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ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

Αθήνα, 8-7-2022 

 

Αριθμός γνωμοδότησης 85/2022 

 

Αριθμός ερωτήματος : 27616/16-6-2022 Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  

Ε.Μ.Π. 

Περίληψη ερωτήματος : Ερωτάται εάν η φυλασσόμενη στο αρχείο της 

Σχολής Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών του Ε.Μ.Π. ηλεκτρονική καταγραφή 

συνεδρίασης συλλογικού οργάνου, που έλαβε χώρα προς επιβοήθηση της 

ορθής σύνταξης των γραπτών πρακτικών, συνιστά ή όχι διοικητικό έγγραφο 

με αποτέλεσμα να επιτρέπεται ή όχι η χορήγηση αντιγράφου αυτής σε 

ενδιαφερόμενο.  

Ιστορικό  

1. Στην Σχολή Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών του Ε.Μ.Π. στις 30-3-2022, ημέρα 

Τετάρτη έλαβε χώρα κοινή συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής 

και του Εκλεκτορικού Σώματος, προκειμένου να κρίνουν για την πλήρωση 

μιας θέσης καθηγητή στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στον Τομέα 

«Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού», με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Τέχνης-Η 

Τέχνη από την αρχαιότητα έως τους μέσους χρόνους». Μεταξύ των 

υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης ήταν και ο Επίκουρος Καθηγητής 

Ε.Μ. Η συνεδρίαση των δύο συλλογικών οργάνων έλαβε χώρα με 

τηλεδιάσκεψη δια μέσου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e:presence.gr. Πριν 

την έναρξη της συνεδρίασης ο Κοσμήτορας και Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη 

τη συναίνεσή τους για την μαγνητοσκόπηση αυτής, η οποία και παρασχέθηκε.  
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2. Στις 3-6-2022 ο Ε.Μ. υπέβαλε προς την Γραμματεία της Σχολής αίτημα 

χορήγησης πλήρους αντιγράφου του οπτικοακουστικού υλικού της 

καταγραφής τόσο της από 12-1-2022 συνεδρίασης του Εκλεκτορικού 

Σώματος για τον ορισμό της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, όσο και της 

από 30-3-2022 συνεδρίασης του ίδιου οργάνου, επικαλούμενος εύλογο 

ενδιαφέρον και πρόδηλο έννομο συμφέρον προς τούτο. Η Σχολή, πάντως, 

διευκρινίζει ότι τέτοια καταγραφή της συνεδρίασης του οργάνου κατά την 12-1-

2022 ουδέποτε έλαβε χώρα, όπως άλλωστε δεν γίνεται για τις συνεδριάσεις 

των οργάνων της Σχολής, με εξαίρεση την προαναφερόμενη συνεδρίαση της 

30-3-2022. 

3. Κατόπιν τούτου ο προβληματισμός της ερωτώσας υπηρεσίας 

επικεντρώνεται στο εάν η φυλασσόμενη πράγματι στο αρχείο της υπηρεσίας 

ηλεκτρονική καταγραφή της συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος της 30-

9-2022, η οποία, όμως, είχε επιβοηθητικό χαρακτήρα για την ορθή σύνταξη 

των πρακτικών από τον γραμματέα, συνιστά ή όχι διοικητικό έγγραφο 

χορηγητέο στον ενδιαφερόμενο. 

Νομοθετικό πλαίσιο 

4. Με τις ακόλουθες διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις (Α΄ 45) ορίζονται τα ακόλουθα :   

`Αρθρο 5, το οποίο έχει περιληφθεί στο Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση  

διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (Α΄ 34), ως 

άρθρο 1 : 

Παρ. 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.  

Παρ. 2 «`Οποιος 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». 

Παρ. 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 
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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». 

Σημ : Η λέξη «διοικητικών» του εδαφίου β΄ προστέθηκε με τη διάταξη της 

παραγράφου 2 του άρθρου 8 ν. 2880/2011 (Α΄ 9).  

