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Θέμα: “Τροποποίηση Απόφασης Διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων”

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α), όπως 
ισχύει,

2. του Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 138/Α), όπως ισχύει,

3. του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
112/Α), όπως ισχύει,

4. του Ν.3528/2007 «Κύρωση του κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών 
υπαλλήλων και υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 26/Α), όπως ισχύει,

5. του Ν.2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ 50/Α), όπως ισχύει,

6. του Ν.3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της 
ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
τροποποίηση του Ν.2472/1997» (ΦΕΚ 133/Α),

7. του Ν.2690/1999 «Κώδικας διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 45/Α), όπως ισχύει,

8. του Ν.3448/2006 «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημοσίου 
τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 57/Α), όπως ισχύει,

9. του άρθρου 5 του ΚΔΔιαδ (Ν.2190/1999) για την «πρόσβαση στα 
διοικητικά έγγραφα» ή /και των διατάξεων του Ν. 3448/2006, όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.4305/2014,

10. του Π.Δ.147/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ 
240/Α),

11. του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/31-10-2014) σχετικά με την «ανοικτή 
διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του 
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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»,

12. την με αριθμ.ΔΗΔ/Φ.40/407 (ΑΔΑ: ΩΩΡΜΧ-ΜΒΛ) εγκύκλιο του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά 
Εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 
237/Α΄ ) 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»,

13. το με αριθμ.πρωτ. Οικ. 2230/963/21-01-2015 έγγραφό μας για την 
αποστολή των ζητούμενων στοιχείων από τις αρμόδιες διευθύνσεις της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,

14. τα στοιχεία  όπως αυτά μας εστάλησαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες
15. την με αριθμ.πρωτ. Οικ.41564/17051/05-05-2015 απόφαση Περιφερειάρχη 

Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ:Ω8557ΛΕ-9Σ2)
16. το υπ.αριθμ. πρωτ. Οικ. 74797/30461/13-08-2015 έγγραφο της Δ/νσης 

Τουρισμού της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης
17. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τροποποιούμε την με αριθμ.πρωτ. Οικ.41564/17051/05-05-2015 απόφαση 
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ:Ω8557ΛΕ-9Σ2) ως προς την κατηγορία 
συνόλων Α. και το σύνολο “Έγγραφα για Παροχή Σύμφωνης Γνώμης επί των 
Προγραμμάτων και Δράσεων της ΠΙΝ & Περιφερειακών Ενοτήτων” ,καθώς 
σύμφωνα με το υπ.αριθμ. πρωτ.Οικ. 74797/30461/13-08-2015 έγγραφο της 
Δ/νσης Τουρισμού της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης, δεν αποτελεί ξεχωριστό σύνολο 
δεδομένων, αλλά τμήμα του συνόλου “Εισηγήσεις Προγραμμάτων και δράσεων 
Τουριστικής Προβολής προς το Περιφερειακό Συμβούλιο” . 

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ.πρωτ. Οικ.41564/17051/05-05-2015 απόφαση 
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ:Ω8557ΛΕ-9Σ2).

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

 
Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών
3. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα
4. Γενικούς Διευθυντές Π.Ι.Ν.
5.  Όλες τις Διευθύνσεις, Αυτοτελείς Διευθύνσεις & Αυτοτελή Τμήματα της ΠΙΝ (για την ενημέρωση όλων 
των υπαλλήλων) (δια των Διευθύνσεων Διοικητικού-Οικονομικού των ΠΕ)
6. Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμιστικής 
Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Τμήμα Διαφάνειας, 
Ανοικτής Διακυβέρνησης & Καινοτομίας
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