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Νομικό πλαίσιο για τη συνεισφορά 
γλωσσικών δεδομένων

1/Η παροχή πρόσβασης στα δεδομένα του δημοσίου 

Α) Το δικαίωμα επαναχρησιμοποίησης των δεδομένων του 
δημοσίου βάσει της Οδηγίας 2013/37 

Β) Οι εξαιρέσεις στον κανόνα της επαναχρησιμοποίησης

2/ Οι όροι της πρόσβασης

Α) Ανοιχτές Τυποποιημένες άδειες/ ανοιχτές κυβερνητικές άδειες
Β) Ειδικές άδειες  



Νομικό πλαίσιο για τη συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων

Οδηγία 2013/37/ΕΕ για την 
τροποποίηση της οδηγίας 

2003/98/ΕΚ σχετικά με την περαιτέρω 
χρήση πληροφοριών του δημόσιου 

τομέα (τροποποίηση Ν. 132(I)/2006 ).

Τα έγγραφα που παράγονται  και 
κατέχονται από φορείς του δημόσιου 
τομέα των κρατών μελών αποτελούν 

μια ευρεία, ποικίλη και πολύτιμη 
δεξαμενή πόρων



Περαιτέρω χρήση δεδομένων του 
δημόσιου τομέα

Ευρύς ορισμός : «έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα» σημαίνει έγγραφα, πληροφορίες 
και δεδομένα τα οποία παράγονται ή έχουν ανατεθεί προς διαχείριση στους φορείς του 

δημόσιου τομέα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ανεξάρτητα από το μέσο 
αποτύπωσης που χρησιμοποιείται (π.χ. αποτύπωση σε χαρτί, αποθήκευση σε 

ηλεκτρονική μορφή ή ηχητική, οπτική, οπτικοακουστική εγγραφή)

Ποιες πληροφορίες, ποια έγγραφα και ποια δεδομένα;



Οδηγία 2013/37 και συνεισφορά 
γλωσσικών δεδομένων

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
έγγραφα στα οποία εφαρμόζεται η 
παρούσα οδηγία είναι περαιτέρω 

χρησιμοποιήσιμα για εμπορικούς ή 
μη εμπορικούς σκοπούς

Η χρήση δεδομένων στο πλαίσιο της 
στατιστικής μηχανικής μετάφρασης 

είναι μη εμπορική χρήση που 
καλύπτεται από την Οδηγία



Α) Το δικαίωμα επαναχρησιμοποίησης των δεδομένων του 
δημοσίου βάσει της Οδηγίας 2013/37 

Δημιουργείται δικαίωμα  επαναχρησιμοποίησης για 
εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς όλων των 
δεδομένων του δημοσίου που δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εξαιρέσεων της Οδηγίας 

Αναφορικά με τα δεδομένα αυτά τα κράτη και οι 
δημόσιοι φορείς δεν έχουν την διακριτική ευχέρεια να 
επιτρέψουν ή να απαγορεύσουν την 
επαναχρησιμοποίηση εάν κάποιος αιτηθεί τα δεδομένα

Αν και δεν εισάγεται υποχρέωση τα δεδομένα να γίνουν 
εξαρχής (πριν την υποβολή αιτήματος)  
επαναχρησιμοποιήσιμα, οι δημόσιοι οργανισμοί 
ενθαρρύνονται προς αυτήν την κατεύθυνση 



Νομοσχέδιο μεταφοράς της Οδηγίας στην 
κυπριακή έννομη τάξη 

 Όλα τα δεδομένα δημοσίων οργανισμών θα καταγράφονται και θα 
αξιολογούνται υποχρεωτικά από τους οργανισμούς και θα κατατάσσονται σε 
κατηγορίες ανάλογα με τον βαθμό προσβασιμότητάς τους

 Τα δεδομένα κατατάσσονται σε 4 κατηγορίες: 
(α) εκείνα που διατίθενται στο www.data.gov.cy σε ανοικτό μηχαναγνώσιμο μορφότυπο ο 
οποίος συμμορφώνεται σε ανοικτά πρότυπα

(β) εκείνα που διατίθενται ανοικτά για περαιτέρω χρήση, αλλά δεν είναι δυνατή η 
διαδικτυακή διάθεσή τους, και για τα οποία η πρόσβαση και περαιτέρω χρήση τους 
απαιτείται η υποβολή αίτησης