Αρθρο 14 παρ. 13, όπως οι διατάξεις αυτές προστέθηκαν με την διάταξη του 

άρθρου 6 παρ.  7 ν. 3242/2004 (Α΄ 102) : 

«Τα συλλογικά όργανα είναι δυνατόν να συνεδριάζουν και με την χρήση 

ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη). Στις περιπτώσεις αυτές, με απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται 

ο τόπος της συνεδρίασης, ο τρόπος διαπίστωσης της απαρτίας  και 

διασφάλισης της μυστικότητας της συνεδρίασης, ο τρόπος τήρησης των 

πρακτικών και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με την λειτουργία των 

συλλογικών οργάνων».  

`Αρθρο 15 

Παρ. 4. «Για τις συνεδριάσεις του συλλογικού οργάνου, συντάσσεται πρακτικό, 

στο οποίο μνημονεύονται, ιδίως, τα ονόματα και η ιδιότητα των παριστάμενων 

μελών, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με 

συνοπτική  αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενό τους, η μορφή και τα 

αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν». 

Παρ. 5. «Στο πρακτικό καταχωρίζονται οι γνώμες των μελών που 

μειοψήφισαν, σε περίπτωση δε φανερής ψηφοφορίας και τα ονόματα τούτων». 

Παρ. 6. «Αν πρόκειται για συνεδρίαση οργάνου προς διατύπωση απλής 

γνώμης, στο οικείο πρακτικό καταχωρίζονται υποχρεωτικώς όλες οι επί 

μέρους γνώμες που διατυπώθηκαν και τέθηκαν σε ψηφοφορία..». 

Παρ. 7. «Το πρακτικό συντάσσεται από τα γραμματέα και επικυρώνεται από 

τον πρόεδρο.  

Παρ. 8. «Η υπογραφή του προέδρου ή του αναπληρωτή του αρκεί για τη 

νόμιμη υπόσταση κάθε πράξης του συλλογικού οργάνου». 

5. Με τις κατωτέρω διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 429/12-3-2020 

κ.υ.α. του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών (Β΄ 850) 
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«Αντκατάσταση της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-4-2005 κοινής υπουργικής 

απόφασης» (Β΄ 539), ορίζονται τα ακόλουθα :  

Παρ. 1 «Η συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων των φορέων του δημόσιου 

και του ευρύτερου δημόσιου τομέα με τηλεδιάσκεψη μπορεί να γίνεται και με 

χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, που παρέχεται από 

την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας 

και `Ερευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.)».  

Παρ. 10, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο μόνο της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ37 

Α.1/27/οικ. 9413/24-3-2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του 

Υπουργού Εσωτερικών (Β΄ 1704) : 

«Στις συνεδριάσεις που διενεργούνται με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης 

e:Presence.gov.gr, δύναται να γίνεται ηλεκτρονική καταγραφή αυτών, με 

αποκλειστική ευθύνη των φορέων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα, που χρησιμοποιούν την υπηρεσία e:Presence.gov.gr. Η δυνατότητα 

αυτή παρέχεται και για τη διευκόλυνση της τήρησης και επεξεργασίας των 

πρακτικών των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων». 

5. Με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 5 περ. στ, όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με την διάταξη του άρθρου 70 παρ. 1 ν. 4386/2016 (Α΄ 83), 

και το πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε πάλι με την διάταξη του άρθρου 30 

παρ. 2 ν. 4452/2017 (Α΄ 17), ορίζονται τα εξής : 

«Τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος του ίδιου ή άλλων Α.Ε.Ι. έχουν τη 

δυνατότητα να μετέχουν στις συνεδριάσεις του μέσω τηλεδιάσκεψης με 

διασφαλισμένη την εμπιστευτικότητα της συνεδρίασης, την πιστοποίηση της 

ταυτότητας του μέλους του Εκλεκτορικού Σώματος, την ασφάλεια της 

ηλεκτρονικής διακίνησης φωνής, δεδομένων και εικόνας, καθώς και την 

ακεραιότητα της διακινούμενης πληροφορίας. Σε κάθε περίπτωση 

καταγράφεται στα πρακτικά ότι εφαρμόστηκε η παρούσα διάταξη και γίνεται 

ρητή μνεία ποια συγκεκριμένα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος συμμετείχαν 

μέσω τηλεδιάσκεψης». 

