκέο, ε εηαηξεία απηή έρεη κεγάιεο 

πηζαλφηεηεο λα επηηχρεη, άζρεηα απφ ην πψο έρεη νξγαλψζεη ηελ παξαγσγή ηεο. ε 

πεξίπησζε πάιη πνπ ε εηαηξεία έρεη παξαιείςεη λα απνθαιχςεη θάπνηα ζεκαληηθή 

πιεξνθνξία ή έρεη πξνβεί ζε ςεχδε, κπαίλνπλ ζε ιεηηνπξγία νη κεραληζκνί ηεο 

αγνξάο, παξάιιεια κε ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ε θαθή θήκε γηα κηα επηρείξεζε, 

πνπ αζθνχλ έληνλε πίεζε γηα δηφξζσζε ηέηνησλ ζπκπεξηθνξψλ. 

 Ωζηφζν δελ ηζρχεη ην ίδην ζηνλ δεκφζην ηνκέα, ζπλερίδεη ν Stiglitz (1999). Ζ 

απνηειεζκαηηθή δεκφζηα δηαρείξηζε θξίλεηαη δηακέζνπ ησλ εθινγψλ, πνπ ζηηο 

πεξηζζφηεξεο δεκνθξαηηθέο ρψξεο δηεμάγνληαη θάζε ηέζζεξα ρξφληα. Παξάιιεια, 

ιφγσ ηεο θχζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ, νη πεξηζζφηεξνη δεκφζηνη νξγαληζκνί 

απνηεινχλ έλα είδνπο κνλνπσιίνπ ζηνλ ηνκέα ηνπο. Μία ζηεγαλνπνίεζε ηεο 

πιεξνθνξίαο πνπ αθνξά ηνλ δεκφζην ηνκέα θαη ν πεξηνξηζκφο ηεο ζηα ζηελά φξηα 

ηνπ γξαθείνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλνκνηφηεηα κεηαμχ ησλ πξάμεσλ ησλ 

θπβεξλψλησλ θαη απηψλ πνπ ππνηίζεηαη φηη ππεξεηνχλ. ηε ζχγρξνλε δηαθπβέξλεζε 

ε έιιεηςε εμφδνπ ηεο πιεξνθνξίαο πξνο ην θνηλφ κπνξεί λα δηνγθψζεη απηά ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ν Stiglitz (1999, ζ. 9) νλνκάδεη «πξνβιήκαηα γξαθείνπ». Άιισζηε, 

ε πιεξνθνξία πνπ πεξηζπιιέγεηαη ή δεκηνπξγείηαη απφ δεκφζηνπο ππαιιήινπο κε 

θξαηηθά έμνδα, πξέπεη λα ζεσξείηαη σο θηήκα ηνπ δήκνπ. 
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 χκθσλα κε ηνλ Carloni, ζηνλ Cerrillo-i-Martinez (2005) ε δηαχγεηα είλαη 

έλαο ζεζκφο πνπ θάλεη πξνζβάζηκε ηελ πιεξνθνξία πεξί ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη 

επηηξέπεη ηνλ δεκνθξαηηθφ έιεγρν ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Θα πξέπεη λα 

ζπκφκαζηε φηη, ε δηαχγεηα δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ ηερλνινγία πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ή ηε γεληθή πξφζβαζε ζηελ ηερλνινγία, αιιά επίζεο απφ ην 

πνιηηηθφ, ζεζκηθφ θαη νξγαλσηηθφ πιαίζην πνπ ηελ ππνζηεξίδεη. Γηα λα βειηησζεί 

σζηφζν, ε δηαχγεηα ζηνλ δεκφζην ηνκέα, θξίλεηαη απαξαίηεηε αξρηθά κία θαηάιιειε 

ξχζκηζε ηεο δηάρπζεο πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κέζσ ειεθηξνληθψλ κέζσλ 

(Cerrillo-i-Martinez, 2011). 

Ζ δηαχγεηα κπνξεί λα επηηεπρζεί κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο φπσο, ε δηάρπζε 

ηεο πιεξνθνξίαο πνπ αθνξά ηνλ δεκφζην ηνκέα κε δηαθνξεηηθά εξγαιεία ζαλ ην 

Γηαδίθηπν, ην ηειέθσλν, ηελ επίζθεςε ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο ή ε πξφζβαζε ησλ 

πνιηηψλ ζηελ πιεξνθνξία αλαθνξηθά κε ηνλ δεκφζην ηνκέα. ηελ νπζία πξφθεηηαη 

γηα ηηο δχν φςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο, δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη πξφζβαζε ζε 

απηήλ. Δπηπιένλ, δελ πξέπεη λα ιεζκνλείηαη θαη ν ζεκαληηθφο αληίθηππνο πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο πεξί ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζή ηεο απφ ηνλ εκπνξηθφ θφζκν (Cerrillo-i-Martinez, 2011). Απφ 

ηελ αλσηέξσ αλάιπζε γίλεηαη αληηιεπηφ φηη πςίζηεο ζεκαζίαο είλαη θαη ε επηινγή 

ηνπ κέζνπ κε ην νπνίν επηιέγεηαη λα γίλεη ε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο θαζψο δελ έρεη 

ηελ ίδηα αλαγλσζηκφηεηα κία αλάξηεζε εγγξάθνπ ζηελ πφξηα θάπνηαο δεκφζηαο 

ππεξεζίαο θαη ε αλάξηεζε ηνπ ίδηνπ εγγξάθνπ ζην Γηαδίθηπν.  

Φπζηθά φπσο ζεκεηψλεη θαη ν Margetts, (2006) κπνξεί λα ππάξμνπλ 

πεξηπηψζεηο φπνπ ιφγσ ηεο κεησκέλεο ρξεζηκνπνίεζεο ειεθηξνληθψλ κέζσλ απφ 

θάπνηεο θνηλσληθέο νκάδεο, ε δηάρπζε λα κελ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο αλάξηεζεο 

πιεξνθνξηψλ πεξί ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζην Γηαδίθηπν θαη θαηά ζπλέπεηα λα ππάξρεη 

θαη κεησκέλε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθφξεζε απφ ηηο νκάδεο απηέο. Μπνξνχκε 

σζηφζν λα ζεσξήζνπκε γεληθά, φηη ε αλάξηεζε ζην Γηαδίθηπν δηεπθνιχλεη θαηά 

πνιχ ηε δηάρπζε.  

πλεγνξνχλ ζηε δηαπίζησζε απηή θαη ηα ζηνηρεία ηεο Eurostat. 

πγθεθξηκέλα, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 27 θξαηψλ κειψλ ηα λνηθνθπξηά είραλ 

πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν ζε πνζνζηφ 70%  ην 2010 έλαληη 65% ην 2009, ελψ γηα ηελ 

Διιάδα ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ήηαλ 46% ην 2010 έλαληη 38% ην 2009 (Eurostat, 

2011). Υξένο ηεο πνιηηείαο παξακέλεη πάλησο ε πξνζπάζεηα εμεχξεζεο εθείλσλ ησλ 

κέζσλ θαη εθείλσλ ησλ θαλαιηψλ δηάρπζεο ηεο θξαηηθήο πιεξνθνξίαο, ψζηε φινη νη 
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πνιίηεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηνλ δεκφζην ηνκέα θαη ηνπο 

είλαη ρξήζηκε γηα εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηνπο θαη ζε ηειηθή βάζε γηα 

εμππεξέηεζε ηνπ θαιχηεξνπ ειέγρνπ ηεο δεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα. 

Παξφιν πνπ ε ρξήζε θαη ε ξχζκηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ πνιηηψλ γηα 

πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα έρεη θηάζεη ζε έλα επαξθέο ζεκείν σξίκαλζεο, ε 

δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ αθνξά ηνλ δεκφζην ηνκέα δελ θαηφξζσζε λα θζάζεη 

ζην επηζπκεηφ επίπεδν πνπ ππνδεηθλχνπλ νη αλάγθεο θαη νη επθαηξίεο πνπ 

δεκηνπξγνχλ ηα ειεθηξνληθά κέζα ζηηο κέξεο καο γηα αχμεζε ηεο δηαχγεηαο (Cerrillo-

i-Martinez, 2011). ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα, κέζσ ειεθηξνληθψλ κέζσλ, έρεη ξπζκηζηεί ζε ιίγεο κφλν ρψξεο αλά ηελ 

πθήιην. Αλάκεζά ηνπο είλαη νη Ζ.Π.Α., ε Γαιιία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Ηζπαλία, ε 

Ηηαιία (Cerrillo-i-Martinez, 2011) θαη κε ηνλ λφκν 3861/2010 θαη ε Διιάδα. 

 

2.3 Η διαύγεια μέζα από ηην εμπειπία άλλυν εςπυπαφκών συπών: Η 

πεπίπηυζη ηηρ Ιζπανίαρ 

 

Ζ δηαχγεηα είλαη κία απφ ηηο θχξηεο πξνθιήζεηο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηελ 

επνρή ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο. θνπφο ηεο είλαη λα θέξεη ηε δεκφζηα 

δηνίθεζε πην θνληά ζηνπο πνιίηεο θαη ηειηθά λα εληζρχζεη ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα 

(Heritier, 2003). Γηα λα έρνπκε κηα πην ζθαηξηθή εηθφλα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 

πεξί δηαχγεηαο, ζα εμεηάζνπκε ζηε ζπλέρεηα ηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο παξφκνηαο 

λνκνζεζίαο ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. Νσξίηεξα φκσο ρξήζηκν είλαη λα θάλνπκε 

κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηα ηξία κνληέια δεκφζηαο δηνίθεζεο πνπ ζπλαληψληαη ζηνλ 

επξσπατθφ ρψξν, ζχκθσλα κε ηελ εξγαζία ησλ Torres et al (2005).  

Σα κνληέια απηά νλνκαηίδνληαη σο ην Άγγιν – Ακεξηθαληθφ, ην θαλδηλαβηθφ 

θαη ην Δπξσπατθφ – επεηξσηηθφ. Σν Άγγιν – Ακεξηθαληθφ δίλεη έκθαζε ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ζηελ αμία γηα ην ρξήκα (value for 

money). πλαληάηαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηελ Ηξιαλδία. Σν θαλδηλαβηθφ 

κνληέιν δεκφζηαο δηνίθεζεο δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζην λα αληαπεμέιζεη ζηηο αλάγθεο 

ησλ πνιηηψλ. Έρεη απνκαθξπλζεί απφ ην γξαθεηνθξαηηθφ κνληέιν ηνπ Weber θαη έρεη 

κηα παξάδνζε ζηε δηαπξαγκάηεπζε θαη ηηο ζπκβνπιέο πνπ παξέρεη. Φνξείο ηνπ 

κνληέινπ είλαη ε νπεδία, ε Ννξβεγία, ε Γαλία, ε Φηλιαλδία θαη ε Οιιαλδία. Σν 
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Δπξσπατθφ – επεηξσηηθφ κνληέιν απφ ηελ άιιε ρηίζηεθε γχξσ απφ λφκνπο γηα ηε 

Γεκφζηα Γηνίθεζε. Οη ρψξεο πνπ ην ηεξνχλ, πξνβαίλνπλ ζε δηνηθεηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ κνληέισλ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ 

ζε ελδπλάκσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο θαη ησλ πνιηηψλ θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, έρνληαο έλαλ πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηνλ πνιίηε, 

επηθαιππηφκελν φκσο απφ ηα παξαδνζηαθά ηνπο ζπζηήκαηα δηνίθεζεο. πλαληάηαη 

ζην Βέιγην, ηελ Απζηξία, ηελ Γεξκαλία, ηελ Γαιιία, ηελ Ηηαιία, ηελ Διιάδα, ηελ 

Ηζπαλία, ηελ Πνξηνγαιία θαη ηελ Διβεηία (Torres et al, 2005). 

Αλαθνξηθά ηψξα κε ηηο πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο παξφκνηαο λνκνζεζίαο κε 

απηή ηνπ «Πξνγξάκκαηνο Γηαχγεηα» ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, αξρίδνπκε κε ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, φπνπ ηζρχεη απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2000, ν Νφκνο γηα ηελ 

Διεπζεξία ηεο Πιεξνθνξίαο (FOIA).  Με ην λφκν απηφ παξέρεηαη πξφζβαζε ζε 

αξρεία ηνπ δεκνζίνπ θαη ζε πεξηβαιινληηθή πιεξνθφξεζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

πξνζηαζία επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ, ζηελ νπνία ε ρψξα επέδσζε κεγαιχηεξε 

πξνζνρή κεηά ηα ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα ζηελ θαξδηά ηνπ Λνλδίλνπ (Birkinshaw, 

2010).  

Απφ ηελ καθξνρξφληα εθαξκνγή ηνπ λφκνπ FOIA πξνθχπηεη φηη νη δεκφζηνη 

ππάιιεινη παξά ηελ αξρηθή δπζθνξία, έκαζαλ λα ιεηηνπξγνχλ ζε έλα πεξηβάιινλ 

ζπλερνχο αλνίγκαηνο πξνο ηελ αγγιηθή θνηλσλία. Δπηπιένλ, ηα δηθαζηήξηα κέζσ ηεο 

λνκνινγία ηνπο, πηέδνπλ ζπλερψο γηα κεγαιχηεξν θαζνξηζκφ πξνηχπσλ γηα ηε 

δηαθάλεηα θαη ηε δηαχγεηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο θπβέξλεζεο (Birkinshaw, 

2010). 

 Μεγαιχηεξε βαξχηεηα ζα επηδψζνπκε φκσο, ζηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο  

λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ δηάρπζε πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κέζσ 

ειεθηξνληθψλ κέζσλ, ζηελ Ηζπαλία. πγθεθξηκέλα, ζα θάλνπκε κηα ζχληνκε 

αλαθνξά ζηηο ξπζκίζεηο πνπ έρνπλ γίλεη απφ ηελ ηζπαληθή θπβέξλεζε ηα ηειεπηαία 

ρξφληα αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο δηάρπζεο θαη ηεο ρξήζεο ηεο πιεξνθνξίαο ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα κέζσ ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαη ζα ηηο αληηπαξαβάιινπκε κε ηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία. 

ηελ Ηζπαλία ε πξψηε απφπεηξα γηα ξχζκηζε ηεο πιεξνθνξίαο ηνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα κέζσ ειεθηξνληθψλ κέζσλ, έγηλε κε ην Νφκν 30/1992, ηεο 26
εο

 Ννεκβξίνπ 

1992. πγθεθξηκέλα, ζην άξζξν 3 ηνπ λφκνπ εηζάγεηαη ε αξρή ηεο δηαχγεηαο ε νπνία 

έρεη σο απαηηνχκελν ηε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. ηα άξζξα 35 

θαη 37 ηνπ ίδηνπ λφκνπ θαηαγξάθεηαη ην δηθαίσκα γηα πξφζβαζε ζηε δεκφζηα 
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πιεξνθνξία, ελψ ζην άξζξν 45 γίλεηαη απνδεθηή ε ρξήζε απφ ηνπο δεκφζηνπο 

ππαιιήινπο, ειεθηξνληθψλ κέζσλ ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο πνιίηεο. ηε βάζε ηνπ 

Νφκνπ 30/1992 ηεο ηζπαληθήο θεληξηθήο θπβέξλεζεο, ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο 

αξρέο αλέπηπμαλ δηαθνξεηηθέο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα κέζσ ειεθηξνληθψλ κέζσλ (Cerrillo-i-Martinez, 2011). 

Ωζηφζν, ήηαλ ν Νφκνο 11/2007 ηεο 22αο Ηνπλίνπ 2007 (γλσζηφο θαη σο 

ηζπαληθή πξάμε γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε) κε ηνλ νπνίν έγηλε ζεκαληηθή 

πξφνδνο γηα ηελ πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζηελ πιεξνθνξία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηε 

ξχζκηζε ηεο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ απφ ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο. Ζ 

θξηηηθή πνπ αζθήζεθε πάξαπηα ζηνλ ελ ιφγσ λφκν είλαη φηη δε ξπζκίδεη επαθξηβψο 

ηε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ αθνξά ηνλ δεκφζην ηνκέα κέζσ ειεθηξνληθψλ 

κέζσλ (Cerrillo-i-Martinez, 2011). Ο λφκνο αλαθέξεη φηη είλαη δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ 

λα επηθνηλσλνχλ κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο κέζσ ειεθηξνληθψλ νδψλ. Καη είλαη 

ππνρξέσζε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ λα θαηέρνπλ ηα ειεθηξνληθά κέζα θαη 

ζπζηήκαηα, ψζηε λα κπνξεί λα αζθείηαη απηφ ην δηθαίσκα. Γε ξπζκίδεη φκσο ν λφκνο 

ηελ πξφζβαζε ζηε δεκφζηα πιεξνθνξία κε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα. Δπίζεο ηα 

ειεθηξνληθά κέζα πνπ αλαθέξνληαη, ζπλήζσο ζρεηίδνληαη κε ην ηειέθσλν ή ην 

Γηαδίθηπν, ρσξίο λα κπνξνχλ λα απνθιεηζηνχλ ηα θηλεηά ηειέθσλα, ηα SMS ή αθφκε 

θαη ε IP ηειεφξαζε σο κέζα πνπ κπνξεί λα παίμνπλ ζεκαίλνληα ξφιν ζηε δηάρπζε 

πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζην θνληηλφ κέιινλ. 

Ζ θαηλνηνκία ηεο ηζπαληθήο πξάμεο γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, είλαη 

ε εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ ηνπ ειεθηξνληθνχ γξαθείνπ. Σν ειεθηξνληθφ γξαθείν είλαη 

ζηελ νπζία ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζηειέρε ηνπ δεκνζίνπ 

γηα λα δηαλείκνπλ ηελ πιεξνθνξία θαη λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ είλαη 

δηαζέζηκεο ζηνπο πνιίηεο κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ δηαχισλ. Όκσο κε ηε δεκηνπξγία 

αλεμάξηεησλ ειεθηξνληθψλ γξαθείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλνπο 

δηνηθεηηθνχο ηνκείο ή ιεηηνπξγίεο (γηα παξάδεηγκα άιιν ειεθηξνληθφ γξαθείν λα 

αθνξά ηε ζπιινγή ησλ θφξσλ θαη άιιν ηελ παξνρή πηζηνπνηεηηθψλ απφ ηελ εθνξία), 

ειινρεχεη ν θίλδπλνο λα δεκηνπξγεζεί ζχγρπζε απφ πιεπξάο ησλ πνιηηψλ γηα ηα 

ειεθηξνληθά γξαθεία πνπ δεκηνπξγεί ε ίδηα δεκφζηα αξρή. Δπηπξφζζεηα, ε ηζπαληθή 

πξάμε γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε δελ πξνζδηνξίδεη ην είδνο ηεο πιεξνθνξίαο 

πνπ πξέπεη λα δεκνζηεχεηαη κε ειεθηξνληθά κέζα. Όκσο ν πξνζδηνξηζκφο απηφο είλαη 

απαξαίηεην λα πθίζηαηαη θαη λα θαζνξίδεη ηα είδε ησλ εγγξάθσλ πνπ θάζε δεκφζηα 

αξρή νθείιεη λα αλαξηά (Cerrillo-i-Martinez, 2011).  
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  ε αληηπαξαβνιή ηεο ηζπαληθήο πξάμεο κε ηνλ Ν. 3861/2010 ηεο ειιεληθήο 

θπβέξλεζεο πνπ ζα αλαιχζνπκε δηεμνδηθά ζηε ζπλέρεηα, δηαπηζηψλνπκε φηη 

ππάξρνπλ πνιιέο νκνηφηεηεο. Σν πλεχκα ηνπ λφκνπ είλαη ην ίδην, ελψ θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο δε ζεκεηψλνληαη ηα ειεθηξνληθά κέζα κε ηα νπνία επηηπγράλεηαη ε 

δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο. Ωζηφζν, βαζηθή δηαθνξά είλαη φηη ν Ν. 3861/2010 νξίδεη 

κε αθξίβεηα ηηο πξάμεηο, πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, λφκνπο θαη απνθάζεηο πνπ ζα 

αλαξηψληαη ζην Γηαδίθηπν, ζε αληίζεζε κε ηελ ηζπαληθή πξάμε πνπ δελ ηηο θαζνξίδεη 

θαη δεκηνπξγεί πξφζθνξν έδαθνο γηα ηε δεκηνπξγία παξεξκελεηψλ, σο πξνο ην ηη 

είλαη αλαξηεηέν. Απφ ηελ άιιε ην «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» δελ πεξηιακβάλεη ην 

ζεζκφ ηνπ ειεθηξνληθνχ γξαθείνπ, αιιά πξνβιέθζεθε ε ζπγθξφηεζε ηεο 

επνλνκαδφκελεο νκάδαο δηνίθεζεο έξγνπ  κε αληηθείκελν ηελ δηαδηθαζηηθή, 

νξγαλσηηθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηεο αλάξηεζεο λφκσλ θαη πξάμεσλ ζην 

Γηαδίθηπν.  

