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1 11(1)
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου 

Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ)
9/3/2020

Ο όρος «οριακό κόστος» να περιληφθεί στις ερμηνείες του άρθρου 2, έτσι ώστε οι δημόσιοι 

φορείς να μπορούν να υπολογίσουν επακριβώς το κόστος.

Το σχόλιο έχει σημειωθεί και τύχει επεξεργασίας στα πλαίσια του νομοτεκνικό 

ελέγχου. Δεν κρίθηκε ότι απαιτείται ειδικός ορισμός για το οριακό κόστος. 

2 15(1)
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου 

Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ)
9/3/2020

Να οριστούν ελάχιστα προσόντα ή/και ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί το 

άτομο που θα οριστεί ως Υπεύθυνος Λειτουργός Ανοικτών Δεδομένων, έτσι ώστε να υπάρχει 

ομοιομορφία (κλίμακα, προσόντα κτλ) μεταξύ των ορισμένων από τους δημόσιους φορείς 

Υπεύθυνων Λειτουργών Ανοικτών Δεδομένων.

Πρόκειται για ρόλο ο οποίος δίνεται από τον Διευθυντή/προιστάμενο του κάθε 

δημόσιου φορέα. Για τον συγκεκριμένο ρόλο δεν απαιτούνται εξηδικευμένες 

γνώσεις πληροφορικής παρά μόνο συνήθεις γνώσεις/εξοικήωσει με την χρήση ΥΠ 

και διαδικτύου.

3 15(2)
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου 

Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ)
9/3/2020

Η δημοσιοποίηση του καταλόγου των Υπεύθυνων Λειτουργών Ανοικτών Δεδομένων να είναι 

υποχρεωτική για σκοπούς διαφάνειας, συμμόρφωσης και ομοιομορφίας.

Το προσχέδιο νομοσχεδίου παρέχει τη δυνατότητα δημοσιοποίησης του εν λόγω 

καταλόγου.

4 7
Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων 

Κύπρου (ΑΑΕΚ)
9/4/2020

Στο σημείο 7α) σελ.22-23, δεν είναι εντελώς ξεκάθαρο  πώς κοινοποιούνται τα αιτήματα σε 

κάποιο οργανισμό τα οποία υποβάλλονται στην πύλη δεδομένων www.data.gov.cy. Ίσως 

χρειάζεται πιο ξεκάθαρη περιγραφή της διαδικασίας. 

Υιοθετείται. Αναλυτικότερη περιγραφή της διαδικασίας θα περιλυφθεί σε 

κατευθυντήριες γραμμές που θα εκδόσει η αρμόδια αρχή.

5 16
Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων 

Κύπρου (ΑΑΕΚ)
9/4/2020

Εδώ συμπεριλαμβάνονται μόνο έρευνες που τυγχάνουν δημόσιας χρηματοδότησης? 

Ευρωπαϊκά προγράμματα μπορούν να συμπεριληφθούν;

Τόσο ερεύνες που χρηματοδοτούνται από προγράμματα της ΕΕ όσο και έρευνες 

που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς Πόρους.

6 3(2)(α) Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου 9/7/2020

«…πεδίο εφαρμογής της δημόσιας αποστολής…»: η δική μας ερμηνεία είναι ότι αυτό αφορά 

δεδομένα του ίδιου του οργανισμού μόνο, και όχι δεδομένα τα οποία αξιοποιεί ο 

οργανισμούς και προέρχονται από άλλους φορείς

Εισηγούμαστε όπως για σκοπούς εφαρμογής του πιο πάνω Νόμου, η Αρμόδια Αρχή (Υπ. 

Οικ.) ξεκαθαρίσει με κάθε οντότητα που εμπίπτει στον προτεινόμενο Νόμο, τι είναι η 

δημόσια αποστολή, το έργο και ο σκοπός τους.

Ορθά

*

7 3(2)(β)(ii) Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου 9/7/2020

Η ΑΗΚ εμπίπτει στην εφαρμογή του Ν.140(Ι)/2016 ο οποίος ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο 

την Οδηγία 2014/25/ΕΕ σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους 

τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, ως 

νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (οργανισμός δημοσίου δικαίου) και όχι ως δημόσια 

επιχείρηση. Παρά το γεγονός ότι κάποιες από τις δραστηριότητες της έχουν και/ή θα έχουν 

άμεση έκθεση στον ανταγωνισμό, δεν φαίνεται να εξαιρούνται σύμφωνα με τις πρόνοιες της 

παραγράφου 3.-(2)(β)(ii). 

Σημειώθηκε. Εξεταστεί κατά στο πλαίσιο του νομοτεχνικού ελέγχου.

8 3(2)(δ)(iii) Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου 9/7/2020

Η δυνατότητα άρνησης αποκάλυψης πληροφοριών οι οποίες έχουν εμπορικά ευαίσθητο 

χαρακτήρα θα πρέπει να εμπίπτουν ξεκάθαρα στους περιορισμούς εφαρμογής του 

παρόντος προτεινόμενου Νόμου. Εισηγούμαστε όπως τα κριτήρια με βάση τα οποία μπορεί 

να ισχύσει η παράγραφος 3.-(2)(δ)(iii) και/ή η παράγραφος 3.-(2)(ε) που αφορά στις 

υποδομές ζωτικής σημασίας. 

