ΑΔΑ: ΩΩΡΜΧ-ΜΒΛ

INFORMATICS �ig,��1-�� y
AGENCY
DEVELOPMEN DEVELOPMENT
�:Ψ' 2015.01.0910c43c00
Τ AGENCY
Reason:
b

Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤ()()ΝJΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕ[>ΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΛΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΙ>ΟΝΙΚΗΣ
ΛIΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔJΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΛΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΚΑ1ΝΟΤΟΜΙΑΣ
: Φιλοξένου 2-4 & Σπινθάρου 9
Ταχ. Δ/νση
: 11636 - Αθήνα
Ταχ. Κιίιδικας
Π.ληροιpορίες
:Κ. Αγγελετοπούλου, Χ.
Βαμβακοί>λας, Θ. Σκλαπάνης, Γ.
Βυ.σιλf:ίου, Ν. Χαραλαμποπούλου
:2131306078, 2131306035,
Τηλέιpωνο
2131306012, 2131306021
: ιψt•ηιl:ιta(α•ν;φ.gοv .gι·

ΑΟή\•α, 8 Ιανουαρίου 2015
Αριθ. Πρωτ. : ΛΗΔ/Φ.40/407

ΠΡΟΣ: (Ως πίνακας διανομής)

ΘΕΜΑ: Εφfφμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' τοη ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α') σχετικά με
την «ανοικτή δι(ιθεση και περαιτi:ρω χρήση ι:γγράφων, πληροφοριών κο:ι δεδομένων του δημόσιου
τομέα, την τροποποίηση των διαηiξεων του πριοτου κεφαλαίου του ν. 3448/2006, προσαρμογ11 της
εθνικής ,·ομοθεσίας στις διατάξεις ηις οδηγίας 2013/37 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και η1ν περαιτέι)ο> ενίσχυση η1ς διαφάνειας στο δημόσιο τομέα».
Στο πλαfσιο των ευρύτερων μεταρρυθμίσεων που προωΟεί το Υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτροvικ1)ς Διακυβέρνησης για την ενίσχυση της ανοικτής διακυβέρνησης, της
διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας, σας ενημεpί1)νοιιμε ότι ψηφίστηκε ο ν. 4305/2014 (ΦΕΚ
237/Α'). Με τα ι-:εφάλαια Λ και Β του νc,μου σχεrιι-ά με την <<Ανοικη1 διάΟεσι1

K(lt

περαιτi:ρω χρήση

εγγράφω,., πληροφοριώ,• και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση τω,• διατάξεων του
πρώτου κεφαλαίου του ν. 3448/2006, προσαρμογή της εθνικι']ς ,·ομοθεσίας στις διατάξεις τιις
οδηγίας 2013/37 του Ευρωπαϊκού Κοινοβοηλίου και του Σημβουλίου>> εισi]Χθηκε μία σειρά
ρυθμίσεων, όπου:
•

Κατοχυρ(ίJνεται η αρχή της εξ ορισμοιί ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χριjσης τω1•
εγγράφω�•, πληροφοριι&v και δεδομέμωv του δημδσιου τομέα (open b.r dejtιult),
αντικαθιστcί)Vτας την ισχύουσα ρύθμιση σύμφωνα με την οποία η πρ6σβαση στη δημ6σια
πληροφορία προϋποΟέτει αίτημα του ενδιαφερόμενου. Το αίτημα προβλέπεται για την cω!s:ηση
του σχετικού δικαιιίψατος πρόσβασης και περαιτ{;ρω χρ11σης μ6νον στις περιπηiJσεις 6που
δεν καθίσταται δυνατή η διαδικnJακ1Ί ανι.χρrηση των συν6λων δεδομ{;νων.

..),1
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•

Υλοποιείται η προσαρμογιj της ε(J\•ικιjς νομοθεσίας στις προβλέψεις της οδηγίας 2()13/37
ΕΕ η οποία τροποποιεί την οδηγία 2003i98 για την περαιri:ρω χρήση πληροφορι(ον του
δημ6σιου τομέα, με βάση την οποία ει,:δόθηκε ο Ν. 3448/2006 (Α' 57) «Για την περαιτέρω
χρίγrη πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση Οεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικ(ίη,, Δημδσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

•

Ενισχύεται η διαφάνεια στον δημϊ,σιο τομέα μέσω της ανάρτησης στο πρ6γραμμα Διαύγεια
στοιχείων εκτέλεσης των rφοi.\πολογισμό)ν των δημόσιων φορέων και απολογιστικcί>ν
στοιχείων δαπανcίΝ μη κερδοσκοπικιοv φορέων που επιχορηγούνται καθ' σιονδ1)ποτε τρόπο
από τους φορείς της Γεvικ11ς Κυβέρνησης.

Ειδ,κ6τερα, επί των επιμέρους ό.ρθρων:
Ψ Κατοχύρωση ιη,χήc ανοικτήc διάθεσης και πει,αιτέρω χρήσηc τψ: δημόσιας
πληροφΟ[)ίας -- Συναφείς έννοιες και ο(_!ισμοί
•

Με τη δ1(ηαξη του (φθρου 1, 6πως προαναφέρθηκε θεσπίζεται ρητί:t η υποχρέωση των
φορέων του δημόσιου τομέα να παρέχουν τα έγγραφα, τις πληροφορίες και τα
δεδομένα τους αvοιηά για περαιτέρω χρήση, εκτός εάν η πρόσβαση περιορίζεται 11
απαγορεί)εται β6σει των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο νόμο και ωησλογούνται
ειδικϊ)ς (αρχή της ανοικη\ς διάθεσ1ις και περαιτέρω χρήσης της δημόσιας
πληροφορίας - open by def�ιult). Από τις διατάξεις του τροποποιημένου άρθρου 3,
προκίJπτει ότι οι διατάξεις του των άρθρων ι -13 του νόμου ισχύουν για τα έγγραφα,
ης πληροφορίες και τα δεδομι'."να η παροχiJ των οποίων εμπίπτει στο πεδίο της
δημόσιας (tποστολής των οικείω\' φορέων του δημόσιου τομέtΊ, όπως αυτή ορίζεται
από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Πρόκειται δηλαδή για τα έγγραφα,
πληροφορίες και δεδομένα που σι φορείς εκδίδουν 11 διαχειρίζονται και κατέχουν,
λδγω αρμοδιότητας.

•

Με τη διάταξη του άρΟρου 4, αποσαφηνίζονται έννοιες και ορισμοί για την εφαρμογ11
του νόμου. Ειδικ6τερα:
• Προστίθενται στους υπόχρεους φορείς ρητιύς οι ανεξάρτητες διοιιοιτικές
αρχές, τ6σο οι συνταγμαηι,;ά, όσο και οι νομοΟεη11:ά κατοχυρωμένες.
•

Διευκρινίζεται και διευρ(ιvεται 11 ιvvοια του εγγράφου καθ<ί)ς ως ϊγγραφο, Ύtα
τους σκοπούς του νίψου, νοείται όχι μόνο το καθ' εαυτό έγγραφο, αλλά και
τμήμα εγγράφου, πληροφορία ιΊ δεδομένο που εκδίδεται ί1 έχει ανατεθεί προς
διαχείριση στους φορείς του δημόσιου τομέα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
τους, ανεξάρτητα από το μι:σο αποτί)πωσης που χρησιμοποιείται (πχ.
αποτί>πωση σε χαρτί, αποθ11κευση σε ηλεκτρονικ11 μορφ11 11 ηχητική, οπτικ11,
οπτικοακουστική εγγραφτ1). Σημειωτέον ότι, στον ανωτέρω ορισμό του
�α;γγράφου:>> εμπίπτουν και τα ιοιωτι11:ά έγγραφα που βρίσκονται σε αρχεία,
(φακέλους) φορ{:ων του δημόσιου τομέα και χρησιμοποιήθηκαν ή λiJφθηκαν
υπόψη "ytα τον καθορισμό της δωικητικής δράσης.
2
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•

Ορίζεται η έννοια του εγγράφου, πληροφορίας ή δεδομένου σε ανοικτό
μηχαναγνό>σιμο μορφότυπο. 1-.:αΟώς και οι έννοιες του «ανοικτοίΊ
μορφότυπου» και του «ανοικτού επίσημου πρότυπου.

•

Ως ,<Εγγραφο, πληροφορία ή δεδομένα σε μηχαναγνι.ί)σψο μορφότυπο»,
λογίζεται

το ψηφιακ6 έγγραφο, η πληροφορία ή τα δεδομένα που είναι

διαρΟρωμένα κατά τρ6πο ιί)στε οι εφαρμογές λογισμικού να μπορούν εύt.:ολα
να εντοπίζουν, να αναγνωρίζουν �-:αι να εξr.ι:yουν συγκε�-:ριμέvα δεδομένα,
συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής τους δομής. Οι μηχαναγν(ί)σψοι
μορφόruποι μπορούν να είναι ανοικτοί ιΊ ιδιόκτητοι· μπορούν να υπάρχουν
επίσημα πρότυπα ή όχι. Η μορφή στην οποία γίνεται η ανάρτηση των
δεδομένων πρέπει να επιτρέπει πιν μηχανάγνωσή τους καθc.ί)ς και την ευχερή
αναζήτηση απ{1 τον τελικό χρήστη. Οι δυνατότητες αναζήτησης κω περαιτέρω
ΎJJ11σης

των

πληροφορι6η1

εvισχίιονται

με

την

χρί1ση

πρόσφορων

μεταδεδομένωv. Ένα έγγραφο Θα πρέπει να Θεωρείται έγγραφο σε
μηχαναγν(f:ισιμσ μορφόn>πο. εάν είναι σε μορφή αρχείου διαρΟρωμένου κατά
τέηiιον τρόπο ιοστε οι εφαρμογ{:ς λογισμικοί, να μπσροίJν να εντοπίσουν. να
αναγνωρίσουν και να εξάγουν από αυτό συγκεκριμένα δεδομένα. Α νηΟέτως.
τα έγγραφα που έχουν κωδικοποιηθεί σε μορφiΊ αρχείου που περιορίζει μια
τέτοια αυτόματη επεξεργασία. δι6η τα δεδομένα που προκ:ίJπτουν δεν μποροίJν
να εξαχΟούν από αυτά τα έγγραφα. δεν Θεωρούνται έηραφα σε
μηχαναγνώσιμο μσρφότυπο.