 

2.4 Οι απσέρ ηηρ διάσςζηρ πληποθοπιών ηος δημόζιος ηομέα, μέζυ 

ηλεκηπονικών μέζυν 

 

Οη αξρέο ηεο δηάρπζεο πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα κέζσ ειεθηξνληθψλ 

κέζσλ, πεγάδνπλ απφ ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο ζην δεκφζην ηνκέα. Ο 

Cerrillo-i-Martinez (2011) αλαθέξεη ηέζζεξηο, σο ηηο θαηεμνρήλ θχξηεο γηα ηελ νξζή 

δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ. 

1. Ζ αξρή ηεο δεκνζηφηεηαο θαη ηεο δηαχγεηαο 

Ζ δεκνζηφηεηα θαηνρπξψλεη ην δηθαίσκα ζηε γλψζε, ελψ ε δηαχγεηα ζηνρεχεη 

ζηελ απνηειεζκαηηθή γλψζε.  

2. Ζ αξρή ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ηεο πιεξνθνξίαο 

Δλψ ε αξρή ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζπλήζσο ζπλδέεηαη κε κέηξα πνπ 

ιακβάλνληαη πξνθεηκέλνπ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ή εηδηθέο ηθαλφηεηεο λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζηελ πιεξνθφξεζε, ζηελ πεξίπησζε απηή έρεη κηα επξχηεξε έλλνηα θαη 

αλαθέξεηαη ζηελ αζθαιή θαη θαηαλνεηή πιεξνθνξία πνπ είλαη πξνζβάζηκε ζηνπο 

πνιίηεο κέζσ εχρξεζησλ θαλαιηψλ. Σα θαλάιηα απηά  θαηά βάζε πεξηθιείνπλ ηα 

ειεθηξνληθά κέζα θα δε ηνλ παγθφζκην ειεθηξνληθφ ηζηφ ή Γηαδίθηπν.  

3. Ζ αξρή ηεο πνηφηεηαο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ αθνξά ηνλ δεκφζην ηνκέα 
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Ζ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο πιεξνθνξίαο αλαθέξεηαη θπξίσο ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνπ ηελ θαζηζηνχλ ρξήζηκε γηα ηνλ ζθνπφ πνπ εμππεξεηεί. 

Φπζηθά ε πνηφηεηα δελ είλαη κηα κνλνδηάζηαηε έλλνηα θαη πεξηθιείεη πέξα απφ ηελ 

αμηνπηζηία θαη ηελ απζεληηθφηεηα ηεο παξερφκελεο πιεξνθνξίαο, ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα, ηελ αθξίβεηα, ηελ ρξεζηκφηεηα, ηελ θαζαξφηεηα, ελψ επηπιένλ 

πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηή ε πιεξνθνξία θαη εχθνιε σο πξνο ηελ εχξεζή ηεο. 

4. Ζ αξρή ηεο αμηνπηζηίαο γηα ηελ απζεληηθφηεηα θαη ηελ εγθπξφηεηα ηεο 

παξερφκελεο πιεξνθνξίαο 

Ζ αξρή ηεο αμηνπηζηίαο νθείιεη λα πεξηραξαθψλεηαη θαη απφ λνκηθή 

ππνρξέσζε, γηα απνδεκίσζε ησλ πνιηηψλ απφ δηαθπγφληα θέξδε πνπ πξνθιήζεθαλ 

ιφγσ εζθαικέλεο ή θαθήο πνηφηεηαο δεκνζηεπκέλεο πιεξνθνξίαο ηνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα πνπ αλαξηήζεθε απφ ηνπο αξκφδηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο. Ωζηφζν θαη απφ 

ηελ εθαξκνγή αλάινγσλ λφκσλ ζην εμσηεξηθφ (π.ρ. Νφκνο 11/2007 ηεο ηζπαληθήο 

θεληξηθήο θπβέξλεζεο) δηαθξίλνπκε πσο είλαη ζπρλφ ην θαηλφκελν γηα πιεξνθνξίεο 

πνπ δηαρένληαη κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη αθνξνχλ ηνλ δεκφζην ηνκέα, λα ππάξρεη ε 

επηζήκαλζε φηη νη δεκφζηνη ππάιιεινπ δελ θέξνπλ επζχλε γηα ηελ φπνηα ρξήζε ή 

ζπλεπαγφκελε απψιεηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ θάπνηα αλαξηψκελε 

πιεξνθνξία. Δπίζεο, φηη ε πιεξνθνξία δελ δεκηνπξγεί δηθαηψκαηα ή πξνζδνθίεο 

δηθαησκάησλ. Αθφκε φηη ε πιεξνθνξία λνκηθά δελ βιάπηεη δηθαηψκαηα ή 

ζπκθέξνληα. Με ηηο αηξέζεηο απηέο φκσο πξνθαιείηαη ζχγρπζε γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο 

παξερφκελεο πιεξνθνξίαο. 

Πέξα φκσο απφ ηηο ηέζζεξηο βαζηθέο αξρέο πνπ αθνξνχλ ηε δηάρπζε 

δεκφζησλ πιεξνθνξηψλ κέζσ ειεθηξνληθψλ κέζσλ, κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ θαη 

άιιεο ζπκπιεξσκαηηθά, ηηο νπνίεο παξαζέηνπκε ζηε ζπλέρεηα. 

5. Ζ αξρή ηεο αζθάιεηαο 

Ζ δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ αζθαιείο 

ειεθηξνληθνχο δηαχινπο πνπ ζα ηνπο εμαζθαιίδνπλ πξνεγκέλα ζπζηήκαηα 

αζθάιεηαο ηεο επηθνηλσλίαο. Ζ ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ είλαη κηα άιιε 

παξάκεηξνο πνπ ζα βνεζνχζε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη ζα παξείρε ηε 

βεβαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο φηη ε αλαξηψκελε πιεξνθνξία δελ έρεη ηξνπνπνηεζεί κε 

θάπνην ηξφπν. 
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6. Ζ αξρή ηεο δηαζεζηκφηεηαο 

Ζ αξρή απηή έρεη ηελ έλλνηα λα δηαζθαιηζηεί, φηη ε πξφζβαζε ζηελ 

πιεξνθνξία είλαη δηαζέζηκε ζηνπο πνιίηεο κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ, 24 ψξεο 

ηελ εκέξα θαη 365  κέξεο ηνλ ρξφλν. 

7. Ζ αξρή ηεο ρξεζηκφηεηαο 

Ζ αξρή ηεο ρξεζηκφηεηαο αλαθέξεηαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξερφκελε πιεξνθνξία. Ζ πιεξνθνξία νθείιεη 

λα θαιχπηεη ζπγθεθξηκέλα πεδία ελδηαθέξνληνο γηα ζπγθεθξηκέλνπο ρξήζηεο. 

8. Ζ αξρή ηεο νπδεηεξφηεηαο 

Ζ αξρή ηεο νπδεηεξφηεηαο εμαζθαιίδεη ζηνπο πνιίηεο ηελ αλεμάξηεηε 

επηινγή ησλ ηερλνινγηψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη επηιέγνληαο ην έλα ή ην άιιν ειεθηξνληθφ κέζν δελ πξνμελείηε θάπνηνο 

ζεηηθφο ή αξλεηηθφο αληίθηππνο. 

9. Ζ αξρή ηεο πξαθηηθφηεηαο 

Ζ αξρή  ηεο πξαθηηθφηεηαο έρεη ηελ έλλνηα φηη πξέπεη λα δηεπθνιχλεηαη ε 

εχξεζε πιεξνθνξηψλ θαη λα κελ πξνμελείηε ζχγρπζε απφ ηελ αιιεινζπζρέηηζε 

εγγξάθσλ πνπ αλαξηνχλ δηαθνξεηηθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο ή δεκφζηεο αξρέο. 

Οη αξρέο γηα ηε δηάρπζε πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα κέζσ 

ειεθηξνληθψλ κέζσλ, επεξεάδεηαη θαη απφ άιιεο γεληθφηεξεο αξρέο, φπσο ε αξρή ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ηνπ ζεβαζκνχ ηεο ηδησηηθφηεηαο ή ηεο 

πξφιεςεο γηα απνθπγή δηαθξίζεσλ ή πεξηνξηζκψλ πξνο κε ρξήζηεο ησλ 

ειεθηξνληθψλ κέζσλ.  

Παξάιιεια κε ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα, ππάξρνπλ θαη θπβεξλήζεηο πνπ 

αζρνιήζεθαλ κε ηε ζέζπηζε θαλφλσλ θαη αξρψλ πνπ νξηνζεηνχλ ην πεδίν ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Μηα ηέηνηα 

αμηφινγε πξνζπάζεηα είλαη ηεο θπβέξλεζεο ηεο Απζηξαιίαο (Office of the Australian 

Information Commissioner, 2011), ηεο νπνίαο νη αξρέο πνπ ζέζπηζε δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα γηα λνκηθέο αηηηάζεηο απφ ζηγφκελνπο, θαη ηηο νπνίεο παξαζέηνπκε ελ 

ηάρεη  παξαθάησ, θαζψο παξνπζηάδνπλ θνηλά κε φζεο πξναλαθέξακε. 

1. Ζ αξρή ηεο αλνηρηήο πξφζβαζεο  ζηελ πιεξνθφξεζε 

Αλ δελ πθίζηαηαη λνκηθή αλάγθε γηα πξνζηαζία ηεο πιεξνθνξίαο απηή πξέπεη 

λα έρεη αλνηρηή πξφζβαζε απφ ηνπο πνιίηεο. Ζ δηαζπνξά ηεο πιεξνθνξίαο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα ζηνπο πνιίηεο, είλαη επζχλε ησλ δεκφζησλ εηαηξηψλ. 

 



18 
 

 

2. Γέζκεπζε πξνο ηελ θνηλσλία 

Ζ πνιηηηθή ηεο απζηξαιηαλήο θπβέξλεζεο απαηηεί απφ ηηο θπβεξλεηηθέο 

ππεξεζίεο λα δεζκεπηνχλ πξνο ηελ θνηλσλία γηα απεπζείαο ειεθηξνληθή παξνρή 

ππεξεζηψλ θαη ζρεδηαζκφ ησλ πνιηηηθψλ ηνπο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο παξνρήο 

ρξήζηκεο, πνηνηηθήο, αθξηβήο θαη νινθιεξσκέλεο πιεξνθφξεζεο. 

3. Απνηειεζκαηηθή πιεξνθνξηαθή δηαθπβέξλεζε 

Οη θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο νθείινπλ λα αληηκεησπίδνπλ ηελ πιεξνθνξία ζαλ 

έλα θχξην ζηξαηεγηθφ ζηνηρείν. Έλα δηνηθεηηθφ ζηέιερνο θάζε ππεξεζίαο νξίδεηαη 

ππεχζπλν γηα ηε δηνίθεζε ηεο πιεξνθνξίαο. ηα θαζήθνληά ηνπ πεξηιακβάλεηαη ε 

κέξηκλα γηα ηελ ηήξεζε ηεο πιεξνθνξηαθήο πνιηηηθήο θαη ησλ πξαθηηθψλ 

δεκνζηφηεηαο. Δπίζεο, ε ζχκπλνηα ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο κε ηελ ηήξεζε ησλ 

θαλφλσλ πξνζβαζηκφηεηαο θαη παξνρήο αζθαινχο πιεξνθφξεζεο. Σέινο, ε 

ελαζρφιεζή ηνπ κε ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο δηνίθεζεο πιεξνθνξηαθψλ πφξσλ. 

4. ηηβαξή δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ 

Ζ απνηειεζκαηηθή πιεξνθνξηαθή δηαρείξηζε απαηηεί απφ ηηο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο λα δηαηεξνχλ αξρείν κε ην πιεξνθνξηαθφ ηνπο πιηθφ. Δπίζεο, λα 

ηαπηνπνηείηαη ν πάξνρνο θάζε πιεξνθνξίαο θαη νη επζχλεο ηνπ θάζε ππαιιήινπ.  

Δπηπιένλ, λα εθπαηδεπηεί ην πξνζσπηθφ ζηελ πιεξνθνξηαθή δηνίθεζε θαη λα 

δεκηνπξγεζνχλ θαζαξέο δηαδηθαζίεο γηα λα ιακβάλνληαη απνθάζεηο αλαθνξηθά κε ηε 

δεκνζίεπζε πιεξνθνξηψλ. Πξέπεη λα δίδεηαη έκθαζε θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ 

εγγξάθσλ ελψ ε δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ηεο πάληα 

ηε λνκνζεζία γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ, λνκηθέο απαηηήζεηο, πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ην επηρεηξεζηαθφ απφξξεην, πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο θαη λφκηκα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα. 

5. Οξαηή θαη εχρξεζηε πιεξνθνξία 

 Ζ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αμία ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

κπνξεί λα εληζρπζεί κε ηε δεκνζίεπζε θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ. Απηφ 

πξνυπνζέηεη φηη νη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ εχθνια λα αλαθαιπθζνχλ, λα απνθηεζνχλ 

θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ θνηλφηεηα θαη απφ άιινπο ελδηαθεξφκελνπο. Οη 

δεκφζηνη νξγαληζκνί νθείινπλ λα δεκνζηεχνπλ κε ζπλερή ξνή ην αλαλεσκέλν ηνπο 

πιεξνθνξηαθφ αξρείν, ψζηε λα ππνζηεξηρζνχλ νη αλσηέξσ ζηφρνη. Παξάιιεια, λα 

δηαζθαιηζηεί φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηεχνληαη ζε απεπζείαο ζχλδεζε είλαη ζε 

κηα αλνηθηή θαη βαζηζκέλε ζε πξφηππα κνξθή πνπ είλαη αλαγλψζηκε απφ ηνπο 
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ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. Σέινο, λα επηζπλάπηνπλ πςειήο πνηφηεηαο 

κεηαδεδνκέλα, πνπ κπνξνχλ λα εληνπίδνληαη εχθνια θαη λα ζπλδένληαη κε παξφκνηεο 

πιεξνθνξίεο κε ρξήζε εθαξκνγψλ αλαδήηεζεο ζην Γηαδίθηπν. Ζ απζηξαιηαλή 

θπβέξλεζε εμέδσζε επηπιένλ νδεγίεο γηα ηε δεκνζίεπζε πιεξνθνξηψλ ζην „Web 

Content Accessibility Guidelines΄, έθδνζε 2 πνπ εγθξίζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 2009. 

6. αθή δηθαηψκαηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο 

Ζ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αμία ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

πνιιαπιαζηάδεηαη  φηαλ απηέο θαηαζηνχλ δηαζέζηκεο γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε κε 

αλνηρηή φξνπο αδεηνδφηεζεο. πγθεθξηκέλα, ε απζηξαιηαλή θπβέξλεζε εμέδσζε 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ αδεηνδφηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο θξαηηθνχο νξγαληζκνχο λα απνθαζίζνπλ ηνπο φξνπο 

ρνξήγεζεο αδεηψλ θαηά ηε δεκνζίεπζε πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν. 

7. Καηάιιειε ηηκνιφγεζε ηεο πξφζβαζεο 

Ζ απζηξαιηαλή θπβέξλεζε ρξεψλεη κε θάπνην αληίηηκν ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

παξέρνληαη θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή γηα θάπνηεο πιεξνθνξίεο πνπ 

εθδίδνληαη απφ δεκφζηνπο νξγαληζκνχο. Με λφκν φκσο, απαηηείηαη απφ ηηο ππεξεζίεο 

λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζηηο πιεξνθνξίεο κε ην ρακειφηεξν 

ινγηθφ θφζηνο. Οη νξγαληζκνί κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ην θφζηνο πξφζβαζεο ηνπ 

θνηλνχ κε απεπζείαο δεκνζίεπζε πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν, ηδηαίηεξα 

ζπλεζηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη ζπρλά απφ ην θνηλφ. Σα ηέιε πνπ 

κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ απφ κηα ππεξεζία γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζα πξέπεη λα 

εμεγνχληαη εκπεξηζηαησκέλα ζε ζρεηηθή αλάξηεζε γηα ηελ  πνιηηηθή ηεο ππεξεζίαο 

πνπ ζα επαλεμεηάδεηαη ηαθηηθά. 

8. Γηαθαλήο έξεπλα θαη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη ζε πεξίπησζε 

θαηαγγειηψλ 

Οη απνθάζεηο θάζε δεκφζηνπ νξγαληζκνχ αλαθνξηθά κε ηε δεκνζίεπζε 

πιεξνθνξηψλ πξέπεη λα δηαθξίλνληαη απφ δηαθάλεηα. Απηή κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί, 

ζην πιαίζην ηεο πιεξνθνξηαθήο δηαθπβέξλεζεο ηνπ νξγαληζκνχ, απφ ηελ έξεπλα θαη 

ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο θαηαγγειηψλ απφ ην 

θνηλφ γηα ζέκαηα πνπ εγείξνληαη ζρεηηθά κε ηε δεκνζίεπζε πιεξνθνξηψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε απηέο. Ζ δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα 

δεκνζηεχεηαη, λα επεμεγείηαη πψο ρεηξίδεηαη ε δεκφζηα ππεξεζία ηηο έξεπλεο θαη ηα 

παξάπνλα, λα νξίδνληαη ρξνληθά πεξηζψξηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηαγγειηψλ, 

λα πξνζδηνξίδνληαη πηζαλέο ιχζεηο θαη λα παξέρεηαη γξαπηή αηηηνιφγεζε ζην θνηλφ 
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ζε θάζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ή παξαπφλνπ (Office of the Australian Information 

Commissioner, 2011). 

Ζ εθαξκνγή ησλ αξρψλ πνπ παξαζέζακε εληζρχεη θαηά πνιχ ηελ εκπηζηνζχλε 

ηνπ πνιίηε ζην θξάηνο, απμάλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηα θνηλά θαζψο  ε 

θαηαλφεζε ηεο παξερφκελεο πιεξνθνξίαο απφ ην θνηλφ δηεπθνιχλεη θαη ηε αλάδξαζε 

απφ πιεπξάο ηνπ, ελψ εμππεξεηεί θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ πνπ αζθείηαη απφ ηηο 

ελδηαθεξφκελεο νκάδεο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. 

Θα πξέπεη λα ηνληζηεί ζην ζεκείν απηφ φηη αλ θαη ν λφκνο 3861/2010 πνπ 

είλαη γλσζηφο σο «Πξφγξακκα Γηαχγεηα», έρεη σο αληηθείκελφ ηνπ ηελ ππνρξέσζε 

αλάξηεζεο ζην δηαδίθηπν θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ γηα ηε δηαζθάιηζε 

επξχηαηεο δεκνζηφηεηαο, πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ δεκφζην ηνκέα θαη 

εηδηθφηεξα ησλ πξάμεσλ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ, λφκσλ θαη απνθάζεσλ πνπ 

εθδίδνληαη απφ ηνλ Πξσζππνπξγφ, ηα ζπιινγηθά θπβεξλεηηθά φξγαλα θαη ην 

Τπνπξγηθφ πκβνχιην, ηνπο Τπνπξγνχο, Αλαπιεξσηέο Τπνπξγνχο, Τθππνπξγνχο, 

Δηδηθνχο Γξακκαηείο Τπνπξγείσλ, Γεληθνχο Γξακκαηείο Τπνπξγείσλ θαη 

Πεξηθεξεηψλ, φξγαλα δηνίθεζεο λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.), ην 

Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο, ηηο αλεμάξηεηεο θαη ξπζκηζηηθέο δηνηθεηηθέο αξρέο, 

ηα φξγαλα δηνίθεζεο θνξέσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα αλά πεξίπησζε, θαζψο 

ηέινο θαη απφ ηα φξγαλα ησλ θνξέσλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο φισλ 

ησλ βαζκίδσλ. Ζ αλαθνξά απηή γίλεηαη γηα λα δηεπθξηληζηεί φηη πξφζεζε ηνπ 

λνκνζέηε είλαη ή νθείιεη λα είλαη, ε φζνλ ην δπλαηφ θαιχηεξε εμππεξέηεζε θαη ησλ 

ηεζζάξσλ αξρψλ πνπ πξναλαθέξακε, θαη φρη απιψο ηεο δηαχγεηαο ζηελ παξερφκελε 

πιεξνθνξία. πλεπψο, ε νλνκαζία κε ηελ νπνία θαζηεξψζεθε ν Νφκνο 3861/2010 

ίζσο λα κελ είλαη θαη ε πιένλ νξζή, θαζψο παξαπέκπεη ζε ππνζχλνιν ηνπ 

αληηθεηκέλνπ πνπ πξαγκαηεχεηαη ν λφκνο θαη φρη ζην ζχλνιφ ηνπ.  

