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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις:  

1) του άρθρου 10 του Συντάγματος.
2) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3) του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) «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» και ειδικότερα του Κεφαλαίου 
Ι΄ «Ανοικτά δεδομένα και περαιτέρω χρήση πληροφοριών 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 πληροφορικών του 
δημόσιου τομέα – Αναδιατύπωση) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 20ΗΣ 
ΙΟΥΝΙΟΥ 2019, ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ - ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ)» (Α΄ 133).

4) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45) και 
ειδικότερα των  άρθρων 4 και 5.

5) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄137), όπως ισχύει.

6) του π.δ. 28/2015  «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» 
(Α΄ 34).

β. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.66/οικ3.32822/25.09.2019 απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής 
Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) «Τοποθέτηση Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Εθνικής 
Αρχής Διαφάνειας» (ΑΔΑ:ΨΨ5Φ465ΧΘΨ-ΥΘΒ).
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                       ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 205
Τ.Κ. : 118 53, Αθήνα
Πληροφορίες : Δ. Κρέστου
Τηλέφωνο : 2131310511
e-mail : dionysia.krestou@aead.gr  
Ιστότοπος : www.aead.gr 
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γ. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 20355/04.07.2022 απόφαση του Διοικητή της Ε.Α.Δ. με θέμα «Ανανέωση θητείας 
Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεώρησης και Ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας» (ΑΔΑ: 6ΖΣ046ΜΙΟΦ-
Ξ99)
δ. Την αριθ. Υ12/15.07.2022 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Αποδοχή παραίτησης του Διοικητή της 
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.). (ΥΟΔΔ 601). 
ε. Τη με αριθ. πρωτ. 22161/16.07.2022 «Ανάληψη καθηκόντων της Επικεφαλής της Μονάδας 
Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε θέση αναπλ. Διοικητή».
στ. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης 36098/22.06.2022 αίτηση του Σωματείου με την επωνυμία 
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ “Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ”», προς το 
Υπουργείο Υγείας.
ζ. Το αριθ. πρωτ. Β3/οικ.42824/22.07.2022 (εισερχ. ΕΑΔ 24866/05.08.2022) έγγραφο της Διεύθυνσης 
Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Υγείας, με την οποία διαβίβασε την ενδικοφανή προσφυγή του 
Σωματείου, μετά των συνημμένων εγγράφων.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Επί της με αριθ. πρωτ. κατάθεσης 42824/22.07.2022  ενδικοφανούς προσφυγής της παρ. 4 του άρθρου 
62 του ν. 4727/2020, του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ 
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ “Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ”»  ενώπιον της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κατά της 
τεκμαιρόμενης απόρριψης της ως άνω (στ) σχετ. αίτησής του, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Α. Το Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 
ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ “Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ”», το οποίο έχει αναγνωρισθεί με την αριθ. 624/24.01.2013 Διάταξη στο 
Πρωτοδικείο Αθηνών και  έχει καταχωρηθεί στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου με αριθμό μητρώου 
Α.Μ. 29379, έχει, σύμφωνα με το καταστατικό του, τους εξής σκοπούς: 1. Την προάσπιση με κάθε νόμιμο 
μέσο των ηθικών, κοινωνικών και υλικών συμφερόντων των παιδιών με συγγενείς καρδιοπάθειες και των 
γονέων και κηδεμόνων αυτών. 2. Την επιδίωξη και διεκδίκηση απρόσκοπτης και βέλτιστης λειτουργίας 
του μοναδικού δημόσιου Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου της χώρας, το οποίο λειτουργεί στο 
Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» με την επωνυμία “Ειδικό Κέντρο Αντιμετώπισης Συγγενών 
Καρδιοπαθειών στα Παιδιά” (Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π.). 3. Την  επιδίωξη και διεκδίκηση της αναγκαίας στελέχωσης 
του ως άνω Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, εις τρόπον ώστε 
οι μικροί ασθενείς να έχουν την καλύτερη δυνατή ιατρική και νοσηλευτική αντιμετώπιση. 4. Την επιδίωξη 
για την ταχύτερη δυνατή χειρουργική αντιμετώπιση των μικρών καρδιοπαθών ασθενών με αντίστοιχο 
περιορισμό της λίστας αναμονής στο ελάχιστο δυνατό. 5. Την επιδίωξη εξασφάλισης ψυχολογικής 
βοήθειας και στήριξης τόσο των μικρών καρδιοπαθών ασθενών, όσο και των γονέων και κηδεμόνων 
αυτών.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω σκοπών του, το προσφεύγον, δια της Προέδρου του Δ.Σ. αυτού, 
υπέβαλε προς το Υπουργείο Υγείας – Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης την αριθ. πρωτ. 
246/21.06.2022 αίτηση, που έλαβε αριθ. πρωτ. 36098/22.06.2022, με την οποία ζήτησε να πληροφορηθεί 
για την κατ΄ έτος επιχορήγηση (τακτική και έκτακτη) που έχουν λάβει, από το έτος 2010 έως και την 
κατάθεση της εν λόγω αίτησης, τα εξής νοσηλευτικά ιδρύματα: α. ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, 
β. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και γ. ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 
ΠΑΤΡΩΝ.  