(γ) εκείνα για τα οποία οι φορείς του δημόσιου τομέα κατ’ εξαίρεση επιβάλλουν όρους για 
την περαιτέρω χρήση τους μέσω ειδικής αδειοδότησης ή μέσω επιβολής τελών 

(δ) εκείνα για τα οποία απαγορεύεται η πρόσβαση και δεν διατίθενται για περαιτέρω χρήση



Β) Οι εξαιρέσεις στον κανόνα της 
επαναχρησιμοποίησης
 έγγραφα για τα οποία τρίτοι διαθέτουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

 έγγραφα στα οποία η πρόσβαση αποκλείεται δυνάμει των καθεστώτων πρόσβασης που 
ισχύουν στα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων, για λόγους προστασίας της εθνικής ασφάλειας 
(π.χ. ασφάλεια του κράτους), άμυνας ή δημόσιας ασφάλειας, στατιστικού απορρήτου, 
εμπορικού απορρήτου (π.χ. επιχειρηματικό, επαγγελματικό ή εταιρικό απόρρητο) 

 έγγραφα στα οποία η πρόσβαση περιορίζεται δυνάμει των καθεστώτων πρόσβασης στα 
κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες οι πολίτες ή οι 
επιχειρήσεις πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον/έννομο συμφέρον να 
αποκτήσουν πρόσβαση στα έγγραφα

 έγγραφα στα οποία η πρόσβαση απαγορεύεται ή περιορίζεται δυνάμει των καθεστώτων 
πρόσβασης για λόγους προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και τμήματα 
εγγράφων που είναι προσβάσιμα δυνάμει των εν λόγω καθεστώτων και περιέχουν 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα η περαιτέρω χρήση των οποίων είναι ασυμβίβαστη, 
βάσει νόμου, με τη νομοθεσία σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 



Συνεισφορά δεδομένων και προστασία 
προσωπικών δεδομένων 

Γνώμη 06/2013 σχετικά με την περαιτέρω χρήση ανοιχτών δεδομένων και 
πληροφοριών του δημόσιου τομέα («ΠΔΤ») (Ομάδα αρ. 29)

Ένας φορέας του δημόσιου τομέα μπορεί να λάβει μία εκ των ακόλουθων 
τριών διαφορετικών αποφάσεων:

• την απόφαση να μη διαθέσει προς περαιτέρω χρήση πληροφορίες προσωπικού 
χαρακτήρα, δυνάμει της οδηγίας ΠΔΤ

• την απόφαση να μετατρέψει τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα σε 
ανωνυμοποιημένο μορφότυπο και να διαθέσει μόνο αυτά τα ανωνυμοποιημένα
δεδομένα προς περαιτέρω χρήση

• την απόφαση να διαθέσει τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα προς 
περαιτέρω χρήση (με σαφή νομική βάση, κρίση κατά περίπτωση,  βάσει ειδικών 
όρων και επαρκών διασφαλίσεων, σεβασμός αρχής αναλογικότητας και αρχής του 
σκοπού)



Γνώμη 06/2013 σχετικά με την περαιτέρω χρήση 
ανοιχτών δεδομένων και πληροφοριών του δημόσιου 
τομέα («ΠΔΤ»)

Ο ενδιαφερόμενος φορέας του δημόσιου τομέα (ή ο νομοθέτης, 
κατά περίπτωση) πρέπει να διενεργήσει εκτίμηση επιπτώσεων για 

την προστασία των δεδομένων πριν από τη διάθεση 
ενδεχομένως προς περαιτέρω χρήση ΠΔΤ που περιέχουν 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

Στην περίπτωση ανωνυμοποίησης συνόλων δεδομένων, η 
αξιολόγηση του κινδύνου εκ νέου ταυτοποίησης των δεδομένων 

έχει καθοριστική σημασία και η διεξαγωγή δοκιμής εκ νέου 
ταυτοποίησης αποτελεί ορθή πρακτική



2/ Οι όροι της πρόσβασης

Προβλέπεται ότι οι φορείς του δημόσιου τομέα μπορούν να επιτρέπουν την 
περαιτέρω χρήση χωρίς όρους ή μπορούν να επιβάλλουν όρους, κατά 

