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ΝΟΜΟΣ 3448/2006 - ΦΕΚ 170/Α'/7.8.2006

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Άρθρο 1
Αντικείµενο ρύθµισης των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του παρόντος
νόµου είναι η καθιέρωση της αρχής της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω
χρήσης των εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων που βρίσκονται στην
κατοχή των φορέων του δηµόσιου τοµέα, σύµφωνα µε τους ορισµούς του
άρθρου 4, ο καθορισµός όρων, προϋποθέσεων και τρόπων διευκόλυνσης για
την υλοποίησή της και η προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
«για την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/98/ΕΚ σχετικά µε την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα». Οι κείµενες διατάξεις για την
πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα, καθώς και τις πληροφοριακές
υποχρεώσεις των φορέων του δηµοσίου τοµέα, εξακολουθούν να ισχύουν, µε
την επιφύλαξη των ρυθµίσεων αυτού του νόµου.»
Άρθρο 2
Γενικές αρχές
1. Τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδοµένα του δηµοσίου τοµέα
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).
2. Tα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδοµένα διατίθενται στο διαδίκτυο ως
σύνολο δεδοµένων ή µέσω προγραµµατιστικών διεπαφών, σε ανοικτό
µηχαναγνώσιµο µορφότυπο, ο οποίος συµµορφώνεται σε ανοικτά πρότυπα
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος, από σταθερό σηµείο
απόθεσης. Αν δεν είναι δυνατή η διαδικτυακή διάθεση των εγγράφων,
πληροφοριών ή δεδοµένων, απαιτείται η υποβολή αίτησης του
ενδιαφεροµένου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος. Στις
εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες οι δηµόσιοι φορείς επιβάλλουν όρους
για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών ή δεδοµένων µέσω
αδειοδότησης ή µέσω της επιβολής τελών εφαρµόζονται τα άρθρα 7 έως 9
του παρόντος. Η ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων,
πληροφοριών ή δεδοµένων αποκλείεται µόνο στις περιπτώσεις του άρθρου 3

του παρόντος και πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς από τον φορέα που τα
κατέχει.»
Άρθρο 3
Πεδίο εφαρµογής
1. «Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 13 αυτού του νόµου δεν εφαρµόζονται σε
έγγραφα, πληροφορίες και δεδοµένα:
α) η παροχή των οποίων είναι δραστηριότητα που δεν εµπίπτει στη δηµόσια
αποστολή των οικείων φορέων του δηµόσιου τοµέα, όπως ορίζεται από τις
ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.»
β) Για τα οποία τρίτοι διαθέτουν δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας
γ) Στα οποία η πρόσβαση αποκλείεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των
παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 5 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄), καθώς και
σύµφωνα µε κάθε άλλη σχετική διάταξη και ιδίως για λόγους που αφορούν: «i)
την εθνική ασφάλεια, άµυνα, δηµόσια τάξη, εξωτερική πολιτική ή ασφάλεια
πληροφοριακών συστηµάτων,
ii) το φορολογικό απόρρητο και το στατιστικό απόρρητο
iii) το εµπορικό, βιοµηχανικό, επιχειρηµατικό, επαγγελµατικό ή εταιρικό
απόρρητο,
iv) την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς από κλοπή, λεηλασία,
βανδαλισµό, λαθρανασκαφή, αρχαίο-καπηλεία, και γενικά την αποφυγή
έκθεσης σε κίνδυνο κινητών και ακινήτων µνηµείων και χώρων που
προστατεύονται βάσει του ν. 3028/2002.» α) σε έγγραφα, πληροφορίες και
δεδοµένα για την πρόσβαση στα οποία απαιτείται από ειδικές διατάξεις η
απόδειξη ειδικού εννόµου συµφέροντος από τους πολίτες ή τις επιχειρήσεις,
γβ) σε τµήµατα εγγράφων, σε πληροφορίες και δεδοµένα που περιέχουν µόνο
λογότυπα, εµβλήµατα και σήµατα,
γγ) σε έγγραφα, τµήµατα εγγράφων, πληροφορίες και δεδοµένα στα οποία
είτε η πρόσβαση απαγορεύεται ή περιορίζεται για λόγους προστασίας
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε στα οποία επιτρέπεται η πρόσβαση,
η περαιτέρω χρήση τους όµως είναι ασυµβίβαστη βάσει νόµου µε τη
νοµοθεσία για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.»
δ) Που βρίσκονται στην κατοχή δηµόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων και των
θυγατρικών τους εταιρειών ή άλλων οργανισµών και των θυγατρικών τους
εταιρειών, µε σκοπό την εκπλήρωση δηµόσιας αποστολής µε τη µορφή
ραδιοτηλεοπτικής εκποµπής.