Η αίτηση αυτή απορρίφθηκε σιωπηρώς από το Υπουργείο Υγείας λόγω άπρακτης παρέλευσης της 
προβλεπόμενης από το άρθρο 62 παρ. 3 του ν. 4727/2020 προθεσμίας από την υποβολή της. Κατά της 
τεκμαιρόμενης απόρριψης της εν λόγω αίτησής του, το προσφεύγον Σωματείο άσκησε ενώπιον της 
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Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ενδικοφανή προσφυγή της παρ. 4 του άρθρου 62 του ν. 4727/2020, 
υποβάλλοντάς την στο Υπουργείο Υγείας με αριθ. πρωτ. κατάθεσης 42824/22.07.2022. Η ως άνω 
ενδικοφανής προσφυγή διαβιβάσθηκε στην ΕΑΔ με το αριθ. πρωτ. Β3/οικ.42824/01.08.2022 έγγραφο του 
Υπουργείου Υγείας, λαμβάνοντας στην ΕΑΔ αριθ. πρωτ. εισερχομένου 24866/05.08.2022. 

Β. Στο άρθρο 10 του Συντάγματος ορίζονται τα εξής:  
«Καθένας ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του Κράτους, να αναφέρονται 
εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα κατά τις κείμενες διατάξεις και 
να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον, που υπέβαλε την αναφορά, σύμφωνα με το νόμο. 2…3. Η 
αρμόδια υπηρεσία ή αρχή υποχρεούται να απαντά στα αιτήματα για παροχή πληροφοριών και χορήγηση 
εγγράφων, ιδίως πιστοποιητικών, δικαιολογητικών και βεβαιώσεων μέσα σε ορισμένη προθεσμία, όχι 
μεγαλύτερη των 60 ημερών, όπως νόμος ορίζει…».