Επομένως, τα {;γγραφα 11 αρχεία σε μορφή
εικόνας (πχ .git: _jρg) 11 τα αρχεfα ριlJ' κατ6πιν σάρωσης δεν είναι μηχανικά
αναγν6Jσψα.

(δίδετε ενδε1κηκ11 παριiΟεση αvοιχτcί)ν μορφότυπων σrο

παράρτημα Α. της παρούσας.)
Ειδικότερα, 01 τεχνολογικές επιλογές του τρ6που ανάρτησης των δεδομ{:νων από τους φορείς του
δημόσιου τομέα, είναι κατιχ σεφιχ προτίμησης οι εξής:
α.

Όταν στις υποδομές του Φορέα υπάρχει υπηρεσία διεπαφi1ς (\Vet) sc1Ύice) για την παροχi1

των δεδομένων , στον διαδικτυακό τόπο ιiat,1.gov.gΓ δημοσιείJονται τα βασικά μεταδομένα και το
uΓl

της

υπηρεσίας

δ1επαφ1)ς.

;;την

περίπτωση

αυτή

τσ

σύνολο

δεδομένων

ανανεcονεται/επι1-.:αιροπο1είται με ευ()ί1νη του Φορέα και δεν απαιτείται ανανέωση/επικαιροποιηση
στο data.gov.gr
β.

Όταν στον ιστ6τοπο του Φορέα είναι ανηρτημ{:vο τσ σίJνολο των δεδομένων σε μορφ11

δομημένου αρχείου ανοιχτού μορφότυπου (αρχείο csv. χιηl. xsl). στον διαδικτυακό τόπο
data.gov.gr δημοσιει>ονται τα βασικά μεταδομένα και το ιιrl του αρχείου. Το αρχείο στην
περίπτωση αυτή ανανε<i1νεται/επικαιροπο1είται με ευθύνη του Φορέα και δεν απαιτείται
ανανέωση/επικαιροποιηση στο ιlat,1.gov.gΓ
3
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γ.

Ανάρτηση του συνόλου δεδομένου σε μορφι) δομημένου αρχείου ανοιχτού μορφότυπσυ

(αρχείο csv, xrnl, xsl) στον διαδικτυακό τόπο clata.gov.gl' μαζί με τα μεταδεδομέvα. Το αρχείο
αναναi.Νετω/επικαφοποιείται με ευΟίJνη του Φορέα και απαιτείται παράλληλη ανανέωση και στο
cliltn.goν.gι-.
δ.

Ανάρτηση του αρχείου στο clatH.goν.gι· , σε μορφή μη δομημένου αρχείου «ανοιχτού

μορφόruπου» (αρχείο ht111Ι , docx , ρdt) μαζί με τα μεrαδεδομένα. Εν προκειμένω, ως «ανοιχτό
μορφ6τυπο» νοείται ένα μορφότυπο το οποίο δεν εξαρτάται από πλατφ6ρμα και διατίθεται χωρίς
περωρισμ6 προς περαιτέρω ypήση. Το αρχείο ανανεό)Vεται/επικαιροποιείrαι με ευθύνη του Φορέα
και απαιτείται παράλληλη επικαφοποίηση και στο dntn.gov.gr. Κατά τα λοιπά η ηλεκτρονική και
διαδικτυακτ1 διάΟεση των δημοσίων πληροφοριόΝ τηρεί τους κανόνες t.:αι τα πρότυπα που
προβλέπονται απ6 την Υπουρyικ11 Απ6φαση ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (ΦΕΚ Β' 1301) <1Χίφωση
Πλαισίου Παροχής Υπηρεσι(i)V Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης>>.
Επέκταση πεδίου εφαρμογής Ν 3448/2006 : Το πεδίο εφαρμογ1Ίς του νόμου επεκτείνεται σε
βιβλιοΟi1κες, συμπεριλαμβανομένων των βιβλιοΟηκάιv Λνιiηατωv Εκπαιδευτικάη: Ιδρυμάτων,
μουσεία και αρχεία. Η διείφυνση του πεδίου εφαρμογής του ν6μου περωρίζεται. σίψφωvα και με
την Οδηγία 2013/37, σε τρεις τύπους πολιτιστικ(ί)ν ιδρυμάτων ( βιβλιοθήκες, μουσεία και αρχεία).
Οσον αφορά ειδικά τα Αρχεία του Κράτους, εξακολουΟούν να ισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις
που τα διέπουν. με την αυτον6ηrη επιφί>.λαξη της νομοΟεσίας περί προσωπικά)\! δεδομένων. Το
αυτό ισχί1ει και για τις ειδικ6τερες διατιiξεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων,
σύμφωνα και με την αιτιολογικιΊ έκΟεση του Ν. 4305ί2014. Άλλοι τύποι πολιτιστικcί>ν ιδρυμάτων
(6πως σρχ11σrρες, λυριι..:ές σκηνές, μπαλέτα 1ωι θέατρα), συμπεριλαμβανομένων των αρχείων που
ανήκουν στα ιδρύματα αυτ6, επίσης εξαιροίινται, για το λόγο ότι σχεδ()\, όλο το υλικό αυτ<1)V
ιωλί>πτεται από δικαιό1ματα πνευμαrικ1)ς ιδιοκτησίας τρίτων και, ως εκ τούτου, εξαιρείται ήδη
από το πεδίο εφαρμογ1Ίς της Οδηγίας 2003/98/ΕΚ <<για την περαιτέρω yp11ση πληροφορι<iJν του
δημόσιου τομι:α» και του Ν. 3448/2006.
•

Με τις διαr(1ξε1ς του άρθρου 2 του v. 3448/2006. όπως τροποποι1:ίταt, τα σύνολα εγγρ{ιφων,
οι πληροφοριιiΊν και δεδομένων κατατ{ισσο,·ηη σι: τέσσερις κατηγορίες:
Α) 'Οσα διατίθενται στο διαδίκτυο σε ανοικτό μηχαναγνιόσιμο μορφότυπο ο οποίος
συμμορφι,,νεται σι: ιινοικτά πρότυπιι.
Εν προκειμένω σας ενημεριi>νουμε ότι το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, 11δη
απ6 τον ΟκτcίJβριο του 2013 έχει θέσει σε λειτουργία τον διαδικτυακό τόπο data.gov.gr,
έναν κεντρικό κατ6λογο δεδομένων 6λων των φορέων της ελληνικής κυβέρνησης που
δίνει τη δυνατότητα και παρέχει γενικι1 και ελεί)θερη πρόσβαση στα δεδομένα αυτά.
Σκοπός του ιi::ιtn.goν.gr, όπως αναφέρεται και στην επίσημη ιστοσελίδα του, είναι «να
4
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αυξηθεί η πρόσβαση σε υψηλής αξίας, μηχαναγνιοσψα σύνολα δεδομένων μέσω της
παροχ1)ς

ενιαίων

υπηρεσιών

ι-.:αταλογογράφησης,

ευρετηρίασης,

αποΟ11κευσης.

αναζήτησης και διάθεσης δεδομένων ι-.:αι πληροφορι(ί)ν του δημ6σιου τομέα, 1-:α(Μ1ς και
διαδικn}ακές υπηρεσίες προς τους πολίτες και τρίτα υπολογ�στικιi συστήματα, με την
ενοποίηση όλων των πηγιίJν της δημόσιας διαθέσιμης πληροφορίας σε ένα ενιαίο δικτυακ6
τ6πο ο οποίος είναι το κομβικό σημείο συγκέντρωσης και διανομτ1ς δημόσιων δεδομένων.
Τέτοια σ1Jνολα δεδομένων μπορεί να απορρέουν από τις ακόλουΟες θεματικές εν6τητες:
οικονομικι.i στοιχεία, προμήθε1ες, αποφάσε1ς του Κριiτους, φορολογία κα1 εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης, περιβι.iλλον, οικοδομική δραστηριότητα. επενδύσεις, πολιτισμός
και

τουρισμός,

εκπαίδευση

και

έρευνα,

τιμές

προϊόντων

και

υπηρεσιιίJν,

αποrελεσματικι'>τητα των δημοσίc,,v υπηρεσιι.ί)ν. Τα σ6νολα δεδομένων που αναρπiJνται
στο dnt:1.gov.gr είναι διαθέσιμα με ανοικτές άδειες, που επιτρέπουν την περαιτέρω χρήση
τους χωρίς περιορισμοί1ς και χωρίς κόστος».
�ro πλαίσιο c.ωτδ, σίψφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του νδμου
συγκροτείται το "Μητρ6ω Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου" το οποfο τηρείται στην
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβf:ρνησης του Υπουργείου Διοικητικ11ς Μεταρρύθμισης
και

Ηλεκrρονικ11ς Διακυβέρνησης και είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό rδπο