Οι διατάξεις 3(2)(δ) κα 3(2)(ε) παρέχουν αυτή την δυνατότητα.
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9 3(2)(ε) Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου 9/7/2020

Μια πρακτική εισήγηση θα ήταν η εισαγωγή Παραρτήματος στον προτεινόμενο Νόμο με τις 

εξαιρέσεις και/ή αναφορά σε εθνική Νομοθεσία που έχει καθορίσει τις υποδομές ζωτικής 

σημασίας, αντί της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2008/114/ΕΚ.

Ως Διανομή (ΑΗΚ) θεωρούμε ότι το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας εμπίπτει στον ορισμό της 

υποδομής ζωτικής σημασίας και θα πρέπει να εξαιρεθεί.

Δεν κρίθηκε ότι απαιτείται η συμπερίληψη επιπλέον παραρτήματος.

*

10 6(3) Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου 9/7/2020 «…δύναται…»: να τίθεται σαφώς ο προσδιορισμός των φορέων

Δεν υιοθετείται. Αυτό γίνεται επι σκοπό για να παρέχεται η ευελιξία στην σύνθεση 

του Συμβουλίου.  Σημειώνεται ότι ο αριθμός των ατομών που απαρτίζουν το 

Συμβούλιο είναι μεγαλυτερος από τους φορείς που αναφέρονται στο εν λόγο 

άρθρο

11 6(3) Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου 9/7/2020

Να συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω φορείς:

Υπηρεσίες Δημοσίου Δικαίου που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς του Δημοσίου 

(όπως Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, κτλ.)

Δεν υιοθετείται. Το Συμβούλιο Διακυβέρνησης είναι συμβουλευτικό σώμα στο 

οποίο εκπροσωπούνται Δημόσιοι Φορείς οι οποίοι έχουν επιτελικό ρόλο στα 

θέματα διάθεσης ανοιχτών δεδομένων.

12 6(3)(ε) Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου 9/7/2020

«(ε) τις εργοδοτικές οργανώσεις»: να συμπεριλαμβάνονται εξίσου οι πιο κάτω φορείς:

Οργανώσεις Πολιτών,

Οργανώσεις Εργαζομένων

Δεν υιοθετέιται. Το 6(3)(ε) αφορά στη συμπερίληψη εκπροσώπων του 

επιχειρηματικού κλάδου

13 6(3)(στ) Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου 9/7/2020
 «(στ) τις οργανώσεις νεοφυών επιχειρήσεων ή/και οργανώσεις πληροφορικής και ανοικτών 

τεχνολογιών.» τίθεται γενικά και αόριστα *

14 8(1) Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου 9/7/2020

8(1) Εισηγούμαστε τη διαγραφή της φράσης «φυσικό ή» στην τέταρτη γραμμή της 

επιφύλαξης, διότι δεν είναι πάντα εφικτό να ληφθεί η συγκατάθεση του φυσικού προσώπου 

για γνωστοποίηση του ονοματεπωνύμου του στον αιτητή, σε περίπτωση άρνησης. 

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η απορριπτική απόφαση εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων 

της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 3, οι φορείς του δημόσιου τομέα 

περιλαμβάνουν στην απόφασή τους αναφορά στο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο που είναι δικαιούχος, όταν αυτός είναι γνωστός ή εναλλακτικά στον 

αδειοδότη από τον οποίο οι φορείς του δημόσιου τομέα έχουν λάβει το σχετικό υλικό:

Δεν υιοθετείται. Το συγκεκριμένο εδάφιο είναι αυτολεξεί μεταφορά του 

αντίστοιχου της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024

15 8(3) Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου 9/7/2020

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί κατά πόσο η ΑΗΚ ως οργανισμός δημοσίου δικαίου 

εξαιρείται από την εφαρμογή των άρθρων 7 και 8 σε σχέση με τις δραστηριότητες της που 

αφορούν τη διεξαγωγή έρευνας και/ή τις δραστηριότητες της που είναι άμεσα ή έμμεσα 

εκτεθειμένες στον ανταγωνισμό.

Εάν εμπίπτει στον ορισμό δημόσια επιχείρηση εξαιρείται.

*

16 10(7) Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου 9/7/2020

«…δεδομένα δημόσιων επιχειρήσεων που είναι διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση.»

Θα έπρεπε να διαβάζει ως ακολούθως:

«…δεδομένα δημόσιων επιχειρήσεων που είναι ήδη διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση.»

Δεν υιοθετείται. Αλλάζει την έννοια του εδαφίου το οποίο μεταφέρθηκε αυτό λεξή 

από την Ε. Οδηγία
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17
11(2) & 

(3)
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου 9/7/2020

«Κατάλογος των φορέων του δημόσιου τομέα…δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο : 

www.data.gov.cy Πως μπορεί να εντοπίσει κάποιος τον κατάλογο αυτό;

Εισηγούμαστε την εκ των προτέρων ενημέρωση για το κατά πόσο η ΑΗΚ εμπίπτει στον 

κατάλογο αυτό. Θεωρούμε ορθό να μπορεί η ΑΗΚ να χρεώνει το ουσιώδες μέρος του 

κόστους εκτέλεσης της παροχής πληροφοριών. Εν πάση περιπτώσει η ΑΗΚ εμπίπτει στην 

παράγραφο (2)(α) λόγω του Λογιστικού και Λειτουργικού Διαχωρισμού (Ρυθμιστικές 

Αποφάσεις 02, 03 και 04/2014)

Γενικός σχόλιο/ερώτημα το οποίο αυτό-απαντάται.