Επιπλέον, στο άρθρο 4 του ν.2690/1999 (και άρθρο 1, ΠΔ 28/15) «Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη 
Διοίκηση», ορίζεται ότι: «1. α. Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα 
νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις 
υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους μέσα σε προθεσμία πενήντα 
(50) ημερών, εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται μικρότερες προθεσμίες…β … 2. Εάν κάποια 
υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, ειδικά αιτιολογημένης, η 
αρμόδια υπηρεσία οφείλει, εντός πέντε (5) τουλάχιστον ημερών πριν από την εκπνοή τους, να 
γνωστοποιήσει εγγράφως στον αιτούντα: α) τους λόγους της καθυστέρησης, β) τον υπάλληλο που έχει 
αναλάβει την υπόθεση  και γ) κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία. 3. Οι υπηρεσίες απαλλάσσονται από τις 
κατά την παράγραφο 1 υποχρεώσεις αν το αίτημα είναι εμφανώς παράλογο, αόριστο, ακατάληπτο ή 
επαναλαμβάνεται κατά τρόπο καταχρηστικό. 4. Οι διοικητικές αρχές οφείλουν, ύστερα από αίτηση του 
ενδιαφερομένου, να χορηγούν αμέσως πιστοποιητικά και βεβαιώσεις. Αν η άμεση χορήγηση τούτων δεν 
είναι δυνατή, αυτά αποστέλλονται ταχυδρομικώς, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, στη διεύθυνση 
που έχει δηλωθεί…» και στο άρθρο 5 ότι: «1. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από 
γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων. Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα 
συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, 
εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις της Διοίκησης, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις. 2. Όποιος έχει ειδικό 
έννομο συμφέρον δικαιούται, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των ιδιωτικών 
εγγράφων που φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες και είναι σχετικά με υπόθεσή του η οποία εκκρεμεί 
σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές. 3. Το κατά τις προηγούμενες παραγράφους δικαίωμα δεν 
υφίσταται στις περιπτώσεις που το έγγραφο αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου, ή αν 
παραβλάπτεται απόρρητο το οποίο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Η αρμόδια διοικητική αρχή 
μπορεί να αρνηθεί την ικανοποίηση του δικαιώματος τούτου αν το έγγραφο αναφέρεται στις συζητήσεις 
του Υπουργικού Συμβουλίου, ή αν η ικανοποίηση του δικαιώματος αυτού είναι δυνατόν να δυσχεράνει 
ουσιωδώς την έρευνα δικαστικών, διοικητικών, αστυνομικών ή στρατιωτικών αρχών σχετικώς με την 
τέλεση εγκλήματος ή διοικητικής παράβασης. 4. Το δικαίωμα των παρ. 1 και 2 ασκείται: α) με μελέτη του 
εγγράφου στο κατάστημα της υπηρεσίας, ή β) με χορήγηση αντιγράφου, εκτός αν η αναπαραγωγή 
τούτου μπορεί να βλάψει το πρωτότυπο. Η σχετική δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα, εκτός 
αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Αν πρόκειται για πληροφορίες ιατρικού χαρακτήρα, αυτές 
γνωστοποιούνται στον αιτούντα με τη βοήθεια γιατρού, ο οποίος ορίζεται για το σκοπό αυτόν. 5. Η 
άσκηση του κατά τις παρ. 1 και 2 δικαιώματος γίνεται με την επιφύλαξη της ύπαρξης τυχόν δικαιωμάτων 
πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 6. Η χρονική προθεσμία για τη χορήγηση εγγράφων κατά τις 
παραγράφους 1 και 2 ή την αιτιολογημένη απόρριψη της σχετικής αίτησης του πoλίτη είναι είκοσι (20) 
ημέρες». 
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Περαιτέρω στις διατάξεις του Κεφαλαίου Ι’ «Ανοικτά δεδομένα και περαιτέρω χρήση πληροφοριών 
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 δημόσιου τομέα – Αναδιατύπωση) του ν. 4727/2020 ορίζονται τα 
ακόλουθα: 

- Άρθρο 59 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής ανοικτών δεδομένων
«1. Αντικείμενο του παρόντος Κεφαλαίου είναι: (α) η αναδιατύπωση των διατάξεων για την καθιέρωση 
και διεύρυνση της αρχής της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης: (αα) των εγγράφων που 
βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα και δημοσίων επιχειρήσεων κατά την έννοια της 
περ. 3 του άρθρου 60 και (αβ) των ερευνητικών δεδομένων, που βρίσκονται στην κατοχή είτε των 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είτε των δημόσιων ερευνητικών οργανισμών και των τεχνολογικών 
ή ερευνητικών φορέων του άρθρου 3 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) ή των οργανισμών χρηματοδότησης της 
έρευνας, (β) ο καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και τρόπων διευκόλυνσης για την υλοποίηση της 
περαιτέρω χρήσης των δημόσιων δεδομένων ως ανοικτών δεδομένων, και (γ) η προσαρμογή της εθνικής 
νομοθεσίας στις διατάξεις 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 
δημόσιου τομέα, με σκοπό να προαχθεί η χρήση των ανοικτών δεδομένων και να ενθαρρυνθεί η 
καινοτομία στον τομέα των προϊόντων και των υπηρεσιών.
2. Οι κείμενες διατάξεις για την πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα, καθώς και τις πληροφοριακές 
υποχρεώσεις των φορέων της παρ. 1 εξακολουθούν να ισχύουν, με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων αυτού 
του νόμου.
3. Οι ρυθμίσεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται σε: (α) έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή 
φορέων του δημόσιου τομέα, (β) …. και (γ) … 
4. Οι ρυθμίσεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται σε έγγραφα:
(α) η διάθεση των οποίων αποτελεί δραστηριότητα, που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της δημόσιας 
αποστολής των αντίστοιχων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται από τις οικείες διατάξεις του 
κάθε φορέα, (β) ….  (γ) … (δ) στα οποία η πρόσβαση αποκλείεται, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 5 του 
άρθρου 5 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη σχετική διάταξη, και ιδίως για 
λόγους που αφορούν: δα) την εθνική ασφάλεια, άμυνα, δημόσια τάξη, εξωτερική πολιτική ή ασφάλεια 
πληροφοριακών συστημάτων, δβ) … δγ) … (ε) … (στ) … (η) στα οποία, είτε η πρόσβαση απαγορεύεται ή 
περιορίζεται για λόγους προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε η πρόσβαση επιτρέπεται, 
ωστόσο η περαιτέρω χρήση τους είναι αντίθετη, είτε με τη νομοθεσία σχετικά με την προστασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή με διατάξεις που προστατεύουν την ιδιωτική ζωή και την 
ακεραιότητα του ατόμου,