«ε) που ευρίσκονται στην κατοχή εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυµάτων,
στα οποία συµπεριλαµβάνονται καθιερωµένοι φορείς για τη µεταφορά των
αποτελεσµάτων της έρευνας, σχολείων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων, µε την εξαίρεση βιβλιοθηκών Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων, και σε έγγραφα, πληροφορίες και δεδοµένα που ευρίσκονται στην
κατοχή πολιτιστικών ιδρυµάτων, εκτός βιβλιοθηκών, µουσείων και αρχείων.»
Τα υπό στοιχεία δ΄ και ε΄ έγγραφα µπορεί να χορηγούνται για περαιτέρω
χρήση, εφόσον αυτό προβλέπεται από γενικές διατάξεις ή διατάξεις που
διέπουν τον οικείο φορέα.
«2. Η ανοικτή διάθεση, περαιτέρω χρήση και εν γένει επεξεργασία εγγράφων
πληροφοριών και δεδοµένων γίνεται πάντοτε µε την επιφύλαξη τήρησης των
διατάξεων για την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα (ν. 2472/1997, Α΄50), όπως αυτές κάθε φορά
ισχύουν.»
Άρθρο 4
Ορισµοί
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του προηγούµενου άρθρου, για τους
σκοπούς του πρώτου κεφαλαίου αυτού του νόµου νοούνται ως:
«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 Ν.Π.∆.∆., οι κατά την παράγραφο 2 αυτού του
άρθρου οργανισµοί δηµόσιου δικαίου και οι ενώσεις που σχηµατίζονται από
µία ή περισσότερες από τις αρχές αυτές ή από έναν ή περισσότερους από
τους οργανισµούς δηµόσιου δικαίου.» 2. «Οργανισµός δηµόσιου δικαίου»,
κάθε οργανισµός που:
α) Έχει συσταθεί µε συγκεκριµένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού
συµφέροντος που δεν έχουν βιοµηχανικό ή εµπορικό χαρακτήρα.
β) Έχει νοµική προσωπικότητα.
γ) Χρηµατοδοτείται για τη δραστηριότητά του κατά κύριο λόγο από το Κράτος,
τους Ο.Τ.Α. ή άλλους οργανισµούς δηµόσιου δικαίου, είτε η διαχείρισή του
υπόκειται στην εποπτεία των ανωτέρω είτε διοικείται, διευθύνεται ή
εποπτεύεται από όργανο, του οποίου ο µεγαλύτερος αριθµός των µελών
διορίζεται από το Κράτος, τους Ο.Τ.Α. ή άλλους οργανισµούς δηµόσιου
δικαίου.
«3. Έγγραφο», κάθε έγγραφο, τµήµα εγγράφου, πληροφορία ή δεδοµένο που
εκδίδεται ή έχει ανατεθεί προς διαχείριση στους φορείς του δηµόσιου τοµέα,
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, και ιδίως µελέτες, πρακτικά, στατιστικά
στοιχεία, εγκύκλιοι οδηγίες, απαντήσεις των διοικητικών αρχών,
γνωµοδοτήσεις, αποφάσεις, αναφορές, ανεξάρτητα από το µέσο αποτύπωσης
που χρησιµοποιείται (π.χ. αποτύπωση σε χαρτί, αποθήκευση σε ηλεκτρονική
µορφή ή ηχητική, οπτική, οπτικοακουστική εγγραφή). Ως «έγγραφα», για την

