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Κατάσταση ανοικτών δεδομένων στη διοικητική δικαιοσύνη και σύστημα 

Διαδικτυακής Πύλης (Internet Portal) Διοικητικής Δικαιοσύνης 

 

1. Ο ν. 4305/2014 “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” 

(Α΄237)» τροποποίησε τις διατάξεις του διατάξεις του ν. 3448/2006 “Για την 

περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών” (Α΄ 57). Στο άρθρο 3 του ν.  

3448/2006, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 

4305/2014, ορίστηκε ότι «Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του 

προηγούμενου άρθρου, για τους σκοπούς του πρώτου κεφαλαίου αυτού του 

νόμου νοούνται ως: 1. “Φορείς του δημόσιου τομέα”, οι κρατικές αρχές, 

κεντρικές και περιφερειακές, οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, οι Ο.Τ.Α. 

πρώτου και δεύτερου βαθμού, τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., οι κατά την παράγραφο 2 

αυτού του άρθρου οργανισμοί δημόσιου δικαίου και οι ενώσεις που 

σχηματίζονται από μία ή περισσότερες από τις αρχές αυτές ή από έναν ή 

περισσότερους από τους οργανισμούς δημόσιου δικαίου. (…) 3. “Έγγραφο“, 

κάθε έγγραφο, τμήμα εγγράφου, πληροφορία ή δεδομένο που εκδίδεται ή έχει 

ανατεθεί προς διαχείριση στους φορείς του δημόσιου τομέα, στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων τους, και ιδίως μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, 

εγκύκλιοι οδηγίες, απαντήσεις των διοικητικών αρχών, γνωμοδοτήσεις, 

αποφάσεις, αναφορές, ανεξάρτητα από το μέσο αποτύπωσης που 

χρησιμοποιείται (π.χ. αποτύπωση σε χαρτί, αποθήκευση σε ηλεκτρονική 

μορφή ή ηχητική, οπτική, οπτικοακουστική εγγραφή). Ως “έγγραφα“, για την 

εφαρμογή των διατάξεων αυτού του νόμου λογίζονται και τα ιδιωτικά 

έγγραφα που βρίσκονται σε αρχεία (φακέλους) φορέων του δημόσιου τομέα 

και χρησιμοποιήθηκαν ή λήφθηκαν υπόψη για τον καθορισμό της διοικητικής 

τους δράσης (…)» και στο άρθρο 6 ότι «1. Οι φορείς του δημόσιου τομέα 

διαθέτουν τα έγγραφα, τις πληροφορίες και τα δεδομένα τους σε οποιαδήποτε 

προϋπάρχουσα μορφή ή γλώσσα και, εφόσον είναι δυνατόν, σε ανοικτό και 

μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, από σταθερό σημείο απόθεσης, μαζί με τα 

μεταδεδομένα τους στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr ή την ιστοσελίδα 
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του φορέα. Σε περίπτωση διάθεσης στην ιστοσελίδα του φορέα, πρέπει να 

είναι προσβάσιμα μέσω υπερσυνδέσμων ή με άλλο τρόπο στο δικτυακό τόπο 

www.data.gov.gr. Τόσο ο μορφότυπος όσο και τα μεταδεδομένα πρέπει, στο 

μέτρο του δυνατού, να συμμορφώνονται με ανοικτά, επίσημα πρότυπα. 

Εφόσον είναι δυνατόν τα σύνολα δεδομένων καθίστανται προσβάσιμα μέσω 

διασυνδέσεων προγραμματισμού εφαρμογών».  

2. Πρέπει να επισημανθεί ότι η  Επιτροπή Πληροφοριακών Συστημάτων του ΣτΕ 

προβληματίστηκε εάν η θεσπισθείσα με τον ν. 4305/2014 αρχή της ανοικτής 

διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων 

που βρίσκονται στην κατοχή των φορέων του δημόσιου τομέα  εφαρμόζεται 

στα έγγραφα, στις πληροφορίες και στα δεδομένα του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, δοθέντος ότι οι ως άνω διατάξεις δεν έχουν συμπεριλάβει ούτε 

τα δικαστήρια της χώρας στους φορείς του δημοσίου τομέα, ούτε τις 

δικαστικές αποφάσεις και τα λοιπά έγγραφα των δικαστηρίων στα έγγραφα 

εκείνα επί των οποίων εφαρμόζεται η ως άνω αρχή.  

