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Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πλη−

ροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τρο−
ποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή 
της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδη−
γίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφά−
νειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού 
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΠΡΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 3448/2006 (Α΄ 57), 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/37/ΕΕ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 1
Σκοπός

Το άρθρο 1 του ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1

Αντικείμενο ρύθμισης των διατάξεων των άρθρων 1 
έως 13 του παρόντος νόμου είναι η καθιέρωση της αρ−
χής 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 υλο−
ποίησή της και η προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας 
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την τροποποίη−
ση 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 

(άρθρο 1 παρ. 3 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)

Το άρθρο 2 του ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2
Γενικές αρχές

1. Τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα του 
δημοσίου τομέα διατίθενται από τη στιγμή της ανάρτη−
σης, δημοσίευσης ή αρχικής διάθεσής τους, ελεύθερα 
προς περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση για εμπορικούς 
ή μη εμπορικούς σκοπούς, χωρίς να απαιτείται οποια−
δήποτε ενέργεια του ενδιαφερομένου ή πράξη της δι−
οίκησης (αρχή της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω 
χρήσης της δημόσιας πληροφορίας).

2. Tα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα δια−
τίθενται στο διαδίκτυο ως σύνολο δεδομένων ή μέσω 
προγραμματιστικών διεπαφών, σε ανοικτό μηχαναγνώ−
σιμο 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, πληρο−
φοριών 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 εφαρ−
μόζονται 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 

(άρθρο 1 παρ. 1 περίπτωση α΄ Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)

1. Το πρώτο εδάφιο και η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 3 του ν. 3448/2006 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 13 αυτού του νό−
μου δεν εφαρμόζονται σε έγγραφα, πληροφορίες και 
δεδομένα:

α) η παροχή των οποίων είναι δραστηριότητα που δεν 
εμπίπτει στη δημόσια αποστολή των οικείων φορέων 
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γείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης.»

Άρθρο 14
Μεταβατικές διατάξεις

1. Η παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3448/2006, όπως 
τροποποιείται με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του 
παρόντος νόμου, καθώς η παράγραφος 2 του άρθρου 
5 του παρόντος νόμου, καταλαμβάνουν και τις εκκρε−
μείς υποθέσεις. Σχετικές αιτήσεις ακύρωσης που έχουν 
ασκηθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, έως 
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, αλλά δεν έχουν 
συζητηθεί, διαβιβάζονται στα κατά τόπους αρμόδια Δι−
οικητικά Εφετεία με πράξεις του Προέδρου του οικείου 
δικαστικού σχηματισμού.

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. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η έκδο− 
ση της απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 10 του 
ν. 3448/2006, όπως τροποποιείται με το άρθρο 10, γί−
νεται εντός τριών (3) μηνών από την ολοκλήρωση της 
καταγραφής κατά την προηγούμενη παράγραφο.

4. Οι προθεσμίες των παραγράφων 2 και 3 ορίζο−
νται 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 επο−
πτευόμενων από αυτό φορέων.

5. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθ−
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά 
περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού μπορούν να μετα−
βάλλονται 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.

7. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου η ετήσια 
έκθεση σχετικά με την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω 
χρήση των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων, 
από τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3448/ 
2006 υποβάλλεται μέχρι τις 29.2.2016.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Άρθρο 15

Μετά το άρθρο 10 του ν. 3861/2010 προστίθεται άρθρο 
10Α ως εξής:

«Άρθρο 10Α
Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμών

1. Το Δημόσιο, ανά Υπουργείο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. 
και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών δημοσιεύουν στοιχεία για την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού τους στην ιστοσελίδα 
τους και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», περιγράφοντας 
αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέ−
ντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό 

Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋ−
πολογισθέντα, τα ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα 
ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.