εφαρµογή των διατάξεων αυτού του νόµου λογίζονται και τα ιδιωτικά έγγραφα
που βρίσκονται σε αρχεία (φακέλους) φορέων του δηµόσιου τοµέα και
χρησιµοποιήθηκαν ή λήφθηκαν υπόψη για τον καθορισµό της διοικητικής τους
δράσης.» 4. «Περαιτέρω χρήση», η χρήση, από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,
εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δηµόσιου τοµέα, για
εµπορικούς ή µη σκοπούς, πέραν του αρχικού σκοπού της εκπλήρωσης
δηµόσιας αποστολής, για τον οποίο εκδόθηκαν τα έγγραφα αυτά. Η
ανταλλαγή εγγράφων µεταξύ φορέων του δηµόσιου τοµέα κατά την άσκηση
της δηµόσιας αποστολής τους δεν συνιστά περαιτέρω χρήση.
«5. «Έγγραφο, πληροφορία ή δεδοµένα σε µηχαναγνώσιµο µορφότυπο», το
ψηφιακό έγγραφο, η πληροφορία ή τα δεδοµένα που είναι διαρθρωµένα κατά
τρόπο ώστε οι εφαρµογές λογισµικού να µπορούν εύκολα να εντοπίζουν, να
αναγνωρίζουν και να εξάγουν συγκεκριµένα δεδοµένα, συµπεριλαµβανοµένης
της εσωτερικής τους δοµής.
6. «Ανοικτό µορφότυπο», ένα µορφότυπο το οποίο δεν εξαρτάται από
πλατφόρµα και διατίθεται στο κοινό χωρίς οποιονδήποτε περιορισµό που να
παρεµποδίζει την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών, εγγράφων ή
δεδοµένων.
7. «Ανοικτό επίσηµο πρότυπο», ένα πρότυπο που έχει καθορισθεί σε γραπτή
µορφή και το οποίο περιγράφει λεπτοµερώς τις προδιαγραφές για τις
απαιτήσεις σχετικά µε τον τρόπο διασφάλισης της διαλειτουργικότητας του
λογισµικού.
8. «∆εδοµένα προσωπικού χαρακτήρα», τα δεδοµένα, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 περίπτωση α΄ του ν. 2472/ 1997.»
Άρθρο 5
Προθεσµία αιτήσεων για περαιτέρω χρήση εγγράφων
1. Αιτήµατα ως προς τη χορήγηση εγγράφων για περαιτέρω χρήση
υποβάλλονται εγγράφως ή σε ηλεκτρονική µορφή στην υπηρεσία, η οποία
έχει εκδώσει ή έχει στην κατοχή της το έγγραφο. Οι φορείς του δηµόσιου
τοµέα των άρθρων 3 και 4 αυτού του νόµου επεξεργάζονται, µε ηλεκτρονικά
µέσα όπου αυτό είναι δυνατό και ενδεδειγµένο, τα σχετικά αιτήµατα και
διαθέτουν το έγγραφο προς περαιτέρω χρήση στον αιτούντα, σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στις επόµενες παραγράφους.
2. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα επεξεργάζονται την αίτηση και παραδίδουν
τα έγγραφα προς περαιτέρω χρήση στον αιτούντα στην προθεσµία που
ορίζουν οι κείµενες διατάξεις. Αν δεν προβλέπεται προθεσµία για την έγκαιρη
χορήγηση των εγγράφων, οι παραπάνω φορείς χορηγούν το έγγραφο µέσα
σε είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή της αίτησης. Η προθεσµία
αυτή µπορεί να παρατείνεται µέχρι (20) είκοσι εργάσιµες, επιπλέον, ηµέρες
για τις περίπλοκες ή µεγάλης κλίµακας αιτήσεις. Στην περίπτωση αυτή
γνωστοποιείται στον αιτούντα, µέσα σε τρεις (3) εβδοµάδες από την αρχική
αίτηση, ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για την επεξεργασία της.

«3. Αν εκδοθεί απορριπτική απόφαση, οι φορείς του δηµόσιου τοµέα
ανακοινώνουν στον αιτούντα τους λόγους απόρριψης βάσει των σχετικών
διατάξεων. Αν η απορριπτική απόφαση βασίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1
στοιχείο β΄, ο φορέας του δηµόσιου τοµέα συµπεριλαµβάνει αναφορά στο
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι ο δικαιούχος, όταν είναι γνωστός, ή,
εναλλακτικά, στον αδειδότη από τον οποίο ο φορέας του δηµόσιου τοµέα έχει
λάβει το σχετικό υλικό. Βιβλιοθήκες, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και
βιβλιοθήκες Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, µουσεία και αρχεία δεν
απαιτείται να περιλαµβάνουν τέτοια αναφορά.
4. Κατά της απορριπτικής απόφασης του οικείου φορέα επιτρέπεται η
άσκηση διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης, ο οποίος κρίνει κατά νόµο και κατ’ ουσία. Η προσφυγή αυτή
ασκείται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την
κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης στον αιτούντα.
5. Οι αποφάσεις του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, που
εκδίδονται κατά την παράγραφο 4, υπόκεινται σε αίτηση ακυρώσεως από
όποιον έχει έννοµο συµφέρον, ενώπιον του κατά τόπον αρµόδιου Τριµελούς
∆ιοικητικού Εφετείου.» 6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού
µπορούν να συντµηθούν οι προθεσµίες αυτού του άρθρου, όπου αυτό
κρίνεται αναγκαίο.

Άρθρο 6
∆ιαθέσιµοι Μορφότυποι
1. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα διαθέτουν τα έγγραφα, τις πληροφορίες και
τα δεδοµένα τους σε οποιαδήποτε προϋπάρχουσα µορφή ή γλώσσα και,
εφόσον είναι δυνατόν, σε ανοικτό και µηχαναγνώσιµο µορφότυπο, από
σταθερό σηµείο απόθεσης, µαζί µε τα µεταδεδοµένα τους στο διαδικτυακό
τόπο www.data.gov.gr ή την ιστοσελίδα του φορέα. Σε περίπτωση διάθεσης
στην ιστοσελίδα του φορέα, πρέπει να είναι προσβάσιµα µέσω
υπερσυνδέσµων ή µε άλλο τρόπο στο δικτυακό τόπο www.data.gov.gr. Τόσο
ο µορφότυπος όσο και τα µεταδεδοµένα πρέπει, στο µέτρο του δυνατού, να
συµµορφώνονται µε ανοικτά, επίσηµα πρότυπα. Εφόσον είναι δυνατόν τα
σύνολα δεδοµένων καθίστανται προσβάσιµα µέσω διασυνδέσεων
προγραµµατισµού εφαρµογών.
2. Η παράγραφος 1 δεν υποχρεώνει τους φορείς του δηµόσιου τοµέα να
εκδίδουν ή να προσαρµόζουν έγγραφα, πληροφορίες και δεδοµένα ή να
διαθέτουν αποσπάσµατα από αυτά σύµφωνα µε την προηγούµενη
παράγραφο, όταν αυτό απαιτεί δυσανάλογη προσπάθεια. Οι φορείς του
δηµόσιου τοµέα δεν υποχρεούνται να συνεχίσουν την παραγωγή και
αποθήκευση συγκεκριµένου τύπου εγγράφων, πληροφοριών ή δεδοµένων
αποκλειστικά για το σκοπό της περαιτέρω χρήσης τους από τρίτους. Στην
περίπτωση διακοπής της παραγωγής και αποθήκευσης σύµφωνα µε το