,v,ν,ν.dat:1.gov.gr. Σκοπ6ς του Μητριί)(η�, ι'iπως προαναφέρθηκε, είναι η συγη:ντρωση σε
ένα μοναδικό σημείο των "Διαρθρωμένων Συνόλων Δεδομένων'' (ι1,ιtascts) των δημοσίων
φορέων, είτε συνδέσμων προς τους διαδικτυακούς τδπους, όπου αυτά τηροίJνται.
Εφιστοίιμε την προσοχ11 των φορέω,• ότι, όπως προκί�πτει από τις διαηiξεις του
άρθρου 2 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4305/2014 στο
διαδικτυακό τόπο <lata.gov.gr δεν αναρηΟνται έγγραφα, αλλά σ(ινολα δεδομένων,
(dHtH sets) ή σ(Jνδεσμοι προς τους δικτυακοί,ς τόπους των φορ{:ων, όπου αυτά
τηρούνται.
Γlροι-.:ειμένου να διευκολίJνεται η χρήση δεδομένων στον δημδσιο τομέα. με παράλληλη
αίιξηση της αξίας των συνόλων δεδομένων για περαιτέρω χρ11ση, συνιστάται τα σίινολα
δεδομένων:
α) να δημοσιεύονται στο διαδίκτυο στην αρχικι). μη τροποποιημένη μορφί1 τους 61στε να
διασφαλίζεται η έγκαιρη δημοσιοποίηση.
β) να δημοσιείιονται και να επικαφοποιο1Jνται με τον υψηλδrερο δυνατό βαθμ6 ανάλυσης
ιί)στε να διασφαλfζεται η πληρ6τητιi τους
γ) να δημοσιεϊ)Ονται και να διατηρούνται σε σταθερή τοποθεσία, κατά προτίμηση στο
υψηλ6τερο οργανωτικδ επίπεδο στο πλαίσιο της διοίκησης <ί)σrε να διασφαλίζεται η
είικολη πρι'iσβαση και η μαιφοπρι'iθεσμη διαθεσψ6τητά τους
5
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δ) να δημοσιεύονται σε μηχαναγνιοσιμους και ανοικτούς μορφότυπους (C:sv, JSON,
Xi'v1L, RDF κ.λπ.) ώστε να ενισχύεται η προσβασιμότητά τους
ε) να περιγρίiφοvrαι σε εμπλουτισμένους μορφ6nιπους μεrαδεδομένων και να
ταξινομούνται σίφφωνα με nιποποιημένα λεξιλ6για (ΙΚ:ΑΤ, Eι.JROVOC, ADίvTS κ.λπ.)
(ί)στε να διευκολύνεται η αναζήτηση και η διαλειτουργικότητα
στ) να είναι προσβάσιμα υπ6 μορφf\ αποτί>πωσης δεδομένων <<data dump>> (μαζική
εξαγωγή δεδομένων) καθ(iις και μέσω διασυνδέσεων προγραμμαησμοίι εφαρμογών
(Applicatίon pιυgηιιn111ίηg intc1.Ynccs - ΑΡΤ) ό>στε να δ1ευκολύνεται η αυτόματη
επεξεργασία.
Ως εκ τοίΗου, οι φορείς του δημόσιου τομέα οφείλουν να προβοί>ν σε κάθε απαιτοί,μενη
εν�:ργε,α για την εξασφ(1λιση της διαθεσιμδτητας των θεματικcον συνόλων δεδομένων που
υπάγονται στη δικαιοδοσία τους,

με τη μορφή των «ανοιχτών δεδομένων» και την

ανάρτηση των δεδομένων αυτ<ίJν στον διαδικτυακό τόπο data.gov.gr δίνοντας
προτεραιότητα σε εκείνα που χαρακτηρίζονται από υψηλή αξία και όφελος για τους
πολίτες και τις επιχεφ11σε1ς.
Β) 'Οσα διατίθενται ανοικτά για περοιτέρ{!) χρήση, αλλά δεν είναι δυνατή η
διαδικτυακ1\ διάθαrή τους.
Για την πρόσβαση και περαιτέρω χρήση των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων
αυτών ο:πιι:ιη:ίται 11 υποβολή αίτησης. Εν προκειμένω εφιστοίψε την προσοχf1 rων
φορέων του δημ6σιου τομέα που εμπίπτουν στην εφαρμογί1 του νόμου , κιiθε φορά που
υποβι'ι.λλεται αίτηση για τη χορήγηση εγγράφων, πληροφοριά)ν και δεδομένων κατ'
επίκληση των διατάξεων του άρΟρου 5 του ΚΔΔιαδ (Ν.2190/1999) για την «πρόσβαση
στα διοικητικά έγγραφω> ή /και των διαηiξεων του Ν. 3448/2006, όπως τροποποιήθηκε
με τις διαr(χξεις του Ν.4305/2014 να λαμβάνουν υπ6ψη τους το γεγονός 6τι η σχ�ση των
δύο νομοθεσιι;η, (για την πρ6σβαση και την περαιτέρω χρf1ση) δεν μπορεί να είναι σχέση
αλληλοαποκλεισμού αλλά σχέση συστοιχίας, καθόσον η πρ6σβαση και περαιτέρω χρί1ση
τελοίιν σε σχέση μέσου · · · σκοπού, έrσι cίJσrε ως «ενδ1αφερόμενο9> πολίτης (άρθρο 5
Ν.2690/1999) για την εφαρμογή των διαηiξεων του Ν. 3448/2006 δεν μπορεί παρά να
νοείται πλέον και ο αιτών την εμπορική. ή άλλη χρ11ση του εγγρ6:φου (σχετική και η υπ'
αριΟ. 29/2009 Γνωμοδότηση του ΣΤ' ΤμfJματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).
Γ) Ειη:ίνα γΗχ τα οποίο. οι δ1πιόσιοι φορείς εξαφετικώς επιβάλλουν όι,ους γιι1 την
πρόσβαση και περαιτέρ{!) χρ11ση τους μέσω αδειοδότησης ή μέσ{!) της επιβολής τελ<iη•
(ίδετε πιφftκάτω, σχετικές παραγράφους << Όροι στην περαιτέρ{!) χρήση Jtέσω άδειας
6
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- Διαδικασίες και γενικές αρχές» και <<Αρχές που διέπουν τη χρέωση κατιi την
περωτέρω χρ11ση εγγράφων, πληροφορι<& ν και δεδομένων του δ 11μόσιου τομέα»
Λ) Εκείνα για τα οποία (ιπαγορεύεται η πρόσβαση δυνάμει άλλων νομοθετικό;ν
προβλέψεων, ιδίως για λόγους προστασίας προσωπικ<&ν δεδομένων, εθνικής
ασφάλειας, άJιυνας 11 δημόσιας τάξης, πνευματικής ιδιοκτησίας, απορρήτου κ.ο.κ.
Ειδικ6τερα, με τις διατ(ιξεις

του άρΟρου 3, του Ν. 4305/2014 ορίζονται οι εξαιρέσεις

από το πεδίο εφαpμογήc του νόμου, ως (1κολού0ως:
α) Με τιc διατά.;;ειι;; των παραγράφων 2, 3 και 5 του παραπάνω άρθρου προβλέπεται
εξf.tίρεσ11 οpισμ{:\•ων εyypάφοη·, πληροφοριών κ ω δεδομf;νων, ιδίως για λόγους
προστασίιιc της ιδιωτικότητος

Κ(Η

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 'Οπως

αναφέρεται και στην αιτωλογική έκθεση του νόμου, κατά την υλοποίηση και εφαρμογή
των ρυΟμίσεωv του v. 4305ί2014 θα πρέπει να τηροί1vrαι πλr1ρως οι αρχές της προστασίας
δεδομένων προσωπικοί� χαρακηΊρα.
Ειδικές προβλέψεις υπάρχουν τόσο στην παράγραφο 3 σίψφωνα με την οποία εξαιροί>vται
από το πεδίο εφαρμογ1)ς του

νόμου έγγραφα, τμήματα εγγράφων. πληροφορίες και

δεδομένα στα οποία είτε η πρόσβαση απαγορεί1εται 11 περωρίζεται για λ6γους προστασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε στα οποία επιτρέπεται μεν η πρόσβαση, η
περαιτέρω χρήση τους όμως είναι ασυμβίβαστη με τη νομοθεσία για την προστασία τωv
φυσικιί)ν προσ(•Jπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπ11(01> χαραl(η)ρα, όσο και
στην παράγραφο 5 σύμφωνα με την οποία η ανοικτ�1 διάθεση, περαπέρω χp1)ση και εν
γένει επεξεργασία εγγράφων πληροφοριι,Ν και δεδομένων γίνεται πάντοτε με την
επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία
δεδομένων προσωπ11ωι> χαρα�,�τήρα (Ν. 2472/1997, ΦΕΚ 50 Α"), όπως αυτές κάθε φορά
ισχί>ουν.
Η ως άvω vομοΟετικ11 πρόβλεψη συμβαδίζει με το άρΟρο 1 παρ. 4 της Οδηγίας 2003/98
που ορίζει ότι «αφ11vει ανέπαφο και ουδόλως Οίγει το επίπεδο προστασίας των
προσωπικc;Jν δεδομένων και ιδίως δεν μεταβ6λει τις υποχρεά)σεις και τα δικαι6η1ατα που
καθορίζονται από την Οδηγία 95/46/ΕΚ»
Συvεπι'rις, κατηγορίες εγγράφων. πληροφοριών και δεδομένων, όπου η περαιτέρω χρf1ση,
είναι ασυμβfβαστη β6σει νίψου με την

