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Μαρούσι,  17 Ιανουαρίου 2011 
Α.Π.: 92 

 
Προς:  Όπως ο Πίνακας διανομής 

 
 

 
 
Θέμα: Συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 

 
Σχετ.: 1. Οι αριθμ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ./22.07.2010 και 20868/29.09.2010 εγκύκλιοι του 

Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
 2. Το αριθμ. Φ.102/7/29046/Β7/12.03.2010 έγγραφό μας για δημοσιοποίηση στοιχείων 

για τα ερευνητικά προγράμματα  
 
 
Όπως γνωρίζετε, με το Νόμο 3861/2010 ( ΦΕΚ 112/Α’/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» καθίσταται 
υποχρεωτική η ανάρτηση στο Διαδίκτυο των νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, κανονιστικών 
αποφάσεων και γενικά όλων των πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων με 
σκοπό την επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της 
διοικητικής δράσης. Με την ευρεία αυτή δημοσιότητα και την δυνατότητα πρόσβασης στην 
πληροφορία, που παρέχεται στους πολίτες με τα σύγχρονα μέσα διαδικτυακής επικοινωνίας, 
επιχειρείται η υλοποίηση της πολιτικής για την διαφάνεια της δημόσιας δράσης.  
 
Κατόπιν αυτού όλοι οι φορείς του Δημόσιου Τομέα, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 2 
παράγραφοι 2 και 3 του παραπάνω νόμου, υποχρεούνται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις αυτού 
και τις οδηγίες -  κατευθύνσεις, που παρέχονται με τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Σχετικό 1).  
 
Επειδή όμως παρατηρείται  το φαινόμενο της πλημμελούς συμμόρφωσης, καλούμε τους φορείς, 
στους οποίους απευθύνεται το παρόν έγγραφο, να μεριμνούν για την άμεση ανάρτηση στην 
οικεία ιστοσελίδα τους όλων των αποφάσεων και πράξεων που εκδίδουν επί θεμάτων της 
αρμοδιότητάς τους ή συναρμοδιότητας με τρίτους, συμπεριλαμβανομένων και των πράξεων των 
σχετικών με την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και την διαχείριση ειδικών 
λογαριασμών προς αποφυγή των συνεπειών της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του 
νόμου. 
 
Όσον αφορά στην νομιμότητα ανάρτησης στο διαδίκτυο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για 
την οποία υποβλήθηκαν σχετικά ερωτήματα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παραπάνω νόμου η ανάρτηση στο Διαδίκτυο των 
πράξεων, που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 4 αυτού, πραγματοποιείται µε την 
επιφύλαξη των κανόνων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Δεν αναρτώνται δηλαδή πράξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται 
ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται στο νόμο 2472/1997, άρθρο 
2β και αφορούν «στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή 
φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική 
πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη 
συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων», καθώς και πράξεις των οποίων το 
απόρρητο προβλέπεται ρητά από ειδικότερες διατάξεις ή την κείμενη νομοθεσία περί κρατικών 
απορρήτων. (Σχετική και η γνωμοδότηση 1/2010 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα επί του προσχεδίου του νόμου 3861/2010.) 
 
Κατά συνέπεια προσωπικά δεδομένα, όπως το Α.Φ.Μ. του αναδόχου μιας υπηρεσίας, ενός έργου 
και γενικά κάθε αντισυμβαλλομένου των αποδεκτών – δημόσιων φορέων του παρόντος 
εγγράφου, τα οποία αναρτώνται στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», καθώς και οι πρόσθετες 
αμοιβές μελών ΔΕΠ και ΕΠ, που αποτυπώνονται σε διοικητικές πράξεις και συνιστούν δημόσια 
δαπάνη, ανεξάρτητα αν αυτή βαρύνει απ’ ευθείας τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή τους ΕΛΚΕ 
δεν συνιστούν ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και κατά συνέπεια δεν εμπίπτουν 
στις εξαιρέσεις του άρθρου 5.  
Το επιχείρημα ότι, επειδή σύμφωνα με την αριθμ. 354/2003 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, οι 
πρόσθετες αμοιβές σε βάρος των ΕΛΚΕ αποτελούν μισθό,  και οι πράξεις μισθοδοσίας δεν 
προβλέπεται να αναρτώνται στο διαδίκτυο, με συνέπεια να εξαιρούνται και αυτές της 
υποχρεωτικής δημοσιοποίησης στο Πρόγραμμα Διαύγεια, δεν ευσταθεί, για τους εξής λόγους: 
 Η προαναφερόμενη γνωμοδότηση, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό 

Οικονομικών, επιλύει το θέμα της φορολογικής μεταχείρισης των πρόσθετων αμοιβών,  
που καταβάλλονται σε μέλη ΔΕΠ και ΕΠ από του ειδικούς λογαριασμούς έρευνας, 
αποδίδοντας σε αυτές τον χαρακτήρα της μισθοδοτικής αμοιβής για λόγους 
φορολογικούς. 