 

Ερμηνεία-Εφαρμογή διατάξεων 

Από τις ανωτέρω διατάξεις ερμηνευόμενες αυτοτελώς, αλλά και σε 

συνδυασμό μεταξύ τους, εν όψει και του όλου νομικού πλαισίου, στο οποίο 

εντάσσονται και του σκοπού που υπηρετούν, προκύπτουν τα ακόλουθα. 
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6. Το δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων ρυθμίζεται από τις 

διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 2690/1999, σύμφωνα με το οποίο κάθε 

ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να 

λαμβάνει γνώση (με μελέτη ή με χορήγηση αντιγράφου) των διοικητικών 

εγγράφων. Για τη θεμελίωση του δικαιώματος αυτού, αρκεί η συνδρομή 

ευλόγου ενδιαφέροντος του αιτούντος, όπως προκύπτει τόσο από τη ρητή 

διατύπωση του νόμου, όσο και από τη νομολογία του Συμβουλίου της 

Επικρατείας και από σχετικές γνωμοδοτήσεις του Ν.Σ.Κ. Με τις διατάξεις του 

άρθρου 5 παρ. 1 εδ. β΄ ν. 2690/1999 και 1 παρ. 1 εδ. β΄ π.δ. 28/2015, ως 

διοικητικά έγγραφα χαρακτηρίζονται όσα συντάσσονται από δημόσιες 

υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες 

οδηγίες, απαντήσεις διοίκησης, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις. Με τις 

ανωτέρω διατάξεις ορίζεται με ευρύτητα η έννοια των διοικητικών εγγράφων, 

με ενδεικτική, όμως, απαρίθμηση. Στην παρ. 13 της εισηγητικής έκθεσης της 

προηγούμενης του θεσμικού ν. 2690/1999, νομοθετικής ρύθμισης του νόμου 

1599/1986 διευκρινίζεται ότι με τον όρο διοικητικά έγγραφα εννοούνται όχι 

μόνο τα έγγραφα με τη στενή έννοια του όρου, αλλά και ό,τι υπάρχει μέσα στα 

αρχεία της διοίκησης. Προφανώς ο νομοθέτης θεωρούσε και θεωρεί ως 

έγγραφα και τις φωτογραφικές ή κινηματογραφικές παραστάσεις, τις 

φωνοληψίες, τα στοιχεία που έχουν αποθηκευθεί στη μνήμη ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και κάθε άλλη μηχανική απεικόνιση, όπως ορίζεται 

λεπτομερέστερα από τις διατάξεις του άρθρου 444 Κ.Πολ.Δ. για τα ιδιωτικά 

έγγραφα.  

7. Ως έγγραφο ή διοικητικό στοιχείο πρέπει να θεωρηθεί, όμως, μόνον εκείνο 

του οποίου έχει τελειωθεί η διαδικασία της έκδοσης ή τουλάχιστον της 

κατάρτισης (σχέδιο) και όχι εκείνο το σχέδιο ή τμήμα τούτου, που βρίσκεται 

ακόμη στο στάδιο επεξεργασίας και συνεπώς δεν έχει οριστικοποιηθεί το 

περιεχόμενό του. Και τούτο διότι η μεμονωμένη «επισκόπηση» διοικητικού 

εγγράφου, το περιεχόμενο του οποίου μπορεί οποτεδήποτε να μεταβληθεί, 

όχι μόνο δε θα συνέβαλε στην εν γένει προάσπιση των δικαιωμάτων ή 

εννόμων συμφερόντων του πολίτη, αλλά αντίθετα θα δημιουργούσε σύγχυση 

και παρανοήσεις, συσκοτίζοντας την υπόθεση και παραβλάπτοντας τελικά το 

δικαίωμα του άρθρου 20 παρ. 2 του Συντάγματος (βλ. σχετ. Δ.Εφ.Αθ. 

723/2014-με αντίθετη συνοπτικής αιτιολογίας Δ.Εφ.Πειρ. 1264/2006-Ν.Σ.Κ. 
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224/2009, 449/2012, όπου παραπομπές σε βιβλιογραφικά κυρίως δεδομένα, 

Γνωμ. Εισ. Α.Π. 13/2021 σε «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ». Επιπλέον βλ. σχετ. Ευγενίας 

Πρεβεδούρου «Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα» σε 

www.prevedonon.gr, Σωσσάνας Φουντά «Χορήγηση εγγράφων και απόρρητα 

που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις», έτος δημ. 2015, σε www.ekdd.gr, 

Γκέρτσου-Πυργάκη «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εκδ. 2015, σελ. 64 

επ.).  