3. Ήδη με τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 

Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 

2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄184) μεταφέρθηκε στο 

εσωτερικό δίκαιο η Οδηγία 2019/1024 (ΕΕ) για τα ανοικτά δεδομένα και την 

περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (αναδιατύπωση) (άρθρα 

59 έως 74 ν. 4727/2020). Η Οδηγία 2019/1024 στο προοίμιο αυτής και στην 

αιτιολογική σκέψη 8 αναφέρεται στα «έγγραφα που παράγονται από φορείς 

του δημόσιου τομέα της εκτελεστικής, νομοθετικής ή δικαστικής εξουσίας», 

τα οποία  «αποτελούν μια ευρεία, ποικίλη και πολύτιμη δεξαμενή πόρων που 

μπορεί να ωφελήσει την κοινωνία». Με το άρθρο 108 του ν. 4727/2020 

καταργήθηκαν οι διατάξεις του ν. 4305/2014 περί ανοικτών δεδομένων.  Στο 

άρθρο 60 δίδονται οι ορισμοί των ανοικτών δεδομένων. Προβλέπεται μεταξύ 

άλλων ότι «Φορείς του δημόσιου τομέα» είναι «οι κρατικές αρχές, κεντρικές 

και περιφερειακές, οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και 

δεύτερου βαθμού, τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι οργανισμοί 

δημοσίου δικαίου κατά την έννοια της παρ. 2 και οι ενώσεις που 

σχηματίζονται από μία ή περισσότερες από τις ανωτέρω αρχές ή από έναν ή 

περισσότερους από τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου», «έγγραφο» είναι  
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«κάθε έγγραφο ή τμήμα εγγράφου, πληροφορία ή δεδομένο, που εκδίδεται ή 

έχει ανατεθεί προς διαχείριση στους φορείς του παρόντος κεφαλαίου στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους ...  και ιδίως μελέτες, πρακτικά, στατιστικά 

στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις των διοικητικών αρχών, 

γνωμοδοτήσεις, αποφάσεις, αναφορές, ανεξάρτητα από το μέσο αποτύπωσης 

που χρησιμοποιείται (π.χ. αποτύπωση σε χαρτί, αποθήκευση σε ηλεκτρονική 

μορφή ή ηχητική, οπτική ή οπτικοακουστική εγγραφή). Ως «έγγραφα», για 

την εφαρμογή αυτού του νόμου, λογίζονται και τα ιδιωτικά έγγραφα, που 

βρίσκονται σε αρχεία (φακέλους) φορέων του δημόσιου τομέα και 

χρησιμοποιήθηκαν ή λήφθηκαν υπόψη κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων 

τους», «ανωνυμοποίηση» είναι  «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», 

«δυναμικά δεδομένα» είναι  «έγγραφα σε ψηφιακή μορφή, τα οποία 

υπόκεινται σε συχνές ή σε πραγματικό χρόνο επικαιροποιήσεις, ιδίως λόγω 

της μεταβλητότητας ή της ταχείας απαξίωσής τους. Τα δεδομένα που 

παράγονται από αισθητήρες θεωρούνται, κατά κανόνα, δυναμικά δεδομένα» 

«ερευνητικά δεδομένα» είναι «έγγραφα σε ψηφιακή μορφή, εξαιρουμένων 

των επιστημονικών δημοσιεύσεων, τα οποία συλλέγονται ή παράγονται κατά 

τη διάρκεια δραστηριοτήτων επιστημονικής έρευνας και χρησιμοποιούνται ως 

τεκμήρια στο πλαίσιο της ερευνητικής διαδικασίας ή είναι κοινώς αποδεκτά 

στην ερευνητική κοινότητα ως αναγκαία για την επικύρωση των ερευνητικών 

ευρημάτων και αποτελεσμάτων»,  «σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας» είναι 

«έγγραφα, η περαιτέρω χρήση των οποίων συνδέεται με σημαντικά οφέλη για 

την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία, κυρίως λόγω της 

καταλληλότητάς τους για τη δημιουργία υπηρεσιών και εφαρμογών 

προστιθέμενης αξίας καθώς και νέων, ποιοτικών και αξιοπρεπών θέσεων 

εργασίας, αλλά και λόγω του πλήθους των δυνητικών αποδεκτών των 

υπηρεσιών και των εφαρμογών προστιθέμενης αξίας που βασίζονται στα εν 

λόγω σύνολα δεδομένων». Στο άρθρο 63 παρ. 1  και 2  προβλέπεται ότι «Με 

την επιφύλαξη των ρυθμίσεων που αφορούν στα σύνολα δεδομένων υψηλής 

αξίας, οι φορείς του παρόντος Κεφαλαίου διαθέτουν ηλεκτρονικά τα έγγραφά 
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τους σε οποιαδήποτε προϋπάρχουσα μορφή ή γλώσσα και, εφόσον είναι 