2. Η δημοσίευση γίνεται αμελλητί και εφόσον αυτό 
δεν είναι εφικτό για τεχνικούς λόγους γίνεται το αρ−
γότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε 
ημερολογιακού μήνα.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών μπορεί να καθορίζεται κάθε αναγκαία λε−
πτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 16

Μετά το άρθρο 10Α του ν. 3861/2010 προστίθεται άρ−
θρο 10Β ως εξής:

«Άρθρο 10Β
Ενίσχυση της διαφάνειας στις δαπάνες 

επιχορηγούμενων φορέων

Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωματεία, 
Ιδρύματα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και 
λοιποί μη κερδοσκοπικοί φορείς που επιχορηγούνται 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενι−
κής Κυβέρνησης, κατά την παρ. 2 του άρθρου 1Β του 
ν. 2362/1995, με ποσό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) 
ευρώ συνολικά ετησίως, δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα 
του προγράμματος Διαύγεια απολογιστικά στοιχεία 
δαπανών όπου αναφέρονται τα νόμιμα παραστατικά 
που αφορούν στο ποσό της επιχορήγησης, με ιδιαί−
τερη αναφορά του εκδότη και του λήπτη του παρα−
στατικού, καθώς και του αντικειμένου και του ύψους 
της συναλλαγής. Η παράλειψη της δημοσίευσης των 
ανωτέρω καταστάσεων συνεπάγεται τον αποκλεισμό 
των υπόχρεων φορέων από παντός είδους περαιτέ−
ρω επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς του 
προηγουμένου εδαφίου. Με απόφαση του Υπουργού 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης καθορίζεται η διαδικασία πρόσβασης και 
καταχώρισης στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα του 
«Προγράμματος Διαύγεια», καθώς και κάθε άλλη ανα−
γκαία διαδικαστική και τεχνική λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Άρθρο 17
Εισαγωγικός Διαγωνισμός Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Το άρθρο 17 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 17

1. Για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Δι−
οίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) διενεργείται κατ’ 
έτος εισαγωγικός διαγωνισμός.

Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμι−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδε−
ται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και δημο− 
σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται 
κάθε φορά ο συνολικός αριθμός των εισακτέων στην 
Ε− θνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί τους δια−
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ξεις του ν.δ. 2488/1953 (Α΄195), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει και εποπτεύεται από την Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας, καταργείται την 30ή Νοεμβρίου 2014 και τίθε−
ται σε καθεστώς εκκαθάρισης, συνεχίζει δε να διατηρεί 
τη νομική προσωπικότητά του και να εκπληρώνει τους 
σκοπούς του μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και εν 
συνεχεία μόνο για τις ανάγκες της εκκαθάρισης. Από 
την επομένη της άνω ημερομηνίας επέρχονται για τον 
Οργανισμό αυτόν, αυτοδίκαια, τα λοιπά αποτελέσματα 
της κατάργησης, που ορίζονται στο παρόν.

β. Οι σκοποί του Οργανισμού Κωπαϊδας, όπως προ−
βλέπονται στο άρθρο 1 του ν.δ. 2488/1953 και τις λοιπές 
κείμενες διατάξεις, καθώς και κάθε αρμοδιότητα αυτού, 
όπως προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3, μεταφέρονται 
και ασκούνται εφεξής από την Περιφέρεια Στερεάς Ελ−
λάδας.

γ. Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που 
εκδίδεται το αργότερο μέχρι 25.11.2014, αποφασίζεται, 
στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 3852/2010, ο τρόπος 
άσκησης των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων και κάθε 
πρόσφορο μέσο για την αποτελεσματική ενάσκηση 
του μεταφερόμενου επιχειρησιακού αντικειμένου. Με 
απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας μπο−
ρεί να συσταθεί άμισθη γνωμοδοτική επιτροπή για 
την υποβοήθηση της διαχείρισης του επιχειρησιακού 
αντικειμένου,

δ. Έργα, δράσεις και προγράμματα, συγχρηματοδο−
τούμενα ή χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένω−
ση ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς ή εθνικούς πόρους, 
τα οποία έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από το 
καταργούμενο νομικό πρόσωπο, καθώς και εκκρεμείς 
διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με 
τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες από την κατάργηση 
του Οργανισμού συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από 
την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