*

18 14 Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου 9/7/2020

Η ΑΗΚ έχει ήδη ετοιμάσει Σχέδιο Δημοσίευσης σύμφωνα με την Εγκύκλιο Αρ. 3/2018 της 

Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με βάση τον περί του 

Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμο του 2017, 

Ν.184(I)/2017. Το εν λόγω Σχέδιο Δημοσίευσης έχει ήδη εγκριθεί. Θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί το ίδιο σχέδιο ώστε να μην γίνεται διπλή δουλειά.

Το εν λόγω σχέδιο δημοσίευσης απότελεί μια καλή βάση για δημοσίευση συνόλων 

δεδομένων στο data.gov.cy. H Ομάδα Ανοικτών Δεδομένων του ΤΔΔΠ θα παρέχει 

την αναγκαία εκπαίδευση στο Λειτουργό Ανοικτών Δεδομενων της ΑΗΚ για 

ετοιμασία και δημοσίευση τόσο του καταλόγου όσο και των ίδιων των ανοικτών 

συνόλων δεδομένων της ΑΗΚ στην πύλη data.gov.cy.

19 19 Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου 9/7/2020

Δεδομένου του γεγονότος ότι η Οδηγία (ΕΕ) 2019/1024 τίθεται σε εφαρμογή από τις 17 

Ιουλίου 2021, υπάρχει κάποιος κατάλογος συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας, πέραν των 

γενικών κατηγοριών που προνοούνται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας; (Γεωχωρικές 

πληροφορίες, Γεωσκόπηση και περιβάλλον, Μετεωρολογικές πληροφορίες, Στατιστικές, 

Εταιρείες και ιδιοκτησιακό καθεστώς εταιρειών, Κινητικότητα); 

Η Ε Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη βρίσκονται στη διαδικασία 

καταρτισμού των εν λόγω καταλόγων σύμφωνα με το Άρθρο 14(1) της Οδηγίας ΕΕ 

2019/1024

20
Γενικά 

Σχόλια
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου 9/7/2020

Θέτουμε τα ακόλουθα ερωτήματα προς συζήτηση/απάντηση:

1. Ποια η σχέση του προτεινόμενου Νομοσχεδίου με τον περί του Δικαιώματος Πρόσβασης 

σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμο, Ν.184(Ι)/2017; Ως οργανισμός δημοσίου 

δικαίου η ΑΗΚ ήδη εμπίπτει στην εν λόγω Νομοθεσία και έχει ετοιμάσει το Σχέδιο 

Δημοσίευσης το οποίο έχει εγκριθεί. Πως θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η εργασία που έχει 

ήδη γίνει ώστε να μην δημιουργούμε παραπλήσιες διαδικασίες, δομές και έντυπα; 

2. Ποια η σχέση μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και του Γραφείου Επιτρόπου 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ποιες οι διαφορές στις αρμοδιότητες 

τους σε σχέση με αιτήματα για παροχή δεδομένων; 

3. Το αίτημα για παροχή πληροφοριών μπορεί να γίνει και από νομικό πρόσωπο δημοσίου 

δικαίου προς κυβερνητική υπηρεσία ή άλλο οργανισμό; 

4. Υπάρχει κάποια σύνδεση και/ή συσχέτιση με την Κυβερνητική Αποθήκη Πληροφοριών; 

Εξετάζουμε την πιθανή συμμετοχή μας ως ΑΗΚ. Επηρεάζει καθόλου τις υποχρεώσεις μας; 

Εάν για παράδειγμα καταχωρήσουμε δεδομένα στην Κυβερνητική Αποθήκη ή σε άλλο 

σύστημα πληροφοριών (Κτηματολόγιο, ΓΕΡΗΕΤ) θα μπορούν να δώσουν τις δικές μας 

πληροφορίες, χωρίς την εμπλοκή της ΑΗΚ;

1) Πρόκειται για ξεχωριστές νομοθεσίες. Η πρώτη αφορά την παραχώρηση 

δικαιόματος πρόσβασης στα δεδομένα ενώ η 2η αφορά παραχώρηση δικαιώματος 

περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών και δεδομένων για εμπορικούς ή μη 

σκοπούς. Νοείται ότι η παραχώρηση δικαιώματος περαιτέρω χρήσης εξυκαπούει 

παραχώρηση δικαιώματος προσβάσης.

2) Το Υπουργείο Οικονομικών είναι η αρμόδια αρχή για τα θέματα ανοικτών 

δεδομένων και περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών του δημόσιου τομέα. Το 

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι η 

αρμόδια αρχή για τα θέματα απλής πρόσβασης στις πληροφορίες/ έγγραφα που 

κατέχει το δημόσιο. Δεδομένου ότι για την παραχώρηση δικαιώματος περαιτέρω 

χρήσης εξυκαπούει παραχώρηση δικαιώματος προσβάσης, οι δύο αρμόδιες αρχές 

διατηρητούν αγαστή συνεργασία.