- Άρθρο 60 Ορισμοί ανοικτών δεδομένων
«Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
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 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 του παρόντος, 2) …. 3) … 4) … 5) «έγγραφο»: 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 ή, εφόσον πρόκειται για δημόσια επιχείρηση κατά την έννοια της περ. 3, 
στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής υπηρεσιών γενικού συμφέροντος, 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, 
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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, 6)… 7) … 8)… 9)… 10) «περαιτέρω χρήση»: η χρήση από φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή άλλες ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα: (α) εγγράφων που βρίσκονται στην 
κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα, για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, εκτός του αρχικού 
σκοπού, στο πλαίσιο της δημόσιας αποστολής, για τον οποίο εκδόθηκαν τα έγγραφα β) …, 11) «δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα» : κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό 
πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). …. 12)… 13)… 14) … 15)… 16) «τρίτος»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που δεν είναι φορέας του δημόσιου τομέα ή δημόσια επιχείρηση που κατέχει δεδομένα»

- Άρθρο 61 Γενικές αρχές
«1. Τα έγγραφα των φορέων του παρόντος Κεφαλαίου διατίθενται από τη στιγμή της ανάρτησης, 
δημοσίευσης ή αρχικής διάθεσής τους, ελεύθερα προς περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση για εμπορικούς 
ή μη εμπορικούς σκοπούς, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια του ενδιαφερομένου ή πράξη της 
διοίκησης (αρχή της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης της δημόσιας πληροφορίας), με την 
επιφύλαξη των άρθρων 64 έως 66, 69 και 70. 2. Τα έγγραφα των φορέων του παρόντος Κεφαλαίου 
διατίθενται στο διαδίκτυο ως σύνολο δεδομένων ή μέσω προγραμματιστικών διεπαφών, σε ανοικτό 
μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, ο οποίος συμμορφώνεται με ανοικτά πρότυπα σύμφωνα με το άρθρο 63, 
από σταθερό σημείο απόθεσης. Αν δεν είναι δυνατή η διαδικτυακή διάθεση των εγγράφων, απαιτείται η 
υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου σύμφωνα με το άρθρο 62. 3. ... 4. Η ανοικτή διάθεση και 
περαιτέρω χρήση εγγράφων των φορέων των παρ. 1 έως 3 αποκλείεται μόνο στις περιπτώσεις της παρ. 4 
του άρθρου 59 και πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς από τον φορέα που τα κατέχει.»