προηγούµενο εδάφιο, προηγείται δηµόσια ανακοίνωση πριν από τριάντα (30)
εργάσιµες ηµέρες στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr και στην ιστοσελίδα
του φορέα.» 3. Η περαιτέρω χρήση των εγγράφων υπόκειται στον περιορισµό
ότι το περιεχόµενό τους δεν πρέπει να αλλοιωθεί ούτε να διαστρεβλωθεί µε
οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και ότι πρέπει να γίνεται αναφορά στην πηγή
προέλευσής τους και στην ηµεροµηνία τελευταίας επικαιροποίησής τους. Οι
περιορισµοί αυτοί γνωστοποιούνται εγγράφως στον αιτούντα κατά τη
χορήγηση του εγγράφου.
4. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα δεν φέρουν ευθύνη για τις περιπτώσεις µη
ορθής περαιτέρω χρήσης των εγγράφων. Σε περίπτωση παράβασης των
διατάξεων της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου οι παραβάτες τιµωρούνται
σύµφωνα µε το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα περί παράβασης διοικητικών
διατάξεων, εκτός εάν προβλέπεται βαρύτερη ποινή από άλλες διατάξεις.

Άρθρο 7
Άδειες και λοιποί όροι για την περαιτέρω χρήση εγγράφων
«1. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα επιτρέπουν την ανοικτή διάθεση και
περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων που εκδίδουν ή
κατέχουν και διαχειρίζονται ή, κατ’ εξαίρεση, επιβάλλουν αιτιολογηµένα όρους
µέσω αδειοδότησης, ή µε άλλους τρόπους, συµπεριλαµβανοµένης της
υποχρέωσης αναφοράς της πηγής, της ρήτρας για την προστασία των
προσωπικών δεδοµένων, της επιβολής τελών και της δήλωσης αποποίησης
ευθύνης του φορέα. Οι όροι που επιβάλλονται δεν µπορεί να οδηγούν σε
περιορισµό ή στρέβλωση του ανταγωνισµού.
2. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου για την περαιτέρω χρήση εγγράφων,
πληροφοριών ή δεδοµένων προβλέπονται άδειες, οι φορείς του δηµόσιου
τοµέα εξασφαλίζουν, όπου τούτο είναι δυνατόν, τη διάθεση ανοικτών αδειών
που διατίθενται διαδικτυακά, παρέχουν ευρύτερα δικαιώµατα περαιτέρω
χρήσης χωρίς τεχνολογικούς, οικονοµικούς ή γεωγραφικούς περιορισµούς και
οι οποίες στηρίζονται σε µορφότυπους ανοικτών δεδοµένων. Οι άδειες αυτές
είναι δυνατόν να προσαρµόζονται, προκειµένου να αντιµετωπίζουν
ειδικότερες περιπτώσεις αιτήσεων αδειοδότησης. Σε κάθε περίπτωση οι
άδειες θέτουν τους λιγότερους δυνατούς περιορισµούς στην περαιτέρω χρήση
σύµφωνα µε την αρχή της ανοικτής διάθεσης της δηµόσιας πληροφορίας.» «Άρθρο 8
Αρχές που διέπουν τη χρέωση
1. Εφόσον χρεώνονται τέλη για την περαιτέρω χρήση εγγράφων,
πληροφοριών ή δεδοµένων, τα εν λόγω τέλη περιορίζονται στο οριακό κόστος
για την αναπαραγωγή, την παροχή και τη διάδοσή τους.
2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται στα ακόλουθα:

α) στους φορείς του δηµόσιου τοµέα για τους οποίους προβλέπονται έσοδα
για την κάλυψη ενός ουσιώδους µέρους του κόστους εκτέλεσης της δηµόσιας
αποστολής τους·
β) κατ’ εξαίρεση, στα έγγραφα, πληροφορίες ή δεδοµένα για τα οποία ο
οικείος φορέας του δηµόσιου τοµέα παράγει έσοδα για την κάλυψη ενός
ουσιώδους µέρους του κόστους συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής και
διάδοσής τους σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις·
γ) σε βιβλιοθήκες, συµπεριλαµβανοµένων
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, µουσεία και αρχεία.