δυνατό, σε μορφότυπους που είναι ανοικτοί, μηχαναγνώσιμοι, προσβάσιμοι, 

προσιτοί και επαναχρησιμοποιούμενοι, μαζί με τα μεταδεδομένα τους. Τόσο ο 

μορφότυπος όσο και τα μεταδεδομένα συμμορφώνονται καταρχήν με επίσημα 

ανοικτά πρότυπα, ιδίως όπως αυτά καθορίζονται με το προφίλ εφαρμογής 

DCAT (Data Catalogue Vocabulary) για πύλες δεδομένων στην Ευρώπη 

(DCAT-AP) (παρ. 1) και ότι  «τα έγγραφα διατίθενται από σταθερό σημείο 

απόθεσης, μαζί με τα μεταδεδομένα τους, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης 

της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) ή στην ιστοσελίδα του φορέα. Στην 

περίπτωση διάθεσης στην ιστοσελίδα του φορέα, αυτά πρέπει να είναι 

προσβάσιμα μέσω υπερσυνδέσμων ή με άλλο τρόπο μέσω της Ενιαίας 

Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) ... (παρ. 2)».  

4. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα ανάρτησης δεδομένων δημοσιευμένων από την 

κεντρική διοίκηση, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες υπηρεσίες, 

η οποία επιχείρησε  να υλοποιήσει  τις προβλέψεις του ν. 4305/2014 ήταν οι 

ιστότοποι «data.gov.gr.» και «archive.data.gov.gr» (προηγούμενη έκδοση του 

data.gov.gr). Εντούτοις στις τοποθεσίες αυτές, εκ των οποίων η μεν πρώτη 

περιλαμβάνει το πεδίο «Έγκλημα και Δικαιοσύνη» η δε δεύτερη το πεδίο  

«Δικαιοσύνη,  νομικό σύστημα και δημόσια ασφάλεια»  δεν εμφανίζονται 

δεδομένα προερχόμενα από το Συμβούλιο της Επικρατείας και τη Διοικητική 

Δικαιοσύνη. Στον ιστότοπο gov.gr   ο οποίος μνημονεύεται ως «σημείο 

απόθεσης» ανοικτών δεδομένων από τον 4727/2020,  συμπεριλήφθηκε το 

πεδίο «Δικαιοσύνη». Στο μενού του πεδίου αυτού περιλαμβάνεται το πεδίο 

«Δικαστήρια» το οποίο οδηγεί, μεταξύ άλλων, στο  «Συμβούλιο της 

Επικρατείας και Διοικητική Δικαιοσύνη» που με τη σειρά του οδηγεί στα 

υποπεδία  «Αναζήτηση Δελτίων Νομολογιακής και Βιβλιογραφικής 

Ενημέρωσης (ΔΝΒΕ)»,  «Αναζήτηση εκθεμάτων», «Αναζήτηση 

Νομολογίας», και «Παρακολούθηση υπόθεσης». Τα υποπεδία αυτά 

αποτελούν συνδέσμους προς τον ιστότοπο «adjustice.gr» προς τον  οποίο 

κατευθύνεται ο χρήστης. Η δομή αυτή φαίνεται να αποτυπώνει τις προβλέψεις 

του άρθρου 63 παρ. 2 του ν. 4727/2020. 

5. Η διαδικτυακή πύλη www.adjustice.gr. είναι το σημείο πρόσβασης όλων των 

κατηγοριών χρηστών του ΟΣΔΔΥΔΔ, καθώς και απλών ανώνυμων χρηστών, 

http://www.adjustice.gr/


 5 

με το Συμβούλιο της Επικρατείας, τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, τη 

Γενική Επιτροπεία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και τις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αυτά παρέχουν. 