 Η μηνιαία μισθοδοσία των απασχολούμενων στους φορείς της Κεντρικής και Γενικής 
Κυβέρνησης αποτελεί τακτική αμοιβή αυτών, η οποία πηγάζει από την πράξη διορισμού 
και ως δαπάνη προβλέπεται στον προϋπολογισμό κάθε φορέα, ο οποίος και αναρτάται 
υποχρεωτικά. Σύμφωνα με τις νομικές διευκρινίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο,  δεν 
απαιτείται η μεμονωμένη, πέραν του προϋπολογισμού του φορέα, ανάρτηση των 
τακτικών ( μηνιαίων ) αποδοχών των υπαλλήλων στο Πρόγραμμα Διαύγεια σε μηνιαία 
βάση.  

 Η πρόσθετη αμοιβή των μελών ΔΕΠ και ΕΠ, που καταβάλλεται από τους ειδικούς 
λογαριασμούς έρευνας, αποτελεί έκτακτη ειδική αμοιβή, που απορρέει από διακριτή της  
μισθοδοσίας διοικητική πράξη, με συνέπεια να αποτελεί επιμέρους δαπάνη του φορέα, η 
ανάρτηση της οποίας είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 2 
του παραπάνω νόμου.  

 
 

 

Ο Υφυπουργός 

 

Ιωάννης Πανάρετος 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 
Α. Αποδέκτες για ενέργεια 

1. Όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, και ΑΣΠΑΙΤΕ (40) 
2. Όλα τα Ερευνητικά Παν/κά Ινστιτούτα (20) 
3. Όλα τα Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας (11) 
4. Όλες τις Διοικήσεις των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας και λοιπών ( 60) 
5. Όλες τις Ανώτατες εκκλησιαστικές Ακαδημίες ( 4 ) 
6. Ακαδημία Αθηνών 
7. Εθνική Βιβλιοθήκη 
8. Όλες τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες ( 45) 
9. Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (ΕΙΝ) 
10. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) 
11. Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) 
12. Οργανισμό Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών 
13. Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπ/μικής Εκπαίδευσης (ΙΠΟΔΕ) 
14. Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών(ΟΕΠΕΚ) 
15. Ινστιτούτο Νεολαίας 
16. Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ) 
17. Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΚΜΩΝ ΑΕ 
18. Εστία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης 
19. Παν/κές Φοιτητικές Λέσχες (Αθηνών , Θες/κης) (3) 
20. Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Αγροκτήματος Παν/μίου Θες/κης 
21. Ταμείο Διοίκησης και Διαχ/σης Παν/κων Δασών  
22. Αιγινήτειο Νοσοκομείο 
23. Αρεταίειο Νοσοκομείο 
24. Αναργύριος & Κοργιαλένειος Σχολή Σπετσών 
25. Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων 
26. Όλα τα Ερευνητικά Κέντρα (ΝΠΔΔ,ΝΠΙΔ,ΑΕ) (19) 
27. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 
28. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) 
29. Ένωση Ελλήνων Φυσικών 
30. Εθνικό Γυμναστήριο Αθηνών «Ι.Φωκιανός» 
31. Δημόσιο Πρότυπο Παιδικό Γυμναστήριο Καισαριανής 
32. Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Πάντειου Παν/μίου 
33. Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) 
34. Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσ/σμού (ΕΚΕΠ) 
35. Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων σπουδών, ακαδημαϊκών και 

πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) 
36. Ειδικό Ταμείο Ανώτατης Γεωπονικής Σχολής 
37. Βαρβάκειο Ίδρυμα 
38. Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού 
39. Όλα τα Ειδικά ΝΠΙΔ Αξιοποίησης Περιουσίας ΑΕΙ (14) 
40. Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο 

 
 
Β. Κοινοποίηση 

Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Κ. Ιωάννη Ραγκούση 
 