βιβλιοθηκών

Ανώτατων

3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α΄ και β΄, οι
φορείς του οικείου δηµοσίου τοµέα υπολογίζουν τα συνολικά τέλη σύµφωνα
µε αντικειµενικά, διαφανή και επαληθεύσιµα κριτήρια. Τα συνολικά έσοδα των
φορέων αυτών από την παροχή και την άδεια περαιτέρω χρήσης των εν λόγω
εγγράφων, πληροφοριών ή δεδοµένων εντός της εκάστοτε λογιστικής
περιόδου δεν υπερβαίνουν το κόστος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής
και διάδοσής τους, συµπεριλαµβανοµένης µιας εύλογης απόδοσης της
επένδυσης. Τα τέλη υπολογίζονται µε βάση το κόστος που προκύπτει κατά τη
διάρκεια της αντίστοιχης λογιστικής περιόδου και σύµφωνα µε τις λογιστικές
αρχές που εφαρµόζονται στους οικείους φορείς του δηµόσιου τοµέα.
4. Όταν οι φορείς του δηµόσιου τοµέα που αναφέρονται στην παράγραφο 2
στοιχείο γ΄ επιβάλλουν τέλη, τα συνολικά έσοδα από την παροχή και την
άδεια περαιτέρω χρήσης των εγγράφων, πληροφοριών ή δεδοµένων εντός
της εκάστοτε λογιστικής περιόδου δεν υπερβαίνουν το κόστος συλλογής,
παραγωγής, αναπαραγωγής, διάδοσης και συντήρησής τους και το κόστος
εκκαθάρισης δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένης µιας εύλογης απόδοσης
της επένδυσης. Τα τέλη υπολογίζονται µε βάση το κόστος που προκύπτει
κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης λογιστικής περιόδου και σύµφωνα µε τις
λογιστικές αρχές που εφαρµόζονται στους οικείους φορείς του δηµόσιου
τοµέα.»
«Άρθρο 9
∆ιαφάνεια
1. Τα τέλη για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών ή δεδοµένων
που ευρίσκονται στην κατοχή φορέων του δηµοσίου τοµέα, τυχόν ισχύοντες
όροι και το συνολικό ύψος των τελών αυτών, στα οποία συµπεριλαµβάνεται η
βάση υπολογισµού τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8,
καθορίζονται εκ των προτέρων και δηµοσιεύονται µε ηλεκτρονικά µέσα στο
διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr και στην ιστοσελίδα του φορέα.
2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2
δηµοσιεύονται µε ηλεκτρονικά µέσα, στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr
και στην ιστοσελίδα του φορέα.

3. Οι φορείς του δηµοσίου τοµέα µεριµνούν ώστε οι αιτούντες έγγραφα,
πληροφορίες ή δεδοµένα για περαιτέρω χρήση, να ενηµερώνονται σχετικά µε
τις διοικητικές προσφυγές και τα ένδικα µέσα που µπορούν να ασκήσουν.»
«Άρθρο 10
Πρακτικές Ρυθµίσεις
1. Στο Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης τηρείται «Μητρώο Ανοικτών ∆εδοµένων του ∆ηµοσίου» το
οποίο είναι διαθέσιµο στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr. Στο «Μητρώο
Ανοικτών ∆εδοµένων του ∆ηµοσίου» αναρτώνται τα σύνολα των εγγράφων,
πληροφοριών και δεδοµένων του ∆ηµοσίου που είναι διαθέσιµα σε ανοικτό
και µηχα-ναγνώσιµο µορφότυπο, ταξινοµηµένα σε «∆ιαρθρωµένα Σύνολα
∆εδοµένων» (datasets) ή σύνδεσµοι προς τους δικτυακούς τόπους των
φορέων, όπου αυτά τηρούνται. Στις περιπτώσεις που τα έγγραφα, οι
πληροφορίες και τα δεδοµένα δεν είναι διαθέσιµα σε ανοικτό και µηχαναγνώσιµο µορφότυπο ή όταν ο φορέας διαθέτει τα δεδοµένα µε όρους ή
άδειες, σύµφωνα µε τα άρθρα 7 έως 9 του παρόντος, στο «Μητρώο Ανοικτών
∆εδοµένων του ∆ηµοσίου» γίνεται σχετική καταχώριση.
2. Κάθε φορέας του δηµόσιου τοµέα που υπάγεται στο πεδίο εφαρµογής του
παρόντος προβαίνει στην καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων
εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων που βρίσκονται στην κατοχή του,
ανά κατηγορίες, προς το σκοπό ανοικτής τους διάθεσης.
(Με τις παρ. 2-6 του άρθρου 14 του Ν. 4305/14, ΦΕΚ-237 Α/31-10-14,
ορίζεται ότι : “2. Η αρχική καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων,
πληροφοριών και δεδοµένων που βρίσκονται στην κατοχή των δηµοσίων
φορέων κατά την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3448/2006, όπως
τροποποιείται µε το άρθρο 10, γίνεται εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος”...
3. ...
4. Οι προθεσµίες των παραγράφων 2 και 3 ορίζονται σε δώδεκα (12) και έξι
(6) µήνες αντίστοιχα: α) για τις βιβλιοθήκες, µουσεία και αρχεία και β) κάθε
άλλη περίπτωση που αφορά σε πολιτιστικούς πόρους του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού και των εποπτευόµενων από αυτό φορέων.
5. Με απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού µπορούν να
µεταβάλλονται οι προθεσµίες των παραγράφων 2, 3 και 4.
6. Εφόσον η προθεσµία των παραγράφων 2, 3 και 4 παρέλθει άπρακτη, τα
σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του παρόντος νόµου, διατίθενται ελεύθερα προς περαιτέρω χρήση
και αξιοποίηση, µε την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία
προσωπικών δεδοµένων”).

3. Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής της προηγούµενης παραγράφου
κάθε φορέας εκδίδει απόφαση, στην οποία περιγράφονται: α) τα σύνολα
εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων που κατέχει ο φορέας, β) τα σύνολα
εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων που θα διατεθούν σε ανοικτό και
µηχαναγνώσιµο µορ-φότυπο, εφαρµόζοντας την αρχή της ανοικτής διάθεσης
της δηµόσιας πληροφορίας, γ) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων που θα διατεθούν µε επιβολή όρων µέσω αδειοδότησης ή τελών,
σύµφωνα µε τα άρθρα 7 έως 9 του παρόντος, δ) τα σύνολα εγγράφων,
πληροφοριών και δεδοµένων που υπόκεινται στους περιορισµούς που
τίθενται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του παρόντος και δεν διατίθενται για
περαιτέρω αξιοποίηση και χρήση. Η απόφαση αναρτάται στο διαδικτυακό
τόπο του «Προγράµµατος ∆ιαύγεια» κατά το ν. 3861/2010, στο διαδικτυακό
τόπο www.data.gov.gr. και στην ιστοσελίδα του φορέα και κοινοποιείται στο
Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
(Με τις παρ. 3 έως και 6 του άρθρου 14 του Ν. 4305/14, ΦΕΚ-237 Α/31-10-14,
ορίζεται ότι : “3. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος η έκδοση της
απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3448/2006, όπως τροποποιείται
µε το άρθρο 10, γίνεται εντός τριών (3) µηνών από την ολοκλήρωση της
καταγραφής κατά την προηγούµενη παράγραφο.
4. Οι προθεσµίες των παραγράφων 2 και 3 ορίζονται σε δώδεκα (12) και έξι
(6) µήνες αντίστοιχα: α) για τις βιβλιοθήκες, µουσεία και αρχεία και β) κάθε
άλλη περίπτωση που αφορά σε πολιτιστικούς πόρους του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού και των εποπτευόµενων από αυτό φορέων.
5. Με απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού µπορούν να
µεταβάλλονται οι προθεσµίες των παραγράφων 2, 3 και 4.
6. Εφόσον η προθεσµία των παραγράφων 2, 3 και 4 παρέλθει άπρακτη, τα
σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του παρόντος νόµου, διατίθενται ελεύθερα προς περαιτέρω χρήση
και αξιοποίηση, µε την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία
προσωπικών δεδοµένων”).
4. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα επικαιροποιούν τα σύνολα εγγράφων
πληροφοριών και δεδοµένων που έχουν στην κατοχή τους αµελλητί, µόλις
επέλθει ορισµένη µεταβολή, και σε κάθε περίπτωση σε ετήσια βάση. Η
έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3 επαναλαµβάνεται τουλάχιστον
ετησίως µε επικαιροποιηµένα στοιχεία.
5. Το Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ελέγχει την τήρηση
των υποχρεώσεων του παρόντος άρθρου από τους δηµόσιους φορείς που
εµπίπτουν στην αρµοδιότητά του.
6. Για την καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών
και δεδοµένων που βρίσκονται στην κατοχή των φορέων του δηµόσιου τοµέα,
σύµφωνα µε την παράγραφο 2, την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική
υποστήριξη της ανοικτής διάθεσης των εγγράφων, πληροφοριών και

δεδοµένων του δηµοσίου τοµέα, καθώς και την επικοινωνία µε το Υπουργείο
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, τον Γενικό
Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και το Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης αρµόδιες είναι οι οµάδες διοίκησης έργου του
«Προγράµµατος ∆ιαύγεια», οι οποίες συγκροτήθηκαν δυνάµει της παρ. 1 του
άρθρου 6 του ν. 3861/2010 (Α΄ 112). Οι φορείς του δηµοσίου τοµέα µπορούν
να ενισχύσουν τις οµάδες του προηγούµενου εδαφίου µε επιπλέον
προσωπικό, ειδικά για την εφαρµογή του παρόντος νόµου.»
Άρθρο 11
Αποφυγή διακρίσεων
1. Οι όροι που επιβάλλονται για την περαιτέρω χρήση εγγράφων δεν
επιτρέπεται να επιφέρουν διακρίσεις µεταξύ όµοιων κατηγοριών περαιτέρω
χρήσης.
2. Αν τα έγγραφα χρησιµοποιούνται περαιτέρω από φορέα του δηµόσιου
τοµέα ως αρχικό υλικό για οικονοµικές δραστηριότητές του, που δεν
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της δηµόσιας αποστολής του, τα έγγραφα
αυτά παρέχονται µε τα ίδια τέλη και τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους
άλλους χρήστες.

