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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Αθήνα,

01/03/2016

Αριθ. Πρωτ. : 23626 – 01/03/2016
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΠΕ &
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
Email

: Νίκης 5
Πλ. Συντάγματος
: 10180
: Γ. Πένταρης
: 210 333 2975
: 210 333 2866
: it@mnec.gr

ΘΕΜΑ: Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του
Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1.
Tις διατάξεις:
α.

Του Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α΄ 50/10.04.1997) «Προστασία του ατόμου από την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύουν, που
ενσωματώνουν την Οδηγία 95/46/ΕΚ της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.
β. Του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ Α΄ 57/15.03.2006) «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών
του δημοσίου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκαν με
το ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α΄ 237/31.10.2014), που ενσωματώνουν την Οδηγία του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2003/98/ΕΚ της 17ης Νοεμβρίου 2003
για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα και την Οδηγία
2013/37/ΕΕ της 26ης Ιουνίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/98/ΕΚ.
γ. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
δ. Του Π.Δ.1 16 / 2014 ( ΦΕΚ 185/Α΄/ 03.09.2014 ) «Οργανισμός του Υπουργείου
Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας», όπως ισχύει
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ε. Του Π.Δ.70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22.09.2015)
«Ανασύσταση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία
του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
στ. Του Π.Δ.73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23.09.2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Της με αριθ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/407/08.01.2015 εγκυκλίου του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ: ΩΩΡΜΧ-ΜΒΛ)
με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ
237/Α΄) σχετικά με την «ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων,
πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου 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».
3. Την εισήγηση της ΟΔΕ του προγράμματος «Διαύγεια» σχετικά με την καταγραφή και
αξιολόγηση του συνόλου των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που
βρίσκονται στην κατοχή της Αρχής, ανά κατηγορίες, προς το σκοπό ανοικτής τους
διάθεσης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 3448/2006, όπως τροποποιήθηκε
με τον Ν. 4305/2014 και ισχύει, προβαίνουμε σε κατανομή του συνόλου των
εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή του
Υπουργείου στις προβλεπόμενες κατηγορίες διάθεσης ως εξής:
Α. Σύνολα δεδομένων που υπόκεινται στους περιορισμούς που τίθενται στο άρθρο
3 παρ. 1 ν. 3448/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και δεν διατίθενται για
περαιτέρω αξιοποίηση και χρήση, τα οποία περιλαμβάνονται στο γενικό αρχείο
εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του Υπουργείου (απλής διαβάθμισης
και απόρρητου χαρακτήρα) που περιλαμβάνει:
 Κάθε είδους αιτήσεις πολιτών και απαντήσεις της υπηρεσίας,
 Κάθε είδους επικοινωνία/αλληλογραφία με υπευθύνους επεξεργασίας στο
δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, που υπόκεινται στον έλεγχο του Υπουργείου,
 Αρχείο εισερχομένων/εξερχομένων, γνωστοποιήσεων και απαντήσεων του
Υπουργείου,
 Εντολές προς διενέργεια ελέγχου, πρακτικά, πορίσματα ελέγχου,
 Ατομικές διοικητικές πράξεις που εκδίδει το Υπουργείο,
 Κάθε είδους επίσημη επικοινωνία/αλληλογραφία του Υπουργείου με
συνεργαζόμενους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, φορείς, όργανα,
επιτροπές και εν γένει ομάδες εργασίας,
 Αρχείο οικονομικής διαχείρισης και αρχείο διαχείρισης θεμάτων προσωπικού.
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Β. Σύνολα δεδομένων που διατίθενται ελεύθερα ή κατόπιν αίτησης και τα οποία
περιγράφονται στον συνημμένο πίνακα.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής
Υποστήριξης, Οργάνωσης & Τεχνικών
Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

κ.α.α.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΜΠΙΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
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