 

2.5 Γενικέρ Απσέρ Δημοζιονομικήρ Διασείπιζηρ καηά ηο ελληνικό 

δίκαιο 

 

Ζ αλάξηεζε πξάμεσλ θαη απνθάζεσλ ζην Γηαδίθηπν κε ζθνπφ ηε δηάρπζε 

πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζην επξχ θνηλφ, είδακε φηη πξέπεη λα δηέπεηαη απφ 

θάπνηεο αξρέο, πνπ πεγάδνπλ ζηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο ηνπ Γεκνζίνπ. ην 

παξφλ θεθάιαην ζα αλαιχζνπκε ηηο αξρέο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο νθείινπλ λα δηέπνπλ 
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ηελ δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ζην πιαίζην ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Με 

ηνλ Ν. 3871/2010 ηεο 17
εο

 Απγνχζηνπ 2010 πεξί Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη 

Δπζχλεο, αλαθέξεηαη ζην άξζξν 1, φηη ε δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε αλαιχεηαη ζηηο 

παξαθάησ γεληθέο αξρέο: 

α) Ζ αξρή ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο. 

Σν λφεκα ηεο αξρήο απηήο είλαη φηη ε δηαρείξηζε ησλ ππνρξεψζεσλ, ηεο 

πεξηνπζίαο, ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θηλδχλσλ θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηνπ θξάηνπο 

πξέπεη λα γίλεηαη κε ζσθξνζχλε θαη κε θαλφλα ηελ εμαζθάιηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

βησζηκφηεηαο. Ζ αξρή απηή αλαιχεηαη εηδηθφηεξα: 

 ηελ αξρή ηεο νηθνλνκηθφηεηαο 

Αλαθέξεηαη ζηελ πνηφηεηα, ηελ ελδεδεηγκέλε πνζφηεηα, ηελ βέιηηζηε ηηκή θαη ηελ 

ρξήζε ησλ αλαγθαίσλ δηνηθεηηθψλ πφξσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ 

πνιηηηθψλ. 

 ηελ αξρή ηεο απνδνηηθφηεηαο 

Αλαθέξεηαη ζηε βέιηηζηε δπλαηή ζρέζε πνπ πξέπεη λα ππάξρεη κεηαμχ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ πφξσλ θαη ησλ επηηπγραλφκελσλ απνηειεζκάησλ. 

 ηελ αξρή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

Αλαθέξεηαη ζηνλ έιεγρν πνπ πξέπεη λα δηελεξγείηαη γηα λα δηαπηζησζεί ε επίηεπμε 

ζπγθεθξηκέλσλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ έρνπλ νξηζηεί εθ 

ησλ πξνηέξσλ. 

β) Ζ αξρή ηεο ινγνδνζίαο θαη ηεο ππεπζπλφηεηαο 

Σν λφεκα ηεο αξρήο απηήο, ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 3871/2010 είλαη φηη ε 

εθάζηνηε θπβέξλεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ 

ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη ινγνδνηεί γηα απηή ζηελ ειιεληθή βνπιή. Όπνπ Γεληθή 

Κπβέξλεζε, ην άξζξν 1Β ηνπ λφκνπ πνπ εμεηάδνπκε, νξίδεη ηελ Κεληξηθή 

Κπβέξλεζε, ηνπο ΟΣΑ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ θα ηνπο Οξγαληζκνχο 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Έκκεζα ν λφκνο αλαθέξεηαη θαη ζηε ινγνδνζία ησλ 

δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαρείξηζε, αξθείηαη σζηφζν ζηελ 

άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο πνπ νξίδεη φηη πξέπεη λα έρνπλ ζθνπφ ηελ 

θαηνρχξσζε ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο αεηθνξίαο ηεο νηθνλνκίαο ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο.  

γ) Ζ αξρή ηεο δηαθάλεηαο 

Ζ αξρή ηεο δηαθάλεηαο βξίζθεη θαη‟ νπζία εθαξκνγή ζηνλ Ν. 3861/2010 γηα 

ην «Πξφγξακκα Γηαχγεηα», θαζψο αλαθέξεη φηη φινη νη θνξείο θαη νη ιεηηνπξγνί πνπ 
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δηαρεηξίδνληαη πφξνπο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ππνρξενχληαη λα δηαζθαιίζνπλ ηελ 

έγθαηξε νηθνλνκηθή ή άιιε πιεξνθφξεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ δηαρείξηζε ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα θαζίζηαηαη εθηθηφο ν δεκφζηνο 

έιεγρνο επί ηεο αζθνχκελεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ δεκνζίνπ. Δμαίξεζε απνηειεί ε πεξίπησζε πνπ ηπρφλ 

δεκνζηνπνίεζε ζα έβιαπηε επί ηεο νπζίαο ηελ άκπλα, ηελ εζληθή αζθάιεηα ή ηηο 

δηεζλείο ζρέζεηο ηεο ρψξαο καο.  

δ) Ζ αξρή ηεο εηιηθξίλεηαο 

Αλαθέξεηαη ζηηο δεκνζηνλνκηθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο πνπ παξέρνληαη 

ζηηο εθζέζεηο ή ζηα έγγξαθα πνπ ζπληάζζνληαη γηα ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ επνπηεία 

ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, φπσο είλαη ην Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο 

ηξαηεγηθήο, Πξνζρέδην, ρέδην θαη Δηήζηνο Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο, 

Απνινγηζκφο, Ηζνινγηζκφο, ινηπέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή αθφκε θαη 

πξνβιέςεηο γηα θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ ζπληζηνχλ δαπάλε. Οθείινπλ νη 

πξνβιέςεηο, θαηά ηελ αξρή απηή, ζην βαζκφ πνπ είλαη εθηθηφ, λα ζηεξίδνληαη ζε 

πξαγκαηηθά ζηνηρεία. 

 

2.6 Η ανηιμεηώπιζη ηηρ Εςπυπαφκήρ  Ένυζηρ ζε θέμαηα πος 

αθοπούν ζηην ανάπηηζη αποθάζευν και ππάξευν ηηρ Ένυζηρ και οι 

επιπηώζειρ ηηρ ζηην νομοθεζία ηυν κπαηών μελών και ζηον έλεγσο 

πος αζκείηε ζε αςηά μέζυ ηηρ ανάπηηζηρ.  

 

ην παξφλ θεθάιαην, πξφζεζή καο είλαη λα εμεηάζνπκε ην ηζηνξηθφ ησλ 

απνθάζεσλ πνπ εμέδσζε ε Δπξσπατθή Έλσζε, ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

πιεξνθνξίαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θαη πσο ε λνκνινγία ηεο επεξέαζε ηηο εζληθέο 

θπβεξλήζεηο. Ζ πιεξνθνξία πνπ αθνξά ην δεκφζην ηνκέα είλαη ε κεγαιχηεξε πεγή 

πιεξνθνξηψλ ζηελ Δπξψπε. πγθεληξψλεηαη θαη δεκηνπξγείηαη απφ ππεξεζίεο θαη 

νξγαληζκνχο δεκνζίνπ ραξαθηήξα θαη έρεη σο αληηθείκελν κηα ηεξάζηηα πνηθηιία 

πιεξνθφξεζεο πνπ θαιχπηεη δηάθνξα πεδία. Πέξα απφ λνκηθά, νηθνλνκηθά, 

ρξεκαηννηθνλνκηθά δεδνκέλα πνπ είλαη θαη ηα ζπλήζε, πεξηιακβάλνληαη ςεθηαθνί 

ράξηεο, ζηνηρεία γηα ηελ θίλεζε ζηνπο δξφκνπο, κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα θαη πιήζνο 

άιισλ πιεξνθνξηψλ. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα δεδνκέλα κπνξνχλ λα 

εκπινπηηζηνχλ, λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ή λα κεηαιιαρζνχλ ζε λέα πξντφληα θαη 



23 
 

ππεξεζίεο θαζεκεξηλήο ρξήζεο, φπσο ηα ζπζηήκαηα νδηθήο πινήγεζεο, 

αζθαιηζηηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ή ηα δειηία θαηξνχ (Clapton et al, 

2011).   

Σν 2003 ε Δπξσπατθή Έλσζε πηνζέηεζε ηελ Οδεγία 2003/98/EC γηα ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Ζ Οδεγία παξνπζηάδεη 

έλα θνηλφ λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ζα ξπζκίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη δεκφζηεο 

ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνί ζα θαζηζηνχλ επαλαρξεζηκνπνηήζηκε ηελ πιεξνθνξία πνπ 

θαηέρνπλ. ηφρνο ηεο Οδεγίαο είλαη λα εθιείςνπλ πεξηνξηζηηθνί παξάγνληεο, φπσο ηα 

κνλνπψιηα ησλ αγνξψλ, κεξνιεπηηθέο πξαθηηθέο ή έιιεηςε δηαθάλεηαο. Σα 27 θξάηε 

κέιε πηνζέηεζαλ ηελ Οδεγία ζηηο εγρψξηεο λνκνζεζίεο ηνπο, σζηφζν πνιινί 

πεξηνξηζκνί δελ εμαιείθζεθαλ θαη ε Δπηηξνπή απνθάζηζε λα αλαπξνζαξκφζεη ηελ 

Οδεγία 2003/98/EC γηα απηφ θαη μεθίλεζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ζηηο 9 επηεκβξίνπ 

2010 θαη αλακέλεηαη ζηα ηέιε ηνπ 2011 λα αλαξηεζεί ε λέα Οδεγία (Clapton et al, 

2011).  

Σεο Οδεγίαο 2003/98/EC, είρε πξνεγεζεί ε Οδεγία 2000/31/EC γηα ηηο 

ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο ηεο θνηλσλίαο θαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Σν 2003 

εθδφζεθε θαη ε Οδεγία 2003/4/EC ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ γηα ην δηθαίσκα 

ηεο πξφζβαζεο ζε πεξηβαιινληηθή πιεξνθφξεζε.  Σν Μάξηην ηνπ 2004 εθδφζεθε ε 

Οδεγία 2004/18/EC γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ 

έξγνπ κε ην Γεκφζην, ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο θαη ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ. Με ηε 

ζπγθεθξηκέλε Οδεγία ζεζπίδνληαη θαη θαλφλεο δεκνζηφηεηαο γηα λα εμαζθαιηζηεί 

θαζεζηψο δηαθάλεηαο θαηά ηελ ζχλαςε ησλ ζπκβάζεσλ (Cerrillo-i-Martinez, 2011). 

Δπηπξφζζεηα, κε ηελ Οδεγία 2006/123/EC ηέζεθε ζε εθαξκνγή ε χκβαζε 

ηνπ Aarhus αλαθνξηθά κε ηελ «πξφζβαζε ζηελ πιεξνθφξεζε, ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

θνηλνχ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ηελ πξφζβαζε ζηε δηθαηνζχλε γηα πεξηβαιινληηθά 

ζέκαηα, ζηα ζεζκηθά φξγαλα θαη ηνπο νξγαληζκνχο». Ζ χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ, γλσζηή σο χκβαζε ηνπ Aarhus ππνγξάθεθε ην 1998 απφ πνιιά κέιε ηνπ 

ΟΖΔ. Ζ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο χκβαζεο ηνπ Aarhus ζθνπφ είρε λα 

εμαζθαιίζεη ηελ πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε πεξηβαιινληηθή 

πιεξνθφξεζε πνπ παξάγνπλ θαη ιακβάλνπλ ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Έλσζεο, ή νη 

νξγαληζκνί πνπ βξίζθνληαη ππφ ηελ επνπηεία ηεο. Δπίζεο, λα πξνάγεη ηε ζπκκεηνρή 

ησλ πνιηηψλ ζε πξνγξάκκαηα θαη ζρέδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ. 

Δπηπιένλ, λα εμαζθαιίζεη φηη νη πιεξνθνξίεο δηαρένληαη ζην θνηλφ θαηά ην κέγηζην 

δπλαηφ θαη φηη επηηξέπεηαη ε πξφζβαζε ζηα  φξγαλα δηθαηνζχλεο ηεο Δπξσπατθήο 
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Έλσζεο, γηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Σν πξσηνπνξηαθφ βήκα ηεο ππφ εμέηαζεο 

Οδεγίαο, είλαη φηη ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Κνηλφηεηαο ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ 

ππφςε ηνπο ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

Δπηπιένλ, φηη βάζεηο δεδνκέλσλ ζα πεξηιακβάλνπλ φια ηα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο 

πνπ αθνινπζήζεθε πξνηνχ ηεο ιήςεο απφθαζεο θαη φηη νξίδεηαη πξνζεζκία 

δεθαπέληε εξγάζηκσλ εκεξψλ ζηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Έλσζεο γηα λα απαληήζνπλ 

ζε αίηεκα πνιίηε ή λνκηθνχ πξνζψπνπ γηα πξφζβαζή ηνπ ζε ππάξρνπζα πιεξνθνξία 

(πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 2006). 

 Ζ πξνζέγγηζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε κέγηζηε δηαθάλεηα θαη δηάρπζε 

ηεο πιεξνθφξεζεο ζηνπο πνιίηεο, δηαθαίλεηαη θαη απφ ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ Γηθαηνχρσλ, ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ, ησλ Δλδηάκεζσλ Φνξέσλ 

δηαρείξηζεο θαη ησλ Δλδηάκεζσλ Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ σο πξνο ηε δεκνζηφηεηα θαη 

ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ). 

πγθεθξηκέλα, φπσο πξνθχπηεη απφ ην άξζξν 69 ηνπ Καλνληζκνχ 1083/2006 ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηα θξάηε κέιε θαη ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 

παξέρεη πιεξνθνξίεο ζηνπο πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηεο δξάζεηο θαη ηα 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα (πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 2006). 

Μάιηζηα, θαηά ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 – 2013 δχν είλαη νη βαζηθέο 

ππνρξεψζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ. 

α. Τπνρξέσζε θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο, αμηνιφγεζεο ελφο 

επηθνηλσληαθνχ πιάλνπ γηα θάζε επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα. Σν επηθνηλσληαθφ 

θνκκάηη αληηκεησπίδεηαη σο αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαρείξηζεο, θαζψο νη δξάζεηο 

δεκνζηφηεηαο θαη πιεξνθφξεζεο ζπκβάιινπλ ηα κέγηζηα ζηελ εμαζθάιηζε ηεο 

δηαθάλεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ. 

β. Τπνρξέσζε θαηάξηηζεο θαη δεκνζηνπνίεζεο ελφο πιήξνπο θαηαιφγνπ ησλ 

δηθαηνχρσλ ησλ παξεκβάζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Σακείσλ, κε ζηφρν θαη πάιη ηε 

δηαζθάιηζε ηνπ κέγηζηνπ βαζκνχ δηαθάλεηαο.   

Οη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ σο πξνο ηε δεκνζηφηεηα θαη ηελ 

πιεξνθφξεζε ηνπ ΔΠΑ, πξνθχπηνπλ θαη απφ ηνλ Δθαξκνζηηθφ Καλνληζκφ 

1828/2006 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. ηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία νη ππνρξεψζεηο απηέο κεηαθέξζεθαλ κε ην Νφκν 3614/2007 ηεο 

3
εο

 Γεθεκβξίνπ 2007, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (ΤΠ.ΟΗ.Α.Ν., 2011). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

Ο ΝΟΜΟ 3861/2010 

 

 

3.1 Ανηικείμενο εθαπμογήρ ηος Νόμος 3861/2010 

 

Ο Νφκνο 3861/2010 ηεο 13
εο

 Ηνπιίνπ 2010, ςεθίζηεθε απφ ηελ ειιεληθή 

βνπιή θαη ππνγξάθεθε απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο ειιεληθήο δεκνθξαηίαο. θνπφο ηνπ 

είλαη ε ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ζηνλ δεκφζην ηνκέα, ελψ έκεηλε γλσζηφο σο 

«Πξφγξακκα Γηαχγεηα». Οη ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ πεξί δηαχγεηαο έρνπλ σο αληηθείκελν 

ηελ ππνρξέσζε αλάξηεζεο ζην δηαδίθηπν θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ γηα ηε 

δηαζθάιηζε επξχηαηεο δεκνζηφηεηαο ησλ πξάμεσλ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ, λφκσλ 

θαη απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη απφ ηνλ Πξσζππνπξγφ, ηα ζπιινγηθά θπβεξλεηηθά 

φξγαλα θαη ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, ηνπο Τπνπξγνχο, Αλαπιεξσηέο Τπνπξγνχο, 

Τθππνπξγνχο, Δηδηθνχο Γξακκαηείο Τπνπξγείσλ, Γεληθνχο Γξακκαηείο Τπνπξγείσλ 

θαη Πεξηθεξεηψλ, φξγαλα δηνίθεζεο λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ 

(Ν.Π.Γ.Γ.), ην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο, ηηο αλεμάξηεηεο θαη ξπζκηζηηθέο 

δηνηθεηηθέο αξρέο, ηα φξγαλα δηνίθεζεο θνξέσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα αλά 

πεξίπησζε, θαζψο ηέινο θαη απφ ηα φξγαλα ησλ θνξέσλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο φισλ ησλ βαζκίδσλ (ΦΔΚ112/Α'/13-7-2010).  

ηα πιαίζηα ηνπ λφκνπ πεξί δηαχγεηαο σο θνξείο ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) λννχληαη ηα αηξεηά φξγαλα ησλ Ο.Σ.Α. δεχηεξνπ θαη πξψηνπ 

βαζκνχ, θαζψο θαη νη επηρεηξήζεηο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ησλ Ο.Σ.Α.. Δπίζεο, σο 

θνξείο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζεσξνχληαη: i) νη δεκφζηνη νξγαληζκνί θαη 

επηρεηξήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3429/2005 θαη ii) ηα 

λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ είηε αλήθνπλ ζην θξάηνο είηε επηρνξεγνχληαη 

ηαθηηθψο απφ απηφ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία απφ θξαηηθνχο πεγέο θαηά 

50% ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο ηνπιάρηζηνλ (ΦΔΚ112/Α'/13-7-2010). 

Δλ ζπλερεία παξαζέηνπκε κηα ιίζηα ησλ ππνθεηκέλσλ ζε ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3861/2010. 
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α) Πξάμεηο λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαηά ην άξζξν 44 παξ. 1 ηνπ 

πληάγκαηνο 

β) Νφκνη πνπ εθδίδνληαη θαη δεκνζηεχνληαη θαηά ην χληαγκα 

γ) Πξνεδξηθά δηαηάγκαηα θαλνληζηηθνχ ραξαθηήξα 

δ) Άιιεο πξάμεηο θαλνληζηηθνχ ραξαθηήξα απφ ηηο νπνίεο εμαηξνχληαη 

θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηάξζξσζε, νξγάλσζε, δηάηαμε, 

ζχλζεζε, εμνπιηζκφ θαη εθνδηαζκφ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ηεο Διιάδαο, θαζψο θαη 

φπνηα άιιε πξάμε πξνθαιεί βιάβε ζηελ εζληθή άκπλα θαη ηελ αζθάιεηα ηεο ρψξαο 

κε ηε δεκνζηνπνίεζή ηεο. 

ε) Δγθχθιηνη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο θαη εξκελεπηηθέο εγθχθιηνη 

ζη)  Πξνυπνινγηζκνί, ηζνινγηζκνί θαη απνινγηζκνί θαη επί κέξνπο δαπάλεο 

Τπνπξγείσλ, Ν.Π.Γ.Γ., πεξηθεξεηαθψλ θαη θεληξηθψλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, θνξέσλ 

ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο φισλ ησλ βαζκίδσλ θαη θνξέσλ ηνπ 

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  

δ) Πξάμεηο ζπγθξφηεζεο ζπιινγηθψλ νξγάλσλ δηνίθεζεο θαη δηνξηζκνχ 

κνλνκειψλ νξγάλσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ., ησλ θνξέσλ ησλ 

Ο.Σ.Α. πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ, ησλ θνξέσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

θαζψο θαη ηξνπνπνηήζεηο απηψλ 

ε) Πξάμεηο ζπγθξφηεζεο επηηξνπψλ ακεηβφκελσλ ή κε, νκάδσλ έξγνπ, 

νκάδσλ εξγαζίαο θαη ζπλαθψλ νξγάλσλ γλσκνδνηηθήο ή άιιε αξκνδηφηεηαο 

αλεμάξηεηα απφ ην αλ ακείβνληαη ή φρη ηα κέιε ηνπο.   

