
 

 

 

ΘΕΜΑ: « Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών 

και δεδομένων του δημόσιου τομέα σύμφωνα με το κεφ.Α΄ του Ν.4305/2014»  

 

Σχετ: τα υπ’ αρ. 2357/331/14-01-15 & 74494/7869/23-06-15 έγγραφά μας 

                   

 

 Με τα ανωτέρω σχετικά έγγραφά μας, σας είχαν διαβιβαστεί οι υπ’ αρ. 

ΔΗΔ/Φ.40/407/8-1-2015 (ΑΔΑ: ΩΩΡΜΧ-ΜΒΛ)  & υπ’ αρ. ΔΗΔ/Φ./19710/16-06-

2015 (ΑΔΑ:7ΧΩΨ465ΦΘΕ-Β2Ι) εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών & 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στα πλαίσια της εφαρμογής της πολιτικής για την 

προώθηση της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και 

δεδομένων του δημόσιου τομέα, βάσει των διατάξεων του Ν.3448/2006 όπως 

τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του κεφαλαίου Α΄ του Ν. 4305/2014. 

  Από τις διατάξεις των ανωτέρω εγκυκλίων προκύπτει ότι  όλες οι 

Διευθύνσεις πρέπει αρχικά να προχωρήσουν στην καταγραφή των κατεχόμενων 

εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του φορέα τους. Στα πλαίσια της 

καταγραφής όλων των δεδομένων του φορέα σας, σας αποστέλλουμε συνημμένα σε 

ηλεκτρονική μορφή,  πίνακα σε μορφή excel, τον οποίον καλείστε να συμπληρώσετε 

κατά περίπτωση και αποκλειστικά σε ότι σας αφορά. Για τη διευκόλυνσή σας, σας 

στέλνουμε ως δείγμα, ενδεικτικό πίνακα καταγραφής του φορέα Διαχείρισης Εθνικού 

Πάρκου Σχινιά –Μαραθώνα.  
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             ΠΡΟΣ 

Διευθύνσεις Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. & 

Αυτοτελή Τμήματα 

 

 

 

         ΚΟΙΝ: 

• Γραφείο Ασκούντος   

  καθήκοντα Γενικού    

   Γραμματέα 

• Τρεις (3)  Γενικές   

   Διευθύνσεις 

      •  Ομάδα Διοίκησης Έργου    

        Διαύγεια 

    



 Προκειμένου να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της καταγραφής των 

κατεχόμενων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του φορέα σας και να 

προχωρήσουμε στην επόμενη φάση που είναι η αξιολόγηση και στη συνέχεια στην 

έκδοση απόφασης περί της περιγραφής των ως άνω συνόλων, παρακαλούμε όπως  

μας αποστείλετε συμπληρωμένο τον συνημμένο πίνακα έως τις 30-9-2015.  

 Οι Ομάδες Διοίκησης Έργου του Προγράμματος Διαύγεια σε κάθε φορέα 

(άρθρο 10, παρ. 6) είναι υπεύθυνες, σε συνεργασία με τις οικείες οργανικές μονάδες,  

για την καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων που βρίσκονται στην κατοχή των 

φορέων, την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη της ανοικτής 

διάθεσής τους, καθώς και την επικοινωνία με το Υπουργείο Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τον  Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας  Διοίκησης και το 

Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Γι’ αυτό τα μέλη της ΟΔΕ 

«Διαύγεια» θα είναι στη διάθεσή σας για την επίλυση τυχόν προβλημάτων και 

αποριών που θα προκύψουν κατά την καταγραφή.   

Για τεχνικές πληροφορίες επί της συμπλήρωσης του πίνακα, μπορείτε να 

επικοινωνείτε με το μέλος της Ομάδας Διοίκησης Έργου του προγράμματος 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» κ. Στέφανο Μίχο, Προϊστάμενο του Τμήματος Σχεδιασμού 

Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη, της Δ/νσης Πληροφορικής & 

Επικοινωνιών, τηλ. 2613600127 email:michos@apd-depin.gov.gr.  & για τυχόν άλλες 

πληροφορίες με την Συντονίστρια της ΟΔΕ «Διαύγεια» Ελευθερία Χαντζή, τηλ. 

2613600112-165, email:echantzi@apd-depin.gov.gr. 

Υπενθυμίζουμε ότι για την εφαρμογή των εξεταζόμενων διατάξεων προς τον 

σκοπό της άμεσης και αποτελεσματικής υλοποίησης της αρχής της ανοικτής διάθεσης 

και περαιτέρω χρήσης των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου 

τομέα, προβλέπεται έλεγχος της τήρησης της ως άνω διαδικασίας από το Σώμα 

Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (άρθρο 10, παρ. 5 ν.4305/14). 

 

  

                                                                                                  Με Ε. Γ. Γ.       
                                                                                                    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

  Συν: 
 • πίνακας καταγραφής          
 • πίνακας (δείγμα)                                                   ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ                                                                
 

 

   