3) Ναι

4) Η παραχώρηση δεδομένων στην Κυβερνητική Αποθήκη Πληροφοριών δεν 

συνδέεται με την παραχώρηση δικαιώματος περατέρω χρήσης σε τρίτους και ούτε 

εξυπακούει υποχρέωση δημοσίευσης των δεδομένων που παραχωρούνται ως 

ανοικτά δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση δεδομένα που κατέχει το δημόσιο 

δημοσιεύονται ως ανοικτά δεδομένα κατόπιν έγκρισης του δημόσιου φορέα ο 

οποίος έχει την κυριότητά τους.
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21 3(2)(θ) Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 9/4/2020

Στο άρθρο γίνεται λόγος για «ραδιοτηλεοπτική εκπομπή». Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον 

περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμο 7(Ι)/98 (όπως τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα) και την Οδηγία 2018/1808 (ΕΕ) για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων:

«τηλεοπτική εκπομπή» (ήτοι, γραμμική υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων) σημαίνει 

τηλεοπτική υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων που παρέχεται από πάροχο υπηρεσίας 

οπτικοακουστικών μέσων για ταυτόχρονη παρακολούθηση προγραμμάτων με βάση 

προγραμματισμό μεταδόσεων·

«ραδιοφωνική εκπομπή» (ήτοι, γραμμική υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων) σημαίνει 

ραδιοφωνική εκπομπή οπτικοακουστικών μέσων που παρέχεται από πάροχο υπηρεσίας 

οπτικοακουστικών μέσων για ταυτόχρονη παρακολούθηση προγραμμάτων με βάση 

προγραμματισμό μεταδόσεων·

 «πρόγραμμα» σημαίνει σειρά κινούμενων εικόνων, με ή χωρίς ήχο, η οποία συνιστά 

μεμονωμένο στοιχείο στο πλαίσιο προγραμματισμού ή καταλόγου που καθορίζεται από 

πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και της οποίας η μορφή και το περιεχόμενο 

είναι συγκρίσιμα με τη μορφή και το περιεχόμενο τηλεοπτικής εκπομπής, και περιλαμβάνει 

ταινία μεγάλου μήκους, αθλητική διοργάνωση, κωμική σειρά, ντοκιμαντέρ, παιδικό 

πρόγραμμα και δραματοποιημένο έργο·

Δηλαδή ο όρος «εκπομπή» έχει πλέον διαφορετικό/άλλο περιεχόμενο (σημαίνει πλέον ένα 

άλλο «κανάλι» ενός τηλεοπτικού οργανισμού) απ΄ότι παλαιότερα, και δεν είναι συνώνυμος 

με τον όρο «πρόγραμμα».

Εισήγηση είναι, αναλόγως του τι σκοπεί να ρυθμίζει το εν λόγω άρθρο 3 (2)(θ), να γίνει η 

Σημειώθηκε. Θα εξεταστεί στο πλαίσιο του νομοτεχνικού ελέγχου. (εξέταση κατά 

πόσο χρειάζεται να οριστεί στο άρθρο 2 το τι σημαίνει "ραδιοτηλεοπτική 

εκπομπή")

22 15 Αστυνομία Κύπρου 9/7/2002

Εισήγηση να γίνει προσθήκη σχετικής πρόνοιας, ότι σε περίπτωση αντιμετώπισης πρακτικού 

ή άλλου τεχνικού προβλήματος, το οποίο εμποδίζει την ανάρτηση των εγγράφων, 

πληροφοριών και δεδομένων από τον Οργανισμό, ο Υπεύθυνος Λειτουργός Ανοικτών 

Δεδομένων, να έχει τη δυνατότητα, να μεριμνά να διαθέτει τα έγγραφα, πληροφορίες και 

δεδομένα του Οργανισμού του, στην αρμόδια αρχή, η οποία θα προνοεί στην ανάρτηση τους 

στον διαδικτυακό τόπο. 

Δεν υιοθετείται. Η αρμόδια αρχή έχει την ευθύνη παροχής κατάλληλης 

εκπαίδευσης, ώστε οι Λειτουργοί Ανοιχτών Δεδομένων να είναι σε θέση να 

διεκπαιρώνουν τα καθήκοντα τους.

23 11(1) Δήμος Στροβόλου 9/7/2020

Α. Ζητείται ερμηνεία της έννοιας "οριακό κόστος που προκύπτει από την αναπαραγωγή, 

παροχή και διάδοση των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων, καθώς και από την 

ανωνυμοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Β. Εισήγηση όπως στο Άρθρο 11.1 του Νομοσχεδίου συμπεριληφθεί το κόστος διαχείρισης 

αιτημάτων για παροχή τέτοιων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων

Το σχόλιο έχει σημειωθεί και θα τύχει επεξεργασίας στα πλαίσια του νομοτεκνικό 

ελέγχου.

24 11(3) Δήμος Στροβόλου 9/7/2020 Ζητείται αντίγραφο του καταλόγου
*



Α/Α Άρθρο

Υποβλήθηκε

από

Ημερ.