ζ) Πξάμεηο δηνξηζκνχ, αληηθαηάζηαζεο, παχζεο ή απνδνρήο παξαίηεζεο 

Γεληθψλ Γξακκαηέσλ Τπνπξγείσλ θαη Πεξηθεξεηψλ, Δηδηθψλ Γξακκαηέσλ 

Τπνπξγείσλ, κειψλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ δηνίθεζεο θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ 

θνξέσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαζψο θαη θνξέσλ ησλ 

νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηεο θαη δεχηεξεο βαζκίδαο. 

η) Πξάμεηο θαζνξηζκνχ ακνηβψλ θαη απνδεκηψζεσλ ησλ κειψλ ζπιινγηθψλ 

θαη κνλνκειψλ νξγάλσλ δηνίθεζεο, νκάδσλ εξγαζίαο, κειψλ επηηξνπψλ, νκάδσλ 

έξγνπ θαη νκνίσλ νξγάλσλ γλσκνδνηηθήο ή άιιεο αξκνδηφηεηαο.  

ηα) πξνθεξχμεηο γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ κε επηινγή ή κε δηαγσληζκφ, φπνπ 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη πξνθεξχμεηο γηα επηινγή δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ Ν.Π.Γ.Γ., 

θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηεο θαη 

δεχηεξεο βαζκίδαο, θνξέσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο θαη νη πξνθεξχμεηο 
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εμεηάζεσλ ππνςεθίσλ δηθεγφξσλ, άκηζζσλ ππνζεθνθπιάθσλ θαη 

ζπκβνιαηνγξάθσλ. 

 ηβ) πίλαθεο δηνξηζηέσλ, επηηπρφλησλ θαη επηιαρφλησλ ησλ πξνθεξχμεσλ 

επηινγήο πξνζσπηθνχ, ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ε δεκνζίεπζή ηνπο πξνβιέπεηαη 

απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία  

ηγ) πξνθεξχμεηο πιήξσζεο ζέζεσλ δηδαθηηθνχ εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ 

(ΓΔΠ) ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ θαη εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (ΔΠ) ησλ 

ηερλνινγηθψλ ηδξπκάησλ ηεο αλψηεξεο εθπαίδεπζεο 

ηδ) πεξηιήςεηο πξάμεσλ δηνξηζκνχ, δηαζεζηκφηεηαο, κεηάηαμεο, ιχζεο ηεο 

ππαιιειηθήο ζρέζεο, ππνβηβαζκνχ, απνδνρήο παξαίηεζεο ππαιιήισλ κφληκσλ θαη 

κεηαθιεηψλ, θαη δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ Γεκνζίνπ, θνξέσλ ηνπ επξχηεξνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα, Ν.Π.Γ.Γ., θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηεο 

θαη δεχηεξεο βαζκίδαο, θαζψο θαη αληηζηνίρσλ πξάμεσλ αλαθνξηθά κε δεκφζηνπο 

ιεηηνπξγνχο ησλ νπνίσλ ε δεκνζίεπζε απαηηείηαη απφ ηε λνκνζεζία θαη πεξηιήςεηο 

ζπκβάζεσλ θαη πξάμεσλ δηνξηζκνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή 

ζπκβάζεσλ έξγνπ ζην Γεκφζην, ηνπο θνξείο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηα 

Ν.Π.Γ.Γ., θαη θνξέσλ ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεπηέξνπ 

βαζκνχ.  

ηε) ην ζχλνιν ησλ πξάμεσλ θαη ησλ ζπκβάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε 

αλαπηπμηαθνχο λφκνπο, ζηηο νπνίεο αλήθνπλ θαη νη απνθάζεηο έλαξμεο παξαγσγηθήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ επελδχζεσλ θαη νη πξάμεηο ππαγσγήο επελδχζεσλ ζε δηαηάμεηο 

αλαπηπμηαθψλ λφκσλ. 

ηζη) απνθάζεηο θαη πξάμεηο θαηαθχξσζεο, πεξηιήςεηο δηαθεξχμεσλ, 

απνθάζεηο θαη πξάμεηο αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, ππεξεζηψλ, 

πξνκεζεηψλ θαη κειεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ, θνξέσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ησλ 

Ν.Π.Γ.Γ., θαη θνξέσλ ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεπηέξνπ 

βαζκνχ.  

ηδ) πξάμεηο απνδνρήο δσξεψλ ζην Διιεληθφ Γεκφζην, ζε θνξείο ηνπ 

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ζηα Ν.Π.Γ.Γ., θαη θνξείο ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ, φπσο θαη ζπκβάζεσλ πνιηηηζηηθψλ 

ρνξεγηψλ ηνπ Ν. 3525/2007 (ΦΔΚ 16 Α‟) 

ηε) πξάμεηο επηρνξεγήζεσλ, δσξεψλ, παξαρψξεζεο ρξήζεο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ απφ ην Γεκφζην, ηνπο θνξείο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηνπο θνξείο 
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ησλ Ο.Σ.Α., ηα Ν.Π.Γ.Γ. ζε θπζηθά πξφζσπα, ζε λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ 

θαη ζε λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ. 

ηζ) πξάμεηο: α. θαζνξηζκνχ εζληθψλ δξπκψλ, δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ, β. 

αιιαγήο ρξήζεο γεο θνηλφρξεζηνπ θηήκαηνο, θαζνξηζκνχ ρξήζεο γεο 

παξαρσξνχκελνπ δεκφζηνπ θηήκαηνο, παξαρψξεζεο δεκνηηθψλ θαη δεκφζησλ 

θηεκάησλ, γ. ραξαθηεξηζκνχ εθηάζεσλ σο αλαδαζσηέσλ, δ. θαζνξηζκνχ ιαηνκηθψλ 

δσλψλ, ε. θαζνξηζκνχ αηγηαινχ, παξαιίαο, πνηακψλ, ιηκλψλ, ξεκάησλ θαη 

ρεηκάξξσλ, ζη. θαζνξηζκνχ βηνκεραληθψλ δσλψλ, δ. ζχληαμεο θαη έγθξηζεο Γεληθνχ 

Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ θαη πνιενδνκηθψλ κειεηψλ, έγθξηζεο θαη ηξνπνπνίεζεο 

ξπκνηνκηθψλ θαη ρσξνηαμηθψλ ζρεδίσλ, πξνζδηνξηζκνχ ή ηξνπνπνίεζεο νξίσλ 

νηθηζκνχ θαη έγθξηζεο ηεο κεηαθνξάο απηνχ, ε. θαζνξηζκνχ θαη ηξνπνπνίεζεο φξσλ 

δφκεζεο, ζ. ζχληαμεο θαη έγθξηζεο Εσλψλ Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ (ΕΟΔ), η. ρνξήγεζεο, 

αλαζηνιήο ρνξήγεζεο, ηξνπνπνίεζεο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ, ηα. ρσξνζέηεζεο,  ηβ. 

Υαξαθηεξηζκφο θηηξίσλ σο δηαηεξεηέσλ θαη απνραξαθηεξηζκφο απηψλ, ηγ. 

Καζνξηζκνχ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ. Αλαξηψληαη επίζεο νη πξάμεηο αθχξσζεο θαη 

αλάθιεζεο ησλ άλσζελ πξάμεσλ 

θ) γλσκνδνηήζεηο θαη πξαθηηθά γλσκνδνηήζεσλ ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ 

ηνπ Κξάηνπο 

θα) γλσκνδνηήζεηο θαη πξάμεηο ησλ ξπζκηζηηθψλ θαη αλεμάξηεησλ 

δηνηθεηηθψλ αξρψλ, ησλ νπνίσλ ε δεκνζίεπζε πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε 

λνκνζεζία, 

θβ) αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο,  ησλ νπνίσλ ε δεκνζίεπζε πξνβιέπεηαη απφ 

ηελ θείκελε λνκνζεζία, 

 

3.3 Απμοδιόηηηα ανάπηηζηρ ζηο διαδίκηςο 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ λφκνπ 3861/2010 πεξί δηαχγεηαο γηα ηηο 

πξναλαθεξζείζεο πξάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 «αλαξηψληαη ακειιεηί ζην δηαδίθηπν κε 

κέξηκλα ηνπ νξγάλνπ πνπ ηηο εμέδσζε».  Σα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα θαη νη λφκνη 

αλαξηψληαη ζηηο ηζηνζειίδεο  πνπ δηαηεξνχλ ηα αξκφδηα Τπνπξγεία. Οη πξάμεηο ηνπ 

Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ κε ηε ζεηξά ηνπο αλαξηψληαη ζην 

δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηεο 

Κπβέξλεζεο. Δπίζεο, νη πξάμεηο ησλ Τπνπξγψλ, Τθππνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ 
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Τπνπξγψλ, Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ Γξακκαηέσλ θαη νξγάλσλ ζηα νπνία έρεη 

κεηαβηβαζηεί αξκνδηφηεηα ή έρεη ρνξεγεζεί εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο αλαξηψληαη 

ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ εθάζηνηε Τπνπξγείνπ. Οη πξάμεηο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο 

θνξέσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ησλ Ν.Π.Γ.Γ. , ησλ 

ξπζκηζηηθψλ θαη αλεμάξηεησλ αξρψλ θαη ησλ θνξέσλ ησλ Ο.Σ.Α. φισλ ησλ 

βαζκίδσλ αλαξηψληαη ζηνπο θαηά πεξίπησζε δηθηπαθνχο ηφπνπο πνπ δηαηεξνχλ 

απηά.  

Αλ ππάξμεη πεξίπησζε ζπλαξκνδηφηεηαο, ε πξάμε αλαξηάηαη ζε φινπο ηνπο 

αληίζηνηρνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο έπεηηα απφ κέξηκλα ησλ ζπλαξκνδίσλ.  

Δπίζεο δχλαηαη λα αλαξηεζεί πεξίιεςε κηαο πξάμεο λα ζηελ θείκελε 

λνκνζεζία πξνβιέπεηαη ε αλάξηεζε ηεο πεξίιεςήο ηεο. Σέινο νξίδεηαη φηη ηα 

πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, νη λφκνη θαη νη πξάμεηο αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ πξέπεη λα 

αλαξηψληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη 

λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκα ζην κέζν ρξήζηε (ΦΔΚ112/Α'/13-7-2010).  

 

3.4 Ιζσύρ ηυν ππάξευν 

 

Με εμαίξεζε ηηο πξάμεηο πνπ θαηά ην λφκν είλαη δεκνζηεπηέεο ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηζρχνπλ απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπο, εθηφο θαη αλ 

νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, νη ινηπέο πξάμεηο πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 3861/2010 

αλαξηψληαη ζην Γηαδίθηπν δελ εθηεινχληαη εάλ δελ έρεη πξνεγεζεί ε αλάξηεζή ηνπο 

ζην Γηαδίθηπν ζχκθσλα  κε φζα νξίδεη ν λφκνο (άξζξν 4, Ν. 3861/2010). Οη 

ξπζκίζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 4 δελ ζίγνπλ ηηο ζρεηηθέο δηθνλνκηθέο 

ξπζκίζεηο σο πξνο ηελ άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ θαη βνεζεκάησλ νχηε ηηο ξπζκίζεηο 

πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο. ε πεξίπησζε πνπ ην θείκελν ηεο θαηά 

λφκν δεκνζηεπκέλεο πξάμεο δελ ηαπηίδεηαη κε ην αληίζηνηρν θείκελν πνπ είλαη 

αλαξηεκέλν ζηνλ νηθείν δηθηπαθφ ηφπν ηζρχεη ην δεκνζηεπκέλν θείκελν. Ωο πξνο ηηο 

πξάμεηο πνπ δελ δεκνζηεχνληαη κε θάπνηνλ άιινλ ηξφπν, εάλ ζεκεησζεί δηαθνξά 

κεηαμχ ηνπ θεηκέλνπ ηεο πξάμεο θαη ηνπ θεηκέλνπ πνπ αλαξηήζεθε, ηζρχεη ην θείκελν 

ηεο πξάμεο. Με επζχλε ηνπ πξνζψπνπ ή νξγάλνπ πνπ εμέδσζε ηελ πξάμε γίλνληαη 

ακειιεηί νη αλαγθαίεο δηνξζψζεηο ζην θείκελν πνπ έρεη αλαξηεζεί ζην δηθηπαθφ ηφπν 

(ΦΔΚ112/Α'/13-7-2010).  
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Σν άξζξν 4 ινηπφλ, είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκν θαζψο δηαζθαιίδεη ηελ εθαξκνγή 

ηεο δηαχγεηαο. Καη απηφ θαζφηη νξίδεη φηη πξάμεηο πνπ δελ αλαξηήζεθαλ ζην 

Γηαδίθηπν, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, δελ εθηεινχληαη. Έλα άιιν παξαθιάδη πνπ 

απνξξέεη απφ ην άξζξν 4, ηνπ Ν. 3861/2010 είλαη ε δπλαηφηεηα ησλ άκεζα 

ελδηαθεξφκελσλ λα επηδηψμνπλ θαη λα επηηχρνπλ ηελ αθχξσζε εθηέιεζεο πξάμεο ε 

νπνία αληίθεηηαη ζηα ζπκθέξνληά ηνπο, θαη ε νπνία δελ είρε αλαξηεζεί ζην Γηαδίθηπν 

ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδεη ν λφκνο. 

 

3.5 Πεπί πποζηαζίαρ πποζυπικών δεδομένυν και αποππήηυν 

 

Ζ αλάξηεζε ζην Γηαδίθηπν ησλ πξάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3861/2010 θαη ε 

νξγάλσζε ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ γίλεηαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ θαλφλσλ γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Έηζη, δελ αλαξηψληαη ζην 

Γηαδίθηπν, πξάμεηο πνπ ππφθεηληαη ζηα νξηδφκελα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία σο 

επαίζζεηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα (άξζξν 5, Ν. 3861/2010).  

Παξάιιεια, ε αλάξηεζε ζην Γηαδίθηπν ησλ πξάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 

3861/2010 θαη ε νξγάλσζε ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ γίλεηαη κε ηελ επηθχιαμε 

ησλ φζσλ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί θξαηηθψλ απνξξήησλ, ησλ 

θαλφλσλ πεξί βηνκεραληθήο ή πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, φπσο θαη πεξί εηαηξηθνχ 

απνξξήηνπ ή φπνηνπ άιινπ πξνβιέπεηαη απφ εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ112/Α'/13-7-

2010).  

Παξαηεξνχκε δειαδή, φηη ην «Πξφγξακκα Γηαχγεηα», ιακβάλεη κέξηκλα γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ζεκάησλ εζληθήο 

αζθάιεηαο φπσο έρνπλ θάλεη λσξίηεξα παξφκνηα λνκνζεηήκαηα άιισλ επξσπατθψλ 

θξαηψλ, φπσο ν Νφκνο γηα ηελ Διεπζεξία ηεο Πιεξνθνξίαο (FOIA) ηνπ Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ, πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2000 (Birkinshaw, 2010). 

Ωζηφζν, νη εμαηξέζεηο απηέο βξίζθνπλ ηελ αληίζεζε κεξίδαο εξεπλεηψλ, πνπ 

ζεσξνχλ φηη νη θαλφλεο πεξί βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, εηαηξηθνχ απνξξήηνπ θαη νη 

άιινη πεξηνξηζκνί πνπ ηίζεληαη, δπλεηηθά πεξηθιείνπλ ηεξάζηην εχξνο εγγξάθσλ, κε 

ηειηθφ απνηέιεζκα ηε ζπξξίθλσζε ηεο δηαχγεηαο θαη ηνπ ειέγρνπ πνπ αζθνχλ νη 

πνιίηεο, κέζσ απηήο ( Kierkegaard, 2009).   
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3.6 Η διαδικαζία ανάπηηζηρ ζηο Διαδίκηςο 

 

Σν άξζξν 6 ηνπ Ν. 3861/2010 πξνέβιεπε ηελ ζπγθξφηεζε ηεο 

επνλνκαδφκελεο νκάδαο δηνίθεζεο έξγνπ  κε αληηθείκελν ηελ δηαδηθαζηηθή, 

νξγαλσηηθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηεο αλάξηεζεο λφκσλ θαη πξάμεσλ ζην 

πεξηθεξεηαθή δεκφζηα ππεξεζία, Ν.Π.Γ.Γ., θνξείο ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ, θαη ζε φπνην άιιν φξγαλν ή θνξέα κε 

ηνλ Ν. 3861/2010 θαζίζηαην ππνρξεσηηθή ε αλάξηεζε πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ, 

λφκσλ θαη πξάμεσλ ζην Γηαδίθηπν. ηα κέιε ησλ νκάδσλ δηνίθεζεο έξγνπ δελ 

θαηαβιήζεθε απνδεκίσζε ή ακνηβή. Οη νκάδεο απηέο είραλ πξνζεζκία ελφο κελφο 

απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 3861/2010 γηα λα ζπγθξνηεζνχλ θαη ε ζχλζεζή ηνπο 

αλαξηήζεθε ζηνλ νηθείν δηθηπαθφ ηφπν. Οη νκάδεο δηνίθεζεο σζηφζν ησλ 

νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ, ζπγθξνηήζεθαλ 

ηξηάληα εκέξεο πξν ηεο ελάξμεσο ηζρχνο ηνπ λφκνπ θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα 

ζην λφκν 3861/2010 (ΦΔΚ112/Α'/13-7-2010). 

Παξάιιεια κε ηελ αλάξηεζε ζηνπο νηθείνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο, ππάξρεη ε 

ππνρξέσζε απφ ηνλ θαηά λφκν ππφρξεν πξνο θνηλνπνίεζε, λα δηαβηβάζεη φια ηα 

απαηηνχκελα ζηνηρεία γηα ηελ αλάξηεζε ζην θεληξηθφ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Δζληθνχ 

Σππνγξαθείνπ. Σν Δζληθφ Σππνγξαθείν κε ηε ζεηξά ηνπ δεκηνχξγεζε θαη ιεηηνπξγεί 

ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ηνλ θεληξηθφ δηθηπαθφ ηφπν γηα ηελ αλάξηεζε ησλ πξάμεσλ. 

Δπίζεο ην ηειεπηαίν δεκηνχξγεζε θαη ηεξεί θεληξηθφ αξρείν πξνεδξηθψλ 

δηαηαγκάησλ, λφκσλ θαη πξάμεσλ πνπ αλαξηψληαη ζην δηαδίθηπν θαηά ην Ν. 

3861/2010 ην νπνίν είλαη πξνζηηφ ζε θάζε ελδηαθεξφκελν θαη κε ηε ρξήζε 

ειεθηξνληθψλ κέζσλ (ΦΔΚ112/Α'/13-7-2010).   

ε θάζε θνξέα πνπ έρεη ηελ ππνρξέσζε αλάξηεζεο ζην Γηαδίθηπν, 

δεκηνπξγείηαη θαη ηεξείηαη αξρείν ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ, λφκσλ, απνθάζεσλ  

θαη πξάμεσλ πνπ αλαξηψληαη  ην νπνίν είλαη πξνζηηφ ζε θάζε ελδηαθεξφκελν θαη κε 

ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ. Ωο ειεθηξνληθά κέζα, θαηά βάζε λννχληαη νη 

ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο.   

Σα φξγαλα θαη νη θνξείο πνπ απαηηείηαη λα αλαξηήζνπλ πξνεδξηθά 

δηαηάγκαηα, λφκνπο, απνθάζεηο θαη πξάμεηο, ρξεηάδεηαη λα ιάβνπλ φια ηα αλαγθαία 

θαη θαηάιιεια νξγαλσηηθά, δηαδηθαζηηθά θαη ηερληθά κέηξα γηα λα εμαζθαιηζηεί ε 

δηαζεζηκφηεηα, πξνζβαζηκφηεηα θαη αθεξαηφηεηα ησλ θεηκέλσλ πνπ αλαξηψληαη.  
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Σαπηφρξνλα ππάξρεη ε πξφλνηα ζηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3861/2010 

γηα δηαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζην πεξηερφκελν ησλ λφκσλ 

θαη ησλ πξάμεσλ πνπ αλαξηψληαη ζην δηαδίθηπν, ηφζν θαηά ην ζρεδηαζκφ φζν θαη 

θαηά ηε ζπληήξεζε ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ.  