νομοθεσία για την προστασία των φυσικ6Jν

προσιί1πων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. εξαιρούνται του
πεδίου εφαρμογiJς της οδηγίας για την <<περαιτέρω χρiJσψ> και ως εκ τούτου, εξαιρούνται
7
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και από το πεδίο εφαρμογής του v. 4305/2014 που συνιστά το εθνικό δίιs:αιο μεταφοράς
της.
Με β(iση τα ανωτέρω, οι φορείς θα πρέπει να λάβουν υπδψ η ότι έγγραφα που περιέχουν
προσωπικά δεδομένα αv και αναρτώνται στο πλαίσιο του προγράμματος «ΔΙΑ ΥΓΈlΑ» για
λόγους διαφάνειας και πληροφόρησης των πολιτών και είναι προσβάσιμα από όλους.
επειδή γιι� κάθε άλλη χρήση που υπερβ<tίνf;ι την f;γκαθίδρ,ιση διαφάνειας και την
πληροφόρηση του κοινού η περαιτέρω χρήση δεν επιτρέπεται, εάν τα ίδια αυτά
έγγραφα, ή τμi1ματα εγγράφων, πληροφορίες και δεδομένα πρόκειται να αναρτηθούν
'(ια σκοπούς αξιοποίησης και περαιτέρω χι)ήσης στην ιστοσελίδα του φορέα ή στο
ιlata.gov.gr τότε επιβάλλετ(.ιι η ανωνυμοποίησή τους, πρι,• η1ν ανάρτηση.
Διαφορετικά, στην περίπτωση όπου τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα προς
περαιτέρω )'J)ΤΊση και αξιοποίηση περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικοί> χαpακττ1ρα και οι
φορείς κρίνουν σh:6πιμο να τα συμπεριλάβουν στην κατηγορία των (<αvοιχη:ίJν και προς
διαδικτυακή ανάρτηση δεδομένων», αυτό μποροί1ν να το κάνουν μόνον αφοίJ
προηγουμένως προβούν σε μελέτη επιπτιί)σεωv στην ιδιωτικότητα, από την οποία να
προκύπτουν οι συμβατοί σκοποί και περιορισμοί χρi1σης και χρηστών, καΟι,)ς και τα
cψιανωτικ<'.t 1':f.Η τεχνικ<'ι. μέτρα για την προστασία των προσωπικ(i)ν δεδομένων.
Και τούτο διότι, η Οδηγία 95/46/ΕΚ και ο Ν. 2472/1997, καθιερι,Jνουν τη βασική αρχή του
προh:αθορισμέvου και ειδικο(ι σκοποί>. Δηλαδή, κ{ι.θε είδους επεξεργασία, όπως η διάθεση
και περαιτέρω επεξεργασία. πρέπει να πραγματοποιείται για συγκεκριμένο σκοπό και
επίσης ο σκοπός της πριί)της συλλογής και επεξεργασίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
του δ11μόσιου φορέα δεν πρέπει να είναι ασυμβίβαστος με κάθε σκοπό προς περαιτέρω
χρ11ση. Λαμβάνοντας υπόψη όμι•Jς, ότι από τον ορισμό της «περαιτέρω χρήσης>>, (άρθρο
4. παρ. 4 του ν. 3448/2006 που εξακολουθεί και βρίσκεται σε ισχύ), οι σκοποί της
<<περαιτέρω χpήσης» δεν περιορίζονται, -για να είναι η ως άνω περαιτέρω χρήση των
εγγράφων, πληροφοριιί)ν και δεδομένων των φορέων συμβαηΊ με την vομοΟεσία για την
προστασία των προσωπ1κά1ν δεδομένων, πρέπει να πραγματοποιείται με ανωνυμοποιημένα
δεδομένα.
Εξrtλλου. απ6 πρακτικ11ς πλευράς. μόνον όταν τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα
δεδομϊνα δ1ατίθενται ανωνυμσποιημένα,

μπορεί να εξυπηρετείται και να καθίσταται

εφικτός ο στόχος της «ανοιχτής δι(χθεσης» και αvϊφτησης αυτ(ί}V, αφού

μόνον τότε

μπορούν να διατίθενται μονομερ(ί}ς και cψεσα από τους φορείς του δημόσιου τομέα με
αυτοματοποιημένες διαδικασίες, χωρίς να απαιτείται να εξετάζονται όλα τα παραπάνω. ως
8
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προς τη ύπαρξη και προστασία των

δεδομένων προσωπικού χαρακη1ρα

και των

περιορισμιίJν που η προστασία αυτ1) συνεπάγεται.
Επιπλέον,

ι:πισημαίνουμε

ότι,

κιη

όταν

ακόμη

τα

δεδομένα

διοτίθενται

ανωνυμοποιημένα, είναι σκόπιμο να περιλι:ιμβάνονται όροι προς τΟ\' τελικό χρήστη για
τη διασφάλιση της ανωνυμοποίησης εκ μέρους αυτοί�, είτε μέσω αδειοδότησης, είτε
μέσω ι:ινακοί,'<•>σης σε ευκρινές σημείο στην ιστοσελίδα του φορέο, για το λόγο ότι
μέσι:ι στιe. υποχρι::ώσεις του τελικού χρήστη είνιι.ι και το νι.Ί ιι.πέχει από τψ• προσπάθειο
τουτοποίησης των προσό,πων. Ο τελικός χρήστης. επιπλέον, θα πρέπει να γνωρίζει ότι
εά,• διαπιστώσει ότι εί,•αι δυνατή 11 επαναταυτοποίηση των προσ<οπων, οφείλει να
ενημφώσα α�ιελλητί τον φορέο:, ο οποίος, όπως και σε περίπτωση παραβίασης των
όρων εκ μέροιις του χρήστη, μπορεί νι:ι 11νακαλέσει η1ν άδεια χρ11σ1Jς.
Εξυπακοί�εται ότι και τα ευαίσθητα δεδομένα κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν.
2472/1997, δεν μπορεί να αποτελοίιν αντικείμενο περαιη:ρω χρήσης. επιπροσθέτως δι6τι
βάσει του άρθρου 7 του ν. 2472ί1997 (καθ6)ς και του ιχρθρου 8 της Οδηγίας 95ί46/ΕΚ), η
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων περιορίζεται σε ορισμένους μ6νον σκοπούς που
απαριθμούνται στο άρθρο 7 ν. 2472/1997 καθώς και σε σ1ωπούς υπέρτερου δημόσιου
συμφέροντος, 6ταν για το τελευταίο προβλέπονται ειδικές εγγυήσεις.
Εξάλλου, εφιστοίη1ε την προσοχή των φορέων στο γεγον6ς ότι όπως προκύπτει από τις
διατάξεις της παρ. ι του άρθρου 3 του ν. 2472/1997, οι δ1ατάξεις του νόμου αυτο(ι
εφορμόζονται στην εν <•λω 11 εν μέρε1 αυτοματοποιημένη επεξεργασία καθ(ί;ς και σηι
μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένοη• προσ(J)πικού χαρακτήρα, τα οποία
περιλαμβάνονται 11 πρόκειται ν{ι περιλ11φθούν σε αρχείο, (όπως η έννοια του τελευταίου
αποσαφηνίζεται στο άρθρο 2 περ. ε του v6μου αυτοί>). Δηλαδ11, όταν γίνεται επεξεργασία
αυτοματοποιημένη με τη χρήση ηλεκτροvικιίJv και {1λλων τεχvικ(iΝ μηχανικιίJν
συστημάτων επεξεργασίας, τότε οι διατάξεις του ν. 2472/1997, όπως ισχί)ει, εφαρμόζονται
σε κάθε περίπτωση. Αν όμως η επεξεργασία είναι μη αυτοματοποιημένη. τότε οι εν λόγω
διατάξεις εφαρμόζονται μόνον όταν τα δf:δοJιi:νο περιλftμβ{η•οντ(Η ή πρόκειται να
περιληφθούν σε αρχείο (ΣτΕ 3697/2007).
Συνεπώς, ως βασικτΊ αρχ11 ισχίιει, ότι η περαιτέρω χρr1ση αφορά προεχ6vτως δεδομένα που
δεν σχειίζονται με ατομικές υποθέσεις και ατομικές διοικητικές πράξεις, (οι οποίες κατά
καν6vα περιλαμβϊίνουν δεδομένα προσωπικοί, χαρακτήρα) , 6πως μετεωρολογικιi,
γεωχωρι11:ά δεδομένα κλπ.
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β) Επιπλέον. οι διατάξεις των άρθρων 1-13 του νόμου δεν εφαρμόζονται σε έγγραφα,
πληροφορίες και δεδομένα που αφοροίJV στην εθνικ11 ασφάλεια, άμηνα ή δημόσια
τα, ":,):11, το

φορολογικό και το στ(ιτιστικό απόρρητο, το εμπορικό, βιομηχανικό,

επιχεφηματικό, ι:παγγελιιατι.κό ή ετιιφικό απόριηιτο, έγγραφα, πληροφορίες και
δεδομένα για τα οποία απαιτείται από ειδικές διατάξεις η απόδειξη ειδικού εννόμου
συμφέροντος από τοης πολίτες ή τις επιχειρήσεις και τμήJιατα εγγράφ(ι)ν,
πληροφοριώ,· ή δεδομένων ποι1 πφι{:χου,· μόνο λογότυπιι, εμβλήματα και σήματα.
γ) Επίσης οι διατάξεις του Ν.4305/2014 δεν εφαρμόζονται σε έγγραφα, πληροφορίες
και δεδομένα για τα οποία τρίτοι έχουν δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικ11ς
ιδιοκτησίας (περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 3 v. 3448/2006, όπως αντικαταστάθηκε με με
την παρ.1 του <'φθρου l I ν.3613/2007,(ΦΕΚ Α 263/23-11-2007) καθcος και σε έγγραφα
που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιων ραδιοτηλεποτικιί)ν φορέων και των θυγατρικών
τους εταιρει<ί1v με σκοπό την εκπλr1ρωση δημόσιας αποστολής με τη μορφή
ραδιοτηλεοπτικ1)ς εκπομπiις (περ. δ) του άρθρου 3 v.3448/2006, η οποία εξακολουθεί να
ισχίJει).
δ) Ειδικ1Ί εξαίρεση προβλέπεται για την προστασία της πολιτιστικής κλ11ρονομιάς από
κλοπή, λι:ηλασία, βανδαλισμό, λαθJ)ονασκαιρ11, αρχιηοκιιπηλία, κιη γενικ(ι την
αποιρυγή έκθεσης σε κίνδυνο κινητώ,· και ακινήτων �ινημείων και χώρων που
προστατείιονται fJάσεt του νόJιου 3028/2002.
Περαιτέρω. για την εφαρμογ1) των διατιiξεων του ν. 4305i2014 και την ι'tμεση και
αποτελεσματικi1 υλοποίηση της αρχής της ανοικτή ς διάθεσης και περαιτέρω χρ11σης των
εγγράφων, πληροφοριι;Jv ή δεδομένων του δημόσιου τομέα, προβλέπεται συγκεκριμένη
διαδο-:ασία, η τfιρηση της οποίας ελ.:γχεπι.ι

από το ΣώJΗL ΕπtΟι;ωρητών Ελεγκτών

ΛηJιόσιος Λιοίκησης (ιiι>θρο 10 παρ. 5 ν. 4.305/2014).