Υποβολής Σχόλιο/Εισήγηση Απάντηση/Αποτέλεσμα Πρακτικά

25 11(5) Δήμος Στροβόλου 9/7/2020 Ζητείται μια διευκρινιστική επεξήγηση της πρακτικής εφαρμογής του Άρθρου 11.5

Οι βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών, τα 

μουσεία και τα αρχεία θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρεώνουν πάνω από 

το οριακό κόστος προκειμένου, και στην περίπτωση αυτή, να μην παρεμποδίζεται 

η κανονική λειτουργία τους. Όσον αφορά αυτούς τους φορείς του δημόσιου τομέα, 

τα συνολικά έσοδα από τη διάθεση και την άδεια περαιτέρω χρήσης των 

εγγράφων εντός της εκάστοτε λογιστικής περιόδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν 

το  κόστος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής, διάδοσης και  συντήρησής τους  

και  το  κόστος εκκαθάρισης δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης μιας εύλογης 

απόδοσης της επένδυσης. Κατά περίπτωση, το κόστος της ανωνυμο-ποίησης των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών θα 

πρέπει επίσης να συνυπο-λογίζεται στο επιλέξιμο κόστος. Όσον αφορά τις 

βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών, τα 

μουσεία και τα αρχεία και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους, οι τιμές 

που χρεώνει ο ιδιωτικός τομέας για την  περαιτέρω χρήση πανομοιότυπων ή  

παρόμοιων εγγράφων θα  μπορούσαν να  λαμβάνονται υπόψη κατά  τον 

υπολογισμό της εύλογης απόδοσης της επένδυσης. 

Εν πάσει περίπτωσει οι οποιεσδήποτε τέτοιες χρεώσεις θα πρέπει να λαμβάνουν 

την έγκριση του φορέα για θέματα χρεώσεων (αρθρό 2)

26 13 Δήμος Στροβόλου 9/7/2020 Ζητείται ερμηνεία του όρου "γενικό συμφέρον" για τους σκοπούς του πιο πάνω Άρθρου
Νομοτεχνικό: Κατά πόσο χρειάζεται ορισμός "Γενικού Συμφερόντος". Σχετικό το 

προοίμιο 16 της Οδηγίας

27 16(1)
Ινστιτούτο Νευρολογίας και 

Γενετικής Κύπρου
9/10/2020

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής καταρτίζει και επικαιροποιεί 

«Εθνική Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης και Σχέδιο Δράσης». Έχουμε ενημερωθεί από το 

Υφυπουργείο ότι αυτό είναι στη διαδικασία αναθεώρησης και ότι θα ζητηθεί από τα 

ερευνητικά κέντρα η συμβολή τους πριν αυτό ολοκληρωθεί. Με αυτό το τρόπο, τα 

εμπλεκόμενα μέρη θα συμβάλουν και θα είναι ενήμερα για το τι περιλαμβάνει η Εθνική 

Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης και το Σχέδιο Δράσης. 

Ως εκ τούτου, εφόσον δεν έχει ακόμα καταρτισθεί η «Εθνική Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης 

και Σχέδιο Δράσης», θα θέλαμε να εισηγηθούμε όπως η Διαβούλευση για το Νομοσχέδιο «ο 

περί των Ανοικτών Δεδομένων και της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου 

Τομέα Νόμος του 2021» να ανασταλεί μέχρι την προετοιμασία, συζήτηση και αποδοχή της 

«Εθνικής Πολιτικής Ανοικτής Πρόσβασης και Σχέδιο Δράσης» από τους φορείς που 

ασχολούνται με έρευνα έτσι ώστε να διασφαλιστούν οι «ανησυχίες» των φορέων αυτών για 

τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας κ.λ.π.

Το νομοσχέδιο εναρμονίζει το Εθνικό Δίκαιο με την Οδηγία 1024/2019 η οποία 

απαιτεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν εθνικές πολιτικές και σχετικά μέτρα που 

έχουν ως στόχο να επιτρέψουν την ελεύθερη πρόσβαση στα ερευνητικά δεδομένα 

που χρηματοδοτούνται με δημόσιους πόρους («πολιτικές ανοικτής πρόσβασης»), 

σύμφωνα με την αρχή της «εκ σχεδιασμού και εξ ορισμού διάθεσης». 

Η επικαιροποίηση της υφιστάμενης πολιτικής Ανοιχτής Πρόσβασης δεν αποτελεί 

προυπόθεση για την ψήφιση του νομοσχεδίου. Ως εκ τούτου η εισήγηση για 

αναστολή της διαδικασίας διαβούλευσης δεν υιοθετείται

28 3(2)(δ)(1) Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών 9/4/2020

Εισαγωγή στο νομοσχέδιο το ακόλουθο:

"σε έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα που κατέχονται ή προέρχονται από την Κυπριακή 

Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ) και έχουν αποκτηθεί στα πλαίσια εκτέλεσης της αποστολής 

και των αρμοδιότητων της"

Καλύπτεται από τα άρθρα 3(2)(δ) αφού έγγραφα/δεδομένα και πληροφορίες στα 

οποία απαγορεύεται η πρόσβαση δυνάμει του ισχύοντοις καθεστώτος πρόσβασης 

δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμοσχεδίου.



Α/Α Άρθρο

Υποβλήθηκε

από

Ημερ.