Σέινο ε παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 6 νξίδεη πσο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ξπζµίδνληαη ηα 

ηερληθά θαη ιεπηνκεξεηαθά ζέµαηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ πεξί Γηαχγεηαο. 

Ηδηαηηέξσο ζε φηη αθνξά  ηε ζπιινγή, θαηαρψξηζε, ηαμηλφκεζε θαη επεμεξγαζία ησλ 

θεηµέλσλ, ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ, λφµσλ, θαη πξάμεσλ πνπ ιαµβάλνληαη πξνο 

αλάξηεζε, ηελ έθδνζε θσδηθνχ αξηζµνχ δηαδηθηπαθήο αλάξηεζεο, ηε ιήςε θαη 

θαηαρψξηζε ηνπ θσδηθνχ αξηζµνχ δεκνζίεπζεο θαη ζηνηρείσλ ηνπ Φχιινπ ηεο 

Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ην λφµν θαη ε δεκνζίεπζε 

ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ηεο αλάξηεζεο ζηνπο 

δηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ θνξέσλ θαη νξγάλσλ πνπ θαηά ην αξ. 2 ηνπ 3861/2010 

ππνρξενχληαη πξνο αλάξηεζε, ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ δηθηπαθνχ 

ηφπνπ ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε  αλάξηεζε, ηε δεκηνπξγία θαη ηήξεζε θεληξηθνχ αξρείνπ 

(ΦΔΚ112/Α'/13-7-2010). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

Η ΓΙΑΥΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΗ 

ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ 

 

4.1 Ο έλεγσορ ηυν δημόζιυν οπγανιζμών μέζα από ηη δημοζίεςζη 

πληποθοπιών πος αθοπούν ηον δημόζιο ηομέα 

 

Γηαπηζηψζακε φηη ην Γηαδίθηπν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο γηα λα παξέρεη αθξηβή θαη νξζή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ην δεκφζην 

ηνκέα. πλεπψο παξέρεη θαη πιεξνθφξεζε πνπ αθνξά ρξεκαηννηθνλνκηθά δεδνκέλα 

ηνπ δεκνζίνπ, ρσξίο λα είλαη κφλν ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα λα 

αζθεζεί έλαο ζσζηφο έιεγρνο ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη λα δηαπηζησζεί αλ γίλεηαη 

νξζνινγηθή θαηαλνκή ησλ πφξσλ, αλ παξάγεηαη αληαπνδνηηθφηεηα θαη ζηελ νπζία λα 

βειηησζεί ε δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο. Ωζηφζν, παξαηεξείηε ζε πνιιέο 

ρψξεο, αθφκε θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη πνιίηεο λα έρνπλ δπζθνιφηεξε 

πξφζβαζε ζε ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ 

δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο.  

ε έξεπλα ησλ Caba Perez et al,( 2005) γηα ηελ ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ απφ ηηο 

θεληξηθέο θπβεξλήζεηο δεθαπέληε θξαηψλ κειψλ ηεο  Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Διιάδαο), σο κέζν πιεξνθφξεζεο γηα ηα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη άξα αχμεζεο ηεο δηαχγεηαο ζηα δεκνζηννηθνλνκηθά 

ζέκαηα, ηα απνηειέζκαηα είλαη απνγνεηεπηηθά. Φπζηθά, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε 

έξεπλα είλαη ζρεηηθά παιηά θαζψο  πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2003. Σα απνηειέζκαηά ηεο 

φκσο θαηαδείθλπαλ πσο ε πιεηνςεθία ησλ θξαηψλ κειψλ παξείρε ζην Γηαδίθηπν κηα 

βαζηθή πιεξνθφξεζε, πνπ πεξηνξηδφηαλ θπξίσο ζηε δεκνζίεπζε ησλ 

πξνυπνινγηζκψλ θαη θάπνησλ γεληθψλ ζηνηρείσλ. ηελ έξεπλα απηή, ε Διιάδα 

θαηαηάρζεθε ζηε δέθαηε ζέζε αλάκεζα ζηηο δεθαπέληε γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

Γηαδηθηχνπ σο κέζν ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο πνπ αθνξά ζην δεκφζην 

ηνκέα. 
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 Ζ ρξήζε ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ φκσο, έρεη κηα ζεηξά πιενλεθηεκάησλ, 

πνπ ππεξπεδάεη πεξηνξηζκνχο ηεο παξαδνζηαθήο δεκνζίεπζεο νηθνλνκηθψλ 

πιεξνθνξηψλ. Αξρηθά επηηπγράλεηαη αχμεζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζηηο πιεξνθνξίεο, 

απφ κεγαιχηεξν αξηζκφ ρξεζηψλ θαη ζε κηθξφηεξν θφζηνο. Γεχηεξνλ, είλαη δπλαηή ε 

ζηαζεξή δεκνζίεπζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη αλαθνξψλ ζε απεπζείαο 

ζχλδεζε. Σξίηνλ, ππάξρεη ειαζηηθφηεηα ζηελ επηινγή ηεο δνκήο ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ ζα πεξηιεθζνχλ ζηηο δεκνζηεπκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δπίζεο, 

κε ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο 

ηθαλνπνηείηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ν ζηφρνο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ θαη επηηπγράλεηαη ε ινγνδνζία ηνπο γηα ηα πεπξαγκέλα. Σέινο, 

επηηξέπεηαη ε εηζαγσγή δηαγξακκάησλ θαη πηλάθσλ πνπ βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε 

ηεο πιεξνθνξίαο απφ ηνπο ρξήζηεο (Caba Perez et al, 2005). Σα παξαπάλσ έρνπλ 

λφεκα φηαλ δελ πξνζθξνχνπλ ζε θάπνηνλ απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο πεξί εηαηξηθνχ θαη 

άιισλ απνξξήησλ, πνπ εκπνδίδνπλ ηελ αλάξηεζε ζηνηρείσλ, κεηψλνληαο έηζη, ηε 

ινγνδνζία ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ θαη ηειηθά ηνλ δεκνθξαηηθφ έιεγρν πνπ 

αζθείηαη απφ ηνπο πνιίηεο ( Kierkegaard, 2009). 

Μία άιιε δηάζηαζε πνπ ζέηνπλ νη Dixit et al, (2001), είλαη ε απνθπγή ηεο 

ηδησηηθνπνίεζεο θαίξησλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο, φπσο είλαη ν ηνκέαο ηεο ελέξγεηαο. 

πγθεθξηκέλα νη ζπγγξαθείο ζεκεηψλνπλ πσο κέζσ ηεο δηαχγεηαο απμάλεηαη ε 

ινγνδνζία ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ε δεκφζηα ζπκκεηνρή.  πλεπψο ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη ε θεξδνθνξία ηνπο, πνπ θάλεη ιηγφηεξν ειθπζηηθή ηε 

ιχζε ηεο ηδησηηθνπνίεζεο. Μάιηζηα κε ην λα παξακείλεη ν ηνκέαο ηεο ελέξγεηαο ππφ 

θξαηηθφ έιεγρν, ζπλεπηθνπξνχκελνο απφ ην ηξίπηπρν  δηαχγεηα, ινγνδνζία, δεκφζηα 

ζπκκεηνρή, ζα έρεη θαιχηεξε ελεκέξσζε ην θνηλφ γηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, ζα 

πξνσζεζεί ε θνηλσληθή ηζφηεηα θαη ε καθξνπξφζεζκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο 

ρψξαο.  

Με ηελ ςήθηζε λφκσλ φπσο ν Νφκνο πεξί Γηαχγεηαο, θαίλεηαη πσο ην 

δεκφζην δελ ράλεη ηελ θνχξζα ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηεο πιεξνθνξηαθήο 

ηερλνινγίαο πνπ ζεκεηψλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα. Όπσο φκσο παξαηεξήζεθε θαη ζε 

άιιεο ρψξεο, γηα λα γίλεη εθκεηάιιεπζε ησλ ηεξαζηίσλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη 

ζηνπο ηνκείο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα, κέλνπλ λα δηεπζεηεζνχλ νξηζκέλα δεηήκαηα. Πξψηνλ, πνην ζα είλαη ην 

πεξηερφκελν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο πνπ ζα δεκνζηεχεηαη ζην 

Γηαδίθηπν. Γεχηεξνλ, ε ηθαλνπνίεζε νξηζκέλσλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 



35 
 

ηέινο, ν ζρεδηαζκφο ησλ ηζηνζειίδσλ, ψζηε λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκε ε 

πιεξνθνξία ζηνπο ρξήζηεο. 

 

4.2 Το πεπιεσόμενο ηυν σπημαηοοικονομικών πληποθοπιών πος 

οθείλεηαι να αναπηάηαι ζηο Διαδίκηςο 

 

Πέξα απφ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο θαη ηηο παξαδνζηαθέο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, κε βαζηθφ ηνλ ηζνινγηζκφ αιιά θαη θαηαζηάζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ, πνπ 

ζα αθνξνχλ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ρξεηάδεηαη λα 

παξέρεηαη θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε. Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή 

πιεξνθφξεζε πεξηιακβάλεη θαη δεδνκέλα γηα ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ θξάηνπο θαζψο θαη ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα (Caba Perez et al, 

2005).  

Μία δηαθνξεηηθή παξάκεηξν ζέηεη φκσο ν Heald (2003), αλαθνξηθά κε ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε πνπ αλαξηάηαη. Θεσξεί φηη νη πνιηηηθνί ζέινπλ λα 

δηαηεξήζνπλ ηελ θπβεξλεηηθή ηνπο δχλακε, θαη ππάξρεη θίλδπλνο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθνξία πνπ ζπιιέγεηαη κε ηξφπν πνπ 

λα κε ζίγνληαη νη ππνζέζεηο ηνπο. 

ην ζεκείν απηφ ρξεηάδεηαη λα ηνλίζνπκε φηη γηα ην ζηελφ δεκφζην ηνκέα θαη 

ηα Ν.Π.Γ.Γ. ζηελ Διιάδα δελ εθαξκφδεηαη δηπινγξαθηθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα, αιιά 

έλα κηθηφ, κε ηε ζπιιεηηνπξγία ηξηψλ απηφλνκσλ ινγηζηηθψλ θπθισκάησλ, γεγνλφο 

πνπ δπζρεξαίλεη ηε δεκνζίεπζε έζησ θαη ησλ παξαδνζηαθψλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, πφζν κάιινλ ηνλ έιεγρν επί ησλ πεπξαγκέλσλ ησλ δηνηθήζεσλ ησλ 

κνλάδσλ ηνπ δεκνζίνπ. Διπίδνπκε ζην πλεχκα ησλ γεληθφηεξσλ αιιαγψλ πνπ 

παξαηεξνχληαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, λα δνζεί κέξηκλα θαη 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο άκεζεο εθαξκνγήο ηεο ινγηζηηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

κεηαξξχζκηζεο. Παξάιιεια κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά δεδνκέλα, ζα κπνξνχζαλ λα 

δεκνζηεχνληαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ αλαιπηηθή θαηαλνκή θαη δηνίθεζε ησλ 

θφξσλ πνπ απνδίδνληαη. ην ίδην κνηίβν, ρξήζηκε είλαη θαη ε πιεξνθφξεζε γηα 

δείθηεο δηνηθεηηθήο απνδνηηθφηεηαο, ψζηε λα θαηαξηίδεηαη απφ ηνπο πνιίηεο κηα 

ζθαηξηθή άπνςε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα.   
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4.3 Το Δημόζιο Λογιζηικό Σύζηημα ηυν Ν.Π.Δ.Δ. 

 

Θεσξψληαο ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηελ νπζηαζηηθφηεξε αλάιπζε ηνπ ινγηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ εθαξκφδεηαη ζηα Ν.Π.Γ.Γ., θαη ην νπνίν επεξεάδεη θαη ηελ πνηφηεηα 

ηεο πιεξνθνξίαο πνπ αλαξηάηαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο Γηαχγεηαο, ζα θάλνπκε 

κεγαιχηεξε αλαθνξά ζηνλ ηξφπν παξαθνινχζεζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Ζ ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ησλ 

Ν.Π.Γ.Γ. βαζίδνληαλ κέρξη πξφζθαηα ζην Γεκφζην Λνγηζηηθφ, πνπ δηέπνληαλ απφ ην 

Ν.Γ. 496/74 (Καξαλαζηάζεο, 2009).  

ηελ νπζία ην Γεκφζην Λνγηζηηθφ πξνήγαγε ηελ εθαξκνγή ηνπ απινγξαθηθνχ 

ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. χκθσλα κε ην απινγξαθηθφ ζχζηεκα, ε νηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε ησλ Ν.Π.Γ.Γ., φπσο είλαη ηα δεκφζηα λνζνθνκεία, ζηεξίδνληαλ ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ κε ηνλ νπνίν θαζνξίδνληαλ ηα έζνδα θαη ηα φξηα ησλ εμφδσλ γηα 

θάζε νηθνλνκηθή ρξήζε. Ζ θαηάξηηζε θαη ε εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γίλνληαλ 

θαηά ηνλ «Κψδηθα Καηάηαμεο Δζφδσλ – Δμφδσλ» ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ 

Κξάηνπο ηεο κε αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 25614/26-02-1982, Δγθπθιίνπ 2. Με ηε ζεηξά 

ηνπ ν Κψδηθαο βαζίζηεθε ζηνλ θψδηθα θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.Γ. 496/74 

(Λάδαξεο, 2000).  

Οη έλλνηεο ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο ζην 

απινγξαθηθφ ζχζηεκα δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο ηνπ δηπινγξαθηθνχ. Ωο 

έζνδν λνείηαη ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ εηζπξάηηεηαη απφ ην Ν.Π.Γ.Γ. θαη απμάλεη ην 

ηακεηαθφ ηνπ ππφινηπν απφ ηελ πιεπξά ηνπ ελεξγεηηθνχ. Απφ ηελ άιιε, σο έμνδν 

λνείηαη θάζε λφκηκε δαπάλε ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.. Γειαδή ζην Γεκφζην Λνγηζηηθφ, ζε 

αληίζεζε κε ηα ηζρχνληα θαηά ην εκπνξηθφ θαη αζηηθφ δίθαην, ε ππνρξέσζε δελ 

γελλάηαη θαηά ην ζηάδην ηεο κεηαβίβαζεο ησλ αγαζψλ ή ηεο νινθιήξσζεο ηεο 

ππεξεζίαο κε ηελ έθδνζε ηνπ παξαζηαηηθνχ ηνπ πξνκεζεπηή ή ηξίηνπ, αιιά 

εκθαλίδεηαη κε ηελ εληαικαηνπνίεζε ηεο δαπάλεο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ 

εηζπξάηηεηαη έλα πνζφ γηα λνζήιηα έλα δεκφζην λνζνθνκείν, εθδίδεη έλα Γξακκάηην 

Δίζπξαμεο κε ην νπνίν θαη γίλεηαη ελεκέξσζε ελφο θσδηθνχ αξηζκνχ εζφδσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. Αληίζηξνθα, φηαλ θαηαβάιιεηαη θάπνην πνζφ γίλεηαη ελεκέξσζε 

ελφο θσδηθνχ αξηζκνχ εμφδσλ. Οη θσδηθνί ινηπφλ ζην Γεκφζην Λνγηζηηθφ κφλν 

απμάλνληαη. Δπηπξφζζεηα, ζην Γεκφζην Λνγηζηηθφ δελ πθίζηαηαη ε έλλνηα ηνπ 
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θφζηνπο, ηεο δηελέξγεηαο απνζβέζεσλ, ελψ δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα δηαρσξηζκνχ 

ησλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ (Λάδαξεο, 2000). 

Ζ εηζαγσγή ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, 

παξάιιεια κε ηελ ηήξεζε ηνπ Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ, εηζήρζε κε ην Ν. 2819/97. Ζ 

εθαξκνγή σζηφζν ηεο δηπινγξαθίαο κεηαηέζεθε γηα ηελ 01/01/2001(Ν. 2778/99). Με 

ηελ εηζαγσγή ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ηα ινγηζηηθά γεγνλφηα θαηαγξάθνληαλ 

ζε δεδνπιεπκέλε βάζε, ζπλεπψο είρακε νξζφηεξε εηθφλα ησλ ππνρξεψζεσλ θαη 

απαηηήζεσλ ελφο δεκφζηνπ νξγαληζκνχ, ελψ δηεπθνιχλεηαη ε απνηίκεζε θαη 

δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ησλ Ν.Π.Γ.Γ. Οπζηαζηηθά, φκσο κέρξη θαη ζήκεξα δελ 

εθαξκφδεηαη ην δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα αιιά έλα πβξίδην, κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ ηε ζπιιεηηνπξγία ηξηψλ απηφλνκσλ ινγηζηηθψλ θπθισκάησλ πνπ είλαη α) ηεο 

Γεληθήο Λνγηζηηθήο, β) ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο θαη γ) ηεο Λνγηζηηθήο ηνπ 

Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ. Ζ ηαπηφρξνλε ιεηηνπξγία ησλ ηξηψλ ινγηζηηθψλ θπθισκάησλ 

ζπλεπάγεηαη φηη πθίζηαηαη ζχλδεζκνο πνπ αληηζηνηρεί ην ζχλνιν ησλ ινγαξηαζκψλ 

ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ κε ζπγθεθξηκέλνπο Κσδηθνχο Αξηζκνχο 

Δζφδσλ ή Δμφδσλ ηνπ Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ. Με ηνλ Ν. 2819/97 δελ θαηαξγήζεθε 

ην Γεκφζην Λνγηζηηθφ, αιιά κφλν ν απινγξαθηθφο ηξφπνο ηήξεζεο θαη 

παξαθνινχζεζεο ησλ βηβιίσλ ηνπ (Καξαλαζηάζεο, 2009).  

Με ηνλ Ν. 3871/2010 ηεο 17
εο

 Απγνχζηνπ 2010, πεξί Γεκνζηνλνκηθήο 

Γηαρείξηζεο θαη Δπζχλεο, γίλεηαη έλα βήκα πεξεηαίξσ ζηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ 

δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ θαη ζπλεπψο ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ 

θαη εμφδσλ (ΦΔΚ, αξηζ. Φχιινπ 141, 2010). Σηο γεληθέο αξρέο δεκνζηνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο πνπ εηζήγαγε ν Ν. 3871/2010 ηηο αλαιχζακε ήδε θαη δε ζα θάλνπκε 

πεξαηηέξσ κλεία. Σέινο, αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ‟ 

αξηζκ. 113/2010 ηεο 22
εο

 Ννεκβξίνπ 2010, ηίζεληαη απζηεξφηεξνη θαλφλεο γηα ηελ 

αλάιεςε ππνρξεψζεσλ, δειαδή ηελ έθδνζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ κε ηηο νπνίεο 

βεβαηψλεηαη ή γελλάηαη ππνρξέσζε ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ νξγαληζκψλ απηνχ. Με ην 

ζπγθεθξηκέλν Π.Γ. απαηηείηαη απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ αξκφδηνπ 

δηαηάθηε, ή ηνπ θαηά λφκν εμνπζηνδνηεκέλνπ νξγάλνπ, πξηλ απφ θάζε ελέξγεηα γηα 

ηελ εθηέιεζε δαπάλεο ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ (ΦΔΚ, αξηζ. Φχιινπ 194, 2010). 
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4.4 Εκπλήπυζη ποιοηικών σαπακηηπιζηικών ζηην 

σπημαηοοικονομική πληποθόπηζη ηος δημοζίος ηομέα  

 

Ζ παξερφκελε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε νθείιεη λα ηθαλνπνηεί θαη 

νξηζκέλα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα θπξηφηεξα εθ ησλ νπνίσλ παξαζέηνπκε ζηε 

ζπλέρεηα, βαζηδφκελνη ζηελ έξεπλα ησλ Caba Perez et al, (2005): 

α. Πιεξφηεηα ηεο ινγηζηηθήο πιεξνθφξεζεο 

Πιεξφηεηα ζηηο παξερφκελεο ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο, ζεκαίλεη δεκνζίεπζε 

ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ είλαη ππνρξεσηηθέο πξνο 

δεκνζίεπζε θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Όπνπ απηφ δελ είλαη δπλαηφ ιφγσ πεξηνξηζκψλ 

απφ ηε λνκνζεζία ή κε ηήξεζεο δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο, δεκνζίεπζε 

ηνπιάρηζηνλ κηαο πεξηεθηηθήο επηζθφπεζεο  ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ.  