•:• Πρακτικές Ρυθμίσεις
Μέσα σε τρεις Jιήνες από την έναρξη ισχύος τοι1 νόμου και έως 3 l Ιανουαρίου 2015 οι ΟΔΕ
του προγράμματος Διαίιγεια των φορέων του δημόσιου τομέα που υπάγονται στο πεδίο
εφαρμογής του νόμου. προβαίνουν στην καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων, εγγράφων,
πληροφοριό)ν και δεδομένων που βρίσκοντω στην κατοχ11 του φορέα. σε πίνακα, όπως
εvδεικτικ<ος παρατίθεται στο παράρτημα Β. της παρούσας εΊκυκλίου. Για την καταγραφή,
λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου
10 του ν. 4305ί2014 .. Ως εκ τοίηου, από την καταγραφ11 θα πρέπει να προκύπτουν τα αl(όλουθα:
10
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α) τα σύνολα δεδομένων που ο φορέας κατέχει, σε οποιαδ11ποrε μορφή. εντύπου 11 ηλεκτρονικοί>
αρχείου. β) ο μορφόnιπος των συνόλων δεδομένων, γ) n>χόν επιβολή όρων μέσω ανακοίνωσης.
αδειοδ6τησης ή τελ<i1ν, εφδσον υφίστανται, δ) τυχόν περιορισμοί στους οποίους υπ6κεινται τα
σύνολα δεδομένων, σίψφωνα με την παρι1γραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου και δεν διατίθενται
για περαιτέρω αξιοποίηση και yJ)ήση.
Για την καταγραφτι αυτή οι ΟΔΕ του ΔΙΑ ΥΓΕΙΑ συνεργάζονται, 6που είναι απαραίτητο. με τα
Κομβικά ΣηJιεία Επαφής (ΚΟΣΕ) που προβλέπονται στο ν. 3882/201 Ο και με τις αρμ6διες
υπηρεσίες του φορέα. Συνιστάται στους φορείς να ενισχύσουν τις ομάδες του προηγούμενου
εδαφίου με επιπλέον προσωπικό για ηιν εφαρμογή του παρόντος νόμου.
Μέσα σε τρεις μήνες από την ολοκλήρωση της καταγραφ11ς. κω σε κάθε περίπτωση έως 30
Απριλίου 2015 κάθε φορέας εκδίδει αναρτητέα στο διαδίκτυο (στον διαδικτυακό τ6πο του
Προγράμματος «Διαίιγεια» καθώς και στην ιστοσελίδα του) απόφαση στην οποία περιγράφονται:
α) τα σί1νολα δεδομένων που κατέχει, β) τα σίινολα δεδομέvσiν που θα διαΟισει σε ανοικτό και
μηχαναγν61σιμο μορφότυπο. εφαρμόζοντας την αρχί1 της εξ ορισμού «αvοικτi1ς διάθεσης» της
δημόσιας πληροφορίας γ) τα σίινολα δεδομένων που Οα διαΟισει με επιβολή όρων μισω
αδειοδ<'ηησης ή τελιον σύμφωνα με τα ιiρΟρα 7 έως 9 του ν. 4305/2014, δ) τα σί)νολα δεδομένων
που υπόκεινται στους περιορισμούς που τίΟενται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν6μου 1':αι
δεν διατίθενται για περαιτέρω αξιοποίηση και χρr1σ11.
Στην οπόφαση που εκδίδουν οι Οp'fανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού
πφιλαμβάνονται

Κ(η

τα σi>νολα δεδομi:νων που κατέχουν τα εποπτευόμενα από αυτο(ις

νομικά ΠJ>όσωπ<l.
Υπογραμμίζεται ότι η έκδοση της απόφασης αυτ�'1ς επαναλαμβάνεται τουλάχιστον ετησίως,
καθόσον οι φορείς του δημ6σιου τομέα οφείλουν να επικαφοποωίιν τη δημόσια πληροφορία που
έχουν στην κατοχή τους όποτε είναι αναγκαίο και σε KfiOε περίπτωση σε ετήσια βιiση.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρΟρο� 14 του Νόμου 4305/2014 οι ως άνω προθεσμίες
για την καταγραφή και για την έκδοση απόφασης ορίζονται σε δόιδεκα 02) και έξι (6) μτ1νες
,αντίστοιχα: γιο τις βιβλιοθ11κες, μουσείιι και αρχι:ία, καθ<ος και για κι1Οε {1λλ11 περίπτωση που
αφορά σε πολιτιστικούς πόρους του Υπουργείου Ηολιτισμού και αθλητισμού κω των
εποπτευόμενων από (ΗJτό φορέο>ν.
Ο.λες 01 παραπάνω προθεσμίες μπορούν να μεταβι.iλλοvται με κοινή απ6φαση του ΥπουργσίJ
Διοικητικής Μεταρρί�θμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμοδίου
Υπουργού ( παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4305/2014).
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Σε περίπτωση

που οι ως άνω προΟεσμίες παρέλθουν άπρακτες, τα σίινολα δεδομένων

διατίΟεντιη 1::λείιΟερα προς περαιτi:ι>ω χρήση κrη αξιοποί11ση , με την 1::πιφίιλ<ιξη της τήρησης
της νομοθεσίας περί προσωπικtόν δεδομένων (παρ. 6 του άρΟρου 14 του Ν. 4305/2014).
Σ11μει(ονουμε ότι, λόγω τοη δυνιφικοί1 χαρακτήρο: των εξετιιζόμενων ριιθμίσεων, ιδίως σε
ό,τι αφορά σε θέματα ο:νάρτησ11ς των συνόλ(,η' δεδομένων στο "ΜητριίJο Ανοικτών
Λεδομένων του Δημοσίου" στο d�ιt�ι.gov.gι·, τυχόν νέες οδηγίι::ς και κατευθύνσεις, σε συνέχειο
αυτιi"η•

που

έχουν

ήδη

δοθεί

με

τις

υπ'

αρίθ.

ΥΑΙΙ/Φ.40.4/1371/13-03-2014,

Υ ΑΠ/Φ.40.4/1978/03-04-2014, και ΥΑΠ/Φ.40.4/6239/22-09-2014 εγκυκλίους της Υπηρεσίος
μας, Οα δίδονται όταν ι.ιυτό �;ίναι rιπαριtίτητο μ�; κάΟ�; πρόσφορο μέσο όπως μ�; την έκδοση
νέων εγκυκλίων ή/και ιχνακοινώσεων στον ιστότοπο data.gov.gr.

•:• Μέσα προστασίας σε περίπτωση απορριπτικής δικαστικής απόφασης
Με τη διιirαξη του ιiρθρου 5 του v. 4305i2014, απλοποιείται το πλαίσιο των δυνατοτήτων
πολιτό1v και επιχεφf1σεων σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης για πρόσβαση και
περαιτέρω χρf1ση εγγράφων. Ειδικότερα:
Ε(iν κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης για την πρόσβαση και περα�τέρω χρήση
εγγράφων, πληροφοριιον και δεδομένων υπάρξει απορριπτική απ6φαση, οι φορείς του
δημόσιου τομέα οφείλουν να ανακοινό)σσυν στον αιτούντα τους λόγους απόρριψης βάσει
των σχεnι-:ά)ν διαr(1ξεων. Σε περιππίJσε1ς που η απορριπτική απϊ>φαση αφορά έγγραφα,
πληροφορίες και δεδομένα στα οποία τρίτοι διαθέτουν δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτι1σίας, ο φορέας του δημόσιου τομέα συμπεριλαμβάνει αναφορά στο φυσικ6 ή
νομικό πρόσωπο που είναι ο δικαιούχος. όταν είναι γνωστός, r1, εναλλακτικά, στον
αδειοδι'Jτη από τον οποίο ο φορέας έχει λιiβε1 το σχετικδ υλικ6, εκτός εάν πρ6κειται για
βιβλιοθήκες, μουσεία και αρχεία.
Γlεραιτέρω, προβλέπεται απευΟείας άσκηση ενδικοφανούς προσφυγ1)ς ενώπιον του
Γενικοί1 Επιθεωρητή Δημ6σιας Διοίκησης και εν συνεχεία αίτηση ακυρ(ί)σεως ενόJπων του
Διοικηηκο(J Εφετείου. Η αίτηση ακύρωσης μπορεί να ασκηθεί απ6 οποιονδiΊποτε έχει
έννομο συμφέρον, επομένως 6χι μόνο από τον αιτοίιντα διοικοίψενο (_σε περίπτωση
απόρριψης της προσφυγής του) αλλά και από τον δημόσιο φορέα (σε περίπτωση αποδοχής
της πrοσφυγ11ς από τον Γενικό Επιθεωρητ11). Τέλος, οι φορείς του δημοσίου τομέα
μεριμνούν ιi>στε οι πολίτες να ενημερό)νονται σχετικά με τις διοικητικές προσφυγές και τα
ένδικα μέσα που μποροίJν να ασκήσουν.
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•:• Όροι στην περαιτέρω χρήση μέσω {ιδειας - Δtαδικ(ισίες και γενικές
αρχές
Με τ ι1 διάταξη του άρθρου 7, σε σχέση με κάθε περαιτέρω χρ11ση εγγράφων πληροφορΗ•JV
11 δεδομένων, οι φορείς του δημ6σιου τομέα μποροί}ν, εφόσον ι:νδι:ίκνυται, να επιβάλλουν
όρους στην περαιτέρω χρήση μέσω tίδεω:ς (όπως είναι η αναφοριi της πηγής και η
δήλωση περί της καθ' οιονδήποτε τρόπο τροποποίησης του εγγράφου, των δεδομένων ή
της πληροφορίας από τον περαιτέρω χρi1στη). Τυχόν άδειες για περαιτέρω χ ρήση
πληροφοριcί)ν του δημ6σιου τομέα Οα πρέπει. σε κάΟε περίπτωση, να θέτουν τους
λιγ6τερους δυνατούς περισρισμοίις στην περωτέρω χρήση.
Στο διαδίκτυο υπάρχουν διαθέσιμες διάφορες άδειες που συνάδουν με τις αρχές της
«ανοικη1ς διάθεσης>� όπως, ενδειΗικciις, περιγράφονται από το Ίδρυμα Ανοιχτi1ς Γv(ί)σης
(Ορeη Kno\vleιigc Fοιιηιi:ιtίοη, httρs://okΓn.org/) γ�α την προcί)θηση της άνευ περιορ1σμιi)ν
περαιτέρω χρήσης διαδικτυακού περιεχομένου. Οι ανοικτές τυποποιημένες άδειες, για
παράδειγμα. οι πλέον πρόσφατες άδειες C:rcativc c:οιηωοηs (CX� 4.0). επιτρέπουν την
περαιτi:ρω χρήση χωρίς να είναι αναγκαία η αν(.ιπτυξη και επικαφοποiηση ειδικ(.ι
προσαρμοσμένων αδειcόν σε εθνικ6 11 υποεθνικ6 επίπεδο. Οι φορεfς του δημ6σιου τομέα
ενθαρρί1vονται