6. Ειδικότερα, το portal του ΟΣΔΔΥΔΔ απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

α. Στους δικηγόρους και τους διαδίκους που έχουν εκκρεμείς υποθέσεις στα 

ως άνω δικαστήρια και επιθυμούν να πληροφορηθούν σχετικά με τη 

λειτουργία τους και τις υποθέσεις τους, λειτουργεί δε ως προς αυτούς ως πύλη 

εισόδου για κατάθεση εισαγωγικών και παρεπόμενων δικογράφων και 

στοιχείων δικογραφίας σε κάθε μορφή αρχείου, κατάθεση αιτήσεων 

πιστοποιητικών, παρακολούθηση υπόθεσης. β. Σε νομικούς που 

ενδιαφέρονται για τη λειτουργία των ως άνω δικαστηρίων. γ. Στο ευρύ κοινό 

που είτε ενδιαφέρεται αυθορμήτως για τη λειτουργία και τις δραστηριότητες 

των ως άνω δικαστηρίων είτε, συνηθέστερα, επισκέπτεται τον ιστότοπο σε 

συνέχεια προηγούμενης περιήγησης που περιλαμβάνει κάποια πληροφορία γι’ 

αυτό (π.χ. μετά από ανάγνωση είδησης σχετικά με κάποια πρόσφατη απόφαση 

ή κάποια εξέλιξη που το αφορά). δ. Σε διεθνές κοινό, συνηθέστερα νομικούς 

(ακαδημαϊκούς, δικηγόρους ή δικαστές), που ενδιαφέρονται για τη λειτουργία, 

τα πρόσωπα που στελεχώνουν τα ως άνω δικαστήρια ή τη νομολογία τους, 

είτε στο πλαίσιο έρευνας (ακαδημαϊκής ή θεσμικής) είτε για τη διερεύνηση 

της δυνατότητας προσφυγής σε αυτά για ορισμένη υπόθεση είτε, τέλος, για τη 

διαπίστωση της αξιοπιστίας των δικαστικών οργάνων. ε. Στους δικαστικούς 

λειτουργούς και υπαλλήλους που επιθυμούν να πληροφορηθούν για τα νέα και 

τις δραστηριότητές των ως άνω δικαστηρίων. 

7. Μέσω του ιστοτόπου www.adjustice.gr, που αποτελεί την διαδικτυακή είσοδο 

σε όλη τη διοικητική δικαιοσύνη, κάποιος  έχει τη δυνατότητα να κατευθυνθεί 

είτε στην σελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας, είτε της Γενικής 

Επιτροπείας των τ.δ.δ. είτε των διοικητικών δικαστηρίων. Τα μενού 

υπηρεσιών  εντάσσονται  σε κάθε δικαστήριο ξεχωριστά. Υπάρχει μηχανή 

αναζήτησης διοικητικών δικαστηρίων, σχετική λίστα και διαδραστικός χάρτης 

της Ελληνικής Επικράτειας από τον οποίο ο χρήστης επιλέγει τα δικαστήρια. 

Επιλέγοντας κάποιο δικαστήριο ο χρήστης οδηγείται σε χώρο του 

διαδικτυακού τόπου που είναι εξειδικευμένος για το συγκεκριμένο 

δικαστήριο. Κάθε διοικητικό δικαστήριο έχει τον δικό του “προσωποποιημένο 

χώρο” στον δικτυακό τόπο του ΟΣΔΔΥΔΔ. Η δομή του “ιστοτόπου” του κάθε 
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δικαστηρίου είναι παρόμοια με την αρχική οθόνη. Τέλος, από την πρώτη 

σελίδα  ο ενδιαφερόμενος μπορεί να παρακολουθεί την υπόθεσή του και να 

μεταβεί στην περιοχή ελεγχόμενης πρόσβασης των "εξωτερικών χρηστών". 

8. Η πύλη  χωρίζεται σε τρεις περιοχές: α. Την περιοχή ελεύθερης πρόσβασης, 

κατεξοχήν περιοχή open data, στην οποία  έχουν πρόσβαση όλοι οι χρήστες, 

χωρίς να απαιτείται κάποιου είδους εγγραφή ή αυθεντικοποίηση. Σε αυτή την 

περιοχή παρέχονται ηλεκτρονικές υπηρεσίες α   επιπέδου. β.  Την περιοχή 

ελεγχόμενης πρόσβασης των “εσωτερικών χρηστών” (δικαστικών λειτουργών 

και δικαστικών υπαλλήλων της διοικητικής δικαιοσύνης και κατ  εξαίρεση 

εξουσιοδοτημένων προσώπων ύστερα από άδεια των αρμοδίων οργάνων του 

ΣτΕ) σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες β   επιπέδου, για την πρόσβαση στην οποία 

