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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 57

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

15 Mαρτίου 2006
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3448
Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου το−
μέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 1
Αντικείμενο
Αντικείμενο ρύθμισης των διατάξεων των άρθρων 1
έως 13 αυτού του νόμου είναι ο καθορισμός, σύμφω−
να και με την Οδηγία 2003/98/ΕΚ (L 345/90/31.12.2003),
των όρων, των προϋποθέσεων, καθώς και των τρόπων
διευκόλυνσης της περαιτέρω χρήσης εγγράφων, που
βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα,
όπως τα έγγραφα και οι φορείς καθορίζονται στις επί
μέρους διατάξεις των άρθρων 3 και 4 αυτού του νόμου.
Οι κείμενες διατάξεις για την πρόσβαση στα παραπάνω
έγγραφα εξακολουθούν να ισχύουν, με την επιφύλαξη
των ρυθμίσεων αυτού του νόμου.
Άρθρο 2
Υποχρέωση μέριμνας για την περαιτέρω χρήση
Οι φορείς του δημόσιου τομέα μεριμνούν ώστε τα
έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή τους, να
μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για εμπορικούς ή
μη σκοπούς, σύμφωνα με τους όρους αυτού του νόμου.
Όπου αυτό είναι δυνατόν, τα έγγραφα διατίθενται και
με ηλεκτρονικά μέσα.
Άρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής
1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 14 αυτού του νόμου
δεν εφαρμόζονται σε έγγραφα:
α) Η χορήγηση των οποίων δεν εμπίπτει στη δημόσια
αποστολή των οικείων φορέων του δημόσιου τομέα,
όπως αυτή ορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά δι−
ατάξεις.
β) Για τα οποία τρίτοι ή φορείς του δημόσιου τομέα
έχουν δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτη−
σίας.

γ) Στα οποία η πρόσβαση αποκλείεται σύμφωνα με τις
διατάξεις των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 5 του ν.
2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄), καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη
σχετική διάταξη και ιδίως για λόγους που αφορούν: αα)
την εθνική ασφάλεια, άμυνα ή δημόσια τάξη και ββ) το
στατιστικό, εμπορικό ή βιομηχανικό απόρρητο.
δ) Που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιων ραδιοτηλε−
οπτικών φορέων και των θυγατρικών τους εταιρειών ή
άλλων οργανισμών και των θυγατρικών τους εταιρειών,
με σκοπό την εκπλήρωση δημόσιας αποστολής με τη
μορφή ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής.
ε) Σε έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή εκπαι−
δευτικών, ερευνητικών ή και πολιτιστικών ιδρυμάτων,
όπως σχολεία, Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., αρχεία, βιβλιοθήκες, μουσεία,
ορχήστρες, λυρικές σκηνές, θέατρα και ερευνητικών
εγκαταστάσεων ή άλλων οργανισμών τήρησης αποτε−
λεσμάτων ερευνών.
Τα υπό στοιχεία δ΄ και ε΄ έγγραφα μπορεί να χορηγού−
νται για περαιτέρω χρήση, εφόσον αυτό προβλέπεται
από γενικές διατάξεις ή διατάξεις που διέπουν τον οικείο
φορέα.
2. Η περαιτέρω χρήση εγγράφων γίνεται πάντοτε με
την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων για την προ−
στασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα (ν. 2472/1997, ΦΕΚ 50 Α΄), όπως
αυτές κάθε φορά ισχύουν, και, σε κάθε περίπτωση, ύστε−
ρα από ειδική επεξεργασία, προκειμένου να απαλειφθούν
τα παραπάνω στοιχεία.
Άρθρο 4
Ορισμοί
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του προηγούμε−
νου άρθρου, για τους σκοπούς του πρώτου κεφαλαίου
αυτού του νόμου νοούνται ως:
1. «Φορείς του δημόσιου τομέα», οι κρατικές αρχές,
κεντρικές και περιφερειακές, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύ−
τερου βαθμού, τα λοιπά ν.π.δ.δ., οι κατά την παράγραφο
2 αυτού του άρθρου οργανισμοί δημόσιου δικαίου και
οι ενώσεις που σχηματίζονται από μία ή περισσότερες
από τις αρχές αυτές ή από έναν ή περισσότερους από
τους οργανισμούς δημόσιου δικαίου.
2. «Οργανισμός δημόσιου δικαίου», κάθε οργανισμός
που:
α) Έχει συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη
αναγκών γενικού συμφέροντος που δεν έχουν βιομηχα−
νικό ή εμπορικό χαρακτήρα.
β) Έχει νομική προσωπικότητα.
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Άρθρο 21
Ρυθμίσεις για το Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ»
και λοιπά διοικητικά ζητήματα

