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Αγαπητέ κ. Τάκη, 

Κατόπιν αίτησής  µου  για  διαβίβαση  των  Πρακτικών  Δ.Σ.  του  Ο.Π.Ι.  σχετικά  µε  την  διενέργεια 
δηµόσιας  διαβούλευσης,  ο  Οργανισµός  µου  απέστειλε  το  συνηµµένο  απόσπασµα.  Σύµφωνα  µε 
αυτό, το Δ.Σ. στις 27.10.07 “ενέκρινε οµόφωνα, εφόσον ολοκληρωθεί η περίοδος της δοκιµαστικής  
λειτουργίας της ιστοσελίδας του ΟΠΙ, να δηµοσιευθεί σε αυτήν δηµόσια διαβούλευση για την πειρατεία  
στο διαδίκτυο και τη λήψη µέτρων από παρόχους υπηρεσιών internet. Στόχος είναι η διαβούλευση να  
ξεκινήσει µέχρι το Φεβρουάριο του 2008 και θα διαρκέσει αρχικά τρεις µήνες. Στο πλαίσιο αυτό, το  
Δ.Σ.  εξουσιοδότησε οµόφωνα  τη  Διευθύντρια  να  καθορίσει  το  περιεχόµενο  του  ερωτηµατολογίου,  
καθώς  και  τις  ακριβείς  ηµεροµηνίες  έναρξης  – λήξης  της  παραπάνω διαβούλευσης  ή,  αν  υπάρξει  
ανάγκη, των τυχόν παρατάσεων.”

Από την τυπικότητα της παραπάνω διαδικασίας και τη λήψη ειδικής απόφασης για εξουσιοδότηση 
της  Διευθύντριας  προκύπτει  ότι  το  Δ.Σ.,  αποφασίζοντας  τη  διενέργεια  δηµόσιας  διαβούλευσης, 
διαθέτει εξουσιαστική ύλη, η οποία δεν εµπίπτει στις γενικές διαχειριστικές αρµοδιότητες που έχει 
ex  lege  η  Γενική  Διευθύντρια. Ως  εκ  τούτου,  µετά  το  νέο  αυτό  στοιχείο,  παρακαλώ  να 
επανεξετάσετε  την  αρχική  κρίση  ότι  η  διενέργεια  δηµόσιας  διαβούλευσης  “δεν  συνιστά  άσκηση  
δηµόσιας  εξουσίας” και να  υπεισέλθετε  στην  ουσία  της   Αναφοράς µας,  ως  προς  την ορθή ή  µη 
ενάσκηση της εκχωρηθείσας από το Δ.Σ. του Ο.Π.Ι. εξουσίας στην Διευθύντριά του. 

Υπενθυµίζεται  ότι ο Ο.Π.Ι. αποτελεί ένα  κρατικό ν.π.ι.δ. η διοίκηση του  οποίου ορίζεται από το 
Δηµόσιο µε διοικητική πράξη, άρα “δηµόσια υπηρεσία” κατ' άρθρο 3 Ν.3094 (“οπου στον παρόντα 
νόµο  αναφέρεται  ο όρος "δηµόσια υπηρεσία" ή  "δηµόσιες υπηρεσίες" νοούνται  οι αναφερόµενες 
στο προηγούµενο εδάφιο της παραγράφου αυτής.”) και ότι η απόφασή του για διενέργεια δηµόσιας 
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διαβούλευσης  αποτελεί  “υλική  ενέργεια”.  Η  εν  λόγω  “υλική  ενέργεια”  της  διατύπωσης  των 
συγκεκριµένων  ερωτηµάτων,  στα  οποία  η  έννοια  της  “ανταλλαγής  αρχείων”  συγχέεται  µε  την 
έννοια  της  “πειρατείας”,  συνιστά  παράβαση  της  αρχής  της  χρηστής  διοίκησης,  όπως  έχουν 
επισηµάνει και οι αναφερόµενοι. Το γεγονός ότι ο Ο.Π.Ι. αποφεύγει να απαντήσει (αιτιολογηµένα) 
σε  αυτήν  την  αιτίαση,  αποδεικνύει  ότι  συνειδητά  στο  εν  λόγω  ερωτηµατολόγιο  ακολούθησε  τη 
συγκεκριµένη διατύπωση, στην οποία και εµµένει, αντίθετα σε κάθε λογική. 

Ως εκ τούτου, ακόµη κι αν δεν υπάρχει δικαίωµα ατοµικής αναφοράς και αντίστοιχη υποχρέωση 
απάντησης,  εξακολουθεί να  υφίσταται  η  δυνατότητα  αυτεπάγγελτης  επέµβασης του  Συνηγόρου 
του  Πολίτη  για  τη  διόρθωση  του  εν  λόγω  ερωτηµατολογίου  και  την  επανάληψη  της  εν  λόγω 
διαβούλευσης µε αποφυγή των παραπάνω διατυπώσεων που προκαλούν σύγχυση και δηµιουργούν 
ένα κλίµα φοβίας για την εν γένει “ανταλλαγή αρχείων”, η οποία αποτελεί όµως ουσιώδες στοιχείο 
του συνταγµατικού δικαιώµατος συµµετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας, κατ' άρθρο 5Α παρ. 
2 Σ. (“Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της  
παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους, αποτελεί υποχρέωση του Κράτους ...”). 

Η  συλλήβδην  δαιµονοποίηση  κάθε  έννοιας  ανταλλαγής  και  διάδοσης  πληροφοριών  που 
διακινούνται  ηλεκτρονικά,  όταν  προέρχεται  από  έναν  κρατικό  Οργανισµό,  δυσχερώς  µπορεί  να 
θεωρηθεί  ότι  τελικά  ακολουθεί  την  συνταγµατική  επιταγή  της  υποχρέωσης  διευκόλυνσης 
ανταλλαγής  αρχείων  ανάµεσα  στους  χρήστες.  Αυτό,  τουλάχιστον,  είναι  βέβαιο  ότι  µπορεί  να  το 
διαγνώσει  ο  Συνήγορος  του  Πολίτη  και  να  το  επισηµάνει  στον  Ο.Π.Ι.,  αφού  δεν  αποτελεί  µια 
προσωπική άποψη της Διευθύντριάς του, αλλά ενάσκηση εξουσίας που της παρεσχέθη µε απόφαση 
του Δ.Σ.

Με τιµή, 

Βασίλης Σωτηρόπουλος
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