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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ΘΕΜΑ: Νέα Πύλη και Άνοιγµα ∆ηµόσιων ∆εδοµένων της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Κρήτης 
 
 
Η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της και σύµφωνα 
µε τις διατάξεις: 
 

1) του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση 
εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση 
του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις 
της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού 
∆ιαγωνισµού Ε.Σ.∆.∆.Α. και άλλες διατάξεις». 
 

2) του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄) «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του 
δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης». 
 

3) του Ν. 3882/2010 για τη: α) Θέσπιση εναρµονισµένων πρακτικών και 
κανόνων για την συλλογή, παραγωγή, προµήθεια, διαχείριση, κοινοχρησία και 
διάθεση γεωχωρικών δεδοµένων και β) την απαίτηση συµµόρφωσης µε την 
Οδηγία 2007/2/ΕΚ (INSPIRE) που ορίζει ένα πλαίσιο τεχνικών προδιαγραφών 
διαλειτουργικότητας ώστε να καθίσταται εφικτός ο αυτοµατοποιηµένος 
διαµοιρασµός γεωχωρικών δεδοµένων που αφορούν στο περιβάλλον (π.χ. 
ζώνες NATURA 2000) σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 

4) Την υπ’ αριθµ. ∆Η∆/Φ.40/407/8.1.2015 εγκύκλιο µε θέµα «Εφαρµογή των 
διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4305/2014 σχετικά µε την «ανοικτή 
διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του 
δηµόσιου 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». (Α∆Α: ΩΩΡΜΧ-
ΜΒΛ). 
 

 



5) Αριθ. ∆Η∆. Φ./ 19710/16.6.2015 εγκύκλιο (Α∆Α:7ΧΩΨ465ΦΘΕ-Β2Ι) µε θέµα 
«Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και 
δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα σύµφωνα µε το κεφ. Α΄ του Ν. 4305/2014», 

 
ανοίγει τα δηµόσια δεδοµένα, που παράγει σε καθηµερινή βάση, δια της νέας πύλης 
της: (www.apdkritis.gov.gr). 
 
Επίσης, η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης (Α∆Κ) µέσα από την συµµετοχή της στο 
Πρόγραµµα MED-HOMER (www.homerproject.eu) είχε την ευκαιρία να 
πρωτοπορήσει, αποτελώντας έναν από τους πρώτους ∆ηµόσιους φορείς της χώρας 
που ανοίγει τα δεδοµένα του. Η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης, υιοθετώντας τη 
στρατηγική της «Ανοικτή Κρήτη», υλοποιεί ήδη ένα πενταετές σχέδιο δράσης για το 
άνοιγµα της πληροφορίας. 
 
Για την ανάπτυξη της παρούσας στρατηγικής συνεργάστηκαν όλες οι αρµόδιες 
υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης (Γενικές ∆ιευθύνσεις, ∆ιευθύνσεις, 
Τµήµατα) καθώς και φορείς µε εµπειρία σε θέµατα ανοικτών δεδοµένων από όλη την 
Ευρώπη. Είναι αυτονόητο ότι όλες οι δράσεις για την ελεύθερη διάθεση των 
δεδοµένων της Α∆Κ γίνονται µε απόλυτο σεβασµό και συνέπεια απέναντι στην 
προστασία των προσωπικών δεδοµένων, και σύµφωνα µε τις εγγυήσεις της σχετικής 
νοµοθεσίας (ν. 2472/1997, Οδηγία 95/45 ΕΚ). 
 
Τα προσδοκώµενα οφέλη από αυτήν την πρωτοβουλία είναι τόσο η ενίσχυση της 
διαφάνειας και της συµµετοχής, όσο και η δηµιουργία νέων ευκαιριών για φορείς της 
κοινωνίας των πολιτών και επιχειρήσεων, ώστε να παράσχουν υπηρεσίες 
προστιθέµενης αξίας, αξιοποιώντας τα δεδοµένα που προσφέρονται ανοικτά από τους 
δηµόσιους φορείς. 
 
Η υλοποίηση του Ανοίγµατος των ∆ηµόσιων ∆εδοµένων της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Κρήτης γίνεται από όλες τις Υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Κρήτης (Επιτροπή ΚΟΣΕ), υπό την εποπτεία στελεχών της ∆/νσης Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών και το συντονισµό του  ∆ρ. Κων/νου Στραταριδάκη (Πλ. Κουντουριώτη 
71202, Ηράκλειο, 2813 404 111, k.strataridakis@apdkritis.gov.gr ), Υπεύθυνου της 
∆/νσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης. 
 
Επισηµαίνεται ότι η πύλη επικαιροποιήται συνεχώς και για το επόµενο διάστηµα θα 
είναι σε δοκιµαστική λειτουργία για πιθανές απαιτούµενες τροποποιήσεις / 
προσθήκες. 
 
 

Με εντολή Γενικού Γραµµατέα  
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης 

 
 
 

Κων/νος Στραταριδάκης, PhD 
                        Υπεύθυνος ∆/νσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
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