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«Αλνηρηά» δεδνκέλα

ΓΙΑΤΙ?

• Αμηνπνίεζε (ηδηωηηθόο 
ηνκέαο)

• Δθαξκνγή πνιηηηθώλ 
(δεκόζηνο ηνκέαο)

ΕΠΑΝΑΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ 

(reuse of PSI)

Οδεγία  

2003/98/ΔΚ 
(L 345/90/31.12.2010)



Τν πλεύκα ηεο Οδεγίαο 

2003/98/ΔΚ 

Α. Απνθπγή απνθιεηζηηθώλ δηθαηωκάηωλ

Β. Δλίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

– Νέεο ζέζεηο εξγαζίαο



Ν. 3448/2006 (ΦΔΚ 57/Α΄)

Α. Φνξήγεζε δεδνκέλωλ

Β. Μεραληζκόο πξνζθπγώλ

Γ. Έθδνζε Κ.Υ.Α. γηα ηπρόλ ρξεώζεηο



O λ. 3448/2006 

ζηελ ειιεληθή θαη 

ηελ αγγιηθή 

γιώζζα









Πεξαηηέξω Φξήζε ηωλ 

πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ 

ηνκέα
«Ννκνζέηεζε θαη Δθαξκνγή»

Καλλιόπη Αγγελεηοπούλος

PSI group

Γεληθή Γξακκαηεία Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο



Άξζξν 1 Ν.3448/2006

• «νη θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηελ πξόζβαζε 

ζηα παξαπάλω έγγξαθα εμαθνινπζνύλ λα 

ηζρύνπλ, κε ηελ επηθύιαμε ηωλ ξπζκίζεωλ 

απηνύ ηνπ λόκνπ» 



• Τν ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ «πεξαηηέξω 

ρξήζε» ζπληζηά θαη’ νπζίαλ δηεύξπλζε 

ηνπ ηζρύνληνο πιαηζίνπ γηα ην «δηθαίωκα 

πξόζβαζεο», αθνύ πιένλ ωο 

«ενδιαθεπόμενορ» πολίηηρ δεν μποπεί 

παπά να νοείηαι και ο αιηών ηην 

εμποπική σπήζη ηος εγγπάθος.    



• «Γηεύξπλζε Δπιόγνπ ελδηαθέξνληνο»

Μεηαμύ άιιωλ «πξνζωπηθώλ ελλόκωλ 

ζρέζεωλ» θαη ε εμππεξέηεζε ηεο  

εκπνξηθήο ρξήζεο ηεο δεκόζηαο 

πιεξνθνξίαο    



Γνωμοδόηηζη 29/2009 Ννκηθνύ 

Σπκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο ζρεηηθά 

κε ηε δπλαηόηεηα ρνξήγεζεο 

πιεξνθνξηαθώλ ζηνηρείωλ από 

ηελ Κηεκαηηθή Υπεξεζία Αζελώλ









Footer



Footer



Re–use of PSI – Challenges 

and Opportunities 

ePSIplus National Meeting Greece

21 May 2008 Athens 

Juan Pelegrin -

European Commission



Historical barriers to PSI 

exploitation

• Lack of clear rules and policies

• No availability of information and 
condition for re-use

• Mindset of public sector bodies

• Unfair competition

• Lack of transparency

• High charges





Β. Μεραληζκόο πξνζθπγώλ

Δπί απνξξηπηηθώλ απνθάζεωλ αηηήζεωλ 
επαλαρξεζηκνπνίεζεο

• Άπθπο 5 παπ.4 Ν.3448/2006 Αίηηζη 
Θεπαπείαρ (για επανεξέηαζη ηος θέμαηορ)

• Άπθπο 5 παπ.5 Ν.3448/2006 - Άζκηζη 
Διοικηηικήρ Πποζθςγήρ ενώπιον ηος Γενικού 
Επιθεωπηηή Δημόζιαρ Διοίκηζηρ (Κπίζη ζε β΄ 
βαθμό καηά νόμο και καη’ οςζία)









Ν.3448/2006 (ΦΔΚ 57/Α΄)
2003/98/ΔΚ (L 345/90/31.12.2003)

• Άπθπο 6 παπ.3

«Η πεξαηηέξσ ρξήζε ησλ εγγξάθσλ ππόθεηηαη 

ζηνλ πεξηνξηζκό όηη ην πεξηερόκελό ηνπο δεν 

πρέπει να αλλοιωθεί ούηε να διαζηρεβλωθεί 

με οποιονδήποηε ηρόπο, καθώς και όηι 

πρέπει να γίνεηαι αναθορά ζηην πηγή 

προέλεσζής ηοσς θαη ζηελ εκεξνκελία 

ηειεπηαίαο επηθαηξνπνίεζήο ηνπο. Οη πεξηνξηζκνί 

απηνί γλσζηνπνηνύληαη εγγξάθσο ζηνλ αηηνύληα 

θαηά ηε ρνξήγεζε ηνπ

εγγξάθνπ.»



Ν.3448/2006 (ΦΔΚ 57/Α΄)
2003/98/ΔΚ (L 345/90/31.12.2003)

• Άπθπο 7 παπ.1

«Οη θνξείο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα κπνξνύλ λα 

επηηξέπνπλ ηελ άλεπ όξσλ πεξαηηέξσ ρξήζε 

εγγξάθσλ ή λα επηβάιινπλ όξνπο μέζω 

αδειοδόηηζης, ή κε άιινπο ηξόπνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επηβνιήο ηειώλ.»