απαιτείται εγγραφή και αυθεντικοποίηση του χρήστη.  γ.  Την περιοχή 

ελεγχόμενης πρόσβασης των “εξωτερικών χρηστών” (μη δικαστικών 

λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων της διοικητικής δικαιοσύνης και κατ  

εξαίρεση εξουσιοδοτημένων προσώπων ύστερα από άδεια των αρμοδίων 

οργάνων του ΣτΕ) σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες γ   επιπέδου (συναλλαγές), για 

την πρόσβαση στην οποία απαιτείται εγγραφή και αυθεντικοποίηση του 

χρήστη. Σε αυτή την περιοχή έχουν πρόσβαση, ανάλογα με τα δικαιώματά 

τους, οι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΣΔΔΥΔΔ (κυρίως 

δικηγόροι αλλά και πολίτες, Διοίκηση).  

9. Ειδικότερα στην περιοχή ελεύθερης πρόσβασης, open data, κατά την έννοια 

της νομοθεσίας αποτελούν κυρίως:  α. Νομολογία: αα. Αποφάσεις 

ανωνυμοποιημένες κατά τις απαιτήσεις GDPR ετών, κυρίως, 1990 – 2020 σε 

μορφή .txt. Υπάρχει υποστήριξη του European Case Law Identifier (ECLI) για 

τις αποφάσεις και του European Legislation Identifier (ELI) για τα 

νομοθετήματα του Αριθμητικού Ευρετηρίου και δυνατότητα  έρευνας στη 

νομολογία με μηχανή αναζήτησης με κριτήρια «Κατηγορία δικαστηρίου». 

«Κατηγορία Απόφασης» η  οποία περιλαμβάνει αποφάσεις ΣτΕ και 

Διοικητικών Δικαστηρίων, αποφάσεις ΔΕΚ, ΑΕΔ Ε.Α,  Ε.Α Ασφαλιστικών 

Μέτρων και Τριμελούς Συμβουλίου ν. 3068/2002. «Σύνθεση» «Αριθμός 

Απόφασης». «Αρ. Εισαγωγικού Δικογράφου». «Περιέχει τις λέξεις/φράσεις» 

(όλες τις λέξεις ή μία από τις λέξεις). «Δεν περιέχει τις λέξεις/φράσεις» (όλες 

τις λέξεις ή μία από τις λέξεις).  Σύνολο των αποφάσεων αυτών περίπου 

130.000, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι αποφάσεις ΣτΕ. ββ. 
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Αποφάσεις σε μορφή pdf οι οποίες είναι οι παλαιότερες αποφάσεις του ΣτΕ 

από το έτος 1929 έως το έτος 1989. Ο αριθμός  των αποφάσεων αυτών 

ανέρχεται περίπου σε 156.000. Οι εν λόγω αποφάσεις δεν είναι 

ανωνυμοποιημένες. Στην ιστοσελίδα υπάρχει disclaimer, με το οποίο το 

Δικαστήριο ενημερώνει όσους πολίτες επιθυμούν τη διαγραφή από δικαστικές 

αποφάσεις των ετών αυτών που τυχόν τους αφορούν, των ονομάτων ή άλλων 

προσωπικών δεδομένων των ίδιων ή άλλων προσώπων που συνδέονται με 

αυτούς και δεν είναι εν ζωή ή είναι δικαιοπρακτικώς ανίκανοι, να 

απευθυνθούν εγγράφως, το αργότερο έως 10.2.2019, στο Τμήμα 

Πληροφορικής και Τεχνολογιών του Συμβουλίου της Επικρατείας, 

υποβάλλοντας σχετική αίτηση. γγ. Δελτία νομολογίας και βιβλιογραφικής 

ενημέρωσης ΣτΕ ετών 2002 έως 2017  όπου παρατίθενται αριθμοί αποφάσεων 

και σύντομες παρουσιάσεις καθώς και τίτλοι νομικών άρθρων και δνβε ετών 

1968 έως 1972 σε μορφή .pdf καθώς και δελτία νομολογίας ετών 2002 -2004 

επίσης σε μορφή .pdf.  δδ. Περιλήψεις αποφάσεων του Συμβουλίου της 

Επικρατείας από 2014 έως το 2021 (περίπου 200) και των Διοικητικών 

Δικαστηρίων (περίπου 40 αποφάσεις ετών 2019 -2020 στην τοποθεσία  της 

Γενικής Επιτροπείας, και αρκετές αποφάσεις (περίπου 60) του Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών από 2015 έως 2021). β. Εκθέματα ΣτΕ με δυνατότητα 

