
2. Θεσμικό πλαίσιο ν. 4305/2014: Ανακεφαλαίωση  

Τον Οκτϊβριο του 2014, ψθφίςτθκε ο Ν. 4305/2014, ςτο κεφάλαιο Αϋ του οποίου περιλαμβάνονται 

διατάξεισ για τθν ανοικτι διάκεςθ και τθν περαιτζρω χριςθ εγγράφων, πλθροφοριϊν και 

δεδομζνων του δθμόςιου τομζα, για τθν τροποποίθςθ των διατάξεων του πρϊτου κεφαλαίου του ν. 

3448/2006 (Αϋ 57), ςε προςαρμογι τθσ εκνικισ νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2013/37/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.  

Όπωσ αναφζρεται εκτενϊσ και ςτθν ζκκεςθ ζτουσ 2016, με τθν υιοκζτθςθ του ςυγκεκριμζνου 

νομοκετιματοσ, θ εκνικι πολιτικι ευκυγραμμίςτθκε εμπρόκεςμα και πλιρωσ με το πρόςφατα 

ανακεωρθμζνο ευρωπαϊκό πλαίςιο για τθν πολιτικι τθσ διάκεςθσ των ανοικτϊν δεδομζνων και τθν 

περαιτζρω χριςθ των δεδομζνων του δθμόςιου τομζα, κεςμοκετϊντασ τθ δυνατότθτα για ελεφκερθ 

και απρόςκοπτθ περαιτζρω χριςθ των δεδομζνων. Περιλθπτικά
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, τα κφρια κεςμικά χαρακτθριςτικά 

ςυνοψίηονται ωσ ακολοφκωσ:  

 θ κακιζρωςθ τθσ αρχισ τθσ ανοικτισ διάκεςθσ και περαιτζρω χριςθσ των εγγράφων, 

πλθροφοριϊν (open by default principle) 

 θ αποςαφινιςθ πεδίου εφαρμογισ, εννοιϊν και εργαλείων ανοικτισ διάκεςθσ κακϊσ και 

του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ άςκθςθσ προςφυγϊν ςε περίπτωςθ απορριπτικϊν αποφάςεων  

Χαρακτθριςτικι καινοτομία του Νόμου είναι θ πρόβλεψθ αναλυτικισ διαδικαςίασ καταγραφισ 

ςυνόλων εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων για το ςφνολο των υπόχρεων φορζων, από τθν 

αξιολόγθςθ των δεδομζνων ζωσ και τθν ανάρτθςθ τουσ ςτο κεντρικό αποκετιριο www.data.gov.gr 

με κακοριςμζνεσ εκ του Νόμου προκεςμίεσ. Τα βαςικά ςτάδια τθσ διαδικαςίασ, όπωσ προβλζπονται 

ςτο άρκρο 10 του Ν. 4305/2014 είναι τα ακόλουκα:  

Α) Μζςα ςε τρεισ μινεσ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του νόμου οι Ομάδεσ Διοίκθςθσ Ζργου (ΟΔΕ) του 

προγράμματοσ Διαφγεια των φορζων του δθμόςιου τομζα που υπάγονται ςτο πεδίο εφαρμογισ του 

νόμου, προβαίνουν ςτθν καταγραφι και αξιολόγθςθ των ςυνόλων, εγγράφων, πλθροφοριϊν και 

δεδομζνων που βρίςκονται ςτθν κατοχι του φορζα 

Β) Μζςα ςε τρεισ μινεσ από τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταγραφισ, κάκε φορζασ εκδίδει αναρτθτζα ςτο 

διαδίκτυο (ςτον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματοσ «Διαφγεια» κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του) 

απόφαςθ ςτθν οποία περιγράφονται: 

α) τα ςφνολα δεδομζνων που κατζχει,  

β) τα ςφνολα δεδομζνων που κα διακζςει ςε ανοικτό και μθχαναγνϊςιμο μορφότυπο, 

εφαρμόηοντασ τθν αρχι τθσ εξ οριςμοφ «ανοικτισ διάκεςθσ» τθσ δθμόςιασ πλθροφορίασ  