Ν.3448/2006 (ΦΔΚ 57/Α΄)
2003/98/ΔΚ (L 345/90/31.12.2003)

• Άπθπο 7 παπ.2

«Όπνπ γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε εγγξάθσλ 

πξνβιέπνληαη άδεηεο, νη θνξείο ηνπ δεκόζηνπ 

ηνκέα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ, όπνπ ηνύην είλαη 

δπλαηόλ, ηε διάθεζη ησποποιημένων αδειών

ζε ςεθηαθή κνξθή θαη κε δπλαηόηεηα 

ειεθηξνληθήο επεμεξγαζίαο ηνπο. Οη άδεηεο απηέο 

είλαη δπλαηόλ λα πξνζαξκόδνληαη, πξνθεηκέλνπ 

λα αληηκεησπίδνπλ εηδηθόηεξεο πεξηπηώζεηο 

αηηήζεσλ αδεηνδόηεζεο.»



Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α΄)

Ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπεωηική 

ανάπηηζη νόμων και ππάξεων ηων 

κςβεπνηηικών, διοικηηικών και 

αςηοδιοικηηικών οπγάνων ζηο διαδίκηςο 

«Ππόγπαμμα Διαύγεια» και άλλερ διαηάξειρ







«Όια ηα δεδνκέλα πνπ αληινύληαη από ην 

ζύζηεκα είλαη δηαζέζηκα κε άδεηα ρξήζεο 

Creative Commons - Αναθορά Προέλεσζης. 

Απηό ζεκαίλεη όηη ν νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη, αλαπαξάγεη θαη ηξνπνπνηήζεη ηα 

Δεδνκέλα απηά ρσξίο νπνηνλδήπνηε πεξηνξηζκό, 

πέραν ηης σποτρέωζης αναθοράς ζηην πηγή 

και ηης ρηηής διαθοροποίηζης ηοσ 

δεσηερογενούς σλικού ποσ ηστόν παρατθεί»

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/gr/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/gr/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/gr/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/gr/


Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α΄)





















Υπεξεζίεο πξνζαξκνζκέλεο ζε 

εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο πεξαηηέξω ρξήζεο

• Καηεγνξίεο εγγξάθωλ-πιεξνθνξηώλ

• Ειδικέρ διαηάξειρ ρνξήγεζεο ηωλ 

πιεξνθνξηώλ απηώλ



Η νδεγία (θαη’ αξρήλ) εθαξκόδεηαη!

• Φνξήγεζε λνκηθώλ πιεξνθνξηώλ πξνο 

πεξαηηέξω ρξήζε 

• Γεωγξαθηθνύ πιηθνύ θαη πιεξνθνξηώλ

• Σηνηρεία Δζληθήο Μεηεωξνινγηθήο 

Υπεξεζίαο 

• Σηνηρεία Δζληθήο Σηαηηζηηθήο Υπεξεζίαο 

• Μεηαθνξέο 

• Κ.ιπ











ePSIplus Conference: 

‘PSI Re-use – Who 

Takes Action Next?' 

Βξπμέιιεο, Ινύληνο 2008 





«Σπλεηδεηνπνηώληαο ηελ 

αμία ηωλ πιεξνθνξηώλ 

ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα»

Μαδξίηε, Ινύληνο 2010 









geodata.gov.gr: 1ε

πξνζπάζεηα γηα ηε δσξεάλ 

δηάζεζε γεσρσξηθώλ

δεδνκέλσλ ηεο επξύηεξεο 

Δεκόζηαο Δηνίθεζεο πξνο 

όινπο ηνπο πνιίηεο ηεο ρώξαο



Δεληίο Τύποσ ηοσ Αρτηγείοσ ηης 

Ελληνικής Αζησνομίας για 

ανοιτηή πρόζβαζη ζηα δημόζια 

δεδομένα



The Greek Police press release titled: Δεληίο Τύποσ ηοσ 

Αρτηγείοσ ηης Ελληνικής Αζησνομίας για ανοιτηή 

πρόζβαζη ζηα δημόζια δεδομένα (Press Headquarters 

of the Greek Police for open access to public data) states 

(approximate translation): 

“From today, Thursday 27 May, the Greek Police's website 

publishes the raw data. The Traffic Division of the 

Headquarters of the Greek Police now publishes a daily 

basis and for information on every citizen the deadly, heavy 

and light accidents across the territory in excel format and 

combined into a single file for the duration of 2010. 

Including defined variable analysis, which is better for the 

fatal accidents: date and time, Police Department or county, 

type of road where the accident took place, this place, 

cause of accident, vehicle type, position and age of victim.”

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=3556&Itemid=603&lang


Παξνπζίαζε ηεο 

ελζωκάηωζεο ηεο 

νδεγίαο Inspire 

(2007/2/EC) ζηελ 

Διιάδα



Topic Report

European Public Sector Information Platform

Topic Report No. 16

INSPIREd by Openness:

The case of the implementation of 

Directive 2007/2/EC in Greece as a 

general model for open data 

regulation within the context of 

Public Sector Information

Author: Prodromos Tsiavos, London School of Economics

Published:  30 September 2010







Ανακοίνωζη Διεθνούρ 

ςνεδπίος: "Ανοικηή Ππόζβαζη: 

Έπεςνα-Εκπαίδεςζη-Δημόζια 

Δεδομένα"

16-17 Γεθεκβξίνπ, Αζήλα (Δζληθό Ίδξπκα 

Δξεπλώλ)







αρ εςσαπιζηώ πολύ 

για ηην πποζοσή ζαρ….

k.ageleto@ypes.gov.gr