εύρεσης ανά δικαστικό σχηματισμό και ημερομηνία δικασίμου (από 

5.12.2020) γ. Ανακοινώσεις Δικαστηρίων (λχ στο ΣτΕ  πράξεις πρότυπης 

δίκης και προδικαστικά ερωτήματα Διοικητικών Δικαστηρίων) και Προέδρου 

του Δικαστηρίου με ευρύ περιεχόμενο (λχ στο ΣτΕ νέες δικονομικές 

διατάξεις). δ.  Αρθρογραφία δικαστών μέσω του link της ένωσης δικαστών 

ΣτΕ, μελέτες και ομιλίες στην Γενική Επιτροπεία ε. Γενικές Εκθέσεις 

Εργασιών της Γενικής Επιτροπείας ετών 2016 -2020, στις οποίες 

περιλαμβάνονται και στατιστικά των διοικητικών δικαστηρίων (κίνηση 

εργασιών). Στ. Περιλήψεις προκηρύξεων διαγωνισμών  (τοποθεσία ΣτΕ 

διαγωνισμοί για τη καθαριότητα του κτιρίου και παροχής ψηφιακών 

υπηρεσιών στο Δικαστήριο). Τέλος, στο πλαίσιο του τρέχοντος διαγωνισμού 

για την ψηφιακή αναβάθμιση του ΟΣΔΥΔΔ ΔΔ προβλέπεται η ανάρτηση στο 

adjustice.gr απολογισμού και στατιστικών (the court in figures). 

10. Τέλος, κατά την άποψή μου, είναι ενδιαφέρουσα η γαλλική εμπειρία και 

πρακτική στο θέμα   των open data της Δικαιοσύνης. Στον ιστότοπο του 
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Conseil d’ Etat υπάρχει αναρτημένη δήλωση του Αντιπροέδρου του 

Δικαστηρίου αυτού κυρίου Brunno Lasserre, σύμφωνα με την οποία: «Τα 

ανοικτά δεδομένα των δικαστικών αποφάσεων και οι αλγόριθμοι έρευνας θα 

αποτελέσουν όχημα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της 

ποιότητας της Δικαιοσύνης, εάν χρησιμοποιηθούν σωστά.  Επίσης,  θα  

προωθήσουν την προβλεψιμότητα των αποφάσεων τόσο για τους πολίτες όσο 

και για τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα νέα 

εργαλεία, ενώ, ταυτόχρονα, πρέπει  να αποτρέψουμε τους κινδύνους που 

συνεπάγεται η χρήση τους: Πρέπει να αποτραπεί η υπονόμευση, μέσω  

συγκεκαλυμμένης προκατάληψης, της έρευνας και της καινοτομίας κατά τη 

διαμόρφωση της νομολογίας, να προστατευθεί  το δικαίωμα σεβασμού της 

ιδιωτικής ζωής των διαδίκων και να μην επιτραπεί  η σύγκριση, αξιολόγηση ή 

πρόβλεψη των επαγγελματικών πρακτικών των δικαστών...». Ο νόμος περί 

ψηφιακής Δημοκρατίας της 7ης Οκτωβρίου 2016 (νόμος Lemaire) προβλέπει 

την ελεύθερη  δημοσίευση ανωνυμοποιημένων δικαστικών αποφάσεων. Ο 

νόμος της 23ης Μαρτίου 2019 σχετικά με τον προγραμματισμό και τη 

μεταρρύθμιση για τη δικαιοσύνη και στη συνέχεια το διάταγμα της 29ης 

Ιουνίου 2020 καθορίζουν τους ειδικότερους όρους για τη διάθεση των 

αποφάσεων αυτών στο κοινό. Ενόψει της σπουδαιότητας των δεδομένων της 

Δικαιοσύνης,  της προφανούς ωφέλειας για την κοινωνία και την οικονομία, η 

οποία  θα προκύψει από την ελεύθερη διάθεση αυτών αλλά και των κινδύνων 

που συνεπάγεται η χρήση τους, θα πρέπει, ενδεχομένως, να εξεταστεί η 

θέσπιση ενός ειδικού νομοθετικού πλαισίου, ειδικότερου σε σχέση με τις 

προβλέψεις του ν.  4727/2020, για τη διάθεση και χρήση των open data της 

Ελληνικής Δικαιοσύνης.  

 

 

Χρήστος Παπανικολάου 