- Άρθρο 62 Επεξεργασία αιτήσεων περαιτέρω χρήσης
1. Αν δεν είναι δυνατή η διαδικτυακή διάθεση των εγγράφων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 61, 
κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει αίτημα για τη χορήγηση εγγράφων προς περαιτέρω χρήση. 
Τα αιτήματα υποβάλλονται εγγράφως ή σε ηλεκτρονική μορφή στην υπηρεσία, η οποία έχει εκδώσει ή 
έχει στην κατοχή της το έγγραφο. 2. Οι φορείς του δημοσίου τομέα επεξεργάζονται με ηλεκτρονικά μέσα, 
όπου αυτό είναι δυνατό, τις αιτήσεις περαιτέρω χρήσης και χορηγούν το έγγραφο προς περαιτέρω χρήση 
στον αιτούντα ή, εάν χρειάζεται άδεια, οριστικοποιούν τη σχετική προσφορά τους προς τον αιτούντα 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παρ. 3, 4 και 5. 3. Με την επιφύλαξη ειδικών προθεσμιών που ορίζονται 
στις οικείες διατάξεις κάθε φορέα που κατέχει έγγραφα, οι παραπάνω φορείς χορηγούν το έγγραφο ή 
οριστικοποιούν τη σχετική προσφορά τους μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την παραλαβή της αίτησης. Η 
προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί μέχρι είκοσι (20) επιπλέον ημέρες από τη λήξη του πρώτου 
εικοσαημέρου για αιτήσεις που χαρακτηρίζονται από τον φορέα ως περίπλοκες ή μεγάλης κλίμακας. Στην 
περίπτωση αυτή γνωστοποιούνται στον αιτούντα, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή της 
αίτησης, ο χαρακτηρισμός της αίτησης ως περίπλοκης ή μεγάλης κλίμακας και η ημερομηνία λήξης της 
νέας προθεσμίας χορήγησης του εγγράφου. Κατά της ανωτέρω απόφασης χαρακτηρισμού δεν 
προβλέπεται η άσκηση διοικητικής προσφυγής. 4. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, ο φορέας 
ανακοινώνει στον αιτούντα τους λόγους απόρριψης. Αν ο λόγος απόρριψης οφείλεται σε ζητήματα που 
άπτονται δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, στην απόφαση πρέπει υποχρεωτικά να μνημονεύεται το 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ο δικαιούχος, όταν είναι γνωστός, ή, εναλλακτικά, ο αδειοδότης, 
από τον οποίο ο φορέας του δημόσιου τομέα έχει λάβει το σχετικό υλικό. Η υποχρέωση του δεύτερου 
εδαφίου δεν ισχύει για τις βιβλιοθήκες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι βιβλιοθήκες Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τα μουσεία και τα αρχεία. Κατά της απορριπτικής απόφασης ή της 
παράλειψης έκδοσης αυτής από τον οικείο φορέα εντός των προθεσμιών της παρ. 3 προβλέπεται η 
άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία υποβάλλεται από τον 
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ενδιαφερόμενο εγγράφως ή αποστέλλεται με ηλεκτρονικά μέσα, στην υπηρεσία, από την οποία ζητήθηκε 
η χορήγηση του εγγράφου. Η ως άνω προσφυγή ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης στον αιτούντα ή τη συντέλεση της 
παράλειψης. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας οφείλει να αποφανθεί επί της προσφυγής εντός είκοσι (20) 
ημερών από τη διαβίβασή της σε αυτήν. ….». 

Στις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ΄ «Ψηφιακή Διαφάνεια – Πρόγραμμα Διαύγεια» του ν. 4727/2020 
ορίζονται τα κάτωθι: 

- Άρθρο 75 Αντικείμενο ψηφιακής διαφάνειας 
Αντικείμενο του παρόντος Κεφαλαίου είναι η ρύθμιση της υποχρέωσης ανάρτησης των νόμων, των 

προεδρικών διαταγμάτων, και των πράξεων που εκδίδουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 76 πρόσωπα και 
όργανα στο Διαδίκτυο, καθώς και η δημιουργία των προϋποθέσεων και διαδικασιών για τη διασφάλιση 
ευρύτατης δημοσιότητας αυτών.

- Άρθρο 76 Πεδίο εφαρμογής ψηφιακής διαφάνειας
1. ..., 2. ..., 3. Στο διαδίκτυο αναρτώνται: [...] (ιη) πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης 
χρήσης περιουσιακών στοιχείων από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους φορείς των Ο.Τ.Α. ή φορείς του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου,

- Άρθρο 80 Διαδικασία ανάρτησης στο Διαδίκτυο
1. ..., 2. ..., 3. Σε κάθε φορέα που σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο έχει υποχρέωση ανάρτησης στο 
Διαδίκτυο, δημιουργείται και τηρείται αρχείο των νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, πράξεων και 
αποφάσεων που αναρτώνται, το οποίο είναι προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο και με ηλεκτρονικά μέσα.

Γ. Με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή του ενώπιον της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία 
υποβλήθηκε στο καθού Υπουργείο Υγείας στις 22.07.2022 (αριθ. πρωτ. εισερχομένου Υ.Υ. 
42824/22.07.2022), το προσφεύγον «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 
ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ “Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ”» ζητά να ακυρωθεί η παράλειψη νόμιμης οφειλόμενης ενέργειας και η 
τεκμαιρόμενη απόρριψη της από 22.06.2022 αίτησής του προς το Υπουργείο Υγείας και να χορηγηθούν 
σε αυτό τα αιτηθέντα στοιχεία.   

Η εν λόγω προσφυγή υποβλήθηκε εντός της προβλεπόμενης 10ήμερης αποκλειστικής προθεσμίας 
της παρ. 4 του άρθρου 62 του ν.4727/2020, και ως εκ τούτου πρέπει να εξεταστεί κατ’ ουσίαν.

