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Νομoσχέδιο με τίτλο: «Νόμος που προνοεί για τη θεσμοθέτηση κανόνων που 

διέπουν τα Ανοικτά Δεδομένα και την Περαιτέρω Χρήση  Πληροφοριών που 

βρίσκονται στην κατοχή φορέων του Δημόσιου Τομέα» 

 

Σκοπός  

Με τον προτεινόμενο νόμο επικαιροποιείται και βελτιώνεται το νομικό πλαίσιο για την περαιτέρω χρήση 

των πληροφοριών του δημόσιου τομέα. Παραδείγματα τέτοιων πληροφοριών είναι οι γεωγραφικές, 

κτηματολογικές, στατιστικές ή νομικές πληροφορίες που κατέχουν είτε φορείς του δημόσιου τομέα είτε 

δημόσιες επιχειρήσεις, και τα ερευνητικά δεδομένα που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση. 

Το νομοσχέδιο αποσκοπεί στην αξιοποίηση του κοινωνικοοικονομικού δυναμικού των πληροφοριών του 

δημόσιου τομέα, π.χ. καθιστώντας τις πιο εύκολα διαθέσιμες στις νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 

μέσω της αύξησης της διάθεσης των δυναμικών δεδομένων καθώς και των συνόλων δεδομένων με 

ιδιαίτερα υψηλό οικονομικό αντίκτυπο, και μέσω της ενίσχυσης του ανταγωνισμού και της διαφάνειας 

στην αγορά πληροφοριών.  

Αποτελεί κομμάτι μιας δέσμης μέτρων που έχουν σχεδιαστεί για την ενίσχυση της οικονομίας δεδομένων, 

συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. 

Η προτεινόμενη νομοθεσία εναρμονίζει το εθνικό νομικό πλαίσιο με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1024/2019 

γνωστή και ως «οδηγία ανοικτών δεδομένων» και αντικαθιστά τον Νόμο 205(Ι)/2015. 

 

Κύρια Σημεία 

Το νομοσχέδιο υιοθετεί τη γενική αρχή ότι τα δημόσια και τα χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο 
δεδομένα πρέπει να είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω, για εμπορικούς ή μη εμπορικούς 
σκοπούς. 

 

Ανοικτά δεδομένα 

Το νομοσχέδιο προωθεί τη χρήση των ανοικτών δεδομένων (δεδομένα ανοικτού μορφότυπου που 
δύνανται να χρησιμοποιούνται ελεύθερα και να διανέμονται από οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε 
σκοπό). Οι φορείς του δημόσιου τομέα και οι δημόσιες επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν τα έγγραφα 
τους υπό οποιαδήποτε προϋφιστάμενη μορφή ή γλώσσα και, όπου κρίνεται σκόπιμο, με ηλεκτρονικά 
μέσα σε μορφότυπους που είναι ανοικτοί, μηχαναγνώσιμοι, προσβάσιμοι, προσιτοί και 
επαναχρησιμοποιούμενοι, μαζί με τα μεταδεδομένα τους. 

 

Πεδίο Εφαρμογής 

Ο προτεινόμενος με το νομοσχέδιο νόμος δεν εφαρμόζεται: 

 σε έγγραφα, δεδομένα και πληροφορίες για τα οποία τρίτα μέρη διαθέτουν δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας· 
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 σε έγγραφα, δεδομένα και πληροφορίες στα οποία η πρόσβαση απαγορεύεται ή περιορίζεται 
δυνάμει του εθνικού καθεστώτος πρόσβασης ή λόγω ευαίσθητων πληροφοριών σχετικά με 
την προστασία υποδομών ζωτικής σημασίας· 

 σε έγγραφα, δεδομένα και πληροφορίες, η διάθεση των οποίων δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της δημόσιας αποστολής του φορέα του δημόσιου τομέα ή βρίσκεται έξω από το 
πεδίο παροχής υπηρεσιών γενικού συμφέροντος μιας δημόσιας επιχείρησης· 

 σε έγγραφα, δεδομένα και πληροφορίες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες μιας 
δημόσιας επιχείρησης με άμεση έκθεση στον ανταγωνισμό και, συνεπώς, δεν υπόκεινται σε 
κανόνες περί συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 34 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ· 

 σε άλλα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του νομοσχεδίου. 