Άρθρο 12
Απαγόρευση αποκλειστικών ρυθµίσεων
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου,
συµβάσεις ή άλλες ρυθµίσεις µεταξύ των φορέων του δηµόσιου τοµέα που
κατέχουν τα έγγραφα και τρίτων δεν θεµελιώνουν αποκλειστικά δικαιώµατα
και δεν εµποδίζουν την περαιτέρω χρήση των εγγράφων αυτών.
2. Στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται δυνατότητα χορήγησης αποκλειστικών
δικαιωµάτων για την παροχή υπηρεσίας δηµόσιου συµφέροντος, η
βασιµότητα του λόγου για τη χορήγηση αυτή υποβάλλεται σε τακτική
επανεξέταση και, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον κάθε τριετία.
Συµβατικές ή άλλες ρυθµίσεις που προβλέπουν µετά την 31.12.2003
αποκλειστικά δικαιώµατα, δηµοσιοποιούνται
«Η παράγραφος αυτή δεν έχει εφαρµογή στην ψηφιοποίηση των πολιτιστικών
πόρων.»
«2Α. Στις περιπτώσεις που ένα αποκλειστικό δικαίω µα αφορά την
ψηφιοποίηση πολιτιστικών πόρων, η περίοδος αποκλειστικότητας δεν µπορεί
να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις οικείες
συµβάσεις. Εφόσον η περίοδος αυτή υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη, η διάρκεια

του αποκλειστικού δικαιώµατος υπόκειται σε επανεξέταση κατά το ενδέκατο
έτος και, τουλάχιστον, κάθε επτά (7) έτη, εν συνεχεία.
Οι συµφωνίες περί παροχής αποκλειστικών δικαιωµάτων που αναφέρονται
στο πρώτο εδάφιο, τηρούν την αρχή της διαφάνειας, σύµφωνα µε την παρ. 2
του άρθρου 2 του ν. 2251/1994 (Α΄ 191), και αναρτώνται στο διαδικτυακό
τόπο www.data.gov.gr και στην ιστοσελίδα του φορέα.
Σε περίπτωση αποκλειστικού δικαιώµατος αναφεροµένου στο πρώτο εδάφιο,
σχετικά µε την ψηφιοποίηση πολιτιστικών πόρων, παρέχεται στον οικείο
φορέα του δηµόσιου τοµέα τουλάχιστον ένα δωρεάν αντίγραφο των
ψηφιοποιηµένων πολιτιστικών πόρων ως µέρος της εν λόγω συµφωνίας. Το
αντίγραφο αυτό διατίθεται για περαιτέρω χρήση στο τέλος της περιόδου
αποκλειστικότητας.»
3. Υφιστάµενες συµβάσεις ή άλλες ρυθµίσεις που προβλέπουν αποκλειστικά
δικαιώµατα, οι οποίες δεν εµπίπτουν στην παράγραφο 2 αυτού του άρθρου,
παύουν να ισχύουν µε τη λήξη της σύµβασης ή, µε τη λήξη του τυχόν
χρονικού ορίου της ρύθµισης και σε κάθε περίπτωση, το αργότερο έως τις 31
∆εκεµβρίου 2008.
«4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι αποκλειστικές συµφωνίες οι
οποίες υφίστανται στις 17 Ιουλίου 2013 και οι οποίες δεν εµπίπτουν σε
εξαίρεση σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 2Α, παύουν να ισχύουν στο
τέλος της σύµβασης ή, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο στις 18 Ιουλίου
2043.»
«Άρθρο 12Α
Ετήσιος διαγωνισµός αξιοποίησης ανοικτών δεδοµένων
1. Καθιερώνεται ετήσιος διαγωνισµός για την αξιοποίηση των ανοικτών
δεδοµένων που διαθέτουν οι φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 4.
Σκοπός του διαγωνισµού είναι η ανάπτυξη εφαρµογών για την αποδοτική
αξιοποίηση των ανοικτών δεδοµένων, τη βελτίωση της απόδοσης του
δηµόσιου τοµέα, την ενίσχυση της δηµόσιας λογοδοσίας, της διαφάνειας και
της επιχειρηµατικότητας. Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος φυσικά
και νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής και της αλλοδαπής.
2. Με απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης καθορίζονται η διαδικασία και οι όροι του διαγωνισµού, η
συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης από προσωπικότητες εγνωσµένου
κύρους της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής µε επιστηµονική κατάρτιση και
εµπειρία σε συναφές αντικείµενο, ο χρόνος διεξαγωγής, η αποδοχή και διάθεση χορηγιών για τους σκοπούς του διαγωνισµού, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια. Με κοινή απόφαση των Υπουργών ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών µπορούν
να καθορίζονται χρηµατικά έπαθλα για τους νικητές του διαγωνισµού.
Άρθρο 12Β