Το αίτημα του προσφεύγοντος Σωματείου έχει σαν αντικείμενο να πληροφορηθεί από το Υπουργείο 
Υγείας για την κατ΄ έτος επιχορήγηση (τακτική και έκτακτη) που έχουν λάβει, από το έτος 2010 έως και 
την κατάθεση της εν λόγω αίτησης, τα εξής νοσηλευτικά ιδρύματα: α. ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ, β. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και γ. ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.  

Τα εν λόγω δεδομένα εμπίπτουν στην εφαρμογή του Κεφαλαίου Ι΄ του ν. 4727/2020, καθώς πρόκειται 
για δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή του Υπουργείου Υγείας, και αυτό δεν το επηρεάζει ο 
προβαλλόμενος, με το αριθ. πρωτ. Β3/οικ.42824/22.07.2022 έγγραφο διαβίβασης στην ΕΑΔ της 
ενδικοφανούς προσφυγής του Σωματείου, ισχυρισμός του Υπουργείου  ότι οι αποφάσεις επιχορήγησης 
δεν τηρούνται συγκεντρωτικά, ως θα έπρεπε, δεδομένου ότι   η ορθολογική  οργάνωση των αρχείων των 
υπηρεσιών συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, 
στην επαρκέστερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, διευκολύνει τους δημόσιους υπαλλήλους στη 
διεξαγωγή της εργασίας τους και στον εύκολο εντοπισμό των αναζητούμενων εγγράφων.   

Εξάλλου, η ανάρτηση των αποφάσεων επιχορήγησης των εποπτευόμενων φορέων στο Πρόγραμμα 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ», δεν αποτελεί ανάρτηση αυτών υπό την έννοια του άρθρου 61 του ν. 4727/2020, όπως 
εσφαλμένα επικαλείται το Υπουργείο Υγείας στο προαναφερόμενο έγγραφό του, και τούτο διότι αφενός 
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είναι δυσχερής η αναζήτηση στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», λόγω του όγκου των δεδομένων και δεν 
διασφαλίζεται ότι θα ανευρεθεί το σύνολο των αιτούμενων αποφάσεων επιχορήγησης και αφετέρου τα 
αιτούμενα δεδομένα δεν έχουν αναρτηθεί ως διαρθρωμένα σύνολα δεδομένων (datasets) σε 
μηχαναγνώσιμο μορφότυπο ώστε, μέσω των εφαρμογών λογισμικού να εντοπίζονται εύκολα, να 
αναγνωρίζονται και να εξάγονται συγκεκριμένα δεδομένα.

Τέλος, η πρόσβαση του Σωματείου στα εν λόγω δεδομένα δεν περιορίζεται βάσει των όρων ή 
απαγορεύεται βάσει των εξαιρέσεων της παρ. 4 του άρθρου 59 του ν. 4727/2020.

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, κρίνεται ότι το Υπουργείο Υγείας υπείχε υποχρέωση να διαθέσει 
για περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση τα αιτηθέντα στοιχεία, που βρίσκονται στην κατοχή του, κατι 

επιταγή της αρχής της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης της δημόσιας πληροφορίας, που 
προβλέπεται στα άρθρα 61 και 62 του ν. 4727/2020  και, ως εκ τούτου, μη νομίμως απορρίφθηκε 
σιωπηρώς  το ως άνω αίτημα του Σωματείου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Γίνεται δεκτή  η ενώπιον της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ενδικοφανής προσφυγή του Σωματείου 
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ “Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ”» ως νόμω 
βάσιμη κατ΄ άρθρο 61 και 62 του ν. 4727/2020, ακυρώνεται η τεκμαιρόμενη απόρριψη από το Υπουργείο 
Υγείας της με αριθμό πρωτοκόλλου 42824/22.07.2022 αίτησης του Σωματείου και αναπέμπεται η 
υπόθεση στο Υπουργείο Υγείας για νέα νόμιμη κρίση, κατά το αιτιολογικό.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΡΟΓΚΑΚΟΥ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών. 

Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Αν. Διοικητή
2. Τομέας Υγείας και Πρόνοιας
3. Υποτομέας Υπηρεσιών Υγείας-Φαρμάκου

Ακριβές Αντίγραφο
Τοµέας Υγείας και Πρόνοιας
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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