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 Ν. 3448/2006 (Α’ 57)

Οι φορείς του δημόσιου τομέα μεριμνούν ώστε τα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στην 
κατοχή τους, να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για εμπορικούς ή μη σκοπούς, 
σύμφωνα με τους όρους αυτού του νόμου. Όπου αυτό είναι δυνατόν, τα έγγραφα 
διατίθενται και με ηλεκτρονικά μέσα.

 Ν. 3861/2010 (Α΄ 112)

Σε κάθε Υπουργείο, σε κάθε κεντρική, ειδική ή περιφερειακή δημόσια υπηρεσία, Ν.Π.Δ.Δ., 
καθώς και στους φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου 
βαθμού, καθώς και σε κάθε φορέα ή όργανο που είναι κατά τον παρόντα νόμο υπόχρεοι 
σε ανάρτηση νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και πράξεων στο Διαδίκτυο συγκροτείται 
ομάδα διοίκησης έργου με αντικείμενο την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική 
υποστήριξη της ανάρτησης νόμων και πράξεων στο Διαδίκτυο.

 αριθ. 83132οικ./12-8-2010 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου 
(ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 



 Ν. 4305/2014 (Α’ 237)

 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων 
του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της 
εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις 
θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις.

 Οι φορείς του Δημοσίου προβαίνουν στην καταγραφή και αξιολόγηση των 
συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή 
τους, ανά κατηγορίες, προς το σκοπό ανοικτής τους διάθεσης.

 Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής εκδίδεται απόφαση, στην οποία 
περιγράφονται: α) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που 
κατέχει ο φορέας, β) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που θα 
διατεθούν σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, εφαρμόζοντας την αρχή 
της ανοικτής διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας, γ) τα σύνολα εγγράφων, 
πληροφοριών και δεδομένων που θα διατεθούν με επιβολή όρων μέσω 
αδειοδότησης ή τελών, σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως 9 του παρόντος, δ) τα 
σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που υπόκεινται στους 
περιορισμούς που τίθενται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του παρόντος και 
δεν διατίθενται για περαιτέρω αξιοποίηση και χρήση. 
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 Ν. 4305/2014 (Α’ 237)

 Η απόφαση αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του «Προγράμματος Διαύγεια» κατά το ν. 
3861/2010, στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr και στην ιστοσελίδα του φορέα και 
κοινοποιείται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης.

 Οι φορείς του δημόσιου τομέα επικαιροποιούν τα σύνολα εγγράφων πληροφοριών και 
δεδομένων που έχουν στην κατοχή τους αμελλητί, μόλις επέλθει ορισμένη μεταβολή, και 
σε κάθε περίπτωση σε ετήσια βάση. Η έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3 
επαναλαμβάνεται τουλάχιστον ετησίως με επικαιροποιημένα στοιχεία.

 Το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ελέγχει την τήρηση των 
υποχρεώσεων του παρόντος άρθρου από τους δημόσιους φορείς που εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητά του.

 Για την καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και 
δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή των φορέων του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με 
την παράγραφο 2, την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη της ανοικτής 
διάθεσης των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα, καθώς και 
την επικοινωνία με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και το Σώμα Επιθεωρητών 
Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης αρμόδιες είναι οι ομάδες διοίκησης έργου του 
«Προγράμματος Διαύγεια», οι οποίες συγκροτήθηκαν δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 6 
του ν. 3861/2010 (Α΄ 112). Οι φορείς του δημοσίου τομέα μπορούν να ενισχύσουν τις 
ομάδες του προηγούμενου εδαφίου με επιπλέον προσωπικό, ειδικά για την εφαρμογή 
του παρόντος νόμου.»
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http://www.data.gov.gr/


 ΔΗΔ/Φ.40/407/8.1.2015 και ΔΗΔ/Φ./ 19710/16.6.2015 σχετικά έγγραφα Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης

 αριθ. 56842οικ./1.8.2016 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Τροποποίηση της αριθ. 83132οικ./12-8-2010 απόφασης περί 
συγκρότησης και ορισμού μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της 
εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 αριθ. 88206οικ./14.12.2016 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Καταγραφή, ταξινόμηση και αξιολόγηση των συνόλων 
εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας & 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 Ν.3448/2006»

 αριθ. 45852/7.6.2019 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων «Τροποποίηση της αρ. 56842οίκ./01.08.2016 απόφασης περί συγκρότησης και 
ορισμού μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

 αριθ. 30507/24.6.2020 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης «Επικαιροποίηση της αριθ. 
88206 οίκ./14.12.2016 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης με θέμα «Καταγραφή, 
ταξινόμηση και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 10 του ν. 3448/2006 (Α’ 57)»
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 Ν.4727/2020 (Α’ 184) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι «Ανοικτά Δεδομένα και περαιτέρω χρήση 
πληροφορικών του Δημοσίου Τομέα (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 20ης Ιουνίου 2019, για τα ανοικτά δεδομένα και την 
περαιτέρω χρήση πληροφοριών του Δημοσίου Τομέα - Αναδιατύπωση» με 
σκοπό να προαχθεί η χρήση των ανοικτών δεδομένων και να ενθαρρυνθεί 
η καινοτομία στο τομέα των προϊόντων και των υπηρεσιών.

 Άρθρο 59 παρ. 10, «Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, οι 
φορείς του δημόσιου τομέα, όπως ορίζονται στο άρθρο 60, δημιουργούν σε κάθε 
πληροφοριακό σύστημα, που διαθέτουν, προμηθεύονται ή διαμορφώνουν, 
ασφαλείς διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών(Application Programming 
Interface - APIs).». 

 Άρθρο 60 παρ. 1, Φορείς του Δημόσιου Τομέα, οι Δικαστικές & Εισαγγελικές 
Αρχές;

 Άρθρο 60 παρ. 6, «ανωνυμοποίηση»: η διαδικασία μετατροπής εγγράφων σε 
ανώνυμα έγραφα που δεν σχετίζονται προς ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο
φυσικό πρόσωπο ή η διαδικασία, με την οποία τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα γίνονται ανώνυμα, κατά τρόπο ώστε να είναι αδύνατος ο εντοπισμός 
της ταυτότητας του προσώπου στο οποίο αναφέρονται.
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 Ν.4727/2020 (Α’ 184) 

 Άρθρο 60 παρ. 11, «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» : κάθε πληροφορία που 

αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των 

δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η 

ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε 

αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα 

θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους 

παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, 

οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του φυσικού προσώπου.

 Άρθρο 64 παρ. 1, «Η περαιτέρω χρήση των εγγράφων γίνεται καταρχήν δωρεάν. 

Εξαιρετικά, επιτρέπεται η ανάκτηση του οριακού κόστους για την αναπαραγωγή, 

παροχή και διάδοση των εγγράφων, την ανωνυμοποίηση των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και των μέτρων που λαμβάνονται για την 

προστασία των εμπορικά εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω επιβολής τελών 

στους ενδιαφερομένους.».



ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΣΧΕΤΙΚΑ (7/7)

 Ν.4727/2020 (Α’ 184) 

 Άρθρο 67 παρ. 3., «Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής της παρ. 2, κάθε φορέας 
εκδίδει απόφαση, στην οποία περιγράφονται: (α) τα σύνολα των εγγράφων που κατέχει 
ο φορέας, (β) τα σύνολα των εγγράφων που θα διατεθούν σε ανοικτό και 
μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, εφαρμόζοντας την αρχή της ανοικτής διάθεσης της 
δημόσιας πληροφορίας, (γ) τα σύνολα των εγγράφων που θα διατεθούν με επιβολή 
όρων μέσω χορήγησης άδειας ή τελών, σύμφωνα με τα άρθρα 64 έως και 70, και (δ) τα 
σύνολα των εγγράφων που δεν διατίθενται για περαιτέρω αξιοποίηση και χρήση, 
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 59. Η απόφαση αυτή αναρτάται: (δα) στον 
διαδικτυακό τόπο του «Προγράμματος Διαύγεια», (δβ) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης 
της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), και (δγ) στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα, ενώ 
κοινοποιείται και στον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης 
Διαδικασιών.».