Καθιέρωση Βραβείων Αριστείας για δηµόσιους φορείς
1. Καθιερώνονται ετήσια βραβεία σε όσους φορείς της παραγράφου 1 του
άρθρου 4 έχουν εφαρµόσει αποτελεσµατικές, καινοτόµες και πρωτοπόρες
διαδικασίες ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης της δηµόσιας
πληροφορίας.
2. Με απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης καθορίζονται οι διαδικασίες και οι όροι του διαγωνισµού, η
συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης από προσωπικότητες εγνωσµένου
κύρους της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής µε εµπειρία και επιστηµονική
κατάρτιση σε συναφές αντικείµενο, ο χρόνος διεξαγωγής, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Άρθρο 12Γ
Ετήσια έκθεση για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοικτών
δεδοµένων
1. Εντός των δύο πρώτων µηνών κάθε ηµερολογιακού έτους ο Υπουργός
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης υποβάλλει στον
Πρόεδρο της Βουλής ετήσια έκθεση σχετικά µε την ανοικτή διάθεση και
περαιτέρω χρήση των εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων από τους
φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 4. Πριν την υποβολή της κατά το
προηγούµενο εδάφιο, η έκθεση τίθεται σε δηµόσια διαβούλευση για διάστηµα
δεκαπέντε τουλάχιστον ηµερών.
2. Η έκθεση της παραγράφου 1 συζητείται σε κοινή συνεδρίαση της ∆ιαρκούς
Επιτροπής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ηµόσιας Τάξης και ∆ικαιοσύνης και των
Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών Θεσµών και ∆ιαφάνειας και Έρευνας και
Τεχνολογίας της Βουλής.
3. Η έκθεση της παραγράφου 1 αναρτάται στην ιστο-σελίδα του Υπουργείου
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και στο
διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr.»
«Άρθρο 13
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης καθορίζονται ειδικότερα ζητήµατα, καθώς και ζητήµατα
τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα ή διαδικαστικά ζητήµατα για την
εφαρµογή της αρχής της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης εγγράφων,
πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, σύµφωνα µε τα άρθρα 1
έως 11 του παρόντος νόµου. Με όµοια απόφαση µπορεί να εξειδικεύονται τα
κριτήρια των άρθρων 7 και 8 και να καταρτίζεται η Εθνική Ανοικτή Άδεια και
λοιπές προτυποποιηµένες άδειες προς διευκόλυνση των δηµόσιων φορέων.
Με όµοια απόφαση ορίζονται οι κανόνες, τα πρότυπα, τα µέσα και οι
προδιαγραφές για τη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου www.data.gov.gr και

του Μητρώου Ανοικτών ∆εδοµένων του ∆ηµοσίου και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος νόµου.
2. Ο καθορισµός των όρων της παραγράφου 1 του άρθρου 7, καθώς και το
ύψος των επιβαλλόµενων τελών ορίζονται µε απόφαση του οικείου Υπουργού
ή του αρµοδίου οργάνου διοίκησης του νοµικού προσώπου ή της ανεξάρτητης
αρχής. Οι αποφάσεις του προηγούµενου εδαφίου κοινοποιούνται στο
Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.»
Άρθρο 14
Κώδικας πρόσβασης στα δηµόσια έγγραφα
1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται εντός έτους από τη δηµοσίευση του
νόµου αυτού, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και ∆ικαιοσύνης, κωδικοποιούνται σε ενιαίο
κείµενο, υπό τον τίτλο «Κώδικας πρόσβασης στα δηµόσια έγγραφα», οι
ισχύουσες διατάξεις που αφορούν το δικαίωµα, τους όρους και τη διαδικασία
πρόσβασης στα δηµόσια έγγραφα, οι διατάξεις του νόµου αυτού για την
περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και κάθε άλλη συναφής
διάταξη, η οποία εµµέσως τροποποιεί ή συµπληρώνει τις ανωτέρω διατάξεις.
2. Κατά την κωδικοποίηση αυτή επιτρέπεται, χωρίς αλλοίωση της έννοιας των
διατάξεων που ισχύουν, η νέα διάρθρωση του νοµοθετικού υλικού, όπως η
διάσπαση ή συγχώνευση άρθρων ή προσθήκη νέων και η νέα γενικώς
κατάστρωση αυτού, η απάλειψη των διατάξεων που έχουν ρητώς ή
σιωπηρώς καταργηθεί, καθώς και των µεταβατικών διατάξεων, η διόρθωση
φράσεων που περιέχουν κανόνες που έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί, η
διενέργεια διορθώσεων και προσαρµογών στη φραστική διατύπωση και η
διενέργεια των αναγκαίων προσαρµογών εν όψει της γενικώς ισχύουσας
νοµοθεσίας.