 

Πρακτικές ρυθμίσεις για την περαιτέρω χρήση 

(α) Οι φορείς του δημόσιου τομέα θα πρέπει: 

 να επεξεργάζονται, με ηλεκτρονικά μέσα εάν κρίνεται σκόπιμο, τις αιτήσεις περαιτέρω χρήσης 
εγγράφων, καθιστώντας τα διαθέσιμα σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

 να πραγματοποιήσουν αναγκαίες ρυθμίσεις προκειμένου να διευκολυνθεί η επιγραµµική 
αναζήτηση και εύρεση των εγγράφων που διατηρούν. 

 διευκολύνουν την αποτελεσματική περαιτέρω χρήση εγγράφων, ιδίως με την παροχή 
πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα που προβλέπονται στην οδηγία, καθώς και με την 
παροχή βοήθειας και καθοδήγησης. 

(β) Θεσμοθετείται ο ρόλος του Λειτουργού Συνδέσμου για τα Ανοικτά Δεδομένα 

(γ) Συστήνεται Συμβούλιο Διακυβέρνησης για τα ανοικτά δεδομένα, με σκοπό να ασκεί συμβουλευτικό 
ρόλο προς την αρμόδια αρχή και να διαβουλεύεται με αυτή για τον καθορισμό δράσεων και πολιτικών 
για την προώθηση των ανοικτών δεδομένων και της περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημόσιου 
τομέα στην Κύπρο, ώστε να μεγιστοποιηθούν μακροπρόθεσμα τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη που 
προκύπτουν από την αξιοποίησή τους. 

 

Δυναμικά δεδομένα και δεδομένα πραγματικού χρόνου 

Τα δυναμικά δεδομένα θα πρέπει να διατίθενται αμέσως μετά τη συλλογή μέσω διεπαφής 
προγραμματισμού εφαρμογών (API) και, κατά περίπτωση, ως μαζική τηλεφόρτωση. 

 

Ερευνητικά δεδομένα 

 Υιοθετούνται πολιτικές και να αναλαμβάνεται δράση με στόχο την ανοικτή διάθεση των 
ερευνητικών δεδομένων που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση, σύμφωνα με την αρχή της «εκ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:240602_2
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σχεδιασμού και εξ ορισμού διάθεσης», και να υποστηρίζουν τη διάδοση ερευνητικών δεδομένων 
ώστε να είναι προσιτά, προσβάσιμα, διαλειτουργικά και επαναχρησιμοποιήσιμα (αρχές «FAIR»). 

 Οι ανησυχίες σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, την εμπιστευτικότητα, την ασφάλεια και τα θεμιτά εμπορικά συμφέροντα 
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με την αρχή «ανοικτά στο μέτρο του δυνατού, κλειστά 
στο μέτρο του αναγκαίου». 

 Τα ερευνητικά δεδομένα που χρηματοδοτούνται με δημόσιους πόρους δύνανται να 
χρησιμοποιούνται περαιτέρω για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς σε περιπτώσεις που 
έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί μέσω θεσμικού ή θεματικού αποθετηρίου. 

 

Θεμιτός ανταγωνισμός και αποφυγή διακρίσεων 

 H περαιτέρω χρήση εγγράφων είναι στη διάθεση του συνόλου της αγοράς και όλοι οι ισχύοντες 
όροι για την περαιτέρω χρήση θα πρέπει να μην εισάγουν δυσμενείς διακρίσεις. 

 Κατά γενικό κανόνα, οι ρυθμίσεις μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα ή των δημόσιων 
επιχειρήσεων που κατέχουν τα έγγραφα και τρίτων μερών δεν θεμελιώνουν αποκλειστικά 
δικαιώματα. 

 Σε στενά προσδιορισμένες περιπτώσεις όπου η οδηγία επιτρέπει την σύναψη τέτοιων ρυθμίσεων, 
η εγκυρότητά τους υποβάλλεται σε τακτική επανεξέταση, ενώ ισχύουν ειδικές απαιτήσεις 
διαφάνειας. 

 

Σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας 

Εισάγεται η έννοια των Συνόλων Δεδομένων Υψηλής Αξίας (High Value Datasets ή HVDs), τα οποία 
πρέπει να διατίθενται από τους δημόσιους φορείς και τις δημόσιες επιχειρήσεις δωρεάν, σε 
μηχαναγνώσιμους μορφότυπους και εκεί όπου απαιτείται μέσω προγραμματιστικών διεπαφών (APIs). 

Σύνολα Δεδομένων Υψηλής Αξίας ορίζονται τα σύνολα δεδομένων τα οποία θα περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο των Συνόλων Δεδομένων Υψηλής Αξίας που θεσμοθετείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Τέλη 

 Η περαιτέρω χρήση εγγράφων θα πρέπει να πραγματοποιείται δωρεάν. Ωστόσο, επιτρέπεται η 
ανάκτηση του οριακού κόστους για την αναπαραγωγή και διάδοση των εγγράφων, την 
ανωνυμοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία των εμπορικά 
εμπιστευτικών πληροφοριών. 