Υποβολής Σχόλιο/Εισήγηση Απάντηση/Αποτέλεσμα Πρακτικά

29 3(2)(δ)
Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας 

Λεμεσού
9/1/2020

Ευαίσθητα δεδομένα όπως η υποδομή του υδρευτικού δικτύου και οι διάφορες αναλύσεις 

ποιότητας νερού δεν πρέπει  κατά την άποψη μας να δημοσιοποιούνται
To Άρθρο 3(2) καθορίζει τις εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής.

30 15
Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας 

Λεμεσού
9/1/2020

Είναι εφικτό να οριστεί ένας Υπεύθυνος Λειτουργός Ανοικτών Δεδομένων και για τα τρία 

Συμβούλια Υδατοπρομηθείας;

Πρακτικό θέμα το οποίο μπορεί να εξετάστει σε συνεργασία με τα συμβούλια 

υδατοπρομύθειας

31 7(2) Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 9/7/2020
Η περίοδος των 20 ημερών κρίνεται ως πολύ σύντομη. Θα μπορούσε τουλάχιστον να 

προβλεφθεί για 30 μέρες.

Πρόκειται για εναρμονιστική πρόνοια η οποόα δεν δ΄θναται να τροποποιηθεί. 

Σημειώνεται ότι πρόκυται για εργάσιμες μέρες, ενώ στο νομοσχέδιο παρέχεται 

δυνάτοτηα για παράταση για επιπλέον 20 εργάσιμες μέρες για εκτενεις και 

πολύπλοκες αιτήσεις. 

32 9(3) Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 9/7/2020

Εισήγηση όπως υπάρχει δικαίωμα έφεσης και/ή αναθεώρησης επί της απόφασης της 

Επιτροπής Αναθεώρησης σε ένα δευτεροβάθμιο όργανο και/ή ενώπιον του Διοικητικού 

Δικαστηρίου. Το δε δικαίωμα έφεσης να ανήκει σε όλα τα μέρη (αιτητής και αποδέκτης του 

αιτήματος)

Ούτως η άλλως η ύπαρξη της εΠιτροπης αναθεώρησης δεν αποτρέπει τον 

ενδιαφερόμενο να προσφύγει κατά την απόφαση του ΔΦ δυνάμει του άρθρου 146 

του συντάγματος 

33 9(3) Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 9/7/2020

Εισήγηση όπως υπάρχει δικαίωμα έφεσης και/ή αναθεώρησης επί της απόφασης της 

Επιτροπής Αναθεώρησης σε ένα δευτεροβάθμιο όργανο και/ή ενώπιον του Διοικητικού 

Δικαστηρίου. Το δε δικαίωμα έφεσης να ανήκει σε όλα τα μέρη (αιτητής και αποδέκτης του 

αιτήματος)

Σκοπός της Επιτροπής Αναθεώρησης είναι η δημιουργία ενός εξωδικαστικού 

ένδικου μέσου το οποίο θα μπορεί να επιλαμβάνειται και να εξετάζει παράπονα 

που τίθενται ενώποιον του εντός σύντομου χρονικού διαστήματος. Η ύπαρξη της 

Επιτροπής δεν αναιρεί το δικαίωμα προσφυγής στη βάση του άρθρου 146 του 

συντάγματος.

34 18(1) Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 9/7/2020
Η δεύτερη παράγραφος ενδέχεται να περιορίζει δραστικά συμβατικά δικαιώματα και/ή την 

συμβατική και επιχειρηματική ελευθερία.

Πρόκειται για καθαρά εναρμονιστικό άρθρο το οποίο μεταφέρει το άρθρο 12.1 της 

Ευρωπαικης Οδηγίας στο Εθνικο Δίκαιο. 

Υπενθυμίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας αφορά δεδομένα που 

παρήχθηκαν από δημόσιους φορείς στο πλαισιο της εκτέλησης της δημόσιας 

αποτστολής τους. Οι εξαιρέσεις του κανόνα αυτού ορίζονται στο άρθρο 3 του 

νομοσχεδίου. Σημειώνεται ότι το άρθρο 18(1) εφαρμόζεται τηρουμένων των 

εδαφίων 2 μέχρι 6 του ιδίου άρθρο.

35 5-(1)

Τμήμα Κτηματολογίου και 

Χωρομετρίας, Υπουργείο 

Εσωτερικών

8/7/2020

(στ) Εισήγηση να προστεθεί σε νέα παράγραφο με αρ (στ), ως μέλος της Επιτροπής 

Αναθεώρησης και ο Γραμματέας του Συμβουλίου Διαχείρισης Χωρικών Δεδομένων. Σημ. Το 

Συμβούλιο αυτό αποτελείται από επτά μέλη (εκπροσώπους Υπουργείων και Τμημάτων) και 

προεδρεύεται από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών. Το Συμβούλιο 

διαχειρίζεται γεωχωρικά δεδομένα που παράγουν οργανισμοί του δημόσιου και του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα, σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE (2007/2/ΕΚ) και τον Νόμο 

43(Ι)/2010. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. www.geoportal.gov.cy. Ήδη ένα μεγάλο 

φάσμα των δεδομένων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προκύπτουν από την Οδηγία 

INSPIRE έχουν συμπεριληφθεί και στην Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων.

Η εισήγηση αυτή είναι μεγάλης σημασίας και θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των 

στόχων του πιο πάνω νομοσχεδίου.