                                                           
1
 Για μία αναλυτικι περιγραφι του κεςμικοφ πλαιςίου, βλ. ετιςια ζκκεςθ για τθ διάκεςθ και περαιτζρω χριςθ 

των ανοικτϊν δεδομζνων (2016), ενότθτα 3.1 διακζςιμθ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
https://diavgeia.gov.gr/blog/wp-content/uploads/2016/04/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-
%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7.pdf  

http://www.data.gov.gr/
https://diavgeia.gov.gr/blog/wp-content/uploads/2016/04/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7.pdf
https://diavgeia.gov.gr/blog/wp-content/uploads/2016/04/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7.pdf


γ) τα ςφνολα δεδομζνων που κα διακζςει με επιβολι όρων μζςω αδειοδότθςθσ ι τελϊν 

ςφμφωνα με τα άρκρα 7 ζωσ 9 του Ν. 4305/2014,  

δ) τα ςφνολα δεδομζνων που υπόκεινται ςτουσ περιοριςμοφσ που τίκενται ςτθν 

παράγραφο 1 του άρκρου 3 του Νόμου και δεν διατίκενται για περαιτζρω αξιοποίθςθ και 

χριςθ. 

Όπωσ αναφζρεται και ςτθν ετιςια ζκκεςθ (2016)
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, το ανακεωρθμζνο κεςμικό πλαίςιο, το οποίο 

υιοκετικθκε με το Ν. 4305/2014, τροποποιϊντασ το αντίςτοιχο το οποίο είχε εγκακιδρυκεί με το Ν. 

3448/2006, ςυνιςτά άμεςθ και πλιρθ ανταπόκριςθ και ευκυγράμμιςθ αφενόσ ςτθν ευρωπαϊκι 

πολιτικι και αφετζρου ςτθ διεκνι πρακτικι. Τα ανοικτά δεδομζνα ςυνιςτοφν προτεραιότθτα ςτθ 

δθμόςια διοίκθςθ, αποτελϊντασ μια οριηόντια πρόβλεψθ τθν οποία όλοι οι φορείσ οι οποίοι 

εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του Νόμου καλοφνται να εφαρμόςουν, καταγράφοντασ και 

αξιολογϊντασ μζςω ςυγκεκριμζνθσ διαδικαςίασ τα ςφνολα εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων 

τα οποία ζχουν ςτθν κατοχι τουσ και να αναρτιςουν ςτο κεντρικό αποκετιριο, το data.gov.gr. Η 

κατοχφρωςθ τθσ εξ οριςμοφ αρχισ τθσ ανοικτισ διάκεςθσ αποτελεί μία καινοτομία, θ οποία 

διαςφαλίηει τθν εφαρμογι του Νόμου, μετακζτοντασ το βάροσ απόδειξθσ για πικανι άρνθςθσ 

πρόςβαςθσ ςε δεδομζνα ςτον εκάςτοτε φορζα, καλϊντασ τον να κεμελιϊςει τθν άρνθςθ παροχισ 

δεδομζνων ςε ςυγκεκριμζνθ νομικι βάςθ απορριτων, προςωπικϊν δεδομζνων και λοιπϊν 

περιοριςμϊν. 
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 Ετιςια ζκκεςθ για τθ διάκεςθ και περαιτζρω χριςθ των ανοικτϊν δεδομζνων (2016), ενότθτα 4 διακζςιμθ 

ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ https://diavgeia.gov.gr/blog/wpcontent/uploads/2016/04/%CE%95%CF%84%CE% 
AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7.pdf 

https://diavgeia.gov.gr/blog/wpcontent/uploads/2016/04/%CE%95%CF%84%CE%25%20AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7.pdf
https://diavgeia.gov.gr/blog/wpcontent/uploads/2016/04/%CE%95%CF%84%CE%25%20AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7.pdf