β. Δπίθαηξα ζηνηρεία 

Έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ Γηαδηθηχνπ, φπσο πξναλαθέξακε, είλαη ε 

δπλαηφηεηα δεκνζίεπζεο ζηνηρείσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη κε κεγαιχηεξε 

ζπρλφηεηα απφ απηή πνπ επηηξέπεη ε έληππε δεκνζίεπζε. πλεπψο, ε παξνρή 

πιεξνθνξηψλ ζε απηή ηε βάζε πξνζζέηεη αμία ζηελ πιεξνθφξεζε θαη ηελ θαζηζηά 

επίθαηξε.  

γ. αθή θαη θαηαλνεηή πιεξνθφξεζε   

Όηαλ ε πιεξνθφξεζε δηαθξίλεηαη γηα ηε ζαθήλεηά ηεο, εμαζθαιίδεηε ε 

δπλαηφηεηα ησλ ρξεζηψλ λα ηελ θαηαλνήζνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ ζσζηά ηα 

παξερφκελα νηθνλνκηθά δεδνκέλα. Ο ζπλδπαζκφο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ 

κε γξαθήκαηα ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζηελ απνζαθήληζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο εθζέζεηο. Δπηπιένλ, ζπκπεξηιακβάλνληαο ζρφιηα ζρεηηθά κε 

ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο, γίλεηαη θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ αξηζκεηηθψλ 

δεδνκέλσλ.     

δ. Αμηφπηζηε πιεξνθνξία 

Ζ αμηνπηζηία ησλ παξερφκελσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ ζα 

απμαλφηαλ, ζε πεξίπησζε πνπ απηέο πηζηνπνηνχληαλ απφ αλεμάξηεην νξθσηφ 

ειεγθηή. Μάιηζηα θαιφ ζα ήηαλ ε δεκφζηα αξρή πνπ αλαξηνχζε κηα νηθνλνκηθή 

πιεξνθνξία, λα επηζήκαλε αλ απηή ππνβιήζεθε ζε έιεγρν ή φρη, θαζψο θαη λα 

δεκνζηεχνληαλ ηπρφλ ζεκεηψζεηο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή.  
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ε. πγθξηζηκφηεηα 

Ζ αλαξηεκέλε νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε ζπλεπάγεηαη φηη είλαη δπλαηή ε 

ζχγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ κεηαμχ ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ, θαζψο θαη 

ηεο απφδνζεο ησλ θξαηηθψλ πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε δηάξθεηα ελφο 

νηθνλνκηθνχ έηνπο. Παξάιιεια, νη ρξήζηεο πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία πεξηζζφηεξσλ ρξήζεσλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπγθξίλνπλ θαη δηαρξνληθά ηηο 

επηδφζεηο ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ.  Καιφ ζα ήηαλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία λα 

δηαηεξνχληαλ αλαξηεκέλα ζην Γηαδίθηπν γηα πεξίνδν δχν εηψλ, φηαλ πξφθεηηαη γηα 

ηξηκεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηνπιάρηζηνλ ηξία έηε φηαλ πξφθεηηαη γηα 

εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Αλ ηα ζηνηρεία παξακέλνπλ αλαξηεκέλα  γηα έλα 

κφλν έηνο, δπζρεξαίλεηαη ε νπζηαζηηθή αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

δεδνκέλσλ. 

ζη. πλάθεηα ηεο παξερφκελεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθνξίαο 

Ζ παξερφκελε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθνξία κπνξεί λα νκαδνπνηεζεί θαηά 

αληηθείκελν, ψζηε λα παξνπζηάδνπλ κηα ζπλάθεηα ηα δεδνκέλα, αλά ππεξεζία, 

δξαζηεξηφηεηα  ή άιιε ζρεηηθή αλάιπζε. Ζ θαηάηκεζε ησλ ζηνηρείσλ βνεζάεη 

πεξηζζφηεξν ηελ αλαθάιπςε θαη ηελ πξφζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία πνπ ζέιεη ν ρξήζηεο, απφ φηη ζα βνεζνχζε κηα ζπλνιηθή αλάξηεζε πνπ ζα 

πεξηειάκβαλε κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ (Caba Perez et al, 2005). 

 

4.5 Τα αποηελέζμαηα ηηρ δημοζίεςζηρ σπημαηοοικονομικήρ 

πληποθόπηζηρ για δημόζιερ ςπηπεζίερ και οπγανιζμούρ 

 

ε πεξίπησζε φκσο πνπ ππάξρεη δεκνζηεπκέλε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

πιεξνθφξεζε γηα δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνχο πνηα είλαη ζηελ πξάμε ηα 

απνηειέζκαηα; ηελ έξεπλά ηνπ ν Meijer (2007), κειεηάεη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ζην Γηαδίθηπν θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη λνκηκφηεηαο ησλ νιιαλδηθψλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ θαη 

ππεξεζηψλ. Ωο δεκνζηεπκέλα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα λννχληαη νη επίζεκνη 

έιεγρνη, απεπζείαο επηβιέςεηο, δηαζθαιηζηηθέο αλαζέζεηο, επηζθνπήζεηο ελδηάκεζεο 

νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο αιιά θαη ιηγφηεξν επίζεκεο κνξθέο ινγνδνζίαο, φπσο ε 

ιεγφκελε νξηδφληηα ινγνδνζία. Ζ έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζε ειεθηξνληθνχο ζειίδεο 

κε νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θπξίσο λνζνθνκείσλ θαη ζρνιείσλ.  
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Σα απνηειέζκαηά ηεο θαηαδεηθλχνπλ φηη πξάγκαηη ε δηαχγεηα απνηειεί κνριφ 

πίεζεο πξνο ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο γηα λα βειηηψζνπλ ηνπο δείθηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο. Μάιηζηα, νη δείθηεο εκθαλίδνπλ αηζζεηή βειηίσζε ζε 

ζρέζε κε ην παξειζφλ, φηαλ νη ηζηνζειίδεο πνπ δεκνζηεχνληαη είλαη θεληξηθέο 

ζειίδεο θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ, ζχλδεζκνη δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη εθεκεξίδεο. 

Οη δεκφζηνη νξγαληζκνί, θαη θαηά ζπλέπεηα νη δηνηθήζεηο θαη νη ππάιιεινί ηνπο, 

αηζζάλνληαη ηελ πίεζε ηνπ θνηλνχ θαη αληηδξνχλ ζαλ λα ιακβάλνπλ κελχκαηα απφ 

ηελ θνηλσλία, αζρέησο αλ ηα κελχκαηα απηά δίλνληαη ή φρη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Δπηπξφζζεηα, θαη ηξίηα ελδηαθεξφκελα κέξε (stakeholders), φπσο πειάηεο ησλ 

νξγαληζκψλ, νηθνλνκηθνί αλαιπηέο, ρξεκαηηζηέο θαη ππάιιεινη πνπ ρξεηάδνληαη ηα 

ζηνηρεία γηα πξνζσπηθνχο ηνπο ιφγνπο, κπνξεί λα αλαηξέμνπλ απεπζείαο ζηα 

δεκνζηεπκέλα απνηειέζκαηα ζην Γηαδίθηπν (Meijer, 2007).  Γηα παξάδεηγκα ζε 

πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ θάζε καζεηήο ζπλνδεχεηαη θαη απφ έλα 

θνππφλη πνπ αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλν πνζφ ρξεκάησλ γηα ην ζρνιείν, αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα, ελδερνκέλσο λα νδεγήζνπλ ηνπο θεδεκφλεο λα δεηήζνπλ κεηαγξαθή 

ζε άιιν ζρνιείν, ή αληίζηνηρα ζηνλ θιάδν ηεο πγείαο, αζθαιηζκέλνη λα απνθεχγνπλ 

ηε λνζειεία ζε λνζνθνκείν ζην νπνίνπ γίλεηαη θαθή δηαρείξηζε κε ζπλέπεηα ηελ 

πεξαηηέξσ ππνβάζκηζή ηνπ θαη ίζσο ην νξηζηηθφ ηνπ θιείζηκν.  Έηζη ε δεκφζηα 

έθζεζε παξαθηλεί ηε δηνίθεζε θαη ηνπο ππαιιήινπο ησλ νξγαληζκψλ ηνπ δεκνζίνπ 

λα εκθαλίζνπλ κεγαιχηεξε απνδνηηθφηεηα.  

Μία νξζνινγηθή ιεηηνπξγία ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ ζα ζήκαηλε φηη απηνί 

ππνβάιινληαη ηνπιάρηζηνλ ζηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο ινγνδνζίαο, φπσο είλαη νη 

εζσηεξηθνί έιεγρνη θαη νη εμσηεξηθνί έιεγρνη απφ νξθσηνχο ινγηζηέο, πνπ ζα 

απνηεινχζαλ έλα ηζρπξφ εξγαιείν επνπηείαο ηνπο θαη ζχληαμεο πξνυπνινγηζκνχ απφ 

ηηο δεκνθξαηηθέο θπβεξλήζεηο. Θα αλαθεξζνχκε ζπλνπηηθά ζηε ζπλέρεηα, ζην 

πεξηερφκελν ησλ παξαδνζηαθψλ κνξθψλ ινγνδνζίαο. 

Οη δεκφζηεο ππεξεζίεο νθείινπλ λα ινγνδνηνχλ ζηνπο θπβεξλεηηθνχο 

αμησκαηνχρνπο γηα ηηο πνιηηηθέο ηνπο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαηαλείκνπλ ην 

δεκφζην ρξήκα.  Με ηε ζεηξά ηνπο νη θπβεξλεηηθνί αμησκαηνχρνη ινγνδνηνχλ ζηνπο 

πνιηηηθνχο ηνπο πξντζηάκελνπο, πνπ είλαη ζπλήζσο κέιε ηεο θπβέξλεζεο, θαη νη 

ηειεπηαίνη κε ηε ζεηξά ηνπο ινγνδνηνχλ ζην θνηλφ πνπ απνηειεί ην εθινγηθφ ζψκα. 

ε πνιιέο κάιηζηα ρψξεο νη δεκφζηνη νξγαληζκνί ινγνδνηνχλ γηα ηηο πξάμεηο ηνπο θαη 

ζε ζεζκηθά φξγαλα, φπσο είλαη ηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα. Οη εμσηεξηθνί ειεγθηέο 

δηεπθνιχλνπλ απηή ηελ επίζεκε δηαδηθαζία ινγνδνζίαο, παξέρνληαο νπδέηεξε 
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πιεξνθφξεζε ζηνπο επφπηεο γηα ηα νηθνλνκηθά πεπξαγκέλα ησλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ (Meijer, 2007). 

ην ίδην πλεχκα, πξνθαλψο βαζίδεηαη θαη ε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ λα αλαξηήζεη ζην Γηαδίθηπν, ζηελ πχιε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία απφδνζεο ησλ 34 κεγαιχηεξσλ 

εθνξηψλ ηεο ρψξαο, πνπ εηζπξάηηνπλ πεξί ην 70% ησλ ζπλνιηθψλ θνξνινγηθψλ 

εζφδσλ ηνπ θξάηνπο. Ζ δεκνζίεπζε αθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ πξνζσξηλψλ ειέγρσλ 

αλά ππάιιειν, ζηελ πξνψζεζε ησλ δηαζηαπξψζεσλ, ζηα έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

απηέο, ζηελ πξφνδν ησλ πξνζσξηλψλ ειέγρσλ, ηελ έλδεημε κε ζπκκφξθσζεο ησλ 

θνξνινγνχκελσλ θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ θαηαζρέζεσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιεηψλ (Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, 2011). 

ηφρνο πξνθαλψο ηεο θπβέξλεζεο είλαη λα ιεηηνπξγήζεη ε δεκνζίεπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ε αλαδεκνζίεπζή ηνπο απφ ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο σο 

κνριφο πίεζεο πνπ ζα αλαγθάζεη δηνίθεζε θαη ππαιιήινπο ησλ εθνξηψλ λα 

εξγαζηνχλ πεξηζζφηεξν ψζηε λα εκθαλίζνπλ θαιχηεξνπο δείθηεο θαη λα απνθχγνπλ 

ηε δεκφζηα θαηαθξαπγή, πνπ ζα ηνπο θαηεγνξεί γηα κεησκέλε απφδνζε ζην κέζν 

κηαο κεγάιεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηεο ρψξαο.  

 

4.6 Παπαδοζιακέρ μοπθέρ λογοδοζίαρ 

 

Πξναπαηηνχκελν γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ αληηθεηκεληθήο άπνςεο απφ ηελ θνηλή 

γλψκε γηα ηελ πνξεία ελφο δεκνζίνπ νξγαληζκνχ ή επηρείξεζεο, είλαη φπσο 

πξνείπακε, ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνηνχληαη λα βαζίδνληαη ζε 

αλεμάξηεηνπο θαη αληηθεηκεληθνχο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο. χκθσλα κε ηελ 

IΝΣΟSSAI GOV 9140, (ζ. 3) ε αλεμαξηεζία νξίδεηαη σο ε «ειεπζεξία απφ ηελ 

επηξξνή ή ηνλ έιεγρν άιινπ πξνζψπνπ, νξγαληζκνχ ή θξάηνπο».  Αλεμαξηεζία γηα 

ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο, ζπλεπάγεηαη ειεπζεξία απφ ζπλζήθεο πνπ απεηινχλ ηε 

δηεμαγσγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  Δπηπιένλ, ε αλεμαξηεζία επηηξέπεη ζηνπο 

ειεγθηέο λα δηαηεξήζνπλ κηα αληηθεηκεληθή θαη ακεξφιεπηε ζηάζε, ψζηε λα 

αληαπεμέιζνπλ επάμηα ζηηο δεζκεχζεηο πνπ έρνπλ αλαιάβεη.  Ζ αληηθεηκεληθφηεηα 

νξίδεηαη απφ ηα Πξφηππα ηεο ΗΗΑ σο «κηα ακεξφιεπηε λνεηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ 

επηηξέπεη ζηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο λα εθηειέζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο κε ηέηνην 

ηξφπν, ψζηε λα έρνπλ κηα εηιηθξηλή πίζηε ζην πξντφλ ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη φηη ε 
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πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο δελ ηίζεηαη ζε θίλδπλν κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν» 

(IΝΣΟSSAI GOV 9140, ζ. 3). 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ζηνλ δεκφζην ηνκέα, φπσο ηζρχεη θαη γηα ηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν ζηνλ ηδησηηθφ, ζηφρν έρεη λα βνεζήζεη ηνπο νξγαληζκνχο λα 

βειηηψζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Δπηπξφζζεηα φκσο ζηνλ δεκφζην ηνκέα είλαη έλα 

ζηνηρείν γηα έλα ηζρπξφ δεκφζην θαη θπβεξλεηηθφ νξγαληζκφ. Παίδεη φκσο θαη θαίξην 

ξφιν θαηά ηε ινγνδνζία ηνπ δεκφζηνπ νξγαληζκνχ ή επηρείξεζεο πξνο ηνπο πνιίηεο. 

Ζ ηδηαίηεξε θχζε ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ, κε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο λα πξνέξρεηαη απεπζείαο απφ ηνπο θξαηηθνχο θφξνπο, θαζηζηά 

αθφκε κεγαιχηεξε ηελ αλάγθε γηα δηελέξγεηα αλεμάξηεησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ 

(IΝΣΟSSAI GOV 9140).  

Ο εμσηεξηθφο έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζηφρν έρεη ηελ 

δηαηχπσζε γλψκεο απφ ηνλ ειεγθηή, γηα ην αλ έρνπλ ζπληαρζεί απηέο, απφ θάζε 

νπζηψδε ζθνπηά, κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ δεδεισκέλνπ ινγηζηηθνχ πιαηζίνπ 

(Λνπκηψηεο, 2008). Σν πιαίζην απηφ πεξηιακβάλεη: 

 Σα Δζληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα 

 Σα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο 

 Άιιν έγθπξν πιαίζην ινγηζηηθψλ αξρψλ, κε εηδίθεπζε γηα ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

χκθσλα θαη κε ην Γηεζλέο Διεγθηηθφ Πξφηππα 200 „θνπφο θαη Γεληθέο 

Αξρέο πνπ δηέπνπλ ηνλ Έιεγρν Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ‟, «δεδνκέλσλ ησλ 

εγγελψλ δπζθνιηψλ, ν έιεγρνο παξέρεη εχινγε δηαζθάιηζε, αιιά φρη εγγχεζε, φηη νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε ιάζε θαη παξαιείςεηο. 

Καηά ζπλέπεηα, ν ειεγθηήο δελ πξέπεη λα παξέρεη ή λα αθήλεη λα λνεζεί φηη 

παξέρεηαη ηέηνηα εγγχεζε» (Λνπκηψηεο, 2008 ζ. 41). 

Σα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα (ΓΔΠ) είλαη θαηάιιεια γηα ειέγρνπο πνπ 

ηεινχληαη ηφζν ζηνλ δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Ωζηφζν, νη Οδεγίεο 

Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Διέγρνπ ηνπ  INTOSAI παξέρνπλ θάπνηεο πξφζζεηεο νδεγίεο 

γηα έιεγρν δεκνζίσλ νξγαληζκψλ, απφ απηέο πνπ παξέρνπλ ηα ΓΔΠ. Γηα παξάδεηγκα, 

νη ειεγθηέο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κπνξεί λα ππνβάιινπλ κία έθζεζε αλαθνξηθά κε ηε 

ζπκκφξθσζε ή κε ζπκκφξθσζε ησλ νξγαληζκψλ κε ηηο  απαηηήζεηο ησλ πνιηηηθψλ 

πξντζηάκελσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ινγνδνζίαο θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

Δπίζεο, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο νηθνλνκηθέο 
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θαηαζηάζεηο ή ηελ νηθνλνκία ή ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ησλ 

πξνγξακκάησλ, ησλ έξγσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ  ηνπ νξγαληζκνχ.  

Δπηπξφζζεηα, κηα ζεηξά πξνηχπσλ άιισλ κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθφ γηα ηνλ 

έιεγρν ζηνλ δεκφζην ηνκέα φπσο ην Γηεζλέο Πξφηππν Γηαζθαιηζηηθψλ Αλαζέζεσλ 

3000. ηφρνο ηνπ ελ ιφγσ πξνηχπνπ είλαη λα θαζηεξψζεη ηηο αξρέο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο, θαζψο θαη λα παξάζρεη ηηο νδεγίεο εθείλεο ζηνπο ειεγθηέο, ψζηε λα 

θέξνπλ εηο πέξαο αλαζέζεηο έξγσλ δηαζθάιηζεο, εθηφο επηζθνπήζεσλ ή ειέγρσλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Έλα παξάδεηγκα αλάζεζεο έξγνπ δηαζθάιηζεο είλαη ε 

δηαβεβαίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κίαο 

δεκφζηαο ππεξεζίαο (Λνπκηψηεο, 2008). 

ε πεξίπησζε αλσλχκσλ εηαηξηψλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, βξίζθεη 

εθαξκνγή θαη ην Γηεζλέο Πξφηππν Δπηζθφπεζεο 2410, κε ζθνπφ ηελ παξνρή νδεγηψλ 

ζηνπο ειεγθηέο γηα αλαζέζεηο έξγσλ επηζθφπεζεο ηεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο. Σν πξφηππν έρεη εθαξκνγή φηαλ ν ειεγθηήο ηεο επηζθφπεζεο είλαη 

ηαπηφρξνλα θαη ειεγθηήο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο δεκφζηαο 

επηρεηξεκαηηθήο νληφηεηαο (Λνπκηψηεο, 2008). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

 CASE STUDY 

 

5.1 Παπάδειγμα εθαπμογήρ ηηρ παπαγπάθος 4, ηος άπθπος 2 ηος Ν. 

3861/2010 ζηην ππάξη: Η πεπίπηυζη ηυν Ειδικών Λογαπιαζμών 

Κονδςλίυν Έπεςναρ ηυν Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. 

 

ηελ ελφηεηα απηή ζα δψζνπκε έλα παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζηελ πξάμε ηνπ 

Νφκνπ 3861/2010. Σν παξάδεηγκα ζα αθνξά ζε έλαλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Κνλδπιίσλ 

Έξεπλαο πνπ σο αληηθείκελφ ηνπ έρεη ηε δηαρείξηζε αλαπηπμηαθψλ, εξεπλεηηθψλ θαη 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Α.Δ.Η. θαη Σ.Δ.Η.. Θα αλαθέξνπκε ηα ζηνηρεία ησλ  

Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (Δ.Λ.Κ.Δ.) πνπ πξέπεη λα αλαξηψληαη 

ζην Γηαδίθηπν, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 4, ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

Νφκνπ πεξί «Γηαχγεηαο» (Δπηηξνπή Δθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαχγεηα ζηνπο 

ΔΛΚΔ, 2010).  