Η Επιτροπή Αναθεώρησης λειτουργεί από το 2015. Κατά την εξέταση παραπόνων η 

επιτροπή δύναται να καλεί αρμόδιους υπηρεσιακούς λειτουργούς ή άλλα 

πρόσωπα με σκοπό την παροχή κατατοπιστικών πληροφοριών ή στοιχείων που θα 

συνδράμουν στο έργο της. Ως εκ τούτο δεν κρίνεται σκόπιμη η διευρύνση της 

σύνθεσης της.  



Α/Α Άρθρο

Υποβλήθηκε

από

Ημερ.

Υποβολής Σχόλιο/Εισήγηση Απάντηση/Αποτέλεσμα Πρακτικά

36 6-(3)

Τμήμα Κτηματολογίου και 

Χωρομετρίας, Υπουργείο 

Εσωτερικών

8/7/2020

ζ) Εισήγηση να προστεθεί σε νέα παράγραφο με αρ (ζ), ως μέλος του Συμβουλίου 

Διακυβέρνησης Ανοικτών Δεδομένων και ο Γραμματέας του Συμβουλίου Διαχείρισης 

Χωρικών Δεδομένων. Σημ. Το Συμβούλιο αυτό αποτελείται από επτά μέλη (εκπροσώπους 

Υπουργείων και Τμημάτων) και προεδρεύεται από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου 

Εσωτερικών. Το Συμβούλιο διαχειρίζεται γεωχωρικά δεδομένα που παράγουν οργανισμοί 

του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE 

(2007/2/ΕΚ) και τον Νόμο 43(Ι)/2010. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. 

www.geoportal.gov.cy. Ήδη ένα μεγάλο φάσμα των δεδομένων και ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών που προκύπτουν από την Οδηγία INSPIRE έχουν συμπεριληφθεί και στην Εθνική 

Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων.

Η εισήγηση αυτή είναι μεγάλης σημασίας και θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των 

στόχων του πιο πάνω νομοσχεδίου.

Υιοθετείται πρόνοια για εκπροσώπησει το Τμήματος στο Συμβούλιο 

Διακυβέρνησης Ανοικτών Δεδομένων

37
Γενικά 

Σχόλια

Τμήμα Κτηματολογίου και 

Χωρομετρίας, Υπουργείο 

Εσωτερικών

8/7/2020

Η Οδηγία INSPIRE δημιουργεί το νομικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία της Υποδομής 

για τη χωρική πληροφορία στην Ευρώπη με σκοπό τη διαμόρφωση, εφαρμογή, διαχείριση 

και εκτίμηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα επίπεδα αλλά και για την  

παροχή πληροφοριών προς το κοινό. Για την υλοποίηση της Οδηγίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

είναι ο Συντονιστής σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την 

υλοποίηση της Οδηγίας σε εθνικό επίπεδο .

Η οδηγία INSPIRE περιλαμβάνει γεωγραφικές και περιβαλλοντικές πληροφορίες, συνολικά 

σε 34 θεματικές ενότητες, ομαδοποιημένες σε τρία Παραρτήματα του κειμένου της Οδηγίας, 

που αντιστοιχούν στην προτεραιότητα ένταξής τους στο πληροφοριακό σύστημα.

Η Οδηγία έχει σχεδιαστεί για να βελτιστοποιήσει τις δυνατότητες αξιοποίησης των χωρικών 

δεδομένων, μέσω της τεκμηρίωσής τους, της λειτουργίας υπηρεσιών που αποσκοπούν στη 

διευκόλυνση της πρόσβασης σ΄αυτά, στην αύξηση της διαλειτουργικότητάς τους και στην 

αντιμετώπιση των δυσκολιών στις οποίες προσκρούει η χρήση τους. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει αναλάβει συντονιστικό ρόλο για 

την υλοποίηση της Οδηγίας INSPIRE στην Κύπρο, ενώ τα Τμήματα Κτηματολογίου και 

Χωρομετρίας, Υπηρεσιών Πληροφορικής και το Τμήμα Περιβάλλοντος, έχουν αναλάβει 

πρωταγωνιστικό ρόλο στην οργάνωση και υλοποίηση της.

Σημειώθηκε

38 5-(1)

Τμήμα Κτηματολογίου και 

Χωρομετρίας, Υπουργείο 

Εσωτερικών

9/1/2020
Εισήγηση όπως ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ή εκπρόσωπός 

του, συμμετέχει ως μέλος της Επιτροπής Αναθεώρησης.

Η Επιτροπή Αναθεώρησης λειτουργεί από το 2015. Κατά την εξέταση παραπόνων η 

επιτροπή δύναται να καλεί αρμόδιους υπηρεσιακούς λειτουργούς ή άλλα 

πρόσωπα με σκοπό την παροχή κατατοπιστικών πληροφοριών ή στοιχείων που θα 

συνδράμουν στο έργο της. Ως εκ τούτο δεν κρίνεται σκόπιμη η διευρύνση της 

σύνθεσης της.  



Α/Α Άρθρο

Υποβλήθηκε

από

Ημερ.