ε. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα 
επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Οργα−
νισμού Κωπαΐδας περιέρχονται, αυτοδικαίως, χωρίς 
την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβο−
λαίου και χωρίς αντάλλαγμα στο Ελληνικό Δημόσιο, 
με την επιφύλαξη των συνταγματικών διατάξεων περί 
δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών και με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4223/2013 περί υπο−
χρεώσεων τρίτων και τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας 
Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Η αποκλειστική χρήση και διαχεί−
ριση των ανωτέρω ακινήτων περιέρχεται στην Περι−
φέρεια Στερεάς Ελλάδας, η οποία θα έχει στο εξής 
και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση 
του υπάρχοντος αρχείου.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συγκρο−
τείται, μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου, τριμελής επιτροπή, στην οποία συμ−
μετέχει εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, 
εκπρόσωπος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 
εκπρόσωπος του Οργανισμού Κωπαΐδας, για τη διενέρ−
γεια καταγραφής: α) των πάσης φύσεως απαιτήσεων 
και υποχρεώσεων του Οργανισμού Κωπαΐδας, β) της 
κατάστασης πάσης φύσεως έργων και εγκαταστάσεων, 
καθώς και γ) απογραφής των κινητών και ακινήτων, 
τα οποία κατά τις δια τάξεις του παρόντος άρθρου 
περιέρχονται στην κυριότητα είτε του Ελληνικού Δημο−

σίου είτε της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η έκθεση 
καταγραφής− απογραφής υποβάλλεται στον Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εγκρίνεται με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσω−
τερικών μέχρι την ημερομηνία κατάργησης του Οργα−
νισμού Κωπαΐδας.

3α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών διορίζεται 
εκκαθαριστής για την διενέργεια της εκκαθάρισης του 
καταργούμενου Ν.Π.Δ.Δ., και καθορίζονται οι εξουσίες 
του εκκαθαριστή και η εν γένει διαδικασία της εκκα−
θάρισης.

β. Ο εκκαθαριστής εισπράττει τις πάσης φύσεως απαι−
τήσεις του καταργούμενου Οργανισμού, εξοφλεί και 
τακτοποιεί τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις και εκκρε−
μότητες που υφίστανται κατά την κατάργηση του πιο 
πάνω φορέα Οργανισμού Κωπαΐδας και συνεχίζει τις 
εκκρεμείς δίκες, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους 
και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση 
για τη συνέχισή τους. Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης 
βαρύνει ως υποχρέωση ή περιέρχεται ως έσοδο στον 
κρατικό προϋπολογισμό.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκ−
δίδεται εντός δύο μηνών από την κατάργηση του 
Οργανισμού, ρυθμίζονται όλα τα ειδικότερα θέματα 
της κατάργησης του Οργανισμού Κωπαΐδας και ιδίως 
όσα αναφέρονται στον εξοπλισμό, στα αρχεία, στα 
έσοδα, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την 
εξυπηρέτηση των σκοπών και των αρμοδιοτήτων του 
Οργανισμού Κωπαΐδας από την Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας. 

Άρθρο 62

Παρατείνεται για ένα τρίμηνο, μετατρεπομένης σε 
προθεσμία εννέα (9) μηνών, η προθεσμία της παρ.1 του 
άρθρου 27 του ν. 4258/2014 και αντιστοίχως παρατείνο−
νται για ένα τρίμηνο, η προθεσμία των πέντε (5) μηνών 
της παρ. 2 και των είκοσι (20) μηνών της παρ. 4 του 
ιδίου άρθρου 27 του ν. 4258/2014.

Άρθρο 63

Στο τέλος της παραγράφου 14 του άρθρου 10 του 
ν. 3051/2002 (Α΄ 220), όπως τροποποιείται με το άρθρο 
37 του σχεδίου νόμου, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η απόσπαση στο Υπουρ−
γείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και η διάθεση σε γραφείο βουλευτή 
ο οποίος εκλέγεται σε παραμεθόριο ή προβληματική 
περιοχή δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν στην 
ίδια περιοχή εφόσον έχουν υπηρετήσει το ήμισυ του 
υποχρεωτικού χρόνου παραμονής τους σε αυτές. Σε 
αυτή την περίπτωση ο χρόνος υπηρεσίας σε βουλευ−
τικό γραφείο δεν προσμετράται στο συνολικό χρόνο 
υποχρεωτικής παραμονής στην παραμεθόριο ή προ−
βληματική περιοχή.»

Άρθρο 64
Έναρξη ισχύος

Ο παρών νόμος ισχύει από τη δημοσίευσή του στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζε−
ται στις επιμέρους διατάξεις του. Το άρθρο 10α του 
ν. 3861/2010, όπως προστίθεται με το άρθρο 15, ισχύει 
από 1.12.2014. Το άρθρο 10β του ν. 3861/2010, όπως προ−
στίθεται με το άρθρο 16, ισχύει από 1.1.2015.
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