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www.data.gov.gr
«ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, 
πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, την 
τροποποίηση των διατάξεων του πρώτου κεφαλαίου 
του ν. 3448/2006, προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας 
στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την περαιτέρω 
ενίσχυση της διαφάνειας στο δημόσιο τομέα».



Ρυθμίσεις

 Αρχή της εξ ορισμού ανοικτής διάθεσης και 
περαιτέρω χρήσης των εγγράφων, πληροφοριών και 
δεδομένων του δημόσιου τομέα (open by default)

 Υλοποιείται η προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας 
στις προβλέψεις της οδηγίας 2013/37 ΕΕ

 Ενισχύεται η διαφάνεια στον δημόσιο τομέα μέσω της 
ανάρτησης στο πρόγραμμα Διαύγεια στοιχείων 
εκτέλεσης των προϋπολογισμών των δημόσιων 
φορέων και απολογιστικών στοιχείων δαπανών μη 
κερδοσκοπικών φορέων που επιχορηγούνται καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης



Τεχνολογικές 
επιλογές του 
τρόπου 
ανάρτησης

a) Όταν στις υποδομές του Φορέα υπάρχει υπηρεσία διεπαφής
(Web service) για την παροχή των δεδομένων, στον 
διαδικτυακό τόπο data.gov.gr δημοσιεύονται τα βασικά 
μεταδομένα και το url της υπηρεσίας διεπαφής. 

b) Όταν στον ιστότοπο του Φορέα είναι ανηρτημένο το σύνολο 
των δεδομένων σε μορφή δομημένου αρχείου ανοιχτού 
μορφότυπου (αρχείο csv, xml, xsl), στον διαδικτυακό τόπο 
data.gov.gr δημοσιεύονται τα βασικά μεταδομένα και το url
του αρχείου.

c) Ανάρτηση του συνόλου δεδομένου σε μορφή δομημένου 
αρχείου ανοιχτού μορφότυπου (αρχείο csv, xml, xsl) στον 
διαδικτυακό τόπο data.gov.gr μαζί με τα μεταδεδομένα

d) Ανάρτηση του αρχείου στο data.gov.gr, σε μορφή μη 
δομημένου αρχείου «ανοιχτού μορφότυπου» (αρχείο html, 
docx, pdf) μαζί με τα μεταδεδομένα. 



Πρακτικές 
Ρυθμίσεις

 Έως 31/01/2015 οι ΟΔΕ του ΔΙΑΥΓΕΙΑ καταγράφουν και 
αξιολογούν σύνολα, έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα

 Έως 30/04/2015 κάθε φορέας εκδίδει απόφαση:
a) τα σύνολα δεδομένων που κατέχει, 

b) τα σύνολα δεδομένων που θα διαθέσει σε ανοικτό και 
μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, εφαρμόζοντας την αρχή της 
εξ ορισμού «ανοικτής διάθεσης» της δημόσιας 
πληροφορίας 

c) τα σύνολα δεδομένων που θα διαθέσει με επιβολή όρων 
μέσω αδειοδότησης ή τελών σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως 
9 του ν. 4305/2014, 

d) τα σύνολα δεδομένων που υπόκεινται στους 
περιορισμούς που τίθενται στην παράγραφο 1 του άρθρου 
3 του νόμου και δεν διατίθενται για περαιτέρω αξιοποίηση 
και χρήση.



Πρακτικές 
Ρυθμίσεις

 Στην απόφαση συμπεριλαμβάνονται σύνολα 
δεδομένων που κατέχουν τα εποπτευόμενα από 
αυτούς νομικά πρόσωπα

 Η απόφαση επαναλαμβάνεται τουλάχιστον ετησίως