1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9 Α΄),
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 17 του
ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης, συγκροτείται, με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμ−
ματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» που αποτελείται από τον Υπουργό
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
ως Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως αναπληρωτή του,
έναν τουλάχιστον Γενικό Γραμματέα από κάθε Υπουργείο,
έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τους
Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών, τον Ειδικό Γραμμα−
τέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών και έναν εκπρόσωπο της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ως μέλη. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του
Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» συνεδριάζει τουλάχιστον (1)
μία φορά το χρόνο. Στις συνεδριάσεις αυτές ενημερώνε−
ται επί της πορείας εφαρμογής του προγράμματος, επί
της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης του Προγράμματος
και μπορεί να απευθύνει συστάσεις στην Επιτροπή Διοί−
κησης του Προγράμματος. Η Επιτροπή Παρακολούθησης
του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» αποτελεί το όργανο δι−
αβούλευσης και ανταλλαγής απόψεων για την πορεία
του Προγράμματος. Γραμματειακή υποστήριξη στην Επι−
τροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ»
παρέχεται από τους υπαλλήλους που εξασφαλίζουν
γραμματειακή υποστήριξη στην Επιτροπή Διοίκησης
του Προγράμματος της επόμενης παραγράφου.»
2. Η περίπτωση δ΄ του άρθρου 3 του ν. 2880/2001, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 17 του ν.
3345/2005, αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων και ειδικότερα από πόρους του Γ΄ Κοινοτι−
κού Πλαισίου Στήριξης και από λοιπά Ευρωπαϊκά Προ−
γράμματα.»
3. Στο τέλος του άρθρου 10 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48
Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για υπαλλήλους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού και των
ν.π.δ.δ. αυτών, που υπηρετούν σε προβληματική περιο−
χή, θα πρέπει η κατοικία που αγοράζουν ή ανεγείρουν
να βρίσκεται στην περιοχή της χωρικής αρμοδιότητας
του Δήμου ή της Κοινότητας ή του ν.π.δ.δ. των Ο.Τ.Α.
όπου υπηρετούν. Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει και τις
υποθέσεις που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του πα−
ρόντος.»
4. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 56 του ν. 2218/
1994 (ΦΕΚ 90 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ−
θηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.
2880/2001 (ΦΕΚ 9 Α΄) και της παρ. 6 του άρθρου 22 του
ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α΄), προστίθεται περίπτωση γ΄, η
οποία έχει ως εξής:
«γ. Οι θέσεις Διευθυντών των Περιφερειακών Ταμείων
Ανάπτυξης μπορεί να καλύπτονται και με αποσπάσεις
υπαλλήλων φορέων του δημόσιου τομέα. Οι αποσπάσεις
διενεργούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε−
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του
κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, έχουν διάρκεια
έως δύο (2) έτη και μπορεί να ανανεώνονται για μία ή
περισσότερες φορές. Με την απόφαση απόσπασης κα−