 Άρθρο 67 παρ. 5, «Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας είναι αρμόδια για τον έλεγχο της 
τήρησης των υποχρεώσεων του παρόντος άρθρου. 6. Για την καταγραφή και 
αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική 
υποστήριξη της ανοικτής διάθεσης των εγγράφων, καθώς και την επικοινωνία με το 
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, αρμόδιες είναι οι 
ομάδες διοίκησης έργου του «Προγράμματος Διαύγεια», οι οποίες προβλέπονται στην 
παρ. 1 του άρθρου 80.».
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3ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (2016 – 2018) - ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΥΔ

 1η Δέσμευση: Ανοικτή διάθεση δεδομένων Δικαιοσύνης

Διοικητική Δικαιοσύνη: Νομολογιακή βάση δεδομένων με ανωνυμοποιημένες τις 
αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας προσβάσιμη από κάθε 
ενδιαφερόμενο μέσω της διαδικτυακής πύλης www.adjustice.gr. 

Ελεγκτικό Συνέδριο: Τράπεζα Νομικού Περιεχομένου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με 
ανωνυμοποιημένα περιεχόμενα προσβάσιμη από κάθε ενδιαφερόμενο μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.elsyn.gr. 

Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη: 

 Για τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια στις Εφετειακές Περιφέρειες Αθηνών, 
Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας καθώς και τον Άρειο Πάγο:

 Πρόσβαση του πολίτη και των νομικών επαγγελμάτων στις πληροφορίες που 
διαχειρίζονται τα εν λόγω δικαστήρια προς εξυπηρέτησή τους κατά την 
παρακολούθηση μιας πολιτικής ή ποινικής δίκης μέσω κεντρικής διαδικτυακής 
πύλης.

 Διάθεση πληροφοριών του συστήματος μεταξύ των δημοσίων φορέων με 
αυτεπάγγελτη έρευνα προς εξυπηρέτηση των πολιτών και απαλλαγή τους 
από τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο.

 Έκδοση πιστοποιητικών με αίτηση των πολιτών με αυτοματοποιημένο τρόπο 
και άμεσο χρόνο ανταπόκρισης με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση των 
υπηρεσιών των δικαστηρίων μέσω κεντρικής διαδικτυακής πύλης.

 Διαλειτουργικότητα με φορείς.

 Για τα Πρωτοδικεία, Εφετεία και Ειρηνοδικεία της χώρας ηλεκτρονική 
κατάθεση/παρακολούθηση πορείας αίτησης για λήψη αντιγράφων 
πρακτικών συνεδριάσεων και παραλαβή τους μέσω κεντρικής διαδικτυακής 
πύλης. 

 Στόχος

Ευκολότερη επικοινωνία του πολίτη με τις δικαστικές υπηρεσίες. Πρόσβαση του 
πολίτη και των νομικών επαγγελμάτων στις δικαστικές υπηρεσίες για την άσκηση 
δικαιωμάτων και την εξυπηρέτηση αναγκών. Εσωτερική ανακατανομή με 
ορθολογικό τρόπο των υπηρετούντων υπαλλήλων. Αποτελεσματικότερη δράση των 
υπηρεσιών. 0 πολίτης με την χρήση των ηλεκτρονικών εφαρμογών συμμετέχει στη 
διαδικασία της διαχείρισης των πληροφοριών. Διαφάνεια στο χώρο της 
Δικαιοσύνης.