ηε ζπλέρεηα ζα αλαθέξνπκε δηεμνδηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνζθιήζεηο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα παξνρή έξγνπ, 

θαζψο θαη νη δεκνζηεχζεηο αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ, 

ππεξεζηψλ θαη κειεηψλ πνπ απαηηνχλ φιεο αλάξηεζε ζην «Πξφγξακκα Γηαχγεηα». 

Με ηα παξαδείγκαηα απηά πνπ απνηεινχλ πεξηγξαθή ησλ πξαγκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηνλ Δ.Λ.Κ.Δ. ηνπ Α.Π.Θ., ζα εκπεδσζεί θαιχηεξα ην πιαίζην 

ζην νπνίν εθαξκφδεηαη ν Ν. 3861/2010 ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. 

Απφ ην εκείν 4 ηεο παξαγξάθνπ 4 , ηνπ άξζξνπ 2 πνπ αλαθέξεηαη ζηε 

δεκνζίεπζε ινηπψλ πξάμεσλ θαλνληζηηθνχ ραξαθηήξα, πξνθχπηεη ε ππνρξέσζε 

αλάξηεζεο ηνπ νδεγνχ ρξεκαηνδφηεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ Δ.Λ.Κ.Δ..  

Απφ ην εκείν 6 ηεο παξαγξάθνπ 4 πνπ αθνξά ζηε δεκνζίεπζε 

πξνυπνινγηζκψλ, απνινγηζκψλ, ηζνινγηζκψλ θαη επηκέξνπο δαπαλψλ πξνθχπηεη ε 

αλάγθε αλάξηεζεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ Δ.Λ.Κ.Δ. θαη Σξνπνπνηήζεηο απηψλ, 

απνινγηζκψλ θαη ηζνινγηζκψλ ηνπο. ρεηηθά κε ηηο επηκέξνπο δαπάλεο, αλαξηψληαη 

νη δηνηθεηηθέο πξάμεηο έγθξηζεο ηεο δαπάλεο. 
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Απφ ην εκείν 7 ηεο παξαγξάθνπ 4 πνπ θάλεη ιφγσ γηα ηηο πξάμεηο δηνξηζκνχ 

κνλνκεξψλ νξγάλσλ θαη ζπγθξφηεζεο ζπιινγηθψλ νξγάλσλ δηνίθεζεο αλαθχπηεη ε 

ππνρξέσζε αλάξηεζεο απφ ην Αλψηαην Ίδξπκα ηεο Πξάμεο ζπγθξφηεζεο ηεο 

Οινκέιεηαο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ. Δπίζεο, ε ππνρξέσζε αλάξηεζεο απφ ηνπο 

Δ.Λ.Κ.Δ. ησλ πξάμεσλ ζπγθξφηεζεο ησλ Δπηακειψλ Οξγάλσλ ησλ Δπηηξνπψλ 

Δξεπλψλ θαζψο θαη ησλ πξάμεσλ εθινγήο ηνπ Αληηπξνέδξνπ ησλ Δπηηξνπψλ 

Δξεπλψλ.   

Απφ ην εκείν 8 ηεο παξαγξάθνπ 4 πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πξάμεηο δηνξηζκνχ, 

απνδνρήο παξαίηεζεο, παχζεο ή αληηθαηάζηαζεο Γεληθψλ Γξακκαηέσλ, Δηδηθψλ 

Γξακκαηέσλ Τπνπξγείσλ θαη κειψλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ δηνίθεζεο εθπνξεχεηαη ε 

αλάγθε αλάξηεζεο πξάμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε αιιαγή κειψλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ 

Οινκέιεηα θαη ην Δπηακειέο Όξγαλν ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ. 

Απφ ην εκείν 9 ηεο παξαγξάθνπ 4 γηα ηηο πξάμεηο ζπγθξφηεζεο 

ακεηβνκέλσλ ή κε επηηξνπψλ πεγάδεη ε ππνρξέσζε αλάξηεζεο ησλ απνθάζεσλ ησλ 

Δ.Λ.Κ.Δ. πνπ αθνξά: 

i. ηε ζπγθξφηεζε Δπηηξνπψλ δηαγσληζκψλ 

ii. ηε ζπγθξφηεζε ad hoc Οκάδσλ Δξγαζίαο/ Δπηηξνπψλ 

iii. Σνλ νξηζκφ Δπηζηεκνληθψλ Τπεπζχλσλ ζε ρξεκαηνδνηνχκελα 

πξνγξάκκαηα απφ ηα δηαζέζηκα ησλ Δ.Λ.Κ.Δ. 

Αθξηβψο ε ίδηα αλάγθε αλάξηεζεο απνθάζεσλ ζην Γηαδίθηπν κε ην εκείν 9, 

πξνθχπηεη θαη απφ ην εκείν 10 πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πξάμεηο θαζνξηζκνχ ησλ 

ακνηβψλ θαη απνδεκηψζεσλ ησλ κειψλ ζπιινγηθψλ θαη κνλνκειψλ νξγάλσλ 

δηνίθεζεο, κειψλ επηηξνπψλ, νκάδσλ έξγνπ, νκάδσλ εξγαζίαο θαη ζπλαθψλ νξγάλσλ 

γλσκνδνηηθήο αξκνδηφηεηαο. 

Απφ ην εκείν 11 ηεο παξαγξάθνπ 4, ηνπ άξζξνπ 2 πνπ αλαθέξεηαη ζε 

πξνθεξχμεηο πιήξσζεο ζέζεσλ κε δηαγσληζκφ ή επηινγή, αλαθχπηεη ε αλάγθε 

αλάξηεζεο πξνθεξχμεσλ πξνζθιήζεσλ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα παξνρή έξγνπ, 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηή απαηηείηαη, θαζψο θαη ε αλάξηεζε πξνθεξχμεσλ ζέζεσλ 

Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ θαη Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ Υξφλνπ. 

Απφ ην εκείν 13 ηεο παξαγξάθνπ 4, ζρεηηθά κε ηε δεκνζίεπζε ησλ πηλάθσλ 

δηνξηζηέσλ, επηηπρφλησλ θαη επηιαρφλησλ ησλ πξνθεξχμεσλ επηινγήο πξνζσπηθνχ 

πξνθχπηεη ε ππνρξέσζε αλάξηεζεο απνηειεζκάησλ πξνθεξχμεσλ ζέζεσλ παξνρήο 

έξγνπ πξνζσπηθνχ (ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη πξνθήξπμε θαη δίρσο ηε 
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δεκνζίεπζε πηλάθσλ επηηπρφλησλ), θαζψο θαη απνηειεζκάησλ  πξνθεξχμεσλ ζέζεσλ 

Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ θαη Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ Υξφλνπ. 

Απφ ην εκείν 14 ηεο παξαγξάθνπ 4, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δεκνζίεπζε 

πεξηιήςεσλ πξάμεσλ δηνξηζκνχ, δηαζεζηκφηεηαο, κεηάηαμεο, απνδνρήο παξαίηεζεο, 

ιχζεο ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο θαη ππνβηβαζκνχ ππαιιήισλ, πεγάδεη ε αλάγθε 

αλάξηεζεο ησλ πξάμεσλ πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ 

Υξφλνπ θαη Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ Υξφλνπ. ε φηη αθνξά ηηο πκβάζεηο Έξγνπ 

αλαξηψληαη ηα πξαθηηθά επηινγήο ζπλεξγαηψλ πνπ ακείβνληαη κε ζχκβαζε έξγνπ. 

Απφ ην εκείν 16 ηεο παξαγξάθνπ 4, ηνπ άξζξνπ 2, αλαθνξηθά κε ηε 

δεκνζίεπζε πεξηιήςεσλ δηαθεξχμεσλ, πξάμεσλ θαη απνθάζεσλ θαηαθχξσζεο θαη 

αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη κειεηψλ, 

αλάγεηαη φηη πθίζηαηαη αλάγθε αλάξηεζεο φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ δηαγσληζκψλ, 

θαζψο θαη ησλ απεπζείαο αλαζέζεσλ, εθφζνλ φκσο ππνγξάθεηαη ζχκβαζε. 

Απφ ην εκείν 17 πνπ θάλεη ιφγν γηα ηηο πξάμεηο απνδνρήο δσξεψλ ζηνπο 

θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ, πξνθχπηεη ε ππνρξέσζε  αλάξηεζεο φισλ ησλ πξάμεσλ 

ρνξεγηψλ θαη απνδνρήο δσξεψλ. Αλ φκσο, έρεη επηβιεζεί απφ ηνλ δσξεηή ή γηα 

ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο εθαξκφδεηαη ξήηξα εκπηζηεπηηθφηεηαο, ηφηε 

αλαξηάηαη κφλν ην πνζφ θαη φρη ηα ζηνηρεία ηνπ ρνξεγνχ ή δσξεηή.  

Σέινο, απφ ην εκείν 18 ηεο παξαγξάθνπ 4,  πνπ αλαθέξεηαη ζηε δεκνζίεπζε 

πξάμεσλ επηρνξεγήζεσλ, δσξεψλ, παξαρψξεζεο ρξήζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

απφ θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ, πξνθχπηεη ε ππνρξέσζε αλάξηεζεο φισλ ησλ 

επηρνξεγήζεσλ, δσξεψλ, παξαρσξήζεσλ ρξήζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

Δ.Λ.Κ.Δ. ζε θπζηθά πξφζσπα, λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη λνκηθά 

πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ. 

Σα εκεία ηεο παξαγξάθνπ 4, ηνπ άξζξνπ 2, ζηα νπνία δελ αλαθεξζήθακε 

δελ αθνξνχλ ηνπο Δ.Λ.Κ.Δ. θαη ζπλεπψο δελ πεγάδεη θάπνηα ππνρξέσζε αλάξηεζεο 

απφ απηά. 

 

5.2 Η διαδικαζία ππόζκληζηρ εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ 

 

Απφ ην εκείν 11 ηεο παξαγξάθνπ 4, ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010 

πξνθχπηεη ε αλάγθε αλάξηεζεο πξνθεξχμεσλ πξνζθιήζεσλ εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο γηα παξνρή έξγνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηή απαηηείηαη, θαζψο θαη ε 



47 
 

αλάξηεζε πξνθεξχμεσλ ζέζεσλ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ θαη Ηδησηηθνχ 

Γηθαίνπ Ανξίζηνπ Υξφλνπ. Ο Δ.Λ.Κ.Δ. ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο (Α.Π.Θ.) ζέζπηζε ηελ θάησζη ζχλλνκε δηαδηθαζία γηα λα δηαζθαιίζεη 

θαη ηνλ έιεγρν επί ησλ πξνζθιήζεσλ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζε έξγα 

απηεπηζηαζίαο πνπ δηθαηνχρνο είλαη ν ίδηνο (Δπηηξνπή Δξεπλψλ Α.Π.Θ., 2010).  

Σνλ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία ηεο εθαξκνγήο ηνπ αηηήκαηνο Δπηζηεκνληθά 

Τπεχζπλνπ (Δ/Τ) έξγνπ απηεπηζηαζίαο γηα εθδήισζε πξφζθιεζεο εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο, ηνλ έρεη ν πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, 

αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη πξνκεζεηψλ. πλεπψο άκεζα εκπιέθνληαη νη εξγαδφκελνη ζην 

ηκήκα πξνκεζεηψλ πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ θαη έκκεζα νη ζχκβνπινη ηνπ γξαθείνπ 

λνκηθήο ππνζηήξημεο (ΓΝΤ). Πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ είλαη ε 

απαίηεζε πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ θαη 

θαλνληζηηθφ πιαίζην, ελψ πξνεγείηαη αίηεκα ηνπ Δ/Τ ηνπ έξγνπ. 

 

5.2 a. Λεπηομεπήρ πεπιγπαθή  

 

5.2 a.i Οπιζηικοποίηζη ζσεδίος ππόζκληζηρ εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ 

 

i. Σν ηκήκα πξνκεζεηψλ πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην 

ΓΝΤ ζπληάζζεη ππνδείγκαηα πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ Φνξέσλ Υξεκαηνδφηεζεο θαη ηε λνκνζεζία ηα νπνία αλαξηά ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ.   

ii. Ο Δ/Τ απνζηέιιεη κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο ζπκπιεξσκέλν 

ζρέδην πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ρξεζηκνπνηψληαο  ππφδεηγκα πνπ 

βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη αθνξά ην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν. 

iii. Σν ηκήκα πξνκεζεηψλ πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην 

ΓΝΤ ειέγρεη ηα ζηνηρεία ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 

iv. Σν ηκήκα πξνκεζεηψλ πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ εθφζνλ ηα ζηνηρεία ηεο 

πξφζθιεζεο  είλαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο  ελεκεξψλεη ηνλ Δ/Τ κέζσ 

ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο γηα ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη 

απνζεθεχεη ηελ νξηζηηθή πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζην ειεθηξνληθφ 

αξρείν ηνπ ηκήκαηνο. 
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5.2a.ii Καηάθεζη Αιηήμαηορ, Έλεγσορ, Καηασώπηζη και Έγκπιζη 

 

i. ηε ζπλέρεηα, Δ/Τ θαηαζέηεη ζην ηκήκα πξνκεζεηψλ πιηθψλ θαη 

ππεξεζηψλ ην έληππν Αη.9- «Αίηεζε δεκνζηφηεηαο πξνθήξπμεο ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο πξνζσπηθνχ», ην νπνίν έληππν ζπλαληάηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ. Με ηελ ελέξγεηα απηή, αηηείηαη ηελ δεκνζίεπζε 

ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ. ην αίηεκα 

επηζεκαίλνληαη ε θαηεγνξία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ην πνζφ πνπ πξνθεξχζζεηαη.  

ii. Σν ηκήκα πξνκεζεηψλ ειέγρεη αλ ην ππφινηπν ζηελ αληίζηνηρε 

θαηεγνξία πξνυπνινγηζκνχ θαιχπηεη ην πξνο πξνθήξπμε πνζφ.   

iii. Έπεηηα, ην ηκήκα πξνκεζεηψλ θαηαρσξεί ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο θαη 

ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζηελ αληίζηνηρε ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 

ResCom. ην ζεκείν απηφ λα δηεπθξηλίζνπκε φηη ην ResCom απνηειεί ην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ αλέπηπμε ν Δ.Λ.Κ.Δ. Α.Π.Θ. θαη πιένλ ρξεζηκνπνηνχλ 

νη πεξηζζφηεξνη Δ.Λ.Κ.Δ. ηεο ρψξαο. 

iv. Σν ηκήκα πξνκεζεηψλ δεκηνπξγεί έγγξαθν πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ην απνζηέιιεη ζην ΓΝΤ γηα έιεγρν 

λνκηκφηεηαο. 

v. Σν ΓΝΤ ειέγρεη ηελ λνκηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο πξφζθιεζεο 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 

vi. Σν ΓΝΤ επηζηξέθεη ζην ηκήκα πξνκεζεηψλ ηελ πξφζθιεζε 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 

vii. Σν ηκήκα πξνκεζεηψλ πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ πξνσζεί ηελ πξφζθιεζε 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ γηα ππνγξαθή. 

 

5.2a.iii Δημοζίεςζη 

 

i. Σν ηκήκα πξνκεζεηψλ αλαξηά ηελ εγθεθξηκέλε απφ ηνλ Πξφεδξν, 

πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαχγεηα 

θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Α.Π.Θ. Να επηζεκάλνπκε ζην 

ζεκείν απηφ, φηη ε εγθεθξηκέλε πξφζθιεζε κεηαηξέπεηαη ζε θείκελν κνξθήο pdf θαη 

έπεηηα αλαξηάηαη ζηελ πιαηθφξκα ηεο Γηαχγεηαο. Σελ αλάξηεζε πξαγκαηνπνηνχλ 
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εξγαδφκελνη ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ πνπ έρνπλ πξνκεζεπηεί ηνπο αλάινγνπο 

θσδηθνχο. 

ii. Σν ηκήκα πξνκεζεηψλ απνζηέιιεη φηαλ απαηηείηαη, ζηε Γηαρεηξηζηηθή 

ή άιιε Αξρή, κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο. Ζ απαίηεζε γηα ηελ παξαπάλσ ελέξγεηα έρεη θαηαγξαθεί λσξίηεξα 

απφ ην ηκήκα Παξαθνινχζεζεο Έξγσλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πιαηζίνπ 

ρξεκαηνδφηεζεο. 

iii. Σν ηκήκα πξνκεζεηψλ ελεκεξψλεη ειεθηξνληθά ηνλ Δ/Τ γηα ηελ 

αθξηβή εκεξνκελία ηεο δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο θαη γηα ην ζρεηηθφ link. 

 

 

5.3 Διαδικαζία επί ηηρ ππαγμαηοποίηζηρ ππόσειπυν μειοδοηικών 

διαγυνιζμών 

 

Απφ ην εκείν 16 ηεο παξαγξάθνπ 4, ηνπ άξζξνπ 2, ηνπ Ν. 3861/2010 πξνθχπηεη ε 

αλάγθε αλάξηεζεο φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ δηαγσληζκψλ, θαζψο θαη ησλ 

απεπζείαο αλαζέζεσλ, εθφζνλ φκσο ππνγξάθεηαη ζχκβαζε. Θα πεξηγξάςνπκε 

παξαθάησ ηε δηαδηθαζία πνπ εθηειείηαη ζηνλ Δ.Λ.Κ.Δ. Α.Π.Θ. πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί ε ζσζηή εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηέιεζεο πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ 

δηαγσληζκνχ, πνπ είλαη θαη ν ζχλεζεο ζηα έξγα απηεπηζηαζίαο ηεο Δπηηξνπήο 

Δξεπλψλ (Δπηηξνπή Δξεπλψλ Α.Π.Θ., 2010). 

Σελ επνπηεία ηεο εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο ηε θέξεη ν πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη πξνκεζεηψλ. πλεπψο άκεζα 

εκπιέθνληαη νη εξγαδφκελνη ζην ηκήκα πξνκεζεηψλ πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ θαη 

έκκεζα νη εξγαδφκελνη ζην ηκήκα έλαξμεο έξγσλ θαη παξαιαβήο δηνηθεηηθψλ 

εγγξάθσλ θαζψο θαη νη ζχκβνπινη ηνπ ΓΝΤ. Πξνυπφζεζε εθαξκνγήο ηεο 

δηαδηθαζίαο πνπ ζα πεξηγξάςνπκε είλαη ε απαίηεζε δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ 

ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην, ελψ πξνεγείηαη αίηεκα ηνπ 

Δ/Τ ηνπ έξγνπ. 
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5.3 a. Λεπηομεπήρ πεπιγπαθή 

  

Ο εξγαδφκελνο πνπ αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο, πξνβαίλεη 

αξρηθά ζηνλ έιεγρν ηεο αίηεζεο ηνπ Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνπ ηνπ έξγνπ. Σα βήκαηα 

πνπ αθνινπζεί πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξεηαθά παξαθάησ. 