 8. Με την διάταξη του άρθρου 14 παρ. 13 εδ. α΄ ν. 2690/1999, όπως ισχύει 

σήμερα, προβλέπεται η δυνατότητα τα συλλογικά όργανα να συνεδριάζουν με 

χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη). Με την διάταξη δε του δεύτερου 

εδαφίου της ίδιας παραγράφου προβλέπεται η έκδοση σχετικής Υ.Α., με την 

οποία θα καθοριζόταν, μεταξύ άλλων , ο τρόπος τήρησης των πρακτικών 

συνεδρίασης, ως και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Συναφώς σήμερα έχει 

εκδοθεί και ισχύει η υπ’ αριθμ. 429/12-3-2020 κ.υ.α. του Υφυπουργού των 

Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών. Στη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 

1 αυτής προβλέπεται η δυνατότητα συνεδρίασης των συλλογικών οργάνων 

των φορέων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα με 

τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας e-presence.gov.gr. Στην δε διάταξη 

της παραγράφου 10 εδ. α΄ προβλέπεται περαιτέρω η δυνατότητα 

ηλεκτρονικής καταγραφής των συνεδριάσεων, ενώ με την διάταξη του 

επόμενου εδαφίου παρέχεται σαφώς η δυνατότητα η καταγραφή να λαμβάνει 

χώρα και προς διευκόλυνση τήρησης και επεξεργασίας των πρακτικών των 

συνεδριάσεων. 

9. Με τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 5 περ. στ΄ ν. 4009/2011 

προβλέπεται, επίσης, η δυνατότητα τόσο της συνεδρίασης του εκλεκτορικού 

σώματος των Α.Ε.Ι. με χρήση ηλεκτρονικών μέσων , όσο και της συμμετοχής 

μεμονωμένα των μελών του οργάνου με αυτόν τον τρόπο με διασφαλισμένη, 

όμως, την εμπιστευτικότητα της συνεδρίασης, τη πιστοποίηση των μελών, την 

ασφάλεια και την ακεραιότητα της διαδικασίας.  

10. Τέλος με τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 4, 5, 6, 7 και 8 ν. 4690/1999 

ορίζεται η υποχρέωση των συλλογικών οργάνων να τηρούν πρακτικά για τις 

συνεδριάσεις, που πραγματοποιούν με συγκεκριμένο και σαφές περιεχόμενο. 

11. Από τις ανωτέρω διατάξεις επισκοπούμενες μεμονωμένα ή κατά 

συνδυασμό μεταξύ των, προκύπτει ότι δεν προβλέπεται ρητά ο τρόπος 

http://www.prevedonon.gr/
http://www.ekdd.gr/
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κατάρτισης των εγγράφων, και ιδιαίτερα του πρακτικού συνεδρίασης 