να

χρησιμοποιούν

ανοικτές

τυποποιημ{;vες

άδειες,

οι

οποίες

συμμορφώνονται με το εθνικό δίκαιο περί διανοητικής ιδιοκτησίας και το δίκαιο των
συμβάσεων, καθιi)ς και με τις συνισηi:ψενες διατάξεις περί αδειοδότησης. ι,iδετε
παράρτημα Γ της παρούσας με είδη των αδειόηι ('(').
Προβλέπετω περαιτέρω, η δυνατότητα στον αδειοδότη να παρέχει τις πληροφορίες i<ως
έχουν», χωρίς να αναλαμβ6.νει ευθύνη για την ορθότητα ή την πληρότητϊι τους. Ομοίως,
όταν ο φορέας του δημόσιου τομέα δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί τη διαρκή παροχή των εν
λόγω πληροφοριών και την πρόσβαση σε αυτές, τούτο μπορεί επίσης να δηλόJνεται στην
χορηγούμενη άδεια.
Σε κάθε περίπτωση. ως όροι, οι οποίοι δεν περιορίζουν άνευ λόΊου τις δυνατότητες
περαιτέρω χρήσης και αξιοποίησης , πέραν της αναφοράς της πηγτΊς 1':αι της δήλωσης περί
της καθ' οιοvδi1ποτε τρ6πο τροποποίησης του εγγράφου, των δεδομένων ή της
πληροφορίας απ6 τον περαιτέρω χp11στη, μπορούν να εκληφθούν κω οι ακόλουθοι:
α) η υποχρέωση να μην διαστρεβλιόνεται το αρχικό νόημα ή μi1νυμα των εγγράφων.
πληροφοριών και δεδομένων (άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 3448ί2006, που παραμένει σε ισχί>).
β) η μη θεμελίωση καθ<ίJς και η αποποίηση ευθύνης του φορέα του δημόσιου τομέα για τις
περιπηΔσεις μη ορθής περαιτέρω χρ1)σης και αξιοποίησης των εγγρ(ιφων, πληροφορι(ίηι
13
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και δεδομένων, αλλά και η αποποίηση ευΟύvης για κιίθε συνέπεια προερχόμενη από την
περαιτέρω χρήση (άρΟpο 6 παρ. 4 του v. 3448/2006 που παραμένει σε ισχίJ).
Εξάλλου, εν προκειμένω υπενθυμίζοι>με στους φορείς ότι ιn• και ισχύουν εκ του
νόμου όσα προβλέπονται με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του ν. 3448/2006, (πχ. η
απαγόρευση της παραπλάνησης ή διαστρέβλ<J)σης του περιεχομένου των εγγράφων,
σiιμφ<•>να μι:; το τελευτιι:ίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3448/2006 που
παραμένει σε ισχύ), είνιι.ι σκόπιμο. όλα όσα κρίνονται από τους φορείς ως αναγκαία
να τηρηθούν από τους περαιτέρω χρήστες, να περιλαμβάνονται στους «όρους
χρήσης», είτε με ανακοίνωση σε ευκρινές σημείο της ιστοσελίδας του φορέα στην
οποίι1 τηρούνται τα σiJνολο: δεδομέν(!η•, είτε και ως «άδεια» ποιι συνοδι:iιει τις
πληροφορίες που πι;φέχοντιιι, έτσι <iΊστε νι1 γνωρίζει ο τελικός, περαιτέρω χρήση1ς
το ακριJiές περιεχόμενο των δικαιωμάτω\' και των υποχρεό}σε(!η• που αποf)ρέουν από
την χορ1ίγ11σ11 των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του φορέα-αδειοδότη.
Αρμ6διο όργανο για την επιβολ1) των 6ρων μέσω αδεωΜτησης καΟώς καt για την
· επιβολή τελών. σύμφωνα με τις εξουσιοδοτικές διατάξεις, είναι ο οικείος υπουργός στην
περίπτωση των κεvτρικιί:Jν και περιφερειακών κρατικιον αρχιί}ν, και το αρμόδιο, σύμφωνα
με τις οικείες καταστατικές διατάξεις, όργανο διοίκησης στις ανεξάρτητες διοικητικές
ιφχέ.; κω στα νομικά πρόσωπα που συνιστούν δημόσωυς φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογ11ς του νόμου.

•:• Αρχές που διέπουν τη χρέωση κατά την περαιτέρω χρήση εγγράφων,
πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα
Με τα άρθρα 8 και 9 καθορίζονται οι αρχές που διέπουν τη χρέωση σε περίπτωση
επιβολής τέλους από φορείς του δημόσιου τομέα για την περαιτέρω χρήση εγγράφων,
πληροφοριftlν 11 δεδομένων. Ειδικ6τερα,
•

Το αν(!)τέρω τέλος περιορίζεται στο οριακό κόστος. Ωστόσο, προκειμένου να μην
παρεμποδίζεται η κανονικ1Ί λειτουργία των φορέων του δημιΊσιου τομέα, οι οποίοι
υπσχρεοίJνται να παριiγουν έσοδα για να καλίιπτουν σημαντικό μ{:ρος του κ6στους
τους όσον αφορά την εκτέλεση της δημόσιας αποστολής τους, ή του κόστους που
συνδέεται με τη συλλογ11, παραγωγίι, αναπαραγωγή και διάδοση ορισμένων εγγράφων.
πληροφιψι(iιν 11 δεδομένων που διατίθενται για περαιτέρω χρήση, 01 φορείς του
δημ6σωυ τομέα έχουν τη δυνατ6τητα να χρει:ί>νουν περισσιΊτερο απ6 το οριακ6 κόστος
στις περιπτόJσεις αυτές,.
14
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•

Τα τέλη αυτά θα πρέπει να ορίζονται σύμφωνα με ιιντικειμι:νικά, διαφανή και
επαλ11θεύσιμα κριη1ρ1α ι-αι τα συνολικιi έσοδα από την παροχή και την άδεια
περαιτέρω χρ1)σης των εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων δεν θα πρέπει να
υπερβαίνουν το κόστος συλλογi1ς, παραγωγι)ς, αvαπαραγωγiJς και διάδοσής τους,
συμπεριλαμβανομένης μιας είιλογης απ6δοσης της επένδυσης.

•

Οι βιβλιοθ1Ίκες, τα μουσεία ι-:αι τα αρχεία έχουν τη δυνατότητα να χρειίJνουν
περισσότερο απ<S rσ οριακό κόστος προκειμένου, και σn1v περίπτωση αυτή, να μην
παρεμποδίζεται η κανονικ11 λειτουργία τους. Όσον αφορά αυτοίις τους φορείς του
δημόσιου τομέα, τα συνολικά έσοδα από την παροχή και την άδεια περαιτέρω χρήσης
των εγγράφων, πληροφοριc;Ηι ή δεδομένων εντός της εκάστοτε λογιστικής περιόδου
δεν θα υπερβαfvουv το κ6στος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής, δΗiδοσης και
συνη)ρησής τους και το κ6στος εκκαθάρισης δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης
μιας εύλογης απ6δοσης της επένδυσης.

•

Σύμφωνα με την αρχ1) της δ1αφάνειας, οι όροι, το συνολικό ύψος των τελ<ί)ν, η βάση
υπολογισμού τους καΟό,ς και οι απαιτt'ισεις που αναφέρονται σε έγγραφα,
πληροφοιJίες κιιι δεδομένα για τα οποία τρίτοι δΗιΟέτουν δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας, προκιιθορίζο\•ηιι και δημοσιεύονται με ttλεκτρονικti
μέσα στο διαδικτυακό τόπο ,vwιv.data.gov.gr και στην ιστοσελίδα του φορέα.