 

5.3a.i Αίηηζη, έγκπιζη, ζςγκπόηηζη επιηποπών 

 

i. Ο Δ/Τ ζπκπιεξψλεη ην έληππν Γ8- «Αίηεζε γηα νξηζκφ επηηξνπήο 

δηαγσληζκνχ», καδί κε ην παξάξηεκα ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ (εθφζνλ 

απαηηείηαη) θαη ην θαηαζέηεη ζην ηκήκα πξνκεζεηψλ, κε ην νπνίν αηηείηαη ηνλ 

νξηζκφ επηηξνπήο δηαγσληζκνχ θαη επηηξνπήο παξαιαβήο. Όιεο νη επηηξνπέο 

είλαη ηξηκειείο θαη ζπγθξνηνχληαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο έηνπο. Σα κέιε 

ησλ επηηξνπψλ ελζηάζεσλ είλαη πάληα δηαθνξεηηθά απφ απηά ησλ επηηξνπψλ 

δηαγσληζκψλ.  

ii.  Σν ηκήκα πξνκεζεηψλ παξέρεη ζηνλ Δ/Τ, φιεο ηηο απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο 

γηα ηελ νξζή ζπκπιήξσζε ηνπ εληχπνπ Γ8.  

iii. Σν ηκήκα πξνκεζεηψλ ειέγρεη ηα ζηνηρεία ηνπ εληχπνπ Γ8 θαη ηνπ 

παξαξηήκαηνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.  

iv. Σν ηκήκα πξνκεζεηψλ πξνρσξάεη ζηελ πξσηνθφιιεζε θαη θαη‟ επέθηαζε 

ζηελ απνδνρή ηνπ εγγξάθνπ. 

v. Σν ηκήκα πξνκεζεηψλ ζπληάζζεη θαη ηππψλεη ηε πξάμε νξηζκνχ επηηξνπήο 

δηαγσληζκνχ θαη ηε πξάμε νξηζκνχ επηηξνπήο παξαιαβήο. 

vi. Σν ηκήκα πξνκεζεηψλ πξνσζεί πξνο έγθξηζε ηηο πξάμεηο νξηζκνχ ζηνλ 

πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ πνπ εγθξίλεη θαη ππνγξάθεη δηα 

εμνπζηνδνηήζεσο απφ ην Δπηακειέο Όξγαλν ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ. 

vii. Σν ηκήκα πξνκεζεηψλ αλαιακβάλεη ηελ αλάξηεζε ησλ πξάμεσλ νξηζκνχ ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ «Πξνγξάκκαηνο Γηαχγεηα». Ζ δηαδηθαζία αλάξηεζεο απαηηεί 

ε πξάμε νξηζκνχ λα κεηαηξαπεί ζε θείκελν κνξθήο pdf θαη έπεηηα λα 

αλαξηεζεί ζηελ πιαηθφξκα ηεο Γηαχγεηαο. Σελ αλάξηεζε πξαγκαηνπνηνχλ 

εξγαδφκελνη ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ πνπ έρνπλ εθνδηαζηεί κε ηνπο 

αλάινγνπο θσδηθνχο. 

viii. Έλα πξσηφηππν ηνπ νξηζκνχ επηηξνπήο δηαγσληζκνχ θαη έλα πξσηφηππν ηνπ 

νξηζκνχ επηηξνπήο παξαιαβήο δηαηεξεί ην ηκήκα πξνκεζεηψλ πξνο 
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αξρεηνζέηεζε. ηελ ζπλέρεηα ην ηκήκα πξνκεζεηψλ αλαιακβάλεη λα 

δηαβηβάζεη, έλα πξσηφηππν ηνπ εγγξάθνπ νξηζκνχ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ 

θαη έλα πξσηφηππν ηνπ εγγξάθνπ ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο ζηελ ζπξίδα ηνπ 

Δ/Τ. Δπίζεο, ην ηκήκα πξνκεζεηψλ δηαβηβάδεη απφ έλα αληίγξαθν αληίζηνηρα, 

ζηηο ζπξίδεο ησλ ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ, ηφζν ηεο επηηξνπήο 

δηαγσληζκνχ, φζν θαη ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο. 

 

5.3a.ii Σύνηαξη πποκήπςξηρ 

i. Σν ηκήκα πξνκεζεηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΓΝΤ θαη ιακβάλνληαο 

ππφςε ηα ζηνηρεία ηνπ εληχπνπ Γ8, ζπληάζζεη ηελ πξνθήξπμε. 

 

5.3 a. iii Πποληπηικόρ έλεγσορ 

Σν βήκα απηφ ελεξγνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ έξγσλ φπνπ απαηηείηαη απφ 

ηελ αξκφδηα Γηαρεηξηζηηθή Αξρή θαη ηηο νδεγίεο ηνπ ρξεκαηνδφηε, ν πξνιεπηηθφο 

έιεγρνο ηεο πξνθήξπμεο. 

i. Σν ηκήκα πξνκεζεηψλ ειέγρεη ηελ αλαγθαηφηεηα απνζηνιήο ηεο 

πξνθήξπμεο (κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο αλά πιαίζην ρξεκαηνδφηεζεο, 

φπσο ελεκεξψζεθε απφ ην ηκήκα Παξαθνινχζεζεο Έξγσλ) πξνο ηε δηαρεηξηζηηθή 

αξρή γηα πξνιεπηηθφ έιεγρν, εθφζνλ απαηηείηαη. 

ii. Σν ηκήκα πξνκεζεηψλ αλαιακβάλεη λα δηαβηβάζεη ηε πξνθήξπμε ζηε 

δηαρεηξηζηηθή αξρή. 

iii. Σν ηκήκα πξνκεζεηψλ παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο 

κέρξη λα ιάβεη απάληεζε απφ ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή. 

 

5.3a.iv Οπιζηική ζύνηαξη ηηρ πποκήπςξηρ  

 

i. Σν ηκήκα πξνκεζεηψλ ιακβάλεη θαη ειέγρεη ηελ απάληεζε ηεο 

Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο, ψζηε αλ απαηηείηαη, λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη απαξαίηεηεο 

δηνξζψζεηο. 

ii. Σν ηκήκα πξνκεζεηψλ πξσηνθνιιεί θαη δηαβηβάδεη ειεθηξνληθά ηελ 

πξνθήξπμε ζην ΓΝΤ. 

iii. Σν ΓΝΤ δηελεξγεί ηνλ απαξαίηεην έιεγρν λνκηκφηεηαο ζηα ζηνηρεία 

θαη ην πεξηερφκελν ηεο πξνθήξπμεο. 
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iv. Σν ΓΝΤ εθηππψλεη ηελ πξνθήξπμε ζε 2 αληίγξαθα, ηελ κνλνγξάθεη 

θαη ηε δηαβηβάδεη ζην ηκήκα πξνκεζεηψλ. 

v. Σν ηκήκα πξνκεζεηψλ δηαβηβάδεη γηα ππνγξαθή ηελ πξνθήξπμε ζηνλ 

Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ, πξνο έγθξηζε θαη νξηζηηθνπνίεζε. 

 

5.3 a.v Δημοζίεςζη ηηρ πποκήπςξηρ 

 

Σν θφζηνο δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο επηβαξχλεη ηνλ αλάδνρν θαη απηφ 

πξνβιέπεηαη κε ηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε επαλαπξνθήξπμεο 

ηνπ δηαγσληζκνχ, ην θφζηνο δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο επηβαξχλεη θαη πάιη ηνλ 

αλάδνρν, απηφ ζα πξέπεη φκσο λα αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ πξνθήξπμε. Δηδηθά ζηελ 

πεξίπησζε επαλαπξνθήξπμεο ιφγσ αηηήκαηνο αθχξσζεο απφ ηνλ Δ/Τ θαη εθφζνλ 

απαηηείηαη ε δεκνζίεπζε ηεο αθχξσζεο, ην θφζηνο ηεο δεκνζίεπζεο απηήο, 

θαηαινγίδεηαη ζην έξγν ή  αλ δελ κπνξεί λα γίλεη απηφ δηφηη ν Φνξέαο 

Υξεκαηνδφηεζεο δελ ην απνδέρεηαη ην θφζηνο επηβαξχλεη ηνλ ίδην ηνλ Δ/Τ. Όινη νη 

δηαγσληζκνί, αλεμαξηήησο πξνυπνινγηζκνχ αλαξηψληαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ 

«Γηαχγεηα». Σν ρξνληθφ δηάζηεκα δεκνζίεπζεο κεηξάεη απφ ηελ επνκέλε ηεο 

αλάξηεζεο. Σα βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη αλαθνξηθά κε ηε δεκνζίεπζε ηεο 

πξνθήξπμεο είλαη ηα παξαθάησ: 

i. Σν ηκήκα πξνκεζεηψλ αλαιακβάλεη λα αλαξηήζεη ηελ πξνθήξπμε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ «Πξνγξάκκαηνο Γηαχγεηα». Ζ δηαδηθαζία αλάξηεζεο απαηηεί ε 

πξνθήξπμε λα κεηαηξαπεί αξρηθά ζε θείκελν κνξθήο pdf θαη έπεηηα λα αλαξηεζεί 

ζηελ πιαηθφξκα ηεο Γηαχγεηαο.  

ii. Σν ηκήκα πξνκεζεηψλ αλαιακβάλεη λα ελεκεξψζεη ηνλ Δ/Τ, γηα ηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο δεκνζίεπζεο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη βάζε λφκνπ λα πξνβεί. 

πγθεθξηκέλα γηα πνζφ απφ 5.869 € έσο 14.674 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

αλαινγνχληνο ΦΠΑ) δελ απαηηείηαη δεκνζίεπζε αιιά αλάξηεζε ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλψζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ή θαη ηνπ νηθείνπ ηκήκαηνο. Σν ηκήκα 

πξνκεζεηψλ, εθφζνλ ν Δ/Τ αηηεζεί, αλαιακβάλεη λα δεκνζηεχζεη ηελ πξνθήξπμε 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ. 

iii. Σν ηκήκα πξνκεζεηψλ γηα πνζφ κεγαιχηεξν ησλ 14.674 € 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ) αλαιακβάλεη ηελ δεκνζίεπζε ζε 

δχν εκεξήζηεο εθεκεξίδεο (1 πνιηηηθή & 1 νηθνλνκηθή) θαη απνζηέιιεη ηελ 

πξνθήξπμε κε fax. Δπηζεκαίλεη ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο πνπ πξέπεη λα είλαη ηελ 
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επνκέλε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο απνζηνιήο ηνπ fax θαη εθφζνλ ν Δ/Τ δελ έρεη 

δεηήζεη θάηη δηαθνξεηηθφ. Σν ηκήκα πξνκεζεηψλ, εθφζνλ ν Δ/Τ αηηεζεί, 

αλαιακβάλεη λα δεκνζηεχζεη ηελ πξνθήξπμε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο 

Δξεπλψλ. Ζ ηειεπηαία ρξνληθά δεκνζίεπζε πξέπεη λα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 15 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο γηα ηα έξγα ΔΠΑ θαη Λνηπά Δζληθά κε επηπιένλ αλάπηπμε 

ζην «θιαδί» ηνπ πιαηζίνπ ρξεκαηνδφηεζεο θαη 10 εκέξεο γηα φια ηα ππφινηπα έξγα, 

πξηλ ην άλνηγκα ησλ πξνζθνξψλ. 

 

5.3a.vi Διενέπγεια Διαγυνιζμού 

 

Όινη νη δηαγσληζκνί δηελεξγνχληαη κε θξηηήξην, απηφ ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο 

θαη εθφζνλ ν ππνςήθηνο πιεξνί ηηο ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

πξνθήξπμεο. Σα ζηάδηα πνπ πεξηιακβάλεη ε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη: 

i. Άλνηγκα έγγξαθσλ πξνζθνξψλ απφ επηηξνπή δηαγσληζκνχ. 

ii. χληαμε πξαθηηθνχ θαηαθχξσζεο απφ ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ. 

iii. Καηάζεζε πξαθηηθνχ θαηαθχξσζεο θαη πξνζθνξψλ απφ ηνλ Δ/Τ ζην 

ηκήκα πξνκεζεηψλ. Ο Δ/Τ έρεη ηελ δπλαηφηεηα ζην ζεκείν απηφ λα ππνβάιιεη 

ηαπηφρξνλα θαη ηελ ζχκβαζε. ε θάζε πεξίπησζε ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 

ζχκβαζεο πξέπεη λα είλαη ην ειάρηζην ηξεηο εκεξνινγηαθέο  εκέξεο κεηαγελέζηεξε 

ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο ηνπ πξαθηηθνχ θαηαθχξσζεο.  

iv. Σν ηκήκα πξνκεζεηψλ ειέγρεη ην πξαθηηθφ θαηαθχξσζεο θαη ηηο 

πξνζθνξέο.  

v. Σν ηκήκα πξνκεζεηψλ πξσηνθνιιεί ην πξαθηηθφ θαηαθχξσζεο.  

vi. Σν ηκήκα πξνκεζεηψλ δηαβηβάδεη ην πξαθηηθφ θαηαθχξσζεο γηα 

έγθξηζή ηνπ απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ. 

vii. Σν ηκήκα πξνκεζεηψλ θνηλνπνηεί κε ειεθηξνληθφ κήλπκα ην 

εγθεθξηκέλν πξαθηηθφ θαηαθχξσζεο ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

5.3a.vii Σύνατη Σύμβαζηρ 

 

i. Σν ηκήκα πξνκεζεηψλ απνζηέιιεη έγγξαθν ζηνλ αλάδνρν κε 

θνηλνπνίεζε ζηνλ Δ/Τ, κε ηε ζρεηηθή επηζήκαλζε φηη ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη 

έθπησηνο θαη ν δηαγσληζκφο επαλαπξνθεξχζζεηαη ζηελ πεξίπησζε θαηάζεζεο ηεο 

ζχκβαζεο ζε δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δέθα εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 
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παξαιαβήο ηνπ παξαπάλσ εγγξάθνπ απφ ηνλ αλάδνρν. πλεκκέλα απνζηέιιεηαη 

ζηνλ Δ/Τ ππφδεηγκα ηεο ζχκβαζεο πξνο ζπκπιήξσζε θαη ππνγξαθή απφ ηνλ 

αλάδνρν. 

ii. Ο Δ/Τ θαηαζέηεη ζην ηκήκα πξνκεζεηψλ ηελ ζχκβαζε. Σν ηειεπηαίν 

ειέγρεη αλ ηεξείηαη ε πξνζεζκία δέθα εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ εγγξάθνπ ζηνλ 

αλάδνρν κέζσ ησλ απνδεηθηηθψλ παξάδνζεο. 

iii. Σν ηκήκα πξνκεζεηψλ πξσηνθνιιεί ηε ζχκβαζε. 

iv. Καηφπηλ, δηελεξγεί ηππηθφ έιεγρν ζηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο. 

v. Γηα έξγα ζηα νπνία έρεη πξνεγεζεί δέζκεπζε πνζνχ, απνδεζκεχεηαη 

ην αληίζηνηρν πνζφ ηεο ζχκβαζεο. 

vi. Σν ηκήκα πξνκεζεηψλ δηαβηβάδεη ζην ΓΝΤ ηε ζχκβαζε γηα έιεγρν 

λνκηκφηεηαο θαη κνλνγξαθή. 

vii. Σν ΓΝΤ επηζηξέθεη ηε ζχκβαζε ζην ηκήκα πξνκεζεηψλ. 

viii. Σν ηκήκα πξνκεζεηψλ δηαβηβάδεη ηε ζχκβαζε ζηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΔ 

γηα ππνγξαθή. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

ΔΠΙΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηάζεη ηελ εηζαγσγή ηνπ Ν. 

3861/2010  ζην ζθεληθφ ηεο ρψξαο. Με ηε ςήθηζε ηνπ λφκνπ θαηέζηε ππνρξεσηηθή ε 

αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ 

νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα». Γηαπηζηψζακε φηη ν Ν. 3861/2010 

παξνπζηάδεη νκνηφηεηεο κε λφκνπο άιισλ ρσξψλ, επξσπατθψλ θαη κε, πνπ ζηφρν 

είραλ ηε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ παξάγεηαη ή ζπγθεληξψλεηαη απφ ηνλ δεκφζην 

ηνκέα, ζην επξχ θνηλφ. Ζ δηάρπζε επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ 

δηαχισλ, φρη απαξαίηεηα κφλν ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα ζηελ πιεξνθνξία απφ ηνπο πνιίηεο.  

Με ηε δεκηνπξγία ηνπ «Πξνγξάκκαηνο Γηαχγεηα» απμήζεθε ε δηαθάλεηα πνπ 

πεξηζηνηρίδεη ηνλ δεκφζην ηνκέα. Κη απηφ γηαηί ε πιεξνθφξεζε πνπ αθνξά ζηνλ 

δεκφζην ηνκέα, δελ απνκέλεη ζηα θιεηζηά φξηα ησλ γξαθείσλ ησλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ, αιιά κπνξεί λα γίλνπλ θηήκα φισλ ησλ πνιηηψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

θάπνηνο θαηέρεη έλα ειεθηξνληθφ κέζν θαη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν. 

Μαο απαζρφιεζε ην αληηθείκελν εθαξκνγήο ηνπ «Πξνγξάκκαηνο Γηαχγεηα» θαη νη 

λφκνη, πξάμεηο θαη απνθάζεηο πνπ ππνρξεσηηθά δεκνζηεχνληαη, θαζψο απηέο 

νξίδνληαη κε ζαθήλεηα ζηνλ Ν. 3861/2010, ζε αληίζεζε κε άιια λνκνζεηήκαηα 

επξσπατθψλ ρσξψλ, φπσο ε ηζπαληθή πξάμε γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, πνπ 

δε ξπζκίδεη ιεπηνκεξψο ηελ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Γελ 

αξθεζηήθακε φκσο ζηελ απιή πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ εθαξκνγήο ηνπ Ν. 

3861/2010, αιιά παξαζέζακε ην παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηνπ ζηελ πξάμε, ζε έλαλ 

Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο, αλψηαηνπ ηδξχκαηνο.  

Δλ ζπλερεία εμεηάζακε ηηο γεληθέο αξρέο πνπ νθείινπλ λα δηέπνπλ ηε δηάρπζε 

πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα κέζσ ειεθηξνληθψλ κέζσλ. Οη αξρέο απηέο 

πεγάδνπλ ζηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη κε ηελ χπαξμή 

ηνπο εμαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα, ε πίεζε πξνο ηνπο θπβεξλψληεο γηα θαιχηεξε 

δηνίθεζε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ηειηθά ε αχμεζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ ειέγρνπ πνπ 

νθείινπλ λα αζθνχλ νη πνιίηεο.  
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Ηδηαίηεξε κλεία έγηλε ζην πεξηερφκελν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα πνπ ρξεηάδεηαη λα δηαθηλείηαη ζην Γηαδίθηπν θαη ηα 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεηάδεηαη λα δηαζέηνπλ απηά. Ζ πιεξφηεηα ηεο 

ινγηζηηθήο πιεξνθφξεζεο, ε επηθαηξνπνίεζε ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ε ζαθήλεηα 

θαη ε αμηνπηζηία ηεο πιεξνθφξεζεο, ε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

επηδφζεσλ θαη ε ζπλάθεηα ηεο παξερφκελεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθνξίαο είλαη 

ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνθξίλνπλ νη Caba Perez et al, (2005). Με ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ, είλαη δπλαηφο ν ζσζηφο έιεγρνο πνπ 

δηελεξγείηαη απφ ηνπο πνιίηεο επί ησλ νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ ησλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ.  

Δπηπιένλ φκσο, απμάλεηαη θαη ε πίεζε γηα ηελ άζθεζε ζε επξχηεξν θάζκα 

ησλ παξαδνζηαθψλ κνξθψλ ινγνδνζίαο, φπσο είλαη νη έιεγρνη απφ εμσηεξηθνχο 

ειεγθηέο θαη νη επηζθνπήζεηο. Παξάιιεια δίδεηαη θίλεηξν ζηνπο δεκφζηνπο 

ιεηηνπξγνχο γηα λα παξνπζηάζνπλ θαιχηεξνπο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο. Σν ηειεπηαίν 

απνδίδεηαη ζηελ αίζζεζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, φηη κε ηελ αλάξηεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ ζην Γηαδίθηπν, ινγνδνηνχλ 

ζπλερψο γηα ηηο δηνηθεηηθέο πξάμεηο ηνπο ζηνπο πνιίηεο, θάηη πνπ νχησο ή άιισο ζα 

έπξεπε λα ζπλέβαηλε, αιιά πνπ κε ηνλ ηξφπν απηφ εληείλεηαη σο κέζν πίεζεο (Meijer, 

2007). 

Ζ έξεπλα απηή πξαγκαηνπνηήζεθε, έλα ρξφλν κεηά ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ Ν. 

3861/ 2010, γλσζηνχ σο «Πξφγξακκα Γηαχγεηα». Σν ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 

εθαξκνγήο ηνπ, καο αλάγθαζε λα πξνζηξέμνπκε θπξίσο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα 

λα δηαθξίλνπκε ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή παξφκνησλ λφκσλ, ζηνλ ηξφπν 

επεξεαζκνχ ηνπ ειέγρνπ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Πξνηείλνπκε ε έξεπλα λα 

επαλαιεθζεί κεηά απφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ γηα λα δηαπηζησζεί ε ζπκβνιή 

ηνπ λφκνπ ζηνλ έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Πξναπαηηνχκελν 

είλαη, λα αλαξηψληαη ζην Γηαδίθηπν θαη ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ησλ επηδφζεσλ ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, θάηη πνπ πξνο ην παξφλ ζπλαληάηαη ζε κηθξή θιίκαθα.   
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