συλλογικού οργάνου, δηλαδή η μέθοδος ακριβούς καταγραφής των 

διαμειβομένων στις συνεδριάσεις. Συνεπώς επιτρέπεται στο συλλογικό 

όργανο να προαποφασίσει για τον πάγιο τρόπο κατάρτισης των πρακτικών 

του βάσει στενογραφίας ή μαγνητοφώνησης, ως εκ τούτου και βάσει 

ηλεκτρονικής καταγραφής, υπό την μορφή της αυτοδέσμευσής του που 

συνάδει προς την αρχή της νομιμότητας. Μέθοδο καταγραφής αποτελούν και 

τα μαγνητικά μέσα (μαγνητοταινία, CD, DVD κλπ.), όπου μετά από 

προαπόφαση του συλλογικού οργάνου καταχωρούνται οι συζητήσεις των 

συνεδριάσεών του. Εφόσον δε το όργανο έχει προαποφασίσει ότι ο εν λόγω 

τρόπος καταγραφής θα λαμβάνει χώρα για να διευκολύνει και να βοηθήσει 

στην επεξεργασία των γραπτών πρακτικών της συνεδρίασης, αυτά δεν 

συνιστούν διοικητικά έγγραφα, ούτε καταρτισμένα σχέδια διοικητικών 

εγγράφων. Τα ανωτέρω ισχύουν για κάθε μέθοδο καταγραφής των όσων 

διεξήχθησαν κατά τη συνεδρίαση συλλογικού οργάνου, δηλαδή για κάθε μέσο 

καταγραφής αντίστοιχο της μαγνητοταινίας, από τα οποία μετά από 

απομαγνητοφώνηση, καταρτίζονται εγγράφως τα πρακτικά της συνεδρίασης 

του συλλογικού οργάνου. Συνεπώς, με βάση τα ανωτέρω αναφερόμενα, όλα 

τα ψηφιακά αυτά μέσα δε συνιστούν έγγραφο και ούτε καταρτισμένο σχέδιο 

διοικητικού εγγράφου, αλλά απλώς χρησιμοποιούνται επιβοηθητικά για να 

διευκολυνθεί η κατάρτιση των πρακτικών της συνεδρίασης αυτού (βλ. σχετ. 

Δ.Εφ.Αθ. 723/2014, Ν.Σ.Κ. 46/2015, πρβλ. 217/2007 πράξη Ελ.Συν. IV Τμ, 

βλ. επίσης γνωμ. Εισ. Α.Π. 13/2021 και βιβλιογραφικές αναφορές ο.π.). 

12. Όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμ. 27432/15-6-2022 έγγραφο της 

Σχολής Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π., που αφορά στην εξεταζόμενη υπόθεση, η 

πάγια θέσης αυτής είναι να μην καταγράφονται οι συνεδριάσεις των 

συλλογικών οργάνων της. Εξαίρεση έλαβε χώρα μόνο για την συνεδρίαση της 

30-3-2022 του Εκλεκτορικού Σώματος, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος 

από τον ενδιαφερόμενο Ε.Μ. και συναίνεσης των μελών αυτού. Η δε 

καταγραφή εγένετο μόνο για την επιβοήθηση σύνταξης των (γραπτών) 

πρακτικών. Κατά συνέπεια προς τα ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτό ότι η 

ηλεκτρονική καταγραφή συνεδρίασης του συλλογικού οργάνου της 30-3-2022 

δεν συνιστά διοικητικό έγγραφο ούτε καταρτισμένο σχέδιο τέτοιου εγγράφου, 

αλλά απλώς χρησιμοποιείται επιβοηθητικά για να διευκολυνθεί η έγγραφη 
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κατάρτιση των πρακτικών της συνεδρίασης και δεν μπορεί να χορηγηθεί 

αντίγραφο στον αιτούντα καθηγητή. Επισημαίνεται, πάντως, στο προκείμενο 

ότι, όπως προκύπτει από την επισκόπηση της υπ’ αριθμ. 1809/2007 

απόφασης του Σ.τ.Ε., που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος προς υποστήριξη 

του αιτήματός του, με αυτήν το Δικαστήριο ουδόλως έκρινε επί του τιθέμενου 

ενταύθα ζητήματος, απλώς ακύρωσε την παράλειψη της διοίκησης να 

απαντήσει επί του αιτήματος που είχε υποβάλλει  ο εκεί διάδικος σε αυτήν 

περί χορήγησης αντιγράφου σχετικής μαγνητοταινίας.  

Συμπέρασμα 

13. Συμπερασματικά, λοιπόν, η απάντηση που προσήκει στον 

προβληματισμό της υπηρεσίας είναι ότι : Η φυλασσόμενη στο αρχείο της 

Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. ηλεκτρονική καταγραφή 

συνεδρίασης του συλλογικού οργάνου, που έλαβε χώρα προς επιβοήθηση 

της ορθής σύνταξης των πρακτικών αυτής, δεν συνιστά διοικητικό έγγραφο, 

κατά την έννοια διατάξεων του άρθρου 5 του νόμου 2690/1999. Κατά 

συνέπεια δεν είναι επιτρεπτή η χορήγηση στον αιτούντα αντιγράφου αυτού.  

 

 

                 Ο Γνωμοδοτών   

               

 

           Περικλής Αγγέλου 

            Νομικός Σύμβουλος του Κράτους  
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