Η παγκόσμια πρωτοβουλία 
συνεργασίας για την ανοικτή 
διακυβέρνηση (Open Government 

Partnership (OGP)) αποσκοπεί στην 
διασφάλιση κυβερνητικών δεσμεύσεων 
για την προώθηση της διαφάνειας, την 
ενδυνάμωση των πολιτών, την 
καταπολέμηση της διαφθοράς και την 
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη 
σύγχρονη διακυβέρνηση.

http://www.adjustice.gr/
http://www.elsyn.gr/


3ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (2016 – 2018) - ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΥΔ

 2η Δέσμευση: Εμπλουτισμένα στατιστικά στοιχεία δικαιοσύνης ανοιχτά στο κοινό

Το 2016 το ΥΔ συγκρότησε μία Ομάδα Εργασίας με έργο τον ανασχεδιασμό των στατιστικών 

πινάκων για την πολιτική και ποινική διαδικασία για το ενδιάμεσο διάστημα από τις αρχές του 

2016 έως την πλήρη παραγωγική λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης 

Δικαστικών Υποθέσεων για την Ποινική και Πολιτική Διαδικασία (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ). Οι νέοι πίνακες 

έχουν λάβει υπόψη:

 α) πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές (το νέο Κώδικά Πολιτικής Δικονομίας, που 

εφαρμόζεται από 01.01.2016)

 β) εθνικές και διεθνείς στατιστικές ανάγκες

 γ) τις ανάγκες της  Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

 δ) τη γνώση και εμπειρία πάνω στις δικαστικές διαδικασίες των δικαστικών λειτουργών και 

υπαλλήλων που μετείχαν στην Ομάδα Εργασίας

 ε) αρχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης του 

Συμβουλίου της Ευρώπης (CEPEJ)

 στ) εξειδικευμένη γνώση από το πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας μεταξύ των Υπουργείων 

Δικαιοσύνης Ελλάδας και Αυστρίας με θέμα την «Αναμόρφωση του Ελληνικού Δικαστικού 

Συστήματος».

 Το Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Πολιτικών της Δικαιοσύνης του 

ΥΔΔΑΔ απέστειλε ηλεκτρονικά στις 30/6/2016 τους νέους στατιστικούς πίνακες στα 

Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια της χώρας.

Στόχοι

 H απλοποίηση και ενοποίηση των παλαιότερων πολύπλοκων και αλληλεπικαλυπτόμενων 

στατιστικών αιτημάτων από το ΥΔ και την ΕΛΣΤΑΤ προς τα δικαστήρια.

 O έλεγχος του όγκου και της ροής των υποθέσεων στα ελληνικά δικαστήρια για το 

μεταβατικό διάστημα από τις αρχές του 2016 έως την πλήρη παραγωγική λειτουργία του 

Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Ποινική και 

Πολιτική Διαδικασία (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ).

 H προσβασιμότητα των συλλεγόμενων στατιστικών στοιχείων στους πολίτες και στους 

εκπροσώπους νομικών επαγγελμάτων.

 H παροχή στην πολιτική ηγεσία, μέσω αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων, των 

κατάλληλων εργαλείων μάνατζμεντ για τη λήψη ορθών αποφάσεων που αφορούν σε 

ορθολογική κατανομή προσωπικού, εργασίας και πόρων.

Η παγκόσμια πρωτοβουλία 
συνεργασίας για την ανοικτή 
διακυβέρνηση (Open Government 

Partnership (OGP)) αποσκοπεί στην 
διασφάλιση κυβερνητικών δεσμεύσεων 
για την προώθηση της διαφάνειας, την 
ενδυνάμωση των πολιτών, την 
καταπολέμηση της διαφθοράς και την 
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη 
σύγχρονη διακυβέρνηση.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (2/5)



4ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (2019-2021) – ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΥΔ

 1. Απόφαση Μαΐου 2019

 Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και υποστήριξης των οργανικών 
μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε θέματα ανοικτών δεδομένων με στόχο την 
επικαιροποίηση της αριθ. 88206οικ./14.12.2016 απόφασης του Υπουργού 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα «Καταγραφή, 
ταξινόμηση και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και 
δεδομένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 Ν.3448/2006.» όπως 
προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 4305/2014.

