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ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης | Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κο.
Κυριάκο Πιερρακάκη
ΘΕΜΑ: Χορήγηση δημόσιων δεδομένων για την επαρκή πληροφόρηση του
κοινού σχετικά με τη συμφωνία της Ελληνικής Κυβέρνησης και του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την εταιρία Palantir Technologies
Το Vouliwatch είναι αστική – μη κερδοσκοπική εταιρεία, με καταστατικό σκοπό, μεταξύ
άλλων, την «προώθηση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, του δημοκρατικού
πολιτεύματος, των αρχών και διαδικασιών της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, της
λειτουργίας και του έργου του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», καθώς
επίσης και την «προώθηση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο θεμελιωδών δημοκρατικών
αρχών, όπως η λογοδοσία, η διαφάνεια και ο οργανωμένος διάλογος μεταξύ
εκλεγμένων αντιπροσώπων και πολιτών» και ειδικότερα την ενίσχυση της διαφάνειας
κατά τη λήψη αποφάσεων και κατά τη διαχείριση δημόσιου χρήματος από δημόσιους
φορείς.
Ενόψει των ανωτέρω αναφερόμενων σκοπών του και σύμφωνα με όσα ορίζουν
υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις (άρθρα 5 παρ. 1 και 5Α παρ. 1 Σ, άρθρο 10 ΕΣΔΑ),
ο Ν. 4727/2020 (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024
για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα), το ΠΔ 28/2015
(Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία) το
Vouliwatch έχει το δικαίωμα ελεύθερης λήψης και μετάδοσης πληροφοριών, αλλά και
περαιτέρω το δικαίωμα πρόσβασης σε δημόσιες πληροφορίες, οι οποίες τυχόν
κατακρατούνται από την εν ευρεία εννοία Διοίκηση.

1

Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, με την παρούσα αιτούμαστε να μάς χορηγήσετε, με δικές
μας δαπάνες, εάν υπάρχουν τέτοιες, εντός της νόμιμης προθεσμίας αντίγραφα των
συμβάσεων που έχουν συναφθεί ανάμεσα στο Υπουργείο και την εταιρεία Palantir
Technologies, όπως προκύπτει από σχετικό δημοσίευμα και δημόσιες δηλώσεις του
CEO της εν λόγω εταιρίας.
Τα παραπάνω δεδομένα θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο έρευνας που πραγματοποιεί η
πρωτοβουλία μας για την ακριβέστερη και πλήρη ενημέρωση των πολιτών.
Σάς ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων για την προσοχή και τη διάθεση
συνεργασίας.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.
Με εκτίμηση,
Στέφανος Λουκόπουλος, Διευθυντής Vouliwatch
e-mail: stefanos@vouliwatch.gr
Τηλ: +213 0386340

--------------------------------------------------------------------------------------------Το Vouliwatch είναι μία ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία ανοιχτής διακυβέρνησης, ενίσχυσης της
διαφάνειας και της λογοδοσίας και προώθησης της δημοκρατικής συμμετοχής μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας.
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