•:• Αποκλειστικές συμφωνίες και δικαι<όματα περαιτέρω χρήσης (άρθρο
11 ν. 4305/2014)
Οι καν6vες του ανταγωνισμού Οα πρέπει να τηρούνται και να αποφεύγονται κατά το δυνατόν
οι αποκλειστικές συμφωνίες των φορέων του δημόσιου τομέα με ιδι(iηες εταίρους. Εν τοίηοις,
για λόγους παροχής υπηρεσίας προς το δημόσιο συμφέρον, ενδέχεται ενίοτε να χρειασθεί
αποκλειστικό δικαίωμα για πεpαιτi;ρω χρήση συγκεκριμένων εγγράφων, πληροφορι61ν 11
δεδομένων του δημόσιου τομέα. Αυτό είναι δυνατόν να συμβεί, μετα.ξί} άλλων, σε περίπτωση
που κανένας εμπορικ6ς εκδ6της δεν θα δημοσίευε τις πληροφορίες χωρfς ανάλογο
αποκλε1στικό δικαίωμα. Προκειμένου να αντιμετωπ1στεί το ενδεχόμενο αυτό, ο νόμος
επιτρέπει τις αποκλειστικές συμφωνίες στις περιπτώσεις που είναι αναγκαίο ένα αποκλειστικό
δικαίωμα για την παροχή υπηρεσίας προς το δημόσιο συμφέρον.
Κατ6πιν

της

επέκτασης

του

πεδfου

εφαρμογ1)ς

του

νόμου

στις

βιβλιοθ1)κες,

συμπερ1λαμβανομένωv των β1βλιοθηκών των Αvι;ηατων εκπαιδευτικί;η, Ιδρυμάτων, στα
μουσεία και στα αρχεία, προβλέπονται ειδικές διατ(ιξεις σχετικά με τις αποκλειστικές
συμφωνίες καθ61ς υφίστανται πολυιiριθμες συμφωνίες συνεργασίας μεταξίJ βιβλωθηκιί)ν
(συμπεριλαμβανομένων των βιβλιοθηια:iJν των Α.Ε.1. ), μουσείων, αρχείων και ιδιωτ6Ν
εταίρων, που αφοροί>ν την ψηφιοποίηση των πολιτιστικcον πόρων και τη χορήγηση
15
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αποκλειστικό1ν δικαιωμάτων σε ιδιό�τες εταίρους. 'Εχει αποδειχθεί στην πράξη ότι οι εν λόγω
συμπράξεις μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικοί> τομέα μποpοίιν να καταστήσουν δυνατi1 μια
ουσ1αστικ11 χρήση των πολιτιστικ(ί)ν πόρων και ταυr6χρονα να επισπεί)σουν την πρόσβαση
των πολιτι.ί.Jν στην πολιτιστική κληρονομιά.
�ε περίπτωση που ένα αποκλειστικ6 δικαίωμα σχετίζεται με την ψηφιοποίηση πολιτιστικών
πόρων, είναι απαραίτητη η πρόβλεψη ορισμένης χροvικi1ς διάρκειας αποκλειστικ6τητας
προκειμένου ο ιδι(οτης εταίρος να έχει τη δυνατ6τητα να αποσβέσει την επένδυσή του. Η
περίοδος αυτή είναι περιορισμένη χρονικά και δεν υπερβαίνει τα 10 έτη προκειμένου να
τηρείται η αρχή ότι το κοινόχρηστο υλικ6 Οα πρέπει να παραμένει δημόσιο κτί1μα, αφού
ψηφιοποιηΟεί. Εφόσον η περίοδος αυτή υπερβαίνει τα δέκα έτη, η διάρκεια του αποκλειστικοί>
δικαι<iψαrος υπ6κειται σε επανεξέταση καηi το ενδέκατο έτος και, rουλ(iχιστον, κάθε επτά
έτη, εν συνεχεία.
Σε κάθε περίπτωση παρέχεται στον οικείο φορέα του δημ6σιου 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.
Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι προκειμένου να ληφθούν δεόντως υπόψη συμβάσεις και άλλες
συμφωνίες που χορηγοίιν αποκλειστικά δικωcίψατα και που συνάφθηκαν πριν απ6 τη θέση σε
ισχύ του παρόντος ν6μου, θεσπίζονται μεταβατικά μέτρα για την προστασία των συμφερόντων
των μερά)ν στις περιπτό)σεις που τα αποκλειστικά τους δικαιcί)ματα δεν πληρούν τις
προίiποθέσεις για την εφαρμογ11 των εξαιρέσεων που επιτρέπονται βάσει του παρόντος νόμου.
Τα εv λόγω μεταβατιl\"ά μέτρα προβλέπουν τη διατήρηση των αποκλειστικ6)ν δικαιωμάτων των
μερών έως τη λήξ11 της σύμβασης ή. για τις συμβάσεις αορίστου χρόνου ή τις συμβάσεις
ιδιαίτερα μεγάλης διάρκειας. τη διατήρησή τους για ένα χρονικό οι(ιστημα που να επιτρέπει
στα μέρη να λαμβιiνουν τα κατάλληλα μέτρα. Τα εν λόγω μεταβατιl\"ά μέτρα δεν εφαρμόζονται
σε συμβάσεις ή άλλες συμφωνίες που συvάφθηκαv μετά τη θέση σε ισχίJ της οδηγίας 2013ί37
αλλά πριν από την εφαρμογ11 του νόμου 4305/2014

•:• Ετήσιος διαγωνισιιός και βραβεία αριστείας
Με το (φθρο 12 του νόμου καθιερ6>νονται σημαντικά εργαλεία που θα ενθαρρίJνουν και θα
ενισχίισουν την εφαρμογ11 rων προβλι';ψεων του παρόντος νόμου τόσο απ6 το δημόσιο όσο και
από τον ιδιωτικό τομέα καθό>ς και τον έλεγχο της σχετικι)ς δράσης των δημόσιων φορέων εκ
μέρους του Κοινοβουλίου. Συγκεκριμένα. καΟιεριίJνεται:
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Η διενέργεια ετήσιου διαγωνισμού με σκοπό την ανάπτυξη εφαρμογιύν για την αποδστικ1')
αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων που διαθέτουν οι δημόσιοι φορείς, τη βελτίωση της
απόδοσης του δημόσιου τομέα, την ενίσχυση της δημόσιας λογοδοσίας, της διαφάνειας και της
επιχεφηματικόrηrας. Ο διαγωνισμός θα απευθύνεται σε επιστήμονες, ερευνητές, επιχειρηματίες.
δημοσίους υπαλλήλους, φοιτητές, μαθητές και γενικότερα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα της
ημεδαm'1ς και της αλλοδαπής με στόχο να προσελκύσει το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή τους με
δράσεις και πρωτοβουλίες που ενισχϊιουv την εξωστρέφεια, rη συνεργασία και την ανάδε1ξη
καινοτομι6)ν.

Η διενέργεια Βραβείων Αριστείας για δrιμόσιους φορείς με επιπλέον στόχο την ενθάρρυνση
και επιβράβευση των δημόσιων φορέων που έχουν εφαρμ6σει αποrελεσμαrιl(ές, καινοτόμες και
πρωτοπόρες διαδικασίες ανοικτής διϊιθεσης και περαιτέρω χρήσης της δημ6σιας πληροφορίας.
Η υποχρέωση του Υπουργού Διοικητικr�ς Μεταρρύθμισης και ΗλεκτρονικiJς Διακυβέρνησης να
υποβά)J.ει στον Πρόεδρο της Βουλής ετήσια έκΟεση σχετικtί μι: την ανοικτή διάθεση και

περαιτέρω χρήση των LΎγράφων, πληροφοριιον και δεδομένων από τους δημόσιους φορείς με
σκοπό την ετήσια αποτίμηση της πορείας εφαρμογ11ς των διατάξεων του νόμου και η ανάδειξη
τόσο των πλεονεκτημάτων της ανοικτής διάΟεσης των εγγράφων, πληροφοριcίΝ και δεδομένων,
όσο και των φορέων ή συνόλων δεδομένων για τα οποία εμφανίζονται δυσκολίες ή προβλήματα.
Η εν λόγω έκθεση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικ11ς Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικ11ς Διακυβέρνησης και στο διαδικτυακό τόπο \V\V\V.d�Ha.goγ.gr.

Η παρούσα εγκίικλως διατίθεται και μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Διοικητικής
Μεrαρρί,Ομισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ηλ. Δίνση \vw,v.yclrncd.goν.gI καθf.ί)ς και στο
Πρόγραμμα «Διαύγεια>)).

Η Υφυπουργός
Ε. Χριστοφιλοπούλου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Γραφείο Πpωθυπουργο1J

2.υλα τα Υπουργεία
17
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3.Ολες τις Αvεξ(iρτητ ες Αρχές
4.Ολες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
5. 'Ολες τις Περιφέρειες
6.Ολους τους Δ11μους

7. ΟΔΕ Προ'yράμματος Δtαίιγεια (με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παροί>σ
στα νομικά πρόσωπα του πεδίου εφαρμο'yής του νόμου τα οποία εποπτεύουν)
8. Γεvικ:6ς Επ1θεωρητής Δημ6σιας Διοίκησης
9. Σάψα Επιθεωρητών Ελεγκτ(ί)ν Δημόσιας Διοίκησης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΔΙΑΝΟΜΉ:
1.Γραφείο κ. Υπουργού
1. Γραφείο κ. Υφυπουργοί)
3.Γραφείο κ. Γ. Γραμματέα

18
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Παράρτημα Α.
Πρότυπα Διάθεσης Ψηφιακών Δεδομένων

Ανόιχτό

Επaναχρησιμοποιήσιμο
Μηχανικά Αναγνώσιμο
Ι'lιιiη Τcχι ( .ιχl)

f

.Διαθέσιμες
Προ�ιαγfΟCιφές

�

·J

CΌrnnιa Scμerated Va!ue (.ι:sν)

'\/

'

Hyper Text 111ηrkιφ (.l1t111! / .htιηl).

�J

Hxtcnsiblc ΜaΓkιιρ Ι..ιιngιι.ιge (.xrnl)

'1

v

nc�crirtion

ν

ν

Oρcn Docuιηi:nt Fοπηιιι (.oιlt)

�

Opcn Doι:ι1n1c11t Fornιat ( .ods)

;
\j

JΙ,,ficrosotΊ Ot'tiι:e t"orn1at (.ιloc)

Ελεύθερο

Άδsια Χωρ1ς
!1εριορ1σμούς
"'J

i

\

�

�

·,!