 2. Απόφαση Φεβρουαρίου 2020

 Παροχή στατιστικών στοιχείων μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού 
συστήματος του έργου «Εθνικό Ποινικό Μητρώο» όπως: α) αριθμός 
αμετάκλητων καταδικαστικών αποφάσεων ανά έτος για σοβαρά αδικήματα, για 
καταδικασθέντες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 
καταδικασθέντες υπηκόους τρίτων χωρών, β) στατιστικά χρήσης της 
ηλεκτρονικής υπηρεσίας κατάθεσης αίτησης και λήψης αντιγράφου Ποινικού 
Μητρώου από Φορείς του Δημοσίου και φυσικά πρόσωπα.

 Παροχή στατιστικών στοιχείων επί των αποτελεσμάτων διαγωνισμών 
υποψηφίων δικηγόρων και συμβολαιογράφων.

 Αριθμός απονομών χάριτος κατ’ άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος από τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατ’ έτος.

 Μηνιαία/ετήσια δελτία οικονομικού ενδιαφέροντος

Στόχοι

1) Ανωνυμοποίηση και δημιουργία νέων συνόλων δεδομένων.

2) Ένταξη νέων datasets.

3) Ενεργοποίηση φορέων ΥΠΔΔΑΔ για δημοσίευση δεδομένων.

4) Βελτίωση της ποιότητας των datasets

5) Αποφάσεις διάθεσης ανοικτών δεδομένων6) 

6) Αναβάθμιση ψηφιακών εφαρμογών και παροχή επιπλέον συνόλων δεδομένων

Η παγκόσμια πρωτοβουλία 
συνεργασίας για την ανοικτή 
διακυβέρνηση (Open Government 

Partnership (OGP)) αποσκοπεί στην 
διασφάλιση κυβερνητικών δεσμεύσεων 
για την προώθηση της διαφάνειας, την 
ενδυνάμωση των πολιτών, την 
καταπολέμηση της διαφθοράς και την 
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη 
σύγχρονη διακυβέρνηση.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (3/5)



5ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (2022-2024) 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΥΔ

?
 για ένα Ψηφιακό Μετασχηματισμό ανοιχτό στην 

κοινωνία με διαφάνεια, συμμετοχή και 

λογοδοσία

 για ανοικτή διάθεση δικαστικών δεδομένων, 

ενίσχυση διαφάνειας και προσβασιμότητας στο 

χώρο της Δικαιοσύνης

Η παγκόσμια πρωτοβουλία 
συνεργασίας για την ανοικτή 
διακυβέρνηση (Open Government 

Partnership (OGP)) αποσκοπεί στην 
διασφάλιση κυβερνητικών δεσμεύσεων 
για την προώθηση της διαφάνειας, την 
ενδυνάμωση των πολιτών, την 
καταπολέμηση της διαφθοράς και την 
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη 
σύγχρονη διακυβέρνηση.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (4/5)



5ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (2022-2024) 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΥΔ

 Χρήση μηχανισμών και εργαλείων Τεχνητής 

Νοημοσύνης 

Η παγκόσμια πρωτοβουλία 
συνεργασίας για την ανοικτή 
διακυβέρνηση (Open Government 

Partnership (OGP)) αποσκοπεί στην 
διασφάλιση κυβερνητικών δεσμεύσεων 
για την προώθηση της διαφάνειας, την 
ενδυνάμωση των πολιτών, την 
καταπολέμηση της διαφθοράς και την 
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη 
σύγχρονη διακυβέρνηση.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (5/5)



Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, προτεινόμενα πεδία εφαρμογής της Τεχνητής 
Νοημοσύνης, στο χώρο της Δικαιοσύνης και τα δικαστικά συστήματα:

• Xρήση μηχανισμών και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την υποστήριξη της 
διοίκησης των δικαστηρίων (όπως η χρήση μηχανισμών Επεξεργασίας Φυσικής 

Γλώσσας που αποσκοπεί στην αυτοματοποίηση γραφειοκρατικών διαδικασιών 

και στην ταχύτερη συγγραφή, καταχώρηση και ανάλυση δικαστικών αποφάσεων, 

πρακτικών δίκης και άλλων εγγράφων).

• Xρήση μηχανισμών και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την απονομή της 

δικαιοσύνης και την επιτάχυνση της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων των 
δικαστικών αρχών (πρόβλεψη απόφασης ενός δικαστηρίου για συγκεκριμένο 

κύκλο υποθέσεων, έκδοση δικαστικών αποφάσεων για ορισμένες υποθέσεις (π.χ. 

μικροδιαφορές μέχρι ένα συγκεκριμένο ποσό),  ηλεκτρονική επίλυση διαφορών).

Τεχνητή Νοημοσύνη – Πεδία Εφαρμογής (1/3)



• Xρήση μηχανισμών και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση της 

νομικής έρευνας, την πρόσβαση στη νομοθεσία ή στην οργάνωση των 
δικαστηρίων (μηχανική μάθηση στο τομέα επεξεργασίας φυσικής γλώσσας,  

οπτικοποίηση δεδομένων, chatbots).

• Xρήση μηχανισμών και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την ανωνυμοποίηση
δικαστικών αποφάσεων (ανοικτή διάθεση δικαστικών δεδομένων, ενίσχυση 

διαφάνειας και προσβασιμότητας στο χώρο της Δικαιοσύνης).

• Xρήση μηχανισμών και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την βελτιστοποίηση 
/ αυτοματοποίηση της διαδικασίας ταυτοποίησης φυσικού προσώπου στο 

πλαίσιο έκδοσης αντιγράφου Ποινικού Μητρώου και ανταλλαγής στοιχείων 

ποινικού μητρώου με τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ. 

Τεχνητή Νοημοσύνη – Πεδία Εφαρμογής (2/3)



Τεχνητή Νοημοσύνη – Πεδία Εφαρμογής (3/3)

• Xρήση μηχανισμών και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την 
καθοδήγηση του κοινού κατά τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο χώρο 

της δικαιοσύνης (π.χ. ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου, ηλεκτρονική 

κατάθεση αίτησης και παραλαβή πιστοποιητικών).

• Xρήση μηχανισμών και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στο πλαίσιο 

εκπαίδευσης Δικαστικών Λειτουργών και Δικαστικών Υπαλλήλων.



Στόχος

 Νομοθεσία για την Τεχνητή Νοημοσύνη προσαρμοσμένη στους κινδύνους 

χωρίς όμως να περιορίζει την καινοτομία.

 Απαιτήσεις για συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης με διαφάνεια, 

ιχνηλασιμότητα και υπό ανθρώπινο έλεγχο.

 Ενδυνάμωση των αρχών ώστε να ελέγχουν τα συστήματα Τεχνητής 

Νοημοσύνης.

 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας της Δικαιοσύνης.

 Βελτίωση παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

 Βελτίωση συνθηκών για λειτουργούς της Δικαιοσύνης, εμπλεκόμενους 

επαγγελματίες και πολίτες. 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, η Τεχνητή Νοημοσύνη 
όταν χρησιμοποιείται με υπευθυνότητα, τη δέουσα προσοχή στο 

σεβασμό των θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων και με συνθήκες 
διαφάνειας, αμεροληψίας και δίκαιης μεταχείρισης, μπορεί να 

συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας & 

ποιότητας της Δικαιοσύνης