Υποβολής Σχόλιο/Εισήγηση Απάντηση/Αποτέλεσμα Πρακτικά

39 6-(3)

Τμήμα Κτηματολογίου και 

Χωρομετρίας, Υπουργείο 

Εσωτερικών

9/1/2020
Εισήγηση όπως ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ή εκπρόσωπός 

του, συμμετέχει ως μέλος της Επιτροπής Διακυβέρνησης.

Υιοθετήται πρόνοια για εκπροσώπησει το Χτη΄ματος στο Συμβούλιο 

Διακυβέρνησης Ανοιχτών Δεδομένων

40 19-(1)

Τμήμα Κτηματολογίου και 

Χωρομετρίας, Υπουργείο 

Εσωτερικών

9/1/2020

Το ΤΚΧ παρέχει μέσω του data.gov.cy, τα ακόλουθα:

1. Γεωχωρικά δεδομένα και πληροφορίες

2. Στατιστικά

Εισήγηση μας είναι όπως διασαφηνιστούν περαιτέρω τα κριτήρια που καθορίζουν το τι 

αποτελεί «δεδομένο υψηλής αξίας».  Παράλληλα, ίσως θα πρέπει να υπάρχουν υπό-

κατηγορίες στα πιο πάνω (πχ στους κανονισμούς), καθώς πολλά από αυτά τα δεδομένα 

δύναται να μην αποτελούν απαραίτητα «δεδομένα υψηλής αξίας».

Σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας αποτελούν τα σύνολα δεδομένων τα οποία θα 

επιλεγούν και θα ενταχθούν από την Ε.Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη 

σε ειδικούς καταλόγους δυνάμει του Άρθρου 14(1) της Οδηγίας 2019/1024. Για την 

επιλογή των εν λόγο σ΄θνολων δεδομένων εχει συσταθεί ειδική επιτροπή στην 

οποία εκπροσωπούνται όλα τα κράτη μέλη (Open Data Committee). Η επιλογή 

αυτλων των συνόλων δεδομένων θα βασιστεί στην αξιολόγηση του δυναμικού 

τους όσο αφορά:

α)  τη δημιουργία σημαντικών κοινωνικοοικονομικών ή περιβαλλοντικών οφελών 

και καινοτόμων υπηρεσιών, 

β)  την παροχή ωφελείας σε μεγάλο αριθμό χρηστών, ιδίως μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων,

γ)  τη δημιουργία εσόδων, και 

δ)  τον συνδυασμό τους με άλλα σύνολα δεδομένων. 

Δεδομένου ότι πρόκειται για Πανευρωπαι…καταλόγους οι οποίοι δύναται να 

τροποποιούνται κατά διαστήματα, κρίνεται σκόπιμη η παραπομπή στο παράρτημα 

της Οδήγιας παρά η υιοθέτηση τους με κανονισμούς οι οοόοι εκ των πραγμάτων 

θα πρέπει να τροποποιούνται κάθε φορά που γίνεται μια προσθήκη νέων 

δεδομένων στους εν λόγω καταλόγους
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Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας είναι ένα από τα μεγαλύτερα Τμήματα του 

Δημοσίου. Διαχειρίζεται ένα μεγάλο φάσμα χωρικών και μη χωρικών δεδομένων και 

υπηρεσιών, όπως επίσης ένα μεγάλο σύστημα (ΣΠΓ) και ψηφιακές βάσεις δεδομένων. 

Επιπρόσθετα, λειτουργεί μια σύνθετη πλατφόρμα υπηρεσιών (DLS-Portal), μεσω της οποίας 

παρέχει πρόσβαση σε μεγάλο όγκο πληροφοριών και δεδομένων. Τα περισσότερα δεδομένα 

και υπηρεσίες είναι ανοικτά για ελέυθερη πρόσβαση και χρήση από κάθε ενδιαφερόμενο. 

Ήδη μεγάλο μέρος των δεδομένων διατίθενται και στην Πύλη Ανοικτών Δεδομένων Κύπρου 

με συνδέσεις. Για τους λόγους αυτούς, η συμμετοχή του ΤΚΧ στις εν λόγω Επιτροπές, θα 

είναι μεγάλης και καθοριστικής σημασίας.

Σημειώθηκε
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[….] και των αρχών FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable) ώστε να είναι 

προσιτά,προσβάσιμα, διαλειτουργικά και επαναχρησιμοποιήσιμα
Υιοθέτειται
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Νοείται περαιτέρω ότι, οι εν λόγω πολιτικές ανοικτής πρόσβασης και το Σχέδιο Εθνικών 

Πολιτικής Ανοικτής Πρόσβασης και σχετικών μέτρων αντικατασταθεί με «Εθνική Πολιτική 

Ανοιχτής Πρόσβασης και Σχέδιο Δράσης». Εισήγηση όπως ο ορισμός «Σχέδιο Εθνικών 

Πολιτικών Ανοιχτής Πρόσβασης και σχετικών μέτρων» αντικατασταθεί με «Εθνική Πολιτική 

Ανοιχτής Πρόσβασης και Σχέδιο Δράσης» (σε όλο το κείμενο). Εναλλακτικά, θα μπορούσε να 

γίνεται αναφορά μόνο σε «ετοιμασία μέτρων/δράσεων για προώθηση και υποστήριξη της 

ανοιχτής πρόσβασης σε ερευνητικά δεδομένα που χρηματοδοτούνται με δημόσιους 

πόρους».

Υιοθέτειται