\!

�

'\/

\/

ν

'1

�

,J

\;

'1

ν

ν

/

Microsoft Officc fi,nηat (.xls)

,J

'
\/

,J

MicrosotH)t'ticc �007- (.<locx)

�

M.icrosσt't Office 2007+ (.xlsx)

,J

.ltc�onrcc
(.rιlt)

f"nJΠIC\\'Otk

j

'\/
\/

l'ortnblc J)ocnn1cnt f'oπnat (.ρd.f)
!rn;ige Filc (.jpg Ι .ρηg)

;

'\]

'

f
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Παράρτημα Β
Ενδεικτικός Πίνακας Καταγραφής (Υπόδειγμα}
--.....----

ΣΥΝΟΛΟ 1

ΣΥΝΟΛ02

1

Τίτλος
··················-····--····· ····························--························-····- ·························-·--··--···-························-·--·········- ..........................

Περιγραφή
--·-··------------·-· -

Θέση ΛJ>χεiου/Κάτοχος (πχ ΥπηJ>εσίι1,
Τμήμα}

1
1

Τίιπος
(Φυσικό!Ψηφιακό)

1
1

------

·--·

1

'

Αριθμός Εγγραφό>ν

1

···-----·--·--·--

1

l'υθμός Ανανέωσης
-·--------�-·

1

Διάθεση (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

'

Αν Όχι Αιτιολόγηση
(πχ τεχνικοί,
Θεσμικο{,
Οικονομικοί λόγοι)
-····-- ························· ·················-······· ························-···-······· ·

ΠΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
1
1

Μ ηχανι.ιγνώσιμη
Μορφή ( πχ xls,csv)
Μη Μηχαναγνώσιμη
Μορφή (πχ pdt)
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····--··················-..--..--- ········•••········-.--·············-········-··•..·•·•··..···········--·············-·--Γ·························-···-··········-··························-··················""""··························..,-.....................-...................................-..............................................................-...,

Τρόπος διάθεσης(αν
διατiθετιη)
...........................-......... ·f.........................,-·······-···············"""'...................--···-··"--··-···-·..-............,

Url
--------.·�·-···-······················--·-

Api

ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΡΧΕ[Ο
............_·········--··········................. -·-.........................---·····i················......................--................................................-..............................._..I

Μορφή (πχ ι:φχείο
εγγράφων Α4, αρχf;ίο
φωτογραφιών)
Τρόπος διάθεσης(αν
διι.ιτίθεται)
Διάθεση Μέσω
Ηλεκτρονικ
ής
Αίtησης
Διάθεσ11 Μέσω
Έντι1πης Αίτησης

1

i
ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤAl ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΩΙΗΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
(NAJ/OXI)
Αν νω Πφιγραφή
Αιτιολόγηση
·------·----

ΣΥΝ;ϊΡΕΧΟ\'Ν ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ

ΠΈΡJΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΛΡ. 3 ΤΟΥ Ν.
4305/14 (ΠΧ ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝ(ΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΤΛ) (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Αν ναι Πε ι α
ρ γρ
Αιτιολόγησηφή
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____

_

-

__

,,.,........................... ................................ ....................... .................

-

............... ..................... ...................

ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΣΩ ΤΕΛΩΝ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Αν Ναι Περιγραφή
Αιτιολόγηση
ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΣΩ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Αν Ναι Ηφιγρσφή
Αι τιολόγrισrι

ΛΟΙΠΑ ΣΧΟΛΙΑ
L---------------L- ---------·---'----------___J
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Παράρτημα Γ
Άδειες Creative Commons (CC)
Βασικό χαρακτηρισηκό των αδει(ίηι ('n:atiνe (Όη11ηοηs είναι ότι είναt προσαρμόσιμες στις
ανάγκες του δημιουργοί>. Αυτ6 σημαίνει ότι δεν υπάρχει μια και μ6νο 6δε1α που καλί>πτει
όλους του πιθανοί1ς όρους αδειοδότησης, αλλά αντίθετα ο δημιουργός επιλέξει του όρους
που θέλει να εφαρμόσει στο έργο του, εκ των οποίων προκύπτει και η τελική {�δεια.
Υπάρχουν τέσσερα προτυποποιημένα σύνολα συνθηκcί)ν (όρων) που μπορούν να
εφαρμοστούν από τους δημιουργοί1ς (ή τους κατόχους πvευματικcί)ν δικαιωμάτων) στα
έργα τους 6ταν τα αδειοδοτοίηι με 6δειες

cx:. Στην απόφαση σχετικ6 με την επιλογ1) της

κατάλληλης άδειας χρ1)σης λαμβάνονται υπόψη τρία βασικά ερωτήματα:
•

Απαιτείται η αναφορrι του δημιουργοίJ;

•

Επιτρέπεται η εμπορική χρ11ση;

•

Επιτρέπεται η τροποποίηση του έργου; Ε{ιν ναι, ο χρήστης κα πρέπει να
χρησψοποιήσει την ίδια άδεια χρ11σης ή μπορεί να επιλέξει άλλη;

Τα ερωτήματα αυτ{ι. αντιστοιχ,οί>ν στην υιοθέτηση ή 6χι. τεσσάρων βασικά1ν 6ρων στην

ω

επιλεγμένη άδεια ( α·eativc Cοιηιηοηs, 2014).
ΑΝΑΦΟΡΑ (ΒΥ): Το έργο καθίσταται

διαθέσιμο στο κοινό με τα βασικό.

δικαΗίψατα (αvτιγραφ11, διανομή, προβολή και απόδοση) υπό την προΟπ6θεση ότι
διανέμεται μαζί με τις πληροφορίες αδειοδ6τησης και γίνεται αναφορά του δημωυργοίι ή

του χορηγοί) της άδειας.
@ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (NC): Το έργο μπορεί να αντιγραφεί και να
διανεμηθεί , δε μπορεί όμως \!α χρησιμοποιηθεί για εμπορ1κοίις σκοπούς.
ΘΌΧΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 'ΕΡΓΑ (ND): Η άδεια εκχωρεί τα βασικά δικαι<'οματα αλλά δεν
επιτρέπει την δημιουργία παρ6γωγων έργων. Ως παρ(ιγωγο έργο θεωρείται αυτό που
αποτελεί αναπαραγωγ11 εν6ς ουσιιi)δους μέρους του αρχικοί> έργου ή αποτελεί διασκευή
του (για παράδειγμα μετάφραση του). Ουσιασηκfi δεν επιτρέπεται το έργο να αλλοιωθεί,
να τροποποιηθεί η να δημιουργηθεί κ{πι νέο βασισμέ:vο στο έφγο.
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@llAPOMOIA ΔΙΑΝΟΜΗ (SA): Εάν το έργο αλλοιωθεί, τροποποιηθεί ή

δημιουργηθεί κάτι νέο βασισμένο στο έργο. το έργο που κα προκ.iJψει Οα μπορεί να

διανεμηθεί μόνο με την ίδια ή παρόμοια άδεια.

Οι συνδυασμοί των τεσσάρων βασικό)ν όρων έχουν σαν αποτέλεσμα έξι διαφορετικές

άδειες:

JίΘ

m

J Αναφορά δημιουργού (Attι-ibution)

Ο αποδέκτης της άδειας μπορεί να χρησιμοποιήσει το έργο όπως θέλει αρκεί να

διατηρήσει τις διατυπcί)σεις που προβλέπονται στην άδεια σχετικά με την αναφορά στον
αρχικό δημιουργό.

Αναφορ{ι δημιουργού+ Πcφc>μοια διανομή (Attribution + Slιare-Alike)

Επιπλέον της αναφορ{.ις. μπορεί να χρησιμοπο111σει το έργο όπως θέλει αρκεί να

αδειοδοτήσει οποιοδήποτε παράγωγο έργο με την ίδια άδεια ή μια άδεια με τα ίδια
στοιχεία άδειας. Επ1τρέπεται η εμπορικιΊ χρ1)ση και η παραγωγή νέου έργου βασισμένου
σε αυτό.

B..VJ

Αναφορά δημιουργού + 'Οχι παράγωγα έργα (Attril>ution + No

Derivatives)

Επιπλ{;ον της αναφοράς, ο αποδέκτης της (tδειας μπορεί να χρησιμοπο11Ίσει το έργο όπως

θέλει αρκεί να μη δημιουργr1σει παράγωγα έργα. Επιτρέπεται η εμπορική χρήση.

B.-2'w..ιfJ

Αναφορά δημιουργού + Μη εμπορική χρήση (Attribution + Non

c:omn1ercial)

Επιπλέον της αvαφοριχς, ο αποδέκτης της άδειας μπορεί να χρησιμοποιi1σει το έργο 6πως

θέλει αρκεί να μην υπάρχει σκοπός εμπορικ1)ς χρήσης. Επιτρέπεται παράγωγο έργο και

είναι αδιιiφορος ο τρ6πος διανομής του.

Εf..tUΑναφορι:i: δημιουργοίι + Μη εμπορική χρήση + Παρόrιοια .Διανομή
(Attribuιion + Non-(:ommercinl + SJ1c1Γe-AJike)

Επιπλέον της αναφοράς και της μη εμπορικ�)ς χρi1σης, ο αποδέκτης της άδειας μπορεί να
χρησιμοποιήσει το έργο όπως θέλει αρκεί να αδειοδοτήσει οποιοδήποτε παρ(ιγωγο έργο με

την ίδια άδεια.
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E}A<!l.S Αναφορά δημιουργού + Μη εμποιηκή χρήσ11 + Όχι παράγ{Ι)γα έργα
(Attribιιtίon + Non-α,mmeι-cial + No-Oeriv.1tίves)

Επιπλέον της αναφοράς και της μη εμπορικής χρήσης. μπορεί να χρησιμοποιήσε1 το έργο
όπως θέλει αρκεί να μη δημιουργήσει παράγωγα έργα.
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