 Κατ’ εξαίρεση, τα πολιτιστικά ιδρύματα, οι δημόσιες επιχειρήσεις και ορισμένοι φορείς του 
δημόσιου τομέα που πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, δύνανται 
να χρεώνουν πέραν της εξ ορισμού αρχής με σκοπό την ανάκτηση του επιλέξιμου κόστους. 
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Γενικό Πλαίσιο 

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: 

 Περαιτέρω Χρήση Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα 

 Υφιστάμενο Θεσμικό Πλαίσιο 

 Στρατηγικό Πλάνο για τα Ανοικτά Δεδομένα 2017-2021 

 Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων 

 Εθνική Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης 

 

Βασικό Έγγραφο 

Νομοσχέδιο με τίτλο: «Νόμος που προνοεί για τη θεσμοθέτηση κανόνων που διέπουν τα Ανοικτά 
Δεδομένα και την Περαιτέρω Χρήση  Πληροφοριών που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του Δημόσιου 
Τομέα» 

 

Συναφή Έγγραφα 

 Νόμος Ν. 205(Ι)/2015 - O περί της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα  
 

 Οδηγία (ΕΕ) 2019/1024 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 
2019, για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα 
(αναδιατύπωση) (ΕΕ L 172 της 26.6.2019, σ. 56-83) 
 

 Οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 
2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των 
οργανισμών του δημόσιου τομέα (ΕΕ L 327 της 2.12.2016, σ. 1-15) 
 

 Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 
2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της 
ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 
2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243-374) 
 

 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης 
Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην 
Κοινότητα (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 293 της 31.10.2008, σ. 3-20) 
 

 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης 
Οκτωβρίου 2007, για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την 

https://www.data.gov.cy/about-data-gov
https://www.data.gov.cy/sites/default/files/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CE%BF%202017-21%20-%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%202019.pdf
http://www.data.gov.cy/
file://///10.187.11.201/sites/default/files/Î�Î¿Î¼Î¿Ï�Ï�ÎÎ´Î¹Î¿-Î�Î½Î¿Î¹ÎºÏ�Î¬%20Î�ÎµÎ´Î¿Î¼ÎÎ½Î±%20ÎºÎ±Î¹%20Î ÎµÏ�Î±Î¹Ï�ÎÏ�Ï�%20Î§Ï�Î®Ï�Î·%20-%20Î�Î¹Î±Î²Î¿Ï�Î»ÎµÏ�Ï�Î·_0.pdf
file://///10.187.11.201/sites/default/files/Î�Î¿Î¼Î¿Ï�Ï�ÎÎ´Î¹Î¿-Î�Î½Î¿Î¹ÎºÏ�Î¬%20Î�ÎµÎ´Î¿Î¼ÎÎ½Î±%20ÎºÎ±Î¹%20Î ÎµÏ�Î±Î¹Ï�ÎÏ�Ï�%20Î§Ï�Î®Ï�Î·%20-%20Î�Î¹Î±Î²Î¿Ï�Î»ÎµÏ�Ï�Î·_0.pdf
file://///10.187.11.201/sites/default/files/Î�Î¿Î¼Î¿Ï�Ï�ÎÎ´Î¹Î¿-Î�Î½Î¿Î¹ÎºÏ�Î¬%20Î�ÎµÎ´Î¿Î¼ÎÎ½Î±%20ÎºÎ±Î¹%20Î ÎµÏ�Î±Î¹Ï�ÎÏ�Ï�%20Î§Ï�Î®Ï�Î·%20-%20Î�Î¹Î±Î²Î¿Ï�Î»ÎµÏ�Ï�Î·_0.pdf
https://www.data.gov.cy/sites/default/files/%CE%9F%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%20%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AD%CF%81%CF%89%20%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%A0%CE%94%CE%A4%20%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82%20%CE%9D205%28%CE%99%29-2015.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32019L1024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32016L2102
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32014L0025
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32008R1008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32007R1370
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κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70 (ΕΕ 
L 315 της 3.12.2007, σ. 1-13) 
 

 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 1992, για την εφαρμογή 
της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό 
των κρατών μελών (θαλάσσιες ενδομεταφορές-καμποτάζ) (ΕΕ L 364 της 12.12.1992, σ. 7-10) 
 

 Νόμος Ν.184(Ι)/2017 - O περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:31992R3577
https://www.data.gov.cy/sites/default/files/FOI%20Cyprus.pdf