περίπτωση μέσω άδειας

Καθιερώνεται ένας συγκεκριμένος μηχανισμός εξέτασης παραπόνων από 
ανεξάρτητο φορέα εάν το αίτημα δεν απαντηθεί σε εύλογο χρόνο ή δεν γίνει 

δεκτό

Εφόσον δεν είναι δυνατή η διαδικτυακή διάθεση των δεδομένων, αυτά 
δύνανται να καταστούν προσβάσιμα βάσει αιτήματος που υποβάλλεται στον 

δημόσιο οργανισμό



Είδη αδειών 

Τυποποιημένες 
ανοιχτές άδειες

Ανοιχτές 
κυβερνητικές άδειες

Ειδικές άδειες 



Ανακοίνωση της Επιτροπής-Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις 
συνιστώμενες τυποποιημένες άδειες, τα σύνολα δεδομένων και τη χρέωση 
για την περαιτέρω χρήση εγγράφων (2014/C 240/01)

Οι ανοικτές τυποποιημένες άδειες, για παράδειγμα οι πλέον πρόσφατες άδειες 
Creative Commons (CC)  (έκδοση 4.0, θα μπορούσαν να επιτρέπουν την 

περαιτέρω χρήση ΠΔΤ χωρίς να είναι αναγκαία η ανάπτυξη και επικαιροποίηση
ειδικά προσαρμοσμένων αδειών σε εθνικό ή υποεθνικό επίπεδο

Στο διαδίκτυο υπάρχουν διαθέσιμες διάφορες άδειες που συνάδουν με τις 
αρχές του «ανοικτού χαρακτήρα» που περιγράφονται από το Ίδρυμα Ανοιχτής 

Γνώσης (Open Knowledge Foundation) για την προώθηση της άνευ 
περιορισμών περαιτέρω χρήσης διαδικτυακού περιεχομένου



CC International 4.0 -Attribution



Ειδικές Άδειες 

Οι φορείς του 
δημόσιου τομέα 

μπορούν να επιτρέπουν 
την περαιτέρω χρήση 

χωρίς όρους ή 
μπορούν να 

επιβάλλουν όρους, 
κατά περίπτωση μέσω 

άδειας

Οι όροι αυτοί δεν 
περιορίζουν άνευ 

λόγου τις δυνατότητες 
περαιτέρω χρήσης



Άδειες 

 Συνιστάται οι υποχρεώσεις να περιορίζονται στο 
ελάχιστο, δηλαδή να απαιτούνται το πολύ τα 
εξής:

α)δήλωση αναφοράς της πηγής των εγγράφων  

β)σύνδεσμος προς τις σχετικές πληροφορίες 
αδειοδότησης (όπου είναι εφικτό)



Ανοιχτά δημόσια δεδομένα και άδειες 
creative commons: το παράδειγμα της 
Βιέννης 
 Στατιστικά στοιχεία για 

τον πληθυσμό, δεδομένα 
γεωγραφικής αναφοράς 
(πχ σημεία συλλογής 
ανακυκλώσιμων υλικών, 
ωριαίες θέσεις 
στάθμευσης σύντομου 
χρόνου, νοσοκομεία 
κ.α), στοιχεία για 
δαπάνες του δήμου

 Χρήση της άδειας 
Creative Commons 
Licence (CC by)



Ανοιχτές κυβερνητικές άδειες (UK)



Η  Γαλλική ανοιχτή κυβερνητική άδεια



Η ανοιχτή άδεια της Παγκόσμιας 
Τράπεζας



Επιτρεπόμενη μη κερδοσκοπική/εμπορική 
χρήση : CyLaw



Οι βασικές αρχές της υπεύθυνης  
συνεισφοράς δημόσιων δεδομένων 

Όχι άνευ λόγου περιορισμοί 

Χρήση τυποποιημένης ανοιχτής άδειας (αναφορά πηγής, δυνατότητα 
τροποποίησης)

Σεβασμός προστασίας προσωπικών δεδομένων (3 επιλογές)

Μην δημοσιεύετε έγγραφα που προστατεύονται από απόρρητο  

Μην δημοσιεύετε δεδομένα στα οποία τρίτοι έχουν πνευματικά 
δικαιώματα χωρίς την γραπτή άδειά τους



Νομικό πλαίσιο για τη συνεισφορά 
γλωσσικών δεδομένων

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! 