θορίζεται ο φορέας που καταβάλλει τις αποδοχές του
αποσπασμένου υπαλλήλου.»
5. Η περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του π.δ. 64/1990
(ΦΕΚ 30 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης
Διοικητικού προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Τε−
χνολογικών Εφαρμογών και, ελλείψει αυτών, υπάλληλοι
του κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.»
6. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης της Γενικής Γραμματείας
Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης καταργείται.
7. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού μεταφέρονται
αυτοδικαίως οι είκοσι εννέα (29) υφιστάμενες κενές
οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων−Στε−
νογράφων του τέως Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες
προβλέπονται από το π.δ. 49/1988 (ΦΕΚ 18 Α΄), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, και προστίθενται στον αντί−
στοιχο συνολικό αριθμό οργανικών θέσεων του κλάδου
ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού που προβλέπει το ανωτέρω
προεδρικό διάταγμα.
Άρθρο 22
Ρυθμίσεις θεμάτων Συνηγόρου του Πολίτη
1. Οι υπηρετούντες σε θέση βοηθού επιστήμονα στον
Συνήγορο του Πολίτη κρίνονται, μετά από αίτησή τους,
για την εξέλιξή τους σε θέση ειδικού επιστήμονα, χω−
ρίς να απαιτείται προκήρυξη της αντίστοιχης θέσης,
εφόσον διαθέτουν τα οριζόμενα υπό στοιχ. α΄ της παρ.1
του άρθρου 5 του ν. 3094/2003 (ΦΕΚ 10 Α΄) προσόντα
και έχουν συμπληρώσει ως βοηθοί επιστήμονες τρία (3)
τουλάχιστον έτη ευδόκιμης υπηρεσίας. Την παραπάνω
κρίση διενεργεί η Επιτροπή της παραγράφου 1 του ίδιου
άρθρου και νόμου μετά από δημόσια συνέντευξη του
ενδιαφερομένου ενώπιόν της. Η κρίση αυτή μπορεί να
διενεργείται ταυτοχρόνως για όλες τις αιτήσεις που
υποβλήθηκαν εντός του αυτού ημερολογιακού έτους.
2. Οι κρινόμενοι ως ικανοί για εξέλιξη, σύμφωνα με
τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, εντάσ−
σονται με πράξη του Συνηγόρου του Πολίτη σε θέσεις
ειδικών επιστημόνων, στις οποίες και μετατρέπονται οι
ήδη κατεχόμενες από αυτούς θέσεις βοηθών επιστημό−
νων. Νέα αίτηση μπορεί να υποβληθεί για μία μόνο φορά,
μετά την παρέλευση ενός (1) τουλάχιστον έτους και πά−
ντως πριν από τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την
απόρριψη της πρώτης αίτησης. Οι θέσεις όσων η αίτηση
για εξέλιξη απορρίπτεται για δεύτερη φορά ή δεν έχουν
υποβάλει αίτηση για εξέλιξη έως και την ημερομηνία που
συμπληρώνουν τρία (3) έτη υπηρεσίας από την έναρξη
ισχύος του παρόντος, μετατρέπονται εφεξής σε ειδικές
προσωποπαγείς θέσεις βοηθών επιστημόνων.
3. Οι θέσεις βοηθών επιστημόνων στον Συνήγορο του
Πολίτη, που παραμένουν κενές κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος ή κενώνονται εφεξής, για οποιονδήποτε
λόγο, μετατρέπονται αυτοδικαίως σε αντίστοιχες θέσεις
ειδικών επιστημόνων και προκηρύσσονται σύμφωνα με τη
διαδικασία της παρ.1 του άρθρου 5 του ν. 3094/2003.
Άρθρο 23
Σύσταση Ομάδων Αναγνώρισης
Θυμάτων Καταστροφών
1. Στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συ−
νιστώνται εθνικές ομάδες με διακριτικό τίτλο «Ομάδες
Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών», οι οποίες έχουν
ως αποστολή την αναγνώριση και ταυτοποίηση των θυ−
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2. Προϋπόθεση για την αποτέφρωση είναι η προηγού−
μενη ρητή, χωρίς όρο ή αίρεση, δήλωση του θανόντος
για τη σχετική επιθυμία του ή η αντίστοιχη δήλωση
των συγγενών του, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, έως και
τον τέταρτο βαθμό, κατά σειρά τάξεως. Σε περίπτωση
διαφωνίας μεταξύ των συγγενών που βρίσκονται στην
ίδια τάξη, η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τον Ει−
σαγγελέα, στην περιφέρεια του οποίου φυλάσσεται
ο νεκρός. Προκειμένου για ανήλικα τέκνα, η δήλωση
γίνεται και από τους δύο γονείς ή από εκείνον που
ασκεί τη γονική μέριμνα κατά τα άρθρα 1510 επ. του
Αστικού Κώδικα.
3. Η άδεια αποτέφρωσης χορηγείται από το Δήμο ή
την Κοινότητα, όπου λειτουργεί το Κέντρο, στο οποίο
γίνεται η αποτέφρωση.
4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί−
κησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δημόσιων Έργων και Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης, καθορίζονται οι χώροι δημιουργίας Κέντρων
Αποτέφρωσης Νεκρών, οι όροι και ο έλεγχος λειτουργίας
τους, καθώς και ειδικότερες προϋποθέσεις αποτέφρω−
σης. Για τον καθορισμό των χώρων αποτέφρωσης νεκρών
απαιτείται γνώμη του οικείου Δήμου ή Κοινότητας. Με
κοινή απόφαση των ανωτέρω Υπουργών ρυθμίζονται
ειδικότερα σχετικά ζητήματα, καθώς και ζητήματα με
χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό.»
Άρθρο 36
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου καταργείται
κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που αντίκειται στις δια−
τάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα
που αποτελούν αντικείμενο αυτού.

Άρθρο 37
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή
του στην Εφημερίδα της Kυβερνήσεως, εκτός αν από
τις διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 15 Μαρτίου 2006
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Μ.−Γ. ΛΙΑΠΗΣ

Β. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ
ΥΦΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Γ. ΟΡΦΑΝΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα
του Κράτους.
Αθήνα, 15 Μαρτίου